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 :چکیده

امروزه یکي از ضرورت های موفقیت بسیاری از مدیران در میان دنیای سازماني توجه به اثر بخشي مجموعه         

تواند بر روی اثر ه هستند که ميهای مدیریت دانش ایفاگر نقشي نوآورانه و ویژدر این بین فعالیت.تحت رهبری است

بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر فرهنگ سازماني بر اثر بخشي .گذار باشد بخشي سازماني تاثیر

باشد و مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجي در نظر گرفته مي استان کرمان صنایع کوچک و متوسطسازماني در 

است ، روش توصیفي از نوع پیمایشي و ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه روش تحقیق مورد استفاده. شده است

  ، 8800 دانش مدیریت برایبررسي و پایایي آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب پایایي آن  که

 این در ریآما جامعه.به دست آمد 8800و برای کل پرسشنامه  8800 سازماني فرهنگ،  8800 سازماني اثربخشي

تحقیق با استفاده از جدول  آماری نمونه تعداد. است کرمان ی صنعتيواقع در شهرک هاهای شرکت کارکنان تحقیق

ویراست  AMOSو  51ویراست  spss افزار  نرم از استفاده با ها داده تحلیل تجزیه و. شد محاسبه نفر 500 مورگان

از طرفي نقش میانجي مدیریت . استاثر بخشي سازماني  بر نگ فره تاثیر گذارینتایج حاکي از  . انجام گرفت50

 .در پایان نیز پیشنهادات مدیریتي ارائه شده است.دانش در اثر بخشي سازماني نیز مورد تایید قرار گرفت

 ساختاریازی معادالت مدل س، سازماني اثربخشي ،سازماني فرهنگ ،دانش مدیریت: کلیدی واژه های
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 مقدمه

 سازمان روز به روز پس آن از و تغییر نمود دانش مدیریت مفهوم سمت به تحقیقات از جهت بسیاری میالدی، 08 ههد اواسط از

 و به جذب تولید، به سازمان آن، طي که عنوان فرایندی به دانش مدیریت در واقع .کردند پیدا بیشتری گرایش سو این به ها

 بزرگترین اکنون هم(. Kinney,1988,2-5)است شده پردازد،شناخته مي  سازمان بهره وری ارتقای برای دانش کارگیری

 جریان در دانش در بلکه بزرگ، 5بازار حتي و کارخانجات از ناشي انباشته دارایي  های در نه را خود اصلي برتری ، دنیا شرکتهای

 افراد میان در دانش انداختن ریانج به برای فرایندی را دانش مدیریت پروساک، و داونپورت .کرده اند کسب خود فرایندهای

 با 0سازمان انطباق و اثربخش تصمیم گیری خدمات، و محصوالت فرایندها، در نوآوری به دستیابي برای ابزاری عنوان به سازمان

 چالش حل منظور به سازمان دروني و بیروني دانش تلفیق دانش، مدیریت در اصلي هدف .کرده اند تعریف رقابتي و پویا محیط

  رقابتي مزیت نگهداری و کسب برای سازمان در دانش کارگیری به و تسهیم و توسعه درپي و است سازماني و محیطي های

 دانش، که بسیاری از صاحبنظران در سالهای اخیر بر این عقیده اندبر همین اساس  (. ,Petersen& Poulfelt,2002)است

 دانش مدیریت آیند فر مزیتي، چنین به ها سازمان برای دستیابي و ودش مي محسوب پایدار رقابتي مزیت کسب ی عمده منبع

اما در این میان وجود شاخص های  (.01 5الجوردی،خانبابایي،)گیرد قرار توجه مورد استراتژیک، فرصتي عنوان هب تواند مي

 عنوان به سازماني فرهنگ. فرهنگي مناسب برای ایجاد شرایطي مناسب جهت تسهیل فرایند مدیریت دانش بسیار ضروری است

 فرهنگ توان مي که طوری به شده اند، شناخته دانش مدیریت و اثربخشي سازماني بر اثرگذاری در سازماني عوامل کلیدی ترین

که در نهایت سبب اثر بخشي گرفت  نظر در دانشي های دارایي کارگیری به و ایجاد در سازماني برنامه یک عنوان به را سازماني

 در مؤثر میانجي های مکانیزم از یکي عنوان به تواند مي دانش مدیریت (08 5سید نقوی و همکاران، )خواهد شدسازماني 

 بررسي مورد کافي اندازه به دانش مدیریت میانجیگری نقش وجود این با .کند عمل سازماني اثربخشي و سازماني عوامل رابطه

 به دستیابي در آن استفاده نحوه از بهتری درک میانجي، عامل یک عنوان به آن بالقوه نقش شناسایي و کشف.است نگرفته قرار

 هزینه های و نوآوری کارکنان، بهسازی مشتری، بر تمرکز رقابتي، مزیت تواند مي موفق دانش مدیریت .دهد مي سازماني اهداف

 &Yang)است شده رفتهگ 0همکارانش و ژنگ مدل از پژوهش این مفهومي مدل .دهد افزایش را سازمان یک در کمتر

Mingjie,2009,1197-1210.) در .است گردیده حذف مدل از سازماني و راهبری سازماني ساختار بعد که تفاوت این با 

 بر را فرهنگ تأثیر تا تالشند در پژوهشگران سازماني، اثربخشي و فرهنگ دانش، مدیریت ابعاد تعاریف به توجه با راستا، همین

،در گرو  دانش مدیریت سیستم یک اداره .دهند قرار سنجش مورد دانش، مدیریت میانجیگری نقش لحاظ با سازماني اثربخشي

 تالشي نیازمند آن از برداری بهره و اندازی راه ، شروع ، اطالعات های فناوری دیگر همانند و سعي و کوششي بسیار زیاد است 

 در باید ها فرهنگ و افراد مدیریت با ارتباط در متعددی مسائل ، دانش مدیریت سیستم یک موفقیت برای . است چشمگیر

0اسمیت نظر به. شود نظر گرفته
 توانند مي آساني به تجربه و دانش که کند مي ایجاد جدید کاری محیط یک دانش، مدیریت 

 تا یابند جریان عيواق زمان در و واقعي افراد سمته ب تا میکند فعال را دانش و اطالعات همچنین و شوند گذارده اشتراک به

 جریان به برای فرایندی را دانش مدیریت پروساک، و داونپورت (.Smith,2001,6-16)کنند عمل کاراتر و موثر بتوانند آنها

 گیری -تصمیم خدمات، و محصوالت فرایندها، در نوآوری به دستیابي برای ابزاری عنوان به سازمان افراد میان در دانش انداختن
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 کسب، های فعالیت تسهیل را دانش مدیریت دیگر گروهي .اند کرده تعریف رقابتي و پویا محیط با سازمان اقانطب و اثربخش

 &Soliman)کرده اند تعریف افراد و گروهها دانش از استفاده و دانش توسعه نشر، ،5اشتراک گذاری به حفظ، ایجاد،

Spooner,2000,45-337.)  که را چیزی افراد بدانند از هریک که شود مي ارایه صورت این به دانش مدیریت اصلي مفهوم 

-Havens& Knapp,1999,4)گیریم فرا را آن دانیم، نمي که را چیزی بدانیم همه و کارگیرند به را آن دانند، مي همگي

 &Zarraga)مي آید وجود به  مؤسسه اعضای دانش از سازماني دانش آن طي که است فرآیندی دانش مدیریت(. 10

Saa,2006,60-76 .)از فرایند سه حاضر مطالعه .است شده معرفي دانش فرایندهای مدیریت برای زیادی چارچوبهای 

 به دانش تولید. دانش  به کارگیری و اشتراک گذاری به تولید، :کندمي  بررسي راداشته، اجماع بیشترین که فرایندهایي

 انتقال" همچنین که اشتراکگذاری به .کند مي کسب را دانش رجيخا و داخلي منابع از سازمان آن در که دارد اشاره فرایندی

 از یا گروه به فرد یک از دیگر، فرد به فرد یک از دانش که دارد اشاره فرایندی به شود مي نامیده نیز "دانش انتشار" یا "دانش

 فرایند به شود مي نامیده یزن دانش اجرای یا دانش کاربرد که دانش به کارگیری .شود مي منتقل دیگر گروه به گروه یک

 عوامل میان های واسط بلکه است سازماني اثربخشي بر مقدم تنها نه دانش مدیریت . دارد اشاره دانش از واقعي استفاده

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش را مي توان به پنج دسته .باشد مي نیز اثربخشي و سازماني

 منابع(. Hasanaliو2002)اندازه گیری تقسیم کرد(0فناوری اطالعات(0مسولیت نقشها،ساختار و( فرهنگ،(0رهبری،(5:اصلي

 روابط فرهنگي، های ارزش و هنجارها یکسری مبنای بر دانش که چرا است، سازماني فرهنگ بروندادهای از یکي دانش

 مثال برای (.Nonak, Toyama&, Konno,2002,5-34)شود مي کارگرفته به و ایجاد راهبردی های اولویت و ساختاری

 و آن با مرتبط افراد شده، گذاشته اشتراک به که دانشي نوع از فرهنگي انتظارات تأثیر تحت دانش اشتراک گذاری به اقدامات

 فرهنگي هایي ویژگ کننده منعکس که سازماني دانش خود، نوبه به.  است سازمان رسمي کانالهای از شده منتشر دانش سرعت

 مي قرار مورداستفاده اثربخشي افزایش و کارایي بهبود جدید، خدمات و محصوالت ایجاد به کمک برای است، سازمان یک

  (.Grant ,1997,13-109)گیرد

چگونگي تحقق موفقیت آمیز ماموریت هایشان را از طریق راهبردهای سازماني  اثر بخشي سازماني روشي است که سازمان ها،

 و نوع گرفتن نظر در بدون را نظام یک اثربخشي(. Jomrog& Overholt,2004,61-70)مورد ارزیابي قرار مي دهند

 حدی سازماني اثربخشي .کرد تعریف رشد و نگهداری تطبیق، پایداری، در نظام آن توانایي توان مي سازمان، عملکرد خصوصیات

قبل  باشد، اثربخش اینکه برای سازماني هر که برخي از محققان معتقدند. یابد مي دست اهدافش به سازمان یک آن در که است

 به را خود منابع بهترین مشکلي، هر با و مقابله متغیر محیط با سازش و انطباق ضمن بحراني شرایط در بتواند بایستي چیز هر از

 اصلي سازمان هدف جهت در را آنها نیروی و کند برخورد آمیز موفقیت به طور کنندة خارجي تهدید نیروهای با و گرفته کار

 برخوردار سازماني سالمت از دیگر، تعبیری به و دهد و توسعه رشد را آن خود، پایداری و تواناییها حفظ با همواره و کند هدایت

اثر بخشي سازماني و فردی زماني حاصل مي گردد که فرصت های الزم جهت دستیابي کارکنان به قابلیت های منحصر .باشد

به طور کلي محققان مطالعات اثر بخشي سازماني را در دو طبقه جای مي (. Gesler,2005,168-179)به فردشان فراهم آید

در این رویکرد سازمانها دارای مجموعه ای از اهداف بوده و در صدد محقق :رویکرد هدف مدار یا نظام های عقالني)الف.دهند

شي را مورد استفاده قرار مي دهد و بیشتر که در آن اندازه گیری دروني اثربخ:رویکرد نظام های طبیعي(ب.ساختن آنها هستند

 این در(. 01: 00 5صادقي ،محتشمي،)متمرکز است و شاخص های آن شامل بهره وری،هزینه و کارایي است بر منابع انساني
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 اعضای کلي ادارک شامل که شده گرفته چویي و لي تحقیق از کندمي اندازه گیری را سازماني اثربخشي که معیارهایي مطالعه،

 مي رقبا، دیگر با مقایسه در 5سازمان های نوآوری و رشد نرخ سوددهي، میزان بازار، سهم سازماني، موفقیت میزان از سازمان

 توضیح برای خواهند مي ها سازمان که است موضوعي شود، مي سهیم سازماني اثربخشي در دانش چگونه اینکه .باشد

 و دانش مدیریت بین را معناداری ۀرابط تجربي، تحقیقات از برخي(. Argote& Ingram,2000,50-69)بدانند عملکردشان

 یک که دریافتند و 0چن لیو، همچنین(. McEvily& Chakravarthy,2002,285-305)یافته اند سازماني اثربخشي

 گذاری تراکاش به و دانش ذخیره دانش، اصالح دانش، کسب مثل – دانش مدیریت بالقوه عوامل بین معنادار و مثبت همبستگي

 به و دانش ایجاداز طرفي محققان بر این باورند که (.Lee& Choi,2003,85-110)دارد وجود رقابتي عملکرد و -دانش

 حجم محصول،کاهش توسعه اثربخشي، موجب دانش یکپارچه سازی شود و مي نوآوری و عملکرد بهبود سبب اشتراک گذاری

 این مبنای بر(. Tiwana,2004.899-906)شود مي کارایي فزایشا و شده ضمانت های نقص کاهش معیوب، محصوالت

 .دارد سازماني اثربخشي بر مثبتي سهم دانش مدیریت که است این بر فرض مطالعات، دیگر و تحقیقات

فرهنگ سازماني به عنوان باورهای نسبتا ثابت ، نگرشها و ارزش هایي تعریف مي شوند که معموال میان اعضای سازماني وجود 

فرهنگ سازماني ارزش ها وباورها  و هنجارهای رفتاری را نشان (. Davision, Worrell & Fox,1996,970-984)ارد د

میدهد که به وسیله کارکنان در یک سازمان در موقعیت های که آنها با آن رو به رو مي شوند مورد استفاده قرار مي 

اط با حجم معامالت مربوط به عملکرد سازماني بطور مثبت دخالت دراین میان ارزشها پایه فرهنگ هستند و در ارتب.گیرند

توضیحات هر (. Boselie, Paauwe & Jansen2001,1107-1125, Berson,Oreg & Evirو6-2006,1)دارند

فرهنگ سازماني مکررا از جمع آوری اطالعات در باره سازمان در سطح فردی از کارکنان، سازمان و در سطح سازماني ناشي 

فرهنگ است که در وجود کل یک سازمان نفوذ .بخش مشکل در فهم فرهنگ به خاطر طبیعت گریزان آن مي باشد. شودمي 

 تجربي تحقیقات و باشد مي پایدار رقابتي مزیت یک سازماني فرهنگ. مي کند و ویژگي متمایز آن سازمان را فراهم مي آورد

 فرهنگ اصلي بعد چهار همکارانش و دنسین .است سازماني شياثربخ در کلیدی عامل سازماني فرهنگ که دهد مي نشان

 دوزه یمني)مأموریت و پذیری، انطباق سازگاری، شدن، درگیر :کردند شناسایي را دارد اثر سازماني اثربخشي بر که سازماني

 سیستم و ساختار تار،رف تغییر توانایي سازمان یک که دارد اشاره میزاني به  پذیری انطباق(. 58: 08 5و همکاران، سرخابي

 نگه افراد وسیله به دائماً انتظارات و عقاید شها، ارز که دارد اشاره میزاني به سازگاری .دارد محیطي تغییرات در بقا برای را خود

 تعریف یک وجود به ماموریت و دارد اشاره تصمیم گیری در سازمان یک اعضای مشارکت میزان به شدن درگیر .شود مي داشته

 و شخصي اثربخشي و مانيساز فرهنگ بین مستقیمي ارتباط گرفته، انجام تحقیقات در .دارد اشاره سازماني هدف از مشترک

 که معتقدند محققان از بعضي این، وجود با(. Kwantes& Boglarsky,2007,204-230)است شده مشاهده ، رهبری

 صورت سازمان اعضای رفتار اصالح طریق از تأثیرگذاری این بلکه گذارد، نمي تأثیر آن اثربخشي مستقیماً بر سازماني فرهنگ

 &Zheng, Yang)دهد مي نشان دانش مدیریت و سازماني فرهنگ میان مثبتي رابطه پژوهش پیشینه .گیرد مي

McLean,2009,10-101 .)انطباق شامل که) کارآفریني بین مثبت رابطه حاکي از وجود  نمورگا و بروکمن های یافته- 

 انعطاف مطلوب تأثیر دیگران نشانگر و یانگ مطالعه (.De Long& Fahey,2000,27-113)نوآوری است و (ستا پذیری

 درگیر مهم نقش بر 0اوریلي یافته نهایت در و جدیدسازماني است اطالعات تفسیر در و سازگاری، ؛ دانش انتقال توانایي بر پذیری

                                                           
1. Innovation and Organization 
2. Lee& Choi 

3. Mission 
4. O'Reilly 
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 مدیریت با مثبتي رابطه سازماني فرهنگ بنابراین(. O'Reilly,1989,9-25)کنند مي تأکید نوآوری تسهیل در شدن درگیر

 حافظه در آنها یکپارچگي و خارجي و داخلي اطالعات استقرار و درک کسب، چگونگي فرایند دانش مدیریت اقدامات .دارد دانش

 توسط رفتاری جارهایهن و ارزشها که چرا دارد بستگي سازماني فرهنگ به فرایند این تمام .کند مي ضبط و ثبت را سازماني

 &De Long)شود مي گرفته خدمت به معنا ایجاد فرایندهای و معناسازی در فیلتر یک عنوان به سازمان اعضای

Fahey,2000,27-113.) 

 ابزار و روش ها

 ابزار پس س گردد، مي بیان ها نمونه تعداد و محاسبه گیری نمونه روش تحقیق، آماری جامعه تحقیق، روش ابتدا قسمت این در

 از هدف لحاظ از تحقیق این .شود مي بحث تحقیق اطالعات تحلیل و تجزیه روش انتها در و وسایل کار و اطالعات آوری جمع

 .است علّي تحقیق نوع کار از انجام روش لحاظ به اما است، کاربردی نوع

 آماری نمونه و جامعه

شرکت  گستردگي دلیل به. است های صنعتي استان کرمان واقع در شهرک  های شرکت کارکنان پژوهش، این آماری ی جامعه

با حجم نمونه .شد انجام تصادفي به صورت آماری نمونه گیری مرتبط، شرکتهای تمامي به عدم دسترسي و سطح استان در

  .نفر برآورد شده است 500ول مورگان استفاده از جد

 است شده گرفته همکاران و دنیسن تحقیق از سازماني رهنگف سنجش معیارهای.ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مي باشد

 مطالعه این در(. Denison &Neale,1996)باشد مي شدن درگیر سازگاری و انطباقپذیری، :کارکردی بعد سه شامل که

 مدیریت معیارهای سنجش برای( Lee & Choi,2003)است شده گرفته چوی و لي مدل از سازماني اثربخشي معیارهای

یک  پایایي سنجش به منظور(. Gold, Malhotra &Segars,2001) است شده استفاده وهمکاران گلد تحقیق از دانش

 ضریب میزان پرسشنامه، از به دست آمده داده های از استفاده با سپس و شد آزمون پیش پرسشنامه 8  شامل اولیه نمونه ی

 اثربخشي  ، 8800 دانش مدیریت ، های متغیر از هریک به ربوطم برای سؤاالت که شد محاسبه کرونباخ آلفای روش با اعتماد

 اعتماد قابلیت از حاکي ها یافته بنابراین .است آمده دست به8800و برای کل پرسشنامه  8800 سازماني فرهنگ 8800 سازماني

اساتید  ازنفر  1 بین در پرسشنامه، سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روایي جهت .است پژوهش ابزار برای الزم

 .توزیع شد پژوهش آماری بین نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و توزیع دانشگاه

 

 

 

 تحقیق مفهومي مدل
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 مدل مفهومي تحقیق:5شکل

 تحقیق های یافته

 :باشد مي زیر شرح به که گردید مطرح فرضیات تحقیق شده مطرح مسائل بررسي جهت

 .تاثیر گذار استاثر بخشي سازماني  بر زماني فرهنگ سا. 5

 .تاثیر گذار استاثر بخشي سازماني  برمدیریت دانش . 0

 .تاثیر گذار استمدیریت دانش  بر فرهنگ سازماني .  

 طرف یک از ساختاری هایمعادله مدل در .شد استفاده ساختاری های معادله مدل از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 و است برخوردار مناسب برازش از آیا که شد خواهد بررسي مفهومي پژوهش مدل و پژوهش ه های داد انطباق میزان

تمامي تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای  .شود مي آزمون یافته برازش مدل این در روابط معناداری دیگر طرف از

SPSS  و  51ویراستAMOS  واسطه ایدر الگوی پیشنهادی و  جهت آزمودن اثرهای. انجام گرفتند 50ویراست

تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با استفاده . معني داری آنها از روش بارون و کني و آزمون سوبل  استفاده شد

نسبت مجذور کای بر )از چندین شاخص برازندگي انجام گرفت، مقدار کای دو ، شاخص هنجار شده مجذور کای دو 

، شاخص برازندگي (AGFI)، شاخص نیکویي برازش تعدیل یافته (GFI)برازش ، شاخص نیکویي (درجات آزادی

که بر مبنای همبستگي بین متغیر های حاضر در مدل قرار دارد، شاخص برازندگي افزایشي (CFI)تطبیقي 

(IFI)لویس -برای مقایسه مدل های تدوین شده یا مفروض با مدل استقالل، شاخص توکر(TLI) برای  مقایسه دو یا

و جذر میانگین مجذورات خطای .  ند مدل متفاوت با داده های یکسان و یا مقایسه مدل مفروض با یک مدل صفرچ

که بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد،که مي توان بر اساس آن براورد هایي برای (RMSEA)تقریب 

  (.508: 00 5قاسمي،)فواصل اطمینان مختلف محاسبه نمود

 

 

 

 متغیرمستقل و اثر بخشي بین چندگانه رگرسیون آزمون نایجـ ت5جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ANOVA متغیرهای مستقل متغیر وابسته
(Sig.) 

Coefficients 
R 

Square 
B 

Constant =.232 

 اثربخشي
   

 OC=0189 002. فرهنگ سازماني 0.812

برای متغیر  ANOVA (Sig.) مشاهده مي شود مقدار 5همانطور که در جدول: بررسي تاثیر متغیر مستقل بر اثر بخشي سازماني

 R مقدار.شده و اثربخشي مي باشد  ذکر عوامل بین خطي رابطه مي باشد که نشان دهنده وجود 8880فرهنگ سازماني کمتر از 

Square از تغییرات اثربخشي تحت تاثیر فرهنگ سازماني است% 050.مي باشد که بیانگر این است که 88050برابر. 

 

 سازماني در پژوهش حاضر اثربخشيهای ها و پیامدـ الگوی نهایي پیشایند0شکل 

اثر بخشي سازماني  برفرهنگ سازماني  تاثیرنشان مي دهد که فرضیه اصلي اول مبني بر ( 0شکل)نتایج حاصل از معادالت ساختاری

اثر بخشي سازماني  برمدیریت دانش  تاثیر ق ،یعنيهمچنین فرضیه دوم تحقی.مورد تایید قرار گرفته است ( 8811)با توجه به ضریب

از طرفي یافته ها بیانگر این مطلب هستند که فرضیه .با توجه به ضرایب مولفه های مدیریت دانش نیز مورد تایید قرار گرفته است

 .مدیریت دانش است مورد تایید قرار گرفت برفرهنگ سازماني  تاثیرسوم که بیانگر 

 رازندگي برای الگوی پیشنهادیشاخصهای ب:  0جدول 

 برازندگي  شاخصهای      

 الگو
X

2 
Df X

2
/Df GFI AGFI IFI TLI CFI RMSEA 

5 000/00 00 50 /0 001/8 000/8 080/8 005/8 080/8 8 /8 

 08/8مقادیر نزدیک به  AGFIحاکي از برازش خوب الگو مي باشدبرای شاخص  08/8مقادیر باالتر از  GFIبرای شاخص برازندگي

بعنوان برازش نیکویي قابل قبول تلقي مي  5تا  18/8و مقدار بینIFI ،CFI ، TLIدر شاخص های . نمایانگر برازش خوب است

یا کمتر نشان دهنده  80/8مقادیر نزدیک به  RMSEAدر ارتباط با شاخص . شود که نشان دهنده خوب بودن مدل مي باشد

نشان از الزام رد کردن الگو مي  58/8انگر خطای منطقي تقریب است؛ مقدار باالتر از یا کمتر بی 80/8برازش خوب الگو و مقدار 
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بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهای برازش الگوی نهایي و مرز مقادیر قابل قبول که در باال ذکر شد، (.  508: 00 5قاسمي،)باشد 

 . مي باشدمي توان گفت که مدل نهایي ارائه شده در این تحقیق مورد قبول 

 

 الگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوی نهایي: جدول

 

 

 

 

 

 

 

نتایج تحلیل رگرسیوني در ارتباط . گزارش شده است  ضرایب مسیر بین متغیرهای الگوی نهایي و سطح معني داری آنها در جدول 

ار و اثر پذیر نشان مي دهد که فرهنگ سازماني از سه مولفه سازگاری،انطباق پذیری و درگیر شدن اثر مي با متغیرهای اثر گذ

ضرایب مسیرهای . پذیرد، به عبارتي این سه متغیر آشکار بیروني تشکیل دهنده متغیر مکنون بیروني فرهنگ سازماني هستند

 ،به اشتراک گذاری و کاربرد دانش نشان مي دهد که فرهنگ سازماني فرهنگ سازماني با سه مولفه ی مدیریت دانش، یعني  تولید

ضرایب رگرسیوني مولفه های مدیریت دانش به عنوان . تاثیر گذار استمولفه های اشتراک گذاری،تولید و کاربرد دانش  بر

ط مولفه های مدیریت متغیرهای تعدیل گر در مشخص کردن روابط غیر مستقیم فرهنگ سازماني با اثر بخشي سازماني به شر

و این سه مولفه به عنوان  .تاثیر گذارند اثر بخشي سازماني بردانش حاکي از آن است که تولید،به اشتراک گذاری و کاربرد دانش 

ضریب مسیر فرهنگ سازماني با اثر . متغیر تعدیل گر در رابطه غیر مستقیم فرهنگ سازماني با اثر بخشي سازماني عمل مي کنند

 .فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازماني تاثیر گذار استزماني نشان مي دهد که بخشي سا

 گیری نتیجه و بحث

 صنایع درگری مدیریت دانش در اثربخشي سازماني با نقش میانجي برفرهنگ سازماني  تاثیرتحقیق حاضر به منظور مطالعه 

ریانهای اطالعاتي یکي از اهداف اساسي محسوب مي برای بسیاری از سازمانهادست یابي به ش.انجام گرفت متوسط  و کوچک

 ی مجموعه که طوری به مي کند، تبدیل سازماني به دارایي را افراد ذهن در نهفته دارایي دانش مدیریتدر این مسیر .شود

آنچه از  .کنند استفاده آن از بتوانند و داشته دسترسي ثروت این به هستند، ها دخیل گیری تصمیم در که افرادی از وسیعي

اثر بخشي سازماني است که تا حدودی با مطالعه ژینگ و همکاران  برفرهنگ سازماني  تاثیرنتایج مطالعه بر مي آید نشانگر 

 β p مسیر

 0/8 8 10/8 تولید دانش ←فرهنگ سازماني

 800/8 00/8 اشتراکگذاری دانش ←فرهنگ سازماني

 800/8 18/8 کاربرد دانش ←فرهنگ سازماني

 800/8 10/8 اثربخشي سازماني←تولید دانش

 808/8 10/8 اثربخشي سازماني←ی دانشاشتراکگذار

 8/ 80 11/8 اثربخشي سازماني←کاربرد دانش

 805/8 11/8 اثربخشي سازماني ←فرهنگ سازماني
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این محققان در مطالعه خود برای رسیدن به اثربخشي بیشتر بر اصالح رفتار کارکنان تاکید دارند تا . واگرایي دارد (0880)

گویای این حقیقت است که توجه مدیران به ابعاد مطرح شده در مورد فرهنگ مي تواند زمینه ای این مساله .فرهنگ سازماني

از طرفي دیگر سازگار نمودن فرهنگ .مناسب برای مشارکت کارکنان از طریق درگیر شدن با مسائل سازماني فراهم آورد

را کاهش دهد ودر نهایت سبب حرکت سازمان به  سازماني با فرهنگ افراد مي تواند بسیاری از تنش های موجود در محیط کار

،نقش میانجي گری مدیریت دانش در اثر بخشي  نتایج این مطالعهاز طرفي یکي  دیگر از .سمت پیشرفت و اثر بخشي شود

در بسیاری از مطالعات تاثیر گذار بودن دانش و . دارای همگرایي مي باشد(  088)و چویي  ليسازماني است که با مطالعه 

 (.Akgun, Dayan& Benedetto,2008,6-221)در موفقیت سازمان مورد تایید قرار گرفته است  ،دیریت درست آنم

توان سازمان در جذب و یا تولید دانش و داشتن نیروهای متخصص برای استفاده از آن ،سبب خواهد شد تا ضمن رقابت پذیر 

 &Yang)زمان در آن فعالیت داردنیز برطرف گرددشدن ،بسیاری از عدم اطمینان های موجود در بازاری که سا

Mingjie,2009,1197-1210)  این مساله در موسسه های خدماتي مانند بیمه که نیازمند داشتن اطالعات موثر و دقیق در

در واقع اجرای مدیریت مناسب در .  مورد نیازهای مشتریان و فعالیت های رقبا هسند از اهمیت دوچنداني برخوردار است

ولید،انتشار و بکارگیری دانش  نیازمند بستری مناسب است که فرهنگ با توجه به مولفه های آن مي تواند این بستر را برای ت

بیان مي کند یکي از کلیدی ترین عوامل ( 0880)همانگونه که حسنعلي. تسهیل جریان مدیریت دانش در سازمان فراهم آورد

سازگار نمودن اهداف افراد و سازمان و تشویق هر چه بیشتر آنها به . نگ استموفقیت مدیریت دانش در سازمان،وجود فره

شرکت و درگیر شدن در حل مسائل سازمان زمینه را فراهم خواهد نمود تا هر چه بیشتر تقسیم دانش و اطالعات در سازمان 

بع به روز اطالعات، نقشي قابل توجه در طرف دیگر مدیریت مناسب و صحیح دانش با تاکید بر نیاز سازمان به منا. صورت گیرد

. در درگیر نمودن کارکنان و مدیران در فرایند های جاری سازمان و مشارکت بیشتر آنها در امور مهم و حیاتي آن بازی مي کند

 .از این منظر مدیریت دانش همانند عاملي برای تقویت روحیه همکاری و انطباق بیشتر میان کارکنان عمل مي کند

 :  ات کاربردیپیشنهاد

 :با توجه به آنچه گفته شد مي توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود         

با توجه به نقش رفتار مدیران سازمان و تبعات ناشي از آن در شکل گیری یک الگوی فرهنگي و نیز به دلیل ـ 5

توصیه مي شود تا  نعتيصمشخص شدن تاثیر گذاری فرهنگي سازماني بر مولفه های مدیریت دانش در شرکتهای 

راهکارها و تمهیداتي اتخاذ کنند که موجب تقویت الگوی فرهنگي موثر برای متوسط  و کوچک صنایع درمسئوالن 

 .پیشبرد مدیریت دانش شود

پیشنهاد مي شود تا کمیته ای تخصصي برای برنامه ریزی  اثربخشيبا توجه به تاثیر گذار بودن مدیریت دانش بر ـ 0

 .در راستای مدیریت دانش ایجاد شودمتوسط  و کوچک صنایع ردهای الزم 

گذاری دانش در سازمانهای مورد بررسي نسبت به سایر ضرایب مولفه های با توجه به پایین بودن ضریب اشتراکـ  

 تشویق کارکنان به در اختیار گذاشتن اطالعاتشان و سهیم شدن آن با دیگر همکاران نیز راهي موثرمدیریت دانش ،

در این راستا .اما مدیران نیز خود اصلي ترین نقش را در گسترش چنین رویه ای در سازمان ایفا مي کنند.خواهد بود
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مي توان با برگزاری کالسهای آموزشي برای کارکنان جهت استفاده از فناوری های موجود نظیر گروههای بحث، 

 .ر این زمینه گامهایي موثر برداشتد... پست الکترونیک، وبالگ، اینترنت، اتوماسیون اداری و 

و استفاده از متخصصان دانشگاهي با توجه به تاثیر گذاری فرهنگ بر اثر بخشي سازماني پیشنهاد مي شود تا با ـ 0

 شناسایي گردد زوایای گوناگون  و نقاط قوت و ضعف فرهنگ حاکم بر سازمان ،نیروهای کاردان و متخصص سازمان 

 . گردداصالح و تعدیل ویق و تقویت و نقاط ضعف آن آن تشو جنبه های مثبت 
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