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3B1393 زمستانـ  28ـ شماره  نهمسال  يت گردشگريريمدمطالعات  يـ پژوهش يفصلنامه علم 
4B 113تا  95صفحات 

0Bمديريت دانش، كارآفريني و عملكرد در  انيرابطه م يبررس
 و گردشگري يدست عيسازمان ميراث فرهنگي، صنا
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 دهيچک
ها و عملكرد و سازمان يريپذرقابت يبرجسته برا يت دانش عوامليرير خلق دانش و مدياخ يهادر سال

د خلق كنند، به يطور مدوام دانش جدهستند كه به ييموفق آنها يهااند. سازمانشده يت سازمانيموفق
ها، ين دانش را در فناورياد ايآن را در سراسر سازمان اشاعه دهند و با سرعت ز ياصورت گسترده

ان مديريت دانش، يرابطه م ين پژوهش بررسيرند. هدف از ايد به كار گيمحصوالت و خدمات جد
ن پژوهش كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، يا يو عملكرد سازماني بود. نمونه آمار يكارآفريني سازمان

ت دانش، يريمد ين پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهايران بودند. ابزار ايو گردشگري ا يدستع يصنا
پژوهش از  يهاهيآزمون فرض يبودند.  برا يو عملكرد سازمان يسازمان ينيت دانش، كارآفريريند مديفرآ

ت دانش بر يريمد يج پژوهش نشان داد كه توانمندسازهاياستفاده شد. نتا يمعادالت ساختار يمدلساز
 ينيو كارآفر يز بر عملكرد سازمانيت دانش نيريند مديرگذار هستند و فرآيت دانش تاثيريند مديفرآ

 رگذار است. يتاث يسازمان
 ينيكارآفر ،يدانش، عملكرد سازمان تيريمد نديدانش، فرآ تيريمد يتوانمندسازها :يديکل واژگان
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 مقدمه
 ديگر ها،سازمان رشد محرك موتور جديد، يهزاره به ورود و صنعتي انقالب از گذر با

و  هاسازمان يجانبه همه رشد متغير ترينمهم و شودنمي محدود انساني منابع و سرمايهبه 
ت مقوله ياهم ).1389(عيسايي و همكاران،  است دانش حاضر عصر در اقتصادي هايبنگاه

دانش به عنوان از تمركز بر  ين امر ناشيشته كه ادا ير رشد روزافزونياخ يهادانش در دهه
-خود از سازمانز يتما يهااز راه يكيها سازمان سازمان است. امروزه يدياز منابع كل يكي

كنند تا بتوانند از يخود جستجو م يسازمان يانيزان دانش بنيش ميگر را در افزايد يها
ها در سازمان ييتواناابند. يدست  يو نوآور يياز كارا يق آن به سطوح باالتريطر

-تيو حفظ مز يابيدست يهااز راه يكيو هماهنگ نمودن دانش به عنوان  يسازكپارچهي
گردد. مديريت دانش به عنوان يك تالش سيستماتيك و سنجيده براي يم يتلق يرقابت يها

ها در راه ايجاد ارزش افزوده توسعه، ترويج و كاربردي نمودن دانش موجود در سازمان
ف شده است (اخوان و حيدري، يت، جهت كسب موفقيت و نائل شدن به اهداف تعرمثب

1386 .( 
ن موارد اشاره يتوان به اياست كه از آن جمله م يفراوان يايمزا يت دانش دارايريمد

ها و كاهش كرد: پاسخ سريع به پيامدهاي كليدي كسب و كار، شناسايي بهترين فعاليت
3Fهزينه (كوريدس و همكاران

نفعان، نتايج فوري در )؛ تعامل و تسهيم دانش با ذي2003، 1
هاي تكنولوژيكي و خدمات رقابتي، فرهنگ رشد و موفقيت حل مسائل سازماني، استراتژي

سازماني، ايجاد ظرفيت، تحريك و انگيزش كاركنان، جذب و نگهداري بهتر كاركنان، 
هاي دانشي، شناسايي افبهبود كارايي، بهبود يكپارچگي دانش سازمان، شناسايي شك

هاي دانشي، شناسايي جريان دانش، افزايش انتقال دانش بين كاركنان و آموزش بهتر دارايي
4Fدر حين شغل (اگبو و همكاران

2  ،2001.( 
(يوهانسون  هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته استبا اينكه مديريت دانش در زمينه

5Fو السن

6F.، پاتيل و كانت2011، 3

7Fويالر و همكاران .،2014، 4

)، اما در زمينه كاربرد 2014، 5
 يگردشگر هاي بسيار كمي انجام شده است. صنعتگردشگري پژوهشدانش در مديريت

 صنعت نيا كشورها از ياريبس. روديم شماربه جهان عيصنا نيپردرآمدتر از يكي عنوانبه

                                                                                                                   
1. Chourides et al. 
2. Egbu et al. 
3. Johannessen and Olsen 
4. Patil and Kant 
5. Villar et al. 
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 اشتغال يبرا آن مثبت آثار از بتوانند تا اندگرفته نظر در باارزش ثروت كي عنوانبه  را ايپو
گردشگري به عنوان يكي از  .)1393ان و همكاران، يند (اربابينما استفاده توسعه و رشد و

ي كه در جهان صورت گرفته، هماهنگ راتييتغخود را با  بايستي ياقتصاد عمده يهابخش
 مديريت ران،يا و گردشگري يع دستيسازمان ميراث فرهنگي، صنا در اينكه سازد. بررسي

كارگيري و تسهيم دانش و به ،دانش خلق فرايند و شودمي انجام چگونه سازماني دانش
دارد،  رواج سازمان در حد تا چه هاگيريتصميم و كاري فرآيندهاي در آن سازيذخيره

ترين عناصر مديريت دانش  ن شناسايي مهمياست. عالوه بر ا برخوردار ايويژه اهميت از
ن يتواند گام ارزشمندي براي ا راستاي ارتقاي كارآفريني و عملكرد سازماني، ميدر 

 سازمان قلمداد شود. 
ر ي، تاثيك مدل ساختارين پژوهش با ارائه يشده، در ابا توجه به مطالب بيان

ند ياطالعات) بر فرآ يو فناور ي، ساختاريت دانش (عناصر فرهنگيريمد يتوانمندسازها
ن يشود. همچنيم يدانش) بررس يو  نگهدار يريكارگم، بهي(خلق، تسهت دانش يريمد
رد تا يگيقرار م يز مورد بررسيت دانش بر كارآفريني و عملكرد سازماني نيرير مديتاث
، يراث فرهنگيت دانش در سازمان ميريله عالوه بر شناخت وضع موجود مديوسنيبد

ز يت دانش نيريند مديدر فرآ يخترسايران، نقش عناصر زيا يو گردشگر يع دستيصنا
 يو عملكرد سازمان ينيت كارآفريتقو يبرا ييكارهاق راهين طريمشخص گردد و از ا

 شوند.  ييشناسا
 
  ينظر يمبان

 ت دانشيريند مديو فرآ مديريت دانش يتوانمندسازها
8Fت دانش ارائه شده است (المبيرياز مد يف متعدديتاكنون تعار

 ا وي.، سانهاوال2011، 1
9Fدالچر

11Fشرا و بهاسكاري.، م10F3 ،2011يالن و كاركاري.، و2011، 2

، 12F5تيلز و اسمي.، م2011، 4
ها است كه براي مديريت، مبادله، خلق يا مديريت دانش طيف وسيعي از فعاليت). 2011

رود. مديريت دانش طراحي هوشمندانه  هاي فكري در سطح كالن به كار مي ارتقاي سرمايه
 .ختار با قصد افزايش، نوسازي، اشتراك يا بهبود استفاده از دانش استسا و فرايندها، ابزار

                                                                                                                   
1. Lambe 
2. Sandhawalia and Dalcher 
3. Whelan and Carcary 
4. Mishra and Bhaskar 
5. Mils and Smith 
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هاي مهم كند تا اطالعات و مهارت ها كمك ميمديريت دانش فرايندي است كه به سازمان
نشده شود و به طور معمول به صورت سازماندهي را كه بعنوان حافظه سازماني محسوب مي

ها را سازماندهي و منتشر نمايند. اين امر مديريت سازمانوجود دارند، شناسايي، انتخاب، 
صورت كارا و  هاي پويا بهگيريريزي راهبردي و تصميمبراي حل مسائل يادگيري، برنامه

ها در زمينه واسطه آن سازمانت دانش فرآيندي است كه بهيريمد سازد. موثر قادر مي
ني كردن دانش) و توزيع و انتقال يادگيري (دروني كردن دانش)، كدگذاري دانش (بيرو

) 2003( 13F1يو ل ي). چو1385كنند (ابطحي و صلواتي، هايي را كسب ميدانش، مهارت
 دانند. يدانش م يو نگهدار يريكارگم، بهيت دانش را شامل خلق، تسهيريمد يندهايفرآ

 و است كه خلق يياز به توانمندسازهايت دانش نيريز مديآمتيموفق ياجرا يبرا
 بوجود سازمان در دانش ميتسه يبرا را يامكانات و كرده كيتحر را دانش ينگهدار

14Fدنريو ل ياشاره شده است (علو يمختلف يات پژوهش به توانمندسازهايآورند. در ادب

2 ،
15Fن و همكارانيتا ي.، د2001

). در پژوهش حاضر 2003دس و همكاران، ي.، كور2004، 3
اطالعات به عنوان توانمندسازها در نظر  يمل فناورو عوا ي، عوامل فرهنگيعوامل ساختار

 شوند.يگرفته م
ت اثربخش دانش يريبر مد ير عوامل فرهنگينه تاثيدر زم يفراوان يهاتاكنون پژوهش

17F.، تسنگ16F4 ،2005يانجام شده است (رون

ت دانش يريمد يتواند روي). فرهنگ م2011، 5
تحقق براي شود. يم يخاص يهاتيهنجارها و فعال يريگاثرگذار باشد چون باعث شكل

بايد محيط مشاركت، همكاري و اشتراك دانش را به وجود آورد.  ،مديريت دانش
يكي از مسائل اجرايي مديريت دانش است به  افرادمتخصصان بر اين باورند كه تغيير رفتار 

 يازهاينشيپهاي مديريت دانش بر تغيير روندهاي سنتي و تقويت  همين دليل در پروژه
جاد و ينه ايدر زم ياتيك عامل حيبه عنوان  يفرهنگ سازمان گردد.يمتأكيد  يفرهنگ

شود (گوپتا و يت دانش در سازمان در نظر گرفته ميريت خلق دانش و مديتقو
18Fنداراجانيگو

19F.، كومار2000، 6

7 ،2011.( 

                                                                                                                   
1. Choi and Lee 
2. Alavi and Leidner 
3. DeTienne et al. 
4. Rooney 
5. Tseng 
6. Gupta and Govindarajan 
7. Kumar 
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ت موثر دانش يريتحقق مد يبراجزء الينفك مديريت دانش است. اطالعات وري افن
تحقق براي  ،وري اطالعاتافن لهيبه وسهاي ارائه شده  مديريت عالي از فرصتالزم است تا 

هاي جديد ارائه شده توسط فناوري  برداري نمايد. فرصت كار بهرهكسب و اهداف 
و اين امر نيز نيازمند آن است كه فناوري  بودهبرداري گسترده  اطالعات نيازمند بهره

براي عنوان جزء اصلي در فرآيندهاي كاري گنجانده شود.  ر كامل بهاطالعات به طو
اي كه قصد  رسيدن به يك سيستم مديريت دانش موفق بايد نسبت به نقطه ابتدا و نقطه

اشرافي كامل داشته باشيم. طراحي مسير حركت بايد بر پايه رسيدن به آن را داريم، 
انجام  ها كارگيري درست سيستمبهحساب شده و با  ًاي كامال ها، به گونه يكسري بسترسازي

كند يم يباز ياساس يت دانش نقشيريبه اهداف مد يابياطالعات در دست ي. فناورشود
 ).20F1 ،2011يكيو تر ي(همام

كنترل و نظارت  يهاوهيت دانش به ساختار منعطف و شيريمد يموفق استراتژ ياجرا
) در يو افق يك سامانه كامل انتقال دانش (عموديجاد يا ين گام براين وابسته است. اولينو

ن صورت كه يسازمان است، بد يافهيوظانيم يهادانش در حوزه يهاميسازمان، توسعه ت
 يافهيوظ يهاشود كه انتقال دانش به حوزهيفراهم م يطيدانش شرا يهاميق تياز طر
 يدر اجرا يتار سازمانت ساخيت دانش به اهميريات مديرد. در ادبيگيتر صورت مراحت

). با توجه به 1390، يرچينسب و زنج يد شده است (حاتميت دانش تاكيريز مديآمتيموفق
 شود:ين مير تدويه اول پژوهش به صورت زيان شده فرضيمطالب ب
ت دانش در سازمان ميراث يريند مديمديريت دانش بر فرآ يه اول: توانمندسازهايفرض

 رگذار هستند.يران تاثيو گردشگري ا يع دستيفرهنگي، صنا
 

 يعملکرد سازمان
شود چرا كه بسياري از وظايف  عملكرد يكي از مفاهيم بنيادين در مديريت محسوب مي

توان در آيينه  ها را مي گيرد. به عبارتي موفقيت سازمان مديريت بر اساس آن شكل مي
 انجام نحوه با عملكرد مفهوم). 1389(صالح اولياء و همكاران،  عملكردشان مشاهده نمود

 عملكرد است؟ چگونه آمده دستبه انتظار مورد نتايج آيا مثال، طور به است. مرتبط امور
). آرمسترانگ 1389، يو اسكندر يك زاد، عالئييافت؟ ( ب خواهد استمرار شده كسب

ان به منظور تضمين دستيابي سازمكند كه عملكرد، كار واقعي است كه به يان مي) ب1386(

                                                                                                                   
1. Hammami and Triki 
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توان به عنوان راهي براي رساندن سازمان به  شود. عملكرد را مي مأموريتش، انجام مي
آورد تعريف كرد. عملكرد  شده خويش و كاري كه براي سازمان سود مياهداف تعريف

در سه سطح فردي، گروهي و سازماني است. عوامل مؤثر بر عملكرد فردي عبارتند از: 
انگيزش. عوامل مؤثر بر عملكرد گروهي عبارتند  و ادراك توانايي، يادگيري، شخصيت،

از: ارتباطات، رهبري، قدرت، سياست، رفتار گروهي و تعارض. عوامل مؤثر بر عملكرد در 
ها و فرهنگ  ها، رويه سطح سازماني عبارتند از: ساختار سازماني، محيط سازماني، سياست

21Fسازماني (رابينز و جاج

ها و در  افزايش روزافزون رقابت ميان سازمان). با توجه به 1389، 1
راستاي توجه به تغيير و تحول سازماني، هر سازمان به دنبال آن است كه عملكرد مؤثرتري 

شناسان  ي علوم انساني به خصوص روان داشته باشد و اين امر توجه پژوهشگران حوزه
ها به  سازمان صنعتي و سازماني را به خود جلب كرده است. فهم مسائل مرتبط با

22Fگردد (كوري و همكاران تأثيرگذاري بيشتر آنها منجر مي

2 ،2012 ،( 
انجام  يت دانش بر عملكرد سازمانيرير مدينه تاثيدر زم يفراوان يهاتاكنون پژوهش

ن و يآذ ي.، بدر1391.، صفرزاده و همكاران، 1391.، صداقت، 1389، ياست (رضوانشده 
23Fان.، رسول و همكار1391همكاران، 

24F.، كروگر و جانسون2012، 3

). تحليل تعاريف 2011، 4
دهد كه بسياري از آنها در يك مورد شباهت ت دانش نشان مييرينه مديشده در زمارائه

گردد. اين تأكيد بر  نكه مديريت دانش منجر به بهبود عملكرد سازماني مييدارند و آن ا
هاي انساني در  اه سرمايهمديريت دانش، با عنايت به اهميت تخصص و ارتقاي جايگ

است كه با  ياافتهيركرد ساختايت دانش، رويريها، به خوبي قابل توجيه است. مد سازمان
ل يدر تحو يشركت و سرعت اثربخش ييم و كاربرد دانش، توانايط خلق، تسهيجاد شرايا

رد. يتواند قرار گيم يو سازمان يمي، تيدهد و در سه سطح فرديش ميخدمات را افزا
بهبود  يبرا يا سازماني يمي، تياستفاده از دانش فرد يبرا يكرديت دانش رويريمد

25Fس و بونياست (دوپلس يو عملكرد سازمان يت، اثربخشيفي، كينوآور

). با توجه به 2004، 5
 شود:ين مير تدويه دوم پژوهش به صورت زيان شده فرضيمطالب ب
سازماني در سازمان ميراث فرهنگي، ند مديريت دانش بر عملكرد يه دوم: فرآيفرض

 رگذار است.يران تاثيو گردشگري ا يع دستيصنا

                                                                                                                   
1. Robbins and Judge 
2. Currie et al. 
3. Rasul et al. 
4. Kruger and Johnson 
5. Du Plessis and Boon 
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 يسازمان ينيکارآفر
.، 1382ارائه شده است (گلستان هاشمي،  ينياز كارآفر يف گوناگونيتاكنون تعار

و  ياني.، احمدپوردار1389، يدر و فراستي.، ق1385ع زاده، يو شف يچپرداخت
26F). دراكر1388د، ي.، ناه1388زاده،  يو سلمان ي.، انصار1387،يميمق

معتقد است  1
ن همواره به دنبال ير است و كارآفرييجاد تغيا يها برااز فرصت يبرداربهره ينيكارآفر

). 1384، يميك فرصت است (مقياز آن به عنوان  يبردارر، پاسخ دادن به آن و بهرهييتغ
كوشد تا همه كاركنان بتوانند در يزمان ماست كه در آن سا ينديفرآ ،يسازمان ينيكارآفر

به طور  يو گروه يفرد نانهيكارآفر يهاتيكنند و تمام فعال فهيانجام وظ نينقش كارآفر
(احمدپور و  شركت تحت پوشش به ثمر برسد اي يو راحت در سازمان مركز عيمستمر، سر

 ).1384 ،يزيعز
رگذار يتاث يسازمان ينيكارآفرت دانش بر يريند مديها نشان داده است كه فرآپژوهش

 يهاد، راهيجد يهادهيد ايق توليت دانش از طريري). مد1390است (مدهوشي و ساداتي،
)؛ بهبود توسعه 27F2 ،1997يت (اليو خالق يش نوآوريدتر كار كردن، افزايبهتر و جد

دس و همكاران، ي(كورها تين فعاليبهتر يي) و شناسا28F3 ،1995گيد (ويمحصول جد
ه يان شده فرضيگذارد. با توجه به مطالب بير ميتاث ينيند كارآفريل فرآيبر تسه)، 2003

 شود:ين مير تدويسوم پژوهش به صورت ز
ند مديريت دانش بر كارآفريني سازماني در سازمان ميراث فرهنگي، يه سوم: فرآيفرض

 رگذار است.يران تاثيو گردشگري ا يع دستيصنا
نشان داده شده  1پژوهش در شكل  يشد، مدل مفهومان يكه ب ييهاهيمطابق با فرض

 است.
 

                                                                                                                   
1. Drucker  
2. Allee  
3. Wiig 
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فرايند مديريت دانش 

كارآفريني سازماني

عملكرد سازماني

نش
 دا

لق
خ

عناصر فرهنگي

عناصر ساختاري

عناصر فناوري اطالعات

مندسازهاي مديريت دانش

 پژوهش ي: چارچوب مفهوم۱شکل 
.، ۱۳۸۹، ي.، رضوان۲۰۱۱.، کومار، ۲۰۱۱.، تسنگ، ۲۰۱۱، يکيو تر يهمام يها(برگرفته از پژوهش

.، رسول و همکاران، ۱۳۹۱ن و همکاران، يآذ ي.، بدر۱۳۹۱.، صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۱صداقت، 
 )۱۳۹۰، يو سادات ي.، مدهوش۲۰۱۱.، کروگر و جانسون، ۲۰۱۲
 

 پژوهش يشناسروش
پيمايشي است.  -اساس ماهيت و روش، توصيفي بر اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و 

و  يع دستي، صنايسازمان ميراث فرهنگ يپژوهش كارمندان بخش ستاد يجامعه آمار
استفاده  ياطبقه يتصادف يگيراز روش نمونه يبردارنمونه يبرا باشند.يران ميا يگردشگر

 ي. براشدن يياز جدول مورگان تع نمونه ، حجميشد. با توجه به محدود بودن جامعه آمار
 يح برايپرسشنامه صح196ن تعداد، يع شد كه از ايعدد پرسشنامه توز 220ن منظور يا

ك يحجم نمونه به تفك 1رار گرفت. در جدول ها مورد استفاده قل دادهيه و تحليتجز
 سازمان نشان داده شده است. يهابخش
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 ع حجم نمونهي: توز۱جدول 

 حجم نمونه بخش

 ۳۶ است سازمانيحوزه ر

 ۳۲ يراث فرهنگيمعاونت م

 ۲۶ يسنت يو هنرها يع دستيمعاونت صنا

 ۲۴ يمعاونت گردشگر

 ۲۵ ن منابعيو تام يه گذاريمعاونت سرما

 ۲۱ هاو استان يمعاونت امور مجلس و حقوق

 ۳۲ تيريمعاونت توسعه مد

 
از چند  يبيك پرسشنامه است كه تركياطالعات  ين پژوهش ابزار گردآوريدر ا

استاندارد مورد  يهاباشد. پرسشنامهيساخته مسوال محقق يپرسشنامه استاندارد و تعداد
ت يريمد يتوانمندسازها ي) برا1390و همكاران ( ياستفاده عبارتند از پرسشنامه قهرمان

كالز و ين -ت دانش؛ پرسشنامه لوپزيريند مديفرآ ي) برا1389( يدانش؛ پرسشنامه همت
29Fسردان -مرونو

) 1386و صفرزاده ( ي؛ و پرسشنامه فرهنگيعملكرد سازمان ي) برا2011( 1
 يول شامل معرفن پرسشنامه از سه بخش تشكيل شده است: بخش اي. اينيكارآفر يبرا

رها آورده يباشد؛ در بخش دوم پرسشنامه، سؤاالت مربوط به سنجش متغيهدف پژوهش م
 يهابيان شده است. سوال يشناختتيهاي جمعز، ويژگييشده است؛ و در بخش سوم ن

سنجش خلق دانش، شش  يسوال (پنج سوال برا 19ت دانش شامل يريند مديمربوط به فرآ
دانش، و چهار  يريكارگسنجش به يدانش، چهار سوال برا ميسنجش تسه يسوال برا
ت دانش يريمد يمربوط به توانمندسازها يهادانش)؛ سوال يسنجش نگهدار يسوال برا

سنجش عوامل  ي، پنج سوال برايسنجش عوامل ساختار يسوال (چهار سوال برا 14شامل 
مربوط به عملكرد  يهااطالعات)؛ سوال يسنجش عوامل فناور ي، و پنج سوال برايفرهنگ
 ييباشند. روايسوال م 8ز شامل ين يسازمان ينيمربوط به كارآفر يهاسوال و سوال 8شامل 
د دانشگاه ين جلسه و استفاده از نظر كارشناسان و اساتيچند يبا برگزار پرسشنامه يصور

                                                                                                                   
1. Lopez-Nicolas and Merono-Cerdan 
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ر ي. مقادشدد قرار گرفت. براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده يمورد تائ
 قابل مشاهده است.  2دست آمده در جدولبه

 
 پرسشنامه ييايکرونباخ مربوط به پا ير آلفاي: مقاد۲جدول

 کرونباخ يآلفا پرسشنامه

 ۷۲۰/۰ ت دانشيريند مديفرآ

 ۷۰۴/۰ ت دانشيريمد يتوانمندسازها

 ۷۴۲/۰ يعملکرد سازمان

 ۷۳۱/۰ يسازمان ينيکارآفر

 
 يياين  پايارها قابل قبول است و بنابرايك از معيشود پايايي هر يده ميگونه كه دهمان
و  SPSS 18مورد استفاده در پژوهش  يرد. نرم افزارهايگيد قرار ميها مورد تائپرسشنامه

AMOS 18 باشند.يم 
 
 هاافتهي

 پژوهش نشان داده شده است.  يرهايمتغ يفيتوص يهايژگيو 3در جدول 
 

 پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يهايژگي: و۳جدول 
 اريانحراف مع نيانگيم حداکثر حداقل ريمتغ

 ۳۰/۰ ۶۵/۲ ۸۰/۳ ۸۰/۱ خلق دانش
 ۲۹/۰ ۷۰/۲ ۸۳/۳ ۶۷/۱ م دانشيتسه

 ۳۴/۰ ۶۲/۲ ۷۵/۳ ۵/۱ دانش يريبه کارگ
 ۳۴/۰ ۶۲/۲ ۴ ۷۵/۱ دانش ينگهدار

 ۲۳/۰ ۶۵/۲ ۸۴/۳ ۸۹/۱ ت دانشيريند مديفرآ

 ۳۴/۰ ۶۷/۲ ۴ ۲۵/۱ يعوامل ساختار
 ۳۴/۰ ۷۷/۲ ۴ ۸۰/۱ يعوامل فرهنگ
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 اريانحراف مع نيانگيم حداکثر حداقل ريمتغ

 ۳۶/۰ ۶۹/۲ ۶۰/۴ ۸۰/۱ اطالعات يعوامل فناور

 ۲۶/۰ ۷۱/۲ ۷۱/۳ ۰۷/۲ توانمندسازها
 ۳۴/۰ ۷۶/۲ ۴ ۶۳/۱ يعملکرد سازمان

 ۳۶/۰ ۵۶/۲ ۴ ۶۳/۱ يسازمان ينيکارآفر

 
و  ير عوامل فرهنگين مربوط به متغيانگين ميشتريشود بيگونه كه مشاهده م همان

 است. يسازمان ينير كارآفرين مربوط به متغيانگين ميكمتر
. شد) استفاده SEM( يمعادالت ساختار يپژوهش از مدلساز يهاهيآزمون فرض يبرا

، CMIN/DF ،RMSEA ،NFI يارهايمع، مدل برازش هاين پژوهش شاخصيدر ا
CFI  وIFI نسبت كه است برخوردار مناسب برازش از مدلي. باشنديم CMIN به DF 
 90 از  شتريب IFIو  NFI ،CFI ريو مقاد ، درصد 10 از كمتر RMSEA مقدار، 3 از كمتر

به  گيريهاي اندازهمدلبرازش  ، ابتدايمعادالت ساختار يساز مدل يدرصد باشد. برا
گيري كه مربوط به متغيرها اندازهن منظور چهار مدل يا يبرا. شدجداگانه تحليل صورت 

هاي هاي كلي برازش براي مدل. شاخصگرفتندطور مجزا مورد آزمون قرار همي باشند، ب
 شده است. نشان 4گيري در جدول اندازه
 

 گيريهاي اندازههاي کلي برازش مدلشاخص: ۴جدول

 CMIN/DF NFI CFI IFI RMSEA يريگاندازه مدل نام

 ۰۴۵/۰ ۹۹۳/۰ ۹۹۰/۰ ۹۸۱/۰ ۵۵/۱ ت دانشيريند مديفرا

 ۰۶۴/۰ ۹۴۱/۰ ۹۰۸/۰ ۹۱۱/۰ ۵۱/۲ ت دانشيريمد يتوانمندسازها

 ۰۳۱/۰ ۹۶۹/۰ ۹۶۶/۰ ۹۰۵/۰ ۲۲/۲ يسازمان ينيکارآفر

 ۰۶۳/۰ ۹۰۱/۰ ۹۰۴/۰ ۹۳۳/۰ ۳۳/۱ يعملکرد سازمان

 >۱/۰ <۹/۰ <۹/۰ <۹/۰ >۳ برازش مناسب

 
 .گيري از برازش خوبي برخوردار هستندهاي اندازهالگو شوديگونه كه مشاهده م همان

 يساز ج مربوط به مدلي. نتامدل مفهومي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت ادامهدر 
 نشان داده شده است. 2در شكل  يمعادالت ساختار
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 يمعادالت ساختار ي: مدلساز۲شکل 

 
 يرو 81/0ت دانش با مقدار يريمد يشود توانمندسازهايگونه كه مشاهده م همان

 يرو 70/0ت دانش با مقدار يريند مدين فرآيهمچنرگذار هستند. يت دانش تاثيريند مديفرآ
برازش  يهارگذار است. شاخصيتاث يسازمان ينيكارآفر يرو 59/0عملكرد و با مقدار 

 هستند.  ير قابل قبوليمقاد ينشان داده شده است كه دارا 5مدل در جدول 
 

 يبرازش مدل ساختار يها: شاخص۵جدول 

 CMIN/DF NFI CFI IFI RMSEA مدلنام 

 ۰۴۵/۰ ۹۶۸/۰ ۹۶۸/۰ ۹۲۳/۰ ۶۱۴/۱ يمدل ساختار

 ۰>۱/۰ <۹/۰ <۹/۰ <۹/۰ >۳ برازش مناسب
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اگر  .شوديماستفاده  Pو  ها  از دو شاخص مقدار بحرانيبراي آزمون معناداري فرضيه
ج يشوند. نتايد ميها تائهيفرض 05/0سطح معناداري  د، درباش 96/1مقدار بحراني بيشتر از 

 نشان داده شده است. 6ها در جدول هيآزمون فرض
 

 هاهيج آزمون فرضي: نتا۶جدول 
 جهينت P يمقدار بحران  ب بتايضر هيفرض

ند يمديريت دانش بر فرآ يتوانمندسازها
 رگذار هستند.يت دانش تاثيريمد

 ديتائ ۰۰۱/۰ ۴۷۶/۶  ۸۱/۰

ند مديريت دانش بر عملکرد سازماني يفرآ
 رگذار است.يتاث

 ديتائ ۰۰۱/۰ ۸۰۸/۷  ۷۰/۰

ند مديريت دانش بر کارآفريني سازماني يفرآ
 رگذار استيتاث

 ديتائ ۰۰۱/۰ ۸۲۱/۶  ۵۹/۰

 
ن يبه دست آمد، بنابرا 96/1شتر از يدر همه موارد ب ير بحرانينكه مقاديبا توجه به ا

 د قرار گرفت.يپژوهش مورد تائ يهاهيفرض
 

 يريگجهيبحث و نت
 يديكل يهاييجزو دارا يفكر يهاهين است كه سرمايانگر ايبر دانش ب ينگرش مبتن

 ل دانش بهين دليهمشوند. بهيدار ميپا يت رقابتيك مزيجاد يهستند كه باعث ا يسازمان
). بر 30F1 ،2015نيل شده است (چانگ و ليها تبداز سازمان ياريبس يبرا يك منبع اساسي

كنند، يت ميريخود را مد يصورت موثر منابع دانشكه به ييهان نگرش، شركتيا يمبنا
31Fدست آورند (تان و وانگبه ياريبس يايتوانند مزايم

منز و يج -منزي.، ج2015، 2
32Fهمكاران

ان يح جريت صحيريازمند مدين يده سازمانيچيپ يهاتي). مواجهه با موقع2014، 3
نان حاصل شود ياطم يبه اهداف سازمان يابيله از دستيوسنياست تا بد يدانش سازمان

ان ين پژوهش ارتباط ميت موضوع، در اي). با توجه به اهم33F4 ،2015نيو رامس ي(دهقان
و  يع دستيمديريت دانش، كارآفريني و عملكرد در سازمان ميراث فرهنگي، صنا

                                                                                                                   
1. Chang and Lin 
2. Tan and Wong 
3. Jimenez-Jimenez et al. 
4. Dehghani and Ramsin 
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 يه اول نشان داد كه توانمندسازهايج مربوط به فرضيشد. نتا يران بررسيگردشگري ا
ند يبر فرآ 81/0اطالعات) با مقدار  يفناور ، وي، ساختاريمديريت دانش (عناصر فرهنگ

رگذار هستند. يو گردشگري تاث يع دستيت دانش در سازمان ميراث فرهنگي، صنايريمد
.، تسنگ، 2011، يكيو تر يست (هماما راستا ن هميشيپ يهاپژوهش يهاافتهيافته با ين يا

ت يريمد يتوانمندسازهاان يمثبت م يز ارتباطيها نن پژوهشي). در ا2011.، كومار، 2011
شود تا با استفاده يشنهاد ميافته پين يا يت دانش وجود داشت. بر مبنايريند مديدانش و فرآ

ت دانش ارتقاء داده يريمد يايمزران و كاركنان از يمد يزان آگاهيم مختلف يهااز روش
ت يريمدت ينه اهميمتناسب در زم يهاتواند دورهيواحد آموزش من منظور يا يبرا .شود

ق يتواند از طريم ين واحد روابط عموميد. همچنيم مربوط به آن برگزار نمايدانش و مفاه
ن قرار دادن مطالب مرتبط در يو هچن يون اداريله اتوماسيام به وسينصب تابلو، فرستادن پ

ت ينو و تقو يهادهيران از ايد. استقبال مدينما يسازنه فرهنگين زميت سازمان، در ايسا
جاد جو باز در سازمان باعث خواهند شد تا يو ا يت فرهنگ مشاركتيشنهادات، تقويپ نظام

در ساختار  ير و تحوالتييران تغيشود تا مديشنهاد ميت شوند. پيتقو يعناصر فرهنگ
رند. گسترش ارتباطات يمنعطف بهره بگ يجاد كنند و تا حد ممكن از ساختارهايا يسازمان

 ير رسميت روابط غيها، و تقويريگميدادن كاركنان در تصم، مشاركت يسازمي، تيدرون
تواند يم يسازمان يهاها و تشكلت در گروهيعضو يافراد برا يجاد فرصت برايق اياز طر

 يق برگزاريتواند از طرين واحد آموزش ميگردد. همچن يعناصر ساختار يباعث ارتقا
اطالعات  يمختلف فناور يهاا با جنبهمنارها، كاركنان ريها و سمناسب، كارگاه يهادوره

 ين نگهداريم دانش كاركنان، و همچنيتسه يت دانش برايريجاد سامانه مديد. ايآشنا نما
ند يتواند در بهبود فراين سامانه مينه استفاده از ايو آموزش افراد در زم يدانش سازمان

 ار موثر باشد.يت دانش در سازمان بسيريمد
بر عملكرد  70/0ند مديريت دانش با مقدار يدوم نشان داد كه فرآ هيج مربوط به فرضينتا
ن يرگذار است. ايران تاثيو گردشگري ا يع دستيدر سازمان ميراث فرهنگي، صنا يسازمان

ند ير فرآيتاث يفراوان يهاست. پژوهشا راستا ن هميشيپ يهاپژوهش يهاافتهيز با يافته ني
.، 1391.، صداقت، 1389، ي(رضوان كرده اندد يائرا ت يت دانش بر عملكرد سازمانيريمد

.، 2012.، رسول و همكاران، 1391ن و همكاران، يآذ ي.، بدر1391صفرزاده و همكاران، 
ند مديريت دانش يه سوم نشان داد كه فرآيج مربوط به فرضي). نتا2011كروگر و جانسون، 

و  يع دستيدر سازمان ميراث فرهنگي، صنا يسازمان ينيبر كارآفر 59/0با مقدار 
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) 1390پژوهش مدهوشي و ساداتي( يهاافتهيافته با ين يرگذار است. ايران تاثيگردشگري ا
 ،يراث فرهنگيمران سازمان يه، مدين دو فرضيا يهاافتهي يك راستا قرار دارد. بر مبنايدر 
، يو عملكرد سازمان ينيكارآفر يارتقا يبرا يستيران بايا يو گردشگر يع دستيصنا
 را ارتقا دهند. يت دانش سازمانيريمربوط به مد يندهايفرا

(يوهانسون  هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته استبا اينكه مديريت دانش در زمينه
)، اما در زمينه كاربرد 2014.، ويالر و همكاران، 2014.، پاتيل و كانت، 2011و السن، 

انجام شده است كه پژوهش  يهاي بسيار اندكژوهشمديريت دانش در گردشگري پ
حاصل از پژوهش، عالوه  يهاافتهين شكاف را پر نمود. با استفاده از يا يحاضر تا حدود

ت دانش در يريند مديت دانش و فرآيريمد يكه از وضع موجود توانمندسازها يبر شناخت
ان يشود، ارتباط ميران حاصل ميا يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 يريگميو تصم يزيرنه برنامهيتواند در زمين موارد ميگردد كه ايز آشكار ميرها نيمتغ
 يبرا يستين سازمان بايران ايها مدافتهين يا يار موثر باشد. بر مبنايران سازمان بسيمد

، يت دانش شامل عناصر فرهنگيريمد يت دانش، توانمندسازهايريند مديفرآ يارتقا
و  ينيق كارآفرين طرياطالعات را ارتقا دهند تا از ا يو عناصر فناور يعناصر ساختار
ز داشت كه از آن ين تيمحدو ين پژوهش تعداديت شود. انجام ايتقو يعملكرد سازمان

ج به يتواند در كاهش دقت نتايباشد كه مياد سواالت مربوط به پرسشنامه ميجمله تعداد ز
 ينيبشيپ يهاتيمحدود يو برخ يت زمانين محدوديباشد. همچنرگذار يدست آمده تاث

 ع گردد. يتوز يكمتر يهانشده باعث شد كه پرسشنامه
ر ين پژوهش در سايارائه شده در ا ينده مدل مفهوميآ يهاشود در پژوهشيشنهاد ميپ

 ي، ساختارين پژوهش عناصر فرهنگيو آزمون گردد؛ در ا يز بررسين يخدمات يهاسازمان
شنهاد يت دانش در نظر گرفته شدند، پيريمد ياطالعات به عنوان توانمندسازها يو فناور

شود يشنهاد ميز در نظر گرفته شوند؛ پين يو رهبر يگر مانند منابع انسانيشود عناصر ديم
 يرانيا يهات دانش در سازمانيريمد يسازادهيموانع پ يمستقل به بررس يدر پژوهش

 ينيعملكرد و كارآفر يت دانش رويريند مدير فرآيپژوهش تاث نيپرداخته شود؛ در ا
 يرهايمتغ يت دانش رويرير مديشود تاثيشنهاد ميقرار گرفت، پ يمورد بررس يسازمان

؛ شود يز بررسيره) نيكاركنان و غ يرفتارها يامدهاي، پيه اجتماعيگر (مانند سرمايد
ت دانش در صنعت يريت مدي، وضعيپژوهندهيآ يهاشود با استفاده از روشيشنهاد ميپ

 شود. يل و بررسينده تحليآ يهاران در ساليا يگردشگر
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  .ت دانش تهرانيريمد ين كنفرانس مليمقاله ارائه شده در اول ،تهران يس فنيپرد يها
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