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Abstract 
Given the new approaches to the information age regarding the critical position 

of knowledge management and decision making strategies in organizations, this 

study focuses on the procedural implications of knowledge management, discussing 

their role in improving organizational performance through the moderating role of 

decision making styles. This research is mainly intended to assess of the impact of 

KM on non-financial performances of organizations, and to consider the moderating 

role of decision making styles in the relationship between the two variables. This 

research also seeks to address the theoretical and investigative deficiencies in 

relation to three variables of knowledge management, organizational functions and 

decision making styles. This is an applied research which covers banks and financial 

organizations. The statistical population includes managers and experts of the 

central offices of two banks experienced in knowledge management. The results 

indicated that knowledge management positively and significantly affected 

organizational performance and decision making styles. As a moderating variable, it 

can improve the relationship between the two variables. 
Keywords: knowledge management, psychology, non-financial performance, 

financial organizations, decision making styles. 
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 چکیده
دانش گیری و مدیریتبا عنایت به رویکردهای نوین در عصر اطالعات بابت جایگاه حیاتی راهبردهای تصمیم

با نقش  نقش آنها را در بهبود عملکرد سازمان ،دانشیریتمد ایندیفر یممفاه یبا تمرکز بر رو در سازمان، این مطالعه
 دانشمدیریت تأثیر هدف اصلی این مقاله تعیین لذا .داده استقرار  یمورد بحث و بررس یریگیمسبک تصمتعدیلگر 

 این دو بین رابطه در گیریتصمیم سبک یلگرنقش تعد تعیین ینچنهم و های مالی سازمان غیرمالی عملکردهای بر
دانش، مدیریت متغیر سه بین ارتباط زمینه پژوهشی در نظری و ین پژوهش به دنبال رفع خألچنین اهم .است

پژوهش بر اساس نوع هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و  این گیری است.سبک تصمیم سازمان و یعملکردها
مدیران و  نفر از 175 شاملپژوهش،  یآمار نمونهقلمرو مکانی مورد مطالعه، سازمانهای مالی و بانکها انتخاب شد. 

هستند.  آشناییدانش دارای بودند که در حوزه مدیریت ملت و پارسیان بانککارشناسان شاغل در ادارات مرکزی 
دانش )خلق، تیریدم ندیفرا دهد،نتایج نشان میحلیل رگرسیون است. ت نیز روش تجریه و تحلیل داده های این تحقیق

گیری به عنوان متغیر بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبک تصمیماشتراک و کاربرد دانش( 
 تواند شدت ارتباط بین این دو مؤلفه را ارتقا دهد. تعدیلگر می
 گیری.تصمیمسبک  غیرمالی، سازمانهای مالی، روانشناختی، عملکردهای، دانشمدیریت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 یعوامل مهم یری،گیمتصم یهاراهبرددانش و یریتدهد که مدینشان م بررسی مطالعات

 یست.ن یریگیمجز تصم یزیچ یریتمد (.2017و همکاران،  1)ابوبکر ستاسازمانها  یبرا

(. 2012و همکاران،  2شود )داون یانکوینگمی یتلق یرمد یفهوظ ینمهمتر یری،گیمتصم

به  یابیگوناگون به منظور دست هایینهگز یاناز م ینهگز یکانتخاب  ایندفر یبه معن یریگتصمیم

 90 یکه بر مبنا یمیواقع تصم رد(. 2005و همکاران،  3است )لیانگاهداف متعدد  یاهدف  یک

. بر آیدیم خوب به شمار یمیتصم شود،یم گرفته یدرصد قضاوت شهود 10درصد اطالعات و 

اتکا و  یزانم ینمب گیری،یمتصم ایندبه اطالعات در مراحل مختلف فر یدسترس یزاناساس م ینهم

مناسب  گیرییماساس تصم مینبر ه(. 1384ست )فیضی و همکاران، ا یماتبه تصم یناناطم

مورد نظر و  هحوز یندهو آ یدر مورد وضع فعل یاطالعات گیرندهیماست که تصم ینا یازمندن

 (. 2007، 4)مایکل زک داشته باشد هامناسب آن پاسخهای کردنراه فرموله ینچنهم

 یرقابت مزیت کسب در هاعنصر در بحث تفاوت سازمان ینتریدیدانش کلیریتواقع مد در

و در حال  استرقابت  یاصل یهامروزه دانش پا (.2017)دایان و همکاران،  شناخته شده است

لذا  ؛(1393)فتحیان و همکاران، ه است شد تلقی هاسازمان پذیریدر رقابت یصلا یدکل ،حاضر

خود  یبه اهداف سازمان یابیسطح به منظور دست یترینتوسعه دانش به عال برای همواره هاسازمان

 ییتوانایی را دارد که از طریق پاسخگو یندانـش ا ی،به طور کل (.2014، 5کنند )شو مییتالش م

راستا،  ینتـأثیر بگذارد. در هم یزن انارزش سازم ارتقای بـر جدید هایمناسب سازمان به موقعیت

 و دانشمدیریت حوزه در گذاریبه دنبال سرمایه پیوسته هااست که سازمان ینا یانگرشواهد ب

هرچه  بردارید در کسب و بهرهبتوانن یقطر ینا از تـا هـستند دانشمدیریت هایسامانه استقرار
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(. 2005ریوندی، و تن 1389یرند  )شمس مورکانی و همکاران، بگ یشیمنبع از رقبا پ ینبهتر از ا

 ها،هزینه کارایی گیری،تصمیم کیفیت در سازمانها به دانش انتشار و سازماندهی اکتساب، توانایی

 استا،ر یندر هم .(1393، شرکتپور و )جامیکند می کمک هاهزینه کنترل و مشتریان رضایت

دانش در سازمان یریتمد توانکه  اندیدهرس یجهنت یندر مطالعه خود به ا( 2004و همکاران،  1)لیو

 یکبلکه  شود،یسازمان در اکتساب دانش و اطالعات محدود نم توانایینه تنها به بحث در مورد 

 رایب یابزار وانعنبه توان ینکارکنان به استفاده از ا یقدر تشو یاست که سع یموضوع سازمان

 دارد.  ییبهبود کارا

دانش در سازمان در عصر حاضر و با عنایت به ضرورتهای اجرا و آثار مطلوب مدیریت

افزایش سود و رضایت چنین عواملی که سازمانها برای غنا بخشیدن به فعالیتهای خود به منظور هم

دارند از جمله ضرورت بهبود عملکرد سازمان، که به تأمین مزیت رقابتی سازمان در  مشتری نیاز

شود، ضرورت پژوهش در این حفظ سودآوری و بقای آن در جهان پر رقابت امروز منجر می

 خورد. زمینه به چشم می

 ایندهایفر بارۀ( در2015و همکاران ) یسنگر یرنظ یاگرچه تاکنون مطالعات مختلف

 یندر ا گیرییم، نقش سبک تصمیرفتهآن بر عملکرد سازمان صورت پذ یرثأانش و تدیریتمد

پژوهش در تالش است تا با تمرکز بر این اساس،  ینهم برمورد غفلت قرار گرفته است.  زمینه

 سازمان عملکرد بهبود در را هانقش آن گیری،یمدانش و سبک تصمیریتمد ایندهایفر یممفاه

دو  بپژوهش در قال یندر ا یمورد بررس گیرییمقرار دهد. سبک تصم بررسی و بحث مورد

ال ؤبه دو س ییدر پاسخگو یپژوهش سع یجهنت در .ه استشد بندیطبقه یو شهود یسبک منطق

 :پژوهش دارد یاالت اصلؤعنوان سبه یرز

 رد؟دا یریثأخود بر عملکرد سازمان چه ت مفاهیم فرایندیدانش به همراه یریت( مدالف

دانش و عملکرد سازمان چه یریتمد یندر سازمان در ارتباط ب گیرییم( سبک تصمب

 دارد؟ یریثأت
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 دانشمدیریت

است  یکردیدانش رویریتدانش است. مدیریتمد یر،از موضوعات مهم در دوره اخ یکی

 ایندهایفر یبخشو بهبود اثر ییکارا یشپیشرفت است و بر افزا وکه بسرعت در حال تکامل 

 یتواقع یندانش از ا یریتبه مد یازدارد. ن یادیمستمر، توجه ز یهمراه با نوآور ی،سازمان

مهم  یعنصریدار، پا یرقابت یتبه مز یو دسترس یکه دانش در عملکرد سازمان گیردیم هسرچشم

 مجرای از که است اطالعاتی واقع همان در (. دانش2014، 1)گارسیا و همکاران شودیم یتلق

 (. 1998، 2است )داون پورت و همکاران متفاوت یافته ها شکلیبینش و ارزشها با تجربه، ترکیب

 رویکردی را دانش( مدیریت2003) 3جونز .است شده دانشمدیریت برای تعاریف متعددی

 داده، هایپایگاه شامل فکری تمام داراییهای تسهیم مدیریت و تشخیص،به منظور  مندنظام

( 1995) 5هولم ( و1996) 4اودل از نظر کند.می تعریف هاتجربه و سیاستها مستندات،

 ارزش منظور خلقبه دانش از و استفاده درک برای کشف، نظاممند، رویکردی دانشمدیریت

 اختیار در هدف با دانش سازوکاری آگاهانهمدیریت که کندمی بیان دیگر تعریف است.

(. 2009، 6مناسب است )چانگ و همکاران زمان در مناسب فرد به صحیح دانش گذاشتن

 ینبر ا پیوستهکند، بلکه یم یریجلوگ یو مغز یفکر یهاییدانش نه تنها از زوال دارایریتمد

 .یدافزایثروت م
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 دانشفرایند مدیریت .1 شکل

 عملکرد سازمانی

دهند. افراد انجام می ها وتوان عملکرد را رفتار یا روشی تلقی کرد که سازمانها، گروهمی

توان جدای و می آیدمی شمارهایی برای نتایج نیست، بلکه به نوعی خود نتیجه بهرفتارها فقط ابزار

شود که گیری منجر مینتیجهاز نتایج در مورد آنها قضاوت کرد. این تعریف از عملکرد به این 

خروجیها )نتایج( باید در  ها( و همورودیها )رفتار ها و افراد، همهمگام مدیریت عملکرد، گروه

سطوح  الگونامد. این ترکیبی مدیریت عملکرد می الگویرا  الگواین  1نظر گرفته شود. هارتل

)آلرد و  دهدنی اهداف پوشش میها را همانند هدفگذاری و بازبیتوانایی یا شایستگی و موفقیت

توان ابعاد کلیدی پذیری را می(. در واقع کیفیت، زمان، توانایی، هزینه و انعطاف2011فاوست، 

 عملکرد دانست. 

با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا  رویاروییامروزه شرکتها برای بهبود عملکرد و 

 نندکو خود را در بازارها حفظ  باشند دی برتر داشتهعملکر ،پیچیده و متحول اوضاعبتوانند در 

 (. 1390)شیخی، 

دارند که با درنظر  نیاز های مدرن و جامع سنجش عملکردیامانهدر واقع سازمانها به س

)حقیقت منفرد و  نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهندگرفتن راهبرد مناسب سازمان با دیدی جامع
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خلق 
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کاربرد 
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های سازمانی، عملکرد است و بهبود تحلیلووعات اصلی در تجزیهیکی از موض(. 1389همکاران، 

ارزیابی عملکرد قابل تصور  امانهرو سازمانی بدون سگیری است و از اینآن نیز مستلزم اندازه

 (. 2011، 1)آلرد و فاوست نیست

 ینه،است و به هز یدتول یو تعال یریپذاهداف رقابت یشامل تمام یباتقر یعملکرد سازمان

است.  یوجهچند یشود که مفهومیمربوط م یفیتک یااعتماد  امکانسرعت،  یری،پذانعطاف

 د)مانن یرمالیغ یا یاتیعملکرد عمل یعنی یدو شاخص عملکرد سازمان ینب یزنکته، تما ینتوجه به ا

حاصل  یسازمان عملکرد ینچنهم ؛( استیه)مانند بازده سرما ی( و عملکرد مالیفیتو ک یوربهره

 یتوان گفت عملکرد سازمانیم یتو تحقق اهداف سازمان است. در نها ییاجرا یندهایفرا

 گذاشته شده است. یانسان یرویکه از سازمان بر عهده ن یفی استرساندن وظا یجهنتبه

 
 . شاخصهای سنجش عملکرد سازمان2شکل 

 

 عرضهسازمان دولتی  هردر واقع، عملکرد هر سازمان تعریف خاص خود را دارد. در 

و از جمله  است حررفاه و ثروت عمومی جامعه به عنوان هدف، مط هخدمات بهتر و توسع

تولیدی شاخص عملکرد، عالوه بر  یاما در شرکتها ؛آیدشاخصهای عملکرد سازمان به شمار می

 

1. Allred, C.R., Fawcett, S.F., wallin, C 
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عملکرد مالی 
هزینه

بازده سرمایه

عملکرد عملیاتی یا غیرمالی 

وری بهره

کیفیت

توانایی

پذیریانعطاف

تحول

سرعت

اعتمادامکان
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سود و رضایت سهامداران و کارکنان  هظ منافع جامعه دربرگیرندرضایت مشتریان سازمان و حف

  (.1390)افجه و محمودزاده،  هستسازمان نیز 

را ارائه  2بندی شکل توان دسته، میااز میان شاخصها و عوامل مطرح شده در میان پژوهشه

 کرد. 

 گیری در سازمانتصمیم

منظور دستیابی های گوناگون بهمیان گزینهیند انتخاب یک گزینه از اگیری به معنی فرتصمیم

(. ساختار داخلی سازمان 2012و همکاران،  1به یک هدف یا اهداف متعدد است )داون یانکوینگ

گیری سازمانی مؤثر است )راجاگوپاالن و و درجه ثبات محیط خارجی سازمان نیز بر تصمیم

گیری ارائه ی از سبکهای تصمیمبندیهای مختلف(. تاکنون پژوهشگران، طبقه1993، 2همکاران

بندیها با توجه به اینکه کدام دسته عوامل فردی، سازمانی و اند که هر کدام از این طبقهکرده

دانند گیری دخیل میمحیطی را به چگونگی واکنش و رفتار افراد در رویارویی با وضعیت تصمیم

بروس از پژوهشگرانی هستند که  (. اسکات و2003، 3)تاتوم و همکاران با یکدیگر متفاوت است

گیری مدیران را مطرح کردند که تحت تأثیر ویژگیهای درونی و پنج سبک تصمیم 1995در سال 

گیری عقالیی، شهودی، اجتنابی، آنی و وابسته است شخصیتی افراد است. این سبکها شامل تصمیم

 شود.اره میگیری عقالیی و شهودی اشکه در ادامه به اختصار به سبکهای تصمیم

 گیری عقالیی سبک تصمیم

گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج این سبک بیانگر تمایل تصمیم

گیرنده های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیمهر راهکار از جنبه

گیرنده در (؛ به عبارتی فرد تصمیم7200، 4)اولیوریا گیری استهنگام رویارویی با شرایط تصمیم

حل منظور انتخاب و اجرای بهترین راهگیری از فرایندی ثابت و کامال مشخص بهاین سبک تصمیم
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گیری (. افرادی که از سبک تصمیم2006، 1کند )فلوپ و همکارانو دستیابی به اهداف پیروی می

جانبه تحلیل کامل و همهوجستجو و تجزیهکنند، تصمیمات خود را براساس عقالیی استفاده می

، 2دهند )سینگ و جفریتمامی اطالعات موجود هم از منابع درونی و هم از منابع بیرونی قرار می

گیری درباره موضوع تصمیم .1گیرنده: گیری عقالیی است که تصمیم(. هنگامی تصمیم2004

ای خود را بر حسب مطلوبیت و مفید بودن ها و اولویتهتواند خواستهمی .2اطالعات کامل دارد. 

حلهای مختلف، راهی را تواند از میان شقوق و راهمی .3بندی کند. آنها به ترتیبی منطقی درجه

 (.2015، 3رساند )هاموند و همکارانبرگزیند که مطلویبت او را به حداکثر می

 گیری شهودیسبک تصمیم

دست های استنتاج شده بهگیری است که در سایه تجربهاین سبک، فرایند ناخودآگاه تصمیم

وتحلیل معقول آید و بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد مبتنی است و الزاما سوای تجزیهمی

گیرنده از یک روش کند؛ بلکه این دو مکمل یکدیگر است. در این شیوه، تصمیمعمل نمی

جوید های ضمنی خود سود میز تجربه و آگاهیگیری اکند و هنگام تصمیممند استفاده نمینظام

 (.1385)پارسائیان و اعرابی، 

 الگوی مفهومی

چنین ادبیات نظری مربوط به موضوع این پژوهش، چنین با مرور مطالعات پیشین و هم

 توان برای متغیرهای اصلی مطالعه، متغیرهای فرعی زیر را در نظر گرفت:دریافت شد که می

 دانشاشتراک دانش و کاربرد دانش برای متغیر اصلی مدیریتخلق دانش، . 1

 گیری در سازمانتصمیم یلگرتعدعوامل عقالیی و عوامل روانشناختی برای متغیر . 2

پذیری، تحول، کیفیت خدمات و رضایت مشتری برای متغیر اصلی عملکرد انعطاف. 3

 غیرمالی سازمانهای مالی 

منعکس شده است برای مطالعه درنظر گرفته  3ر شکل بنابراین این الگوی مفهومی، که د

 

1. Fulop, Janos, David, Roth, Schweik and Charles 

2. Singh, Romila, and Jeffrey H. Greenhaus  

3. Hammond, John S., Ralph L. Keeney, and Howard Raiffa 



 1398تابستان ، 5 ه، شمار، سال دوممدیریت راهبردی دانش سازمانیلنامۀ فص

 

62 

 شود. می

منظور توضیح چرایی انتخاب متغیرهای اصلی و فرعی در الگوی مفهومی الزم به ذکر به

. ستخاب شده اتان مفهومی ارائه شده در مقاله پایه الگویمتغیرهای این پژوهش براساس  است که

 مالی عملکرد کلی دستهسازمانی به دو  ه کرد که عملکرددر مورد متغیر عملکرد سازمانی باید اشار

در مطالعات دیگری  اوانیسازمانهای مالی به فر شود که عملکرد مالیمی بندیدسته غیرمالی و

ضمن د؛ نوآوری پژوهش، عملکرد غیرمالی درنظر گرفته ش مورد بررسی قرار گرفته بود و از حیث

فیت یپذیری، تحول، کدانش بر انعطافثیر مدیریتأبررسی ت رسدبه نظر می طبق مطالعات کهاین

در میان پژوهشها کمتر مورد  شاخصهای عملکرد غیرمالی سازمانبر مشتری  خدمات و رضایت

 شود:می ذیل تعریف صورت به پژوهش اصلی هایفرضیه رواین بررسی قرار گرفته است؛ از

 گذارد.تأثیر می سازمان عملکرد بر دانش. مدیریت1فرضیه اصلی ـ 

سازمان نقش  عملکرد دانش وگیری در سازمان در رابطه مدیریت. تصمیم2فرضیه اصلی ـ 

 دارد. یلگرتعد

 های فرعی نیز عبارت است از:فرضیه

 دارد. تأثیر سازمان عملکرد بر دانش . خلق1فرضیه فرعی ـ 

 دارد. تأثیر سازمان عملکرد بر دانش . اشتراک2فرضیه فرعی ـ 

 دارد. تأثیر سازمان عملکرد بر دانش . کاربرد3فرضیه فرعی ـ 
 

 

 عوامل عقالیی عوامل روانشناختی

 انعطاف پذیری

 تحول

 کیفیت خدمات

 رضایت مشتری

 عملکرد غیرمالی

 سازمانهای بانکی

 

 مدیریت دانش

 خلق دانش

 اشتراک دانش

 کاربرد دانش

 تصمیم گیری
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 (پژوهشگر ساخته) پژوهش یمفهوم الگوی. 3شکل 
 

در این بخش به بررسی و ارزیابی برخی مطالعات داخلی و خارجی در زمینه موضوع 

 شود. پژوهش پرداخته می
 ای از مطالعات داخلی و خارجی. خالصه1 جدول

 خالصه تحقیق عنوان منبع

و همکاران،  1)لیو

2004) 

بین قابلیت بررسی رابطه 

دانش و مزیت مدیریت

 رقابتی در صنایع تایوان

دانش در قالب چهار بخش اصلی شامل اکتساب دانش، اصالح دانش، در این پژوهش توانایی مدیریت

چنین در این گذاری دانش درنظر گرفته شده است. همثبت دانش و در نهایت تسهیم و به اشتراک

-اصلی شامل ویژگیهای سازمانی، ویژگیهای فناوری، و هم پژوهش وضعیت سازمان در قالب سه بخش

چنین مقیاس و اندازه سازمان به عنوان متغیر تعدیلگر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش 

 دانش و مزیت رقابتی در سازمان است.بیانگر رابطه مثبت و مستقیم میان توان مدیریت

 و همکاران 2)تسنگ

2014) 

دانش توان مدیریتتأثیر 

و مدیریت روابط 

کنندگان بر عملکرد تأمین

 شرکت

دانش در قالب دو بخش اصلی شامل تبدیل دانش و حفاظت دانش مورد در این پژوهش توان مدیریت

چنین در این پژوهش به منظور سنجش عملکرد شرکت از دو رویکرد مالی و توجه قرار گرفته است. هم

کنندگان در قالب دو بخش اصلی است. در این مطالعه، مدیریت روابط تأمینغیرمالی بهره گرفته شده 

توان به تأثیر شامل همکاری و خدمات سفارشی درنظر گرفته شده است. از جمله نتایج این پژوهش می

دانش بر عملکرد سازمان اشاره کرد. عالوه براین، متغیر مدیریت روابط مثبت و مستقیم توان مدیریت

دانش و عملکرد دگان به عنوان متغیر تعدیلگر تا حدودی نقش خود را در رابطه توان مدیریتکننتأمین

 کند.سازمان ایفا می

 3)کوهن و اولسن

2014) 

دانش  و توان مدیریت

 عملکرد سازمان

دانش و دانش در قالب دو بخش اصلی شامل سرمایه انسانی مدیریتدر این پژوهش، توانایی مدیریت

چنین در این پژوهش رویکردهای اقتضایی، تکاملی و همه بندی شده است. همدانش طبقهمدیریتتدوین 

وکار به جانبه مورد توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در رویکرد اقتضایی موضوع راهبرد کسب

این واقعیت گر در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر عنوان متغیر مداخله

دانش بر عملکرد است که رویکرد اقتضایی رویکردی پشتیبان در مورد ارتباط مثبت توانایی مدیریت

 سازمان است.

  4)ابوبکرو همکاران

2017) 

دانش، سبک مدیریت

گیری و عملکرد تصمیم

 سازمانی

یری، عوامل گدانش و راهبردهای تصمیمدهد مدیریتهای مختلف در عصر اطالعات نشان مینظریه

دانش و ای از رویکرد متقابل فرایندهای مدیریتحیاتی و مهم سازمان است. این پژوهش الگوی تازه

کننده در ارتباط بین عنوان تعدیلگیری منطقی و شهودی بهعملکرد سازمانی را با عوامل سبک تصمیم

 کند.دانش و عملکرد سازمانی ارائه میمدیریت

های مشتری، توسعه دانش مشتری شامل سه بخش اصلی دریافت دادهاین پژوهش به بحث دربارۀ مدیریتبررسی و تبیین نقش کریمی و )حاجی 
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 خالصه تحقیق عنوان منبع

 تالیان

1391) 

دانش مشتری در مدیریت

 بهبود عملکرد سازمانی

های مشتری و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان پرداخته و الگوی مفهومی در دانش مشتری، و پردازش داده

نفر از کارکنان بانک تجارت و روش  363رابطه ارائه کرده است. جامعه آماری این پژوهش همین 

ها، استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره بوده است. نتایج این پژوهش بیانگر وتحلیل دادهتجزیه

ملکرد سازمانی ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر بسزایی بر عاین است که دریافت داده

ها و توسعه دانش مشتری بر ها، پردازش دادهگذارد. عالوه بر این، دریافت دادهاز خود برجای می

 مدیریت ارتباط با مشتری تأثیرگذار است.

 ای از مطالعات داخلی و خارجی. خالصه1 جدولادامه 

 خالصه تحقیق عنوان منبع

 )اللهی و همکاران

1393) 

یندی اتوان فرثیر أبررسی ت

دانش بر عملکرد  مدیریت

نوآوری با اثر میانجی 

یند نوآوری در افر

 سازمانها با فناوری پیشرفته

کارگیری و حفظ دانش شامل اکتساب، تبدیل، بهاین پژوهش به بحث در زمینۀ توانایی فرایندی مدیریت

 285ی این پژوهش شامل دانش و تأثیر آنها بر عملکرد نوآوری سازمان پرداخته است. جامعه آمار

شرکت دارای فناوری پیشرفته در سطح شهر تهران و واحدهای تحقیق و توسعه هر یک از آنها است. 

توان به های این پژوهش بر شیوه تحلیل مسیر مبتنی است. از جمله نتایج این پژوهش میروش تحلیل داده

آوری و عملکرد نوآوری اشاره کرد. با این دانش بر فرایند نو تأثیر مثبت و معنادار فرایندهای مدیریت

 حال، ارتباط فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری مورد تأیید قرار نگرفته است.

 )صنوبر و همکاران

1393) 

های رهبری تأثیر مؤلفه

دانش بر بهبود عملکرد 

سازمانی با بررسی نقش 

دانش  میانجی مدیریت

 مشتری

کارگیری و اکتساب بخش اصلی شامل ذخیره، تسهیم، به 4قالب دانش در در این پژوهش، مدیریت

نفر از مدرسان و کارکنان دانشگاه آزاد  300دانش تعریف شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

ها در این پژوهش شامل استفاده از ضریب همبستگی تحلیل دادهواسالمی زنجان بوده است. روش تجزیه

ری است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که به کارگیری سطح باالیی از پیرسون و معادالت ساختا

دانش و بهبود کارگیری صحیح و اثربخش فرایند مدیریتفرایندهای رهبری دانش، تأثیر مثبتی در به

 عملکرد سازمان درپی دارد.

 فر)بیدختی و کیانی

1394) 

 بررسی رابطه مدیریت

دانش با عملکرد سازمانی 

المللی های بیندر شرکت

شده ایرانی )مورد مطالعه: 

صنایع شیمیایی و مواد 

 غذایی(

کارگیری، نگهداری، تشخیص، تحصیل، اشتراک و دانش شامل بهدر این پژوهش فرایندهای مدیریت

المللی فعال در بورس اوراق توسعه تعریف شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای بین

دانش و ایع شیمیایی و مواد غذایی است. نتایج این پژوهش بر ارتباط اجزای مدیریتبهادار تهران در صن

توان به ارتباط زیاد بعد تحصیل های این پژوهش میعملکرد سازمان صحه گذاشته است. از دیگر یافته

 چنین ارتباط ضعیف توسعه دانش با عملکرد سازمان اشاره کرد.دانش با عملکرد سازمانی و هم

 

دانش، مدیریت متغیر سه بین ارتباط زمینه در دهدمی نشان پیشینات مطالع که طورنهما

 این هست که پژوهشی نظری و خأل گیری در سازمانسبک تصمیم سازمان و یعملکردها

 گرفته درنظر را جوانب متفاوتی و روابط مختلف پژوهشهای و است آن رفع دنبال پژوهش به

 بسیار پژوهشهای و است پررنگتر مطالعه مورد سازمان در بویژه و ایران در این خأل است.
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پژوهش هم به  این لذااست؛  پرداخته پژوهش این در نظر مورد محدودی به روابط متغیرهای

بودن  یدو جد یاز جنبه نوآور یو مکان یو هم به لحاظ قلمرو زمان یلحاظ قلمرو موضوع

  .استبرخوردار 

توان به الگوی مفهومی مقاله ابوبکر و ژوهشهای پیشین میمنظور مقایسه پژوهش با پبه

ای از رویکرد متقابل ( در شکل زیر اشاره کرد. این پژوهش الگوی تازه2017همکاران )

گیری منطقی و شهودی دانش و عملکرد سازمانی را با عوامل سبک تصمیمفرایندهای مدیریت

 کند: ش و عملکرد سازمانی ارائه میدانکننده در ارتباط بین مدیریتعنوان تعدیلبه

 

 
 (2017الگوی مفهومی حاصل از مقاله ابوبکر و همکاران ). 4 شکل

 

دهد؛ اگرچه معتبر است، کمی از نمای جزئی از دنیای فشرده دانش را نشان میی فوق الگو

 گیرد که بشدت به انسان وابسته است.پیچیدگی فرایندهای تجاری را نادیده می
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 شناسی پژوهش  روش

انتخاب روش تحقیق به هدفها، ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. 

هایی هدف انتخاب روش پژوهش این است که پژوهشگر مشخص کند با چه روش و شیوه

پژوهش از لحاظ هدف از نوع این تواند دقیقتر به پاسخ پرسشهای تحقیق، دست یابد. می

دانش بر عملکردهای نوع روش، میدانی، و هدف آن بررسی تأثیر مدیریت کاربردی، از لحاظ

گیری است. لذا از لحاظ روش غیرمالی در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم

گردآوری اطالعات، روش پژوهش مورد نظر، راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، 

رات مرکزی بانک ملت و پارسیان شهر تهران است. تعداد تمام مدیران و کارشناسان شاغل در ادا

نفر هستند که با استفاده از فرمول  320مدیران و کارشناسان شاغل مورد مطالعه در این پژوهش 

 ای انتخاب شدند.گیری تصادفی طبقهنفر به عنوان نمونه و به روش نمونه 175کوکران 

 PLSافزار روشهای آماری در قالب نرمها از وتحلیل دادهدر این پژوهش برای تجزیه

 استفاده شده است که به این شرح است:

 آمار استنباطی

شده است به های انتخابها که حاصل سنجش نمونهگیرندگان با استفاده از آمارهتصمیم

پردازند. این بخش از مهمترین بخشهای استنباط ویژگیهای مشخصی از جامعه آماری می

 دهد.ها است که نتایج پژوهش را نشان میوتحلیل دادهتجزیه

 آزمون کولموگروف اسمیرنف

آزمونهای حوزه آماری شامل آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک است که هر کدام 

کاربردها و موارد خاص خود را دارد. یکی از شرایطی که الزم است از آزمونهای پارامتریک 

ررسی است. در این راستا از آزمون کولموگروف های مورد باستفاده کرد، عادی بودن داده

 شود.اسمیرنف استفاده می

 تحلیل رگرسیون

در الگوهای آماری، تحلیل رگرسیون، فرایند آماری، تخمین روابط متغیرها است. تحلیل 
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دهد که تعیین کنند چه میزان از تغییرات در هر گیرندگان این امکان را میرگرسیون به تصمیم

تواند به دلیل تغییر در متغیر یا متغیرهای دیگر )که آنها نامند( میها را متغیر وابسته میمتغیر )که آن

 نامند( به وجود آمده باشد.را متغیر وابسته می

 ناپژوهش را نش ینمورد استفاده در ا یشناسای از جوانب مختلف روشخالصه 2جدول 

 دهد.می

 

 پژوهش یشناسروش. 2 جدول

 رکن پژوهش پژوهشانتخاب 

 فلسفه اثباتگرایی

 جهتگیری ی و کیفیکمّ ها،ماهیت داده تبیینی؛ نتیجه، لحاظ به کاربردی؛ هدف، لحاظ به

 رویکرد پژوهش استقرایی

 نوع پژوهش بر حسب هدف پیمانی

 افق پژوهش هدف و دانشسازمان و تشویق مدیران به استقرار مدیریت در عملکرد بر دانشمدیریت تأثیر بررسی

 قلمرو 1397مکانی: ادارات مرکزی بانکهای ملت و پارسیان در شهر تهران، زمانی: بهار 

نفر( از  320نفر در بانک پارسیان )مجموعا از هر دو بانک  150نفر در بانک ملت و  170

 دانشهای مدیریتی و کارشناسان متخصص و آشنا با حوزه مدیریتمیان رده
 *جامعه آماری

 گیریروش نمونه ایتصادفی طبقه

 نمونه حجم .شد یابینفر ارز 175 برابر با یبا استفاده از معادله کوکران، تعداد افراد مورد بررس

 پژوهشی التین و فارسی، و علمی مستندات شامل ایکتابخانه مطالعه

 به روش پیمایشی مقطعی و پرسشنامه ساخته پژوهشگر
 هاگردآوری داده

، 927/0 دانش:، مدیریتآلفای کرونباخ یببا اتکا بر ضریایی )پاروایی محتوایی، 

 (929/0: در سازمان یریگیمتصم، 946/0 عملکردهای غیرمالی:

ابزار گردآوری  ارزیابی

 هاداده

( شامل Smart PLSافزار )با کمک نرم استنباطی یآمار، تحلیل توصیفی یآمارتحلیل 

 ـ آزمون کولموگروفها از مقادیر چولگی و کشیدگی و  دادهتحلیل عادی بودن 

 یرنف، آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون برازش الگواسم

 هاتحلیل داده

 
ای از سازمانها * نوع الگوی تحقیق به صورتی است که به منظور مقایسه بهتر و اطمینان از نتایج پرسشنامه، مجموعه
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باید جامعه آماری درنظر گرفته شود. بنابراین با عنایت به اینکه امکان توزیع پرسشنامه در بانک ملت و پارسیان فراهم 

 شد، بانکهای ملت و پارسیان جامعه آماری انتخاب شدند. 

 

 های پژوهشیافته
 17دانش، مدیریت سؤال به متغیر 14سؤال تنظیم شد که  39پرسشنامه پژوهشگر ساخته در 

گیری در سازمان مربوط بود. از سؤال به متغیر تصمیم 8سؤال به متغیر عملکردهای غیرمالی و 

 است. شده گرفته بهره هاداده توزیع اسمیرنوف برای بررسی عادی بودنـ  کولموگروف آزمون

 .داده شده است نشان 3 جدول در نتایج

 
 (عیتوز بودن عادی) رنوفیاسمـکولموگروف آزمون جینتا. 3جدول 

 یسطح معنادار یدرجه آزاد مقدار آزمون مؤلفه متغیر

 دانشیریتمد

 266/0 174 251/0 خلق دانش

 705/0 175 196/0 اشتراک دانش

 560/0 175 203/0 کاربرد دانش

 یرمالیغ یعملکردها

 518/0 175 270/0 یریپذانعطاف

 381/0 175 264/0 تحول

 401/0 175 265/0 خدمات کیفیت

 947/0 175 290/0 یمشتر رضایت

 در سازمان یریگیمتصم
 252/0 175 219/0 یعقالئ عوامل

 754/0 175 226/0 یروانشناخت عوامل

 

 آزمون فرضیات پژوهش

 Smart PLSافزار با استفاده از نرم 1یمعادالت ساختار یسازالگوبا روش  یاتآزمون فرض

نشان داد که تمامی بارهای عاملی شاخصها  یعامل یبارها یبضرا انجام شده است. نتایج آزمون

 

1. SEM 
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 یبرا و مقدار پایایی ترکیبی کرونباخ یآلفا زانیمدر ادامه  ، و مطلوب است.5/0بیشتر از 

گزارش شد. به منظور بررسی روایی همگرای الگو  4، و در جدول محاسبهیرهای مورد مطالعه، متغ

تحقیق به شرح  یاستفاده شد. مقادیر این معیار برای الگو 1میانگین واریانس استخراج شدهاز 

 ، است. 3جدول 

 
 

 آن ییهمگرا ییروامیزان آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی الگو و . 4 جدول

 متغیر
 معیار همگرایی الگو  یبیترک ییایپامعیار  کرونباخ یآلفا

 (5/0بیشتر از ) (7/0بیشتر از ) (7/0بیشتر از )

 516/0 937/0 927/0 دانشیریتمد

 543/0 952/0 946/0 یرمالیغ یعملکردها

 670/0 942/0 929/0 در سازمان یریگیمتصم

 

به منظور بررسی روایی واگرای الگو از معیار فورنل و الرکر استفاده شده که مقادیر آن در 

 گزارش شده است.  5جدول 
 الگو یواگرا ییروا. 5 جدول

 در سازمان یریگیمتصم یرمالیغ یعملکردها دانشیریتمد متغیر

   718/0 دانشیریتمد

  736/0 709/0 یرمالیغ یعملکردها

 818/0 695/0 707/0 در سازمان یریگیمتصم

 

برای ارزیابی الگوی ساختاری از چند معیار استفاده شد که در ادامه به هرکدام از آنها 

بیشتر است؛ بنابراین  96/1افزار، همگی از گزارش شده از نرم T-valueپرداخته شده است. نتایج 

 یمعادالت ساختار یالگوالت اؤسدرصد، تمام  95توان نتیجه گرفت که در سطح معناری می

 

1. Average Variance Extracted (AVE) 
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نشاندهنده  2Rیرد و به حذف هیچ یک از سؤاالت از الگو نیازی نیست. معیار گیمدنظر قرار م

متغیر وابسته  2R، مقدار 6گذارد. جدول تأثیری است که هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می

ساختاری، بررسی توانایی الگو در دهد. روش دیگر برای ارزیابی الگوی تحقیق را نشان می

است که این مقدار برای متغیر  2Qبینی شاخصبینی کردن است. معیار غالب برای رابطه پیشپیش

 نشان داده شده است. 6وابسته الگو در جدول 
 الگو وابسته ریمتغ 2Q و 2R مقدار. 6 جدول

 2Qمقدار  2Rمقدار  متغیر وابسته

 0.317 0.843 عملکرد غیرمالی

 شاخص این مقدار است. شده استفاده GOFشاخص  از ارزیابی الگوی کلی منظور به

  .است شده محاسبه زیر رابطه از استفاده با تحقیق الگوی برای

 

(1) 2( RiesCommunalitGoF = 
 

از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مستقل و وابسته  iesCommunalitبه طوری که

 2Rو  1متغیر وابسته الگو است. مقادیر اشتراکی 2Rنیز میانگین مقادیر  2Rآید.الگو به دست می

 شود.ارائه می 7متغیر وابسته الگو و نیز میانگین این دو معیار به صورت جدول 
 

 ه الگووابست یرهایمتغ 2R و یاشتراک ریمقاد. 7جدول 

 2R مقادیر اشتراکی متغیر

 - 715/0 دانشیریتمد

 843/0 721/0 یرمالیغ یعملکردها

 - 831/0 در سازمان یریگیمتصم

 843/0 756/0 میانگین

 

1. Communality 
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 بررسی فرضیات پژوهش

، برای بررسی روابط متغیرها از Smart PLSافزار ها در نرممطابق با الگوریتم تحلیل داده

)ضریب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای  1و ضریب مسیر tدو شاخص اعداد معناداری 

سازی معادالت ساختاری های اصلی از الگوشود. برای ارزیابی فرضیهالگوی مفهومی( استفاده می

 مورد تحلیل قرار گرفته است. 8استفاده شد که نتایج آن در جدول 
  

 

1. Path Coefficient 
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 یساختار معادالت یسازالگو از ریمس لیتحل. 8 جدول

 مسیر
 مقدار

 بار عاملی

مقدار 

ضریب 

 معناداری

نتیجه 

 متغیر تعدیلگر متغیر وابسته متغیر مستقل های اصلی پژوهشفرضیه فرضیه

دانش بر یریتمدفرضیه اصلی اول: 

 گذارد.یم یرثأت غیرمالیعملکرد 
 099/4 687/0 - غیرمالیعملکرد  دانش یریتمد

پذیرش 

 فرضیه

 یریگیمسبک تصمفرضیه اصلی دوم: 

 در سازمان در رابطه  ییعقال

 غیرمالیدانش و عملکرد یریتمد

 .دارد تعدیلگرنقش 

 غیرمالیعملکرد  دانشیریتمد
 یریگیمسبک تصم

 یعقالئ
446/0 026/6 

پذیرش 

 فرضیه

 

 توان به این نتایج رسید:با عنایت به جدول می

دانش به یرمالی اثر دارد؛ یعنی اگر مدیریتغبر عملکرد  687/0به میزان  دانشیریتمدـ 

واحد  7/68درصد مقدار عملکرد غیرمالی به میزان  95احتمال واحد افزایش یابد به  1میزان 

یابد. بارهای عاملی نیز از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه خود برخوردار است؛ چرا افزایش می

 است. 50/0ی بیشتر از که آنها مقدار

یرمالی در سطح عملکرد غو دانش یریتمدرابطه متغیرهای  tمقدار ضریب معناداری ـ 

دار بودن بیشتر است و این مورد حاکی از معنی 96/1شده که از  099/4درصد برابر با  95اطمینان 

مقدار ضریب  یرمالی است. از لحاظ شدت این تأثیر هم باید گفت کهدانش بر عملکرد غیریتمد

دانش بر عملکرد یریتمددرصد و مستقیم و قوی متغیر  50، حاکی از تأثیر بیش از 687/0مسیر 

 است. یرمالیغ

گیری عقالیی در رابطه چنین ضریب معناداری رابطه تعدیلگری متغیر سبک تصمیمهمـ 

ر است؛ بنابراین بیشت 96/1به دست آمده که از  026/6غیرمالی برابر با دانش و عملکرد یریتمد

گیری عقالیی نقش تعدیلگر دارد. از لحاظ شدت این توان دریافت که متغیر سبک تصمیممی

، حاکی از تأثیر مستقیم و متوسط متغیر تعدیلگر 446/0تأثیر هم باید گفت که مقدار ضریب مسیر 

 است. یرمالیدانش بر عملکرد غیریتمدیی بر رابطه عقال یریگیمسبک تصم
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آن در  جیاستفاده شد که نتا رگرسیون تک متغیرهاز آزمون  های فرعیزیابی فرضیهبرای ار

 مورد تحلیل قرار گرفته است. 12تا  9جدولهای 

 .دارد یرثأت یرمالیخلق دانش بر عملکرد غفرضیه فرعی اول: 
 

 1 یفرع هیفرض یبرا یونیرگرسالگوی  مدل پردازش ضرایب. 9جدول 

 مستقل متغیر
 عملکرد غیرمالی متغیر وابسته: 

 نتیجه معناداریسطح  t  مقدار آمار آزمون معیار ضرایب انحراف ضرایب

 000/0 91/36 078/0 886/0 أعرض از مبد
 پذیرش فرضیه

 000/0 58/4 027/0 125/0 خلق دانش

 آزمون

 تحلیل واریانس
 F 975/20آماره 

 F 000/0سطح معناداری آماره 

 توان تبیین
 055/0 ضریب تعیین

 053/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 098/2 واتسونـ  آماره دوربین استقالل خطا
 

آن در ادامه  جیاستفاده شد که نتا رگرسیون تک متغیرهاز آزمون سؤال  نیبه منظور آزمون ا

درصد کمتر است و نشان  5از  F (05/0 000/0  =Sig)سطح معناداری آماره  .دشویارائه م

 عملکرد غیرمالیو  خلق دانش ینبدرصد اطمینان پذیرفته شده است و  95دهد که فرضیه با می

با توان گفت که الگو ( می055/0چنین با توجه به ضریب تعیین )هم وجود دارد. یرابطه معنادار

(، گواه بر آن 053/0دقت زیادی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

آماره کند. مقدار درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 3/5است که متغیر مستقل در حدود 

 رهایمتغ نیکرد که ب یرگیجهینت توانیم است، 5/2تا  5/1 نیچون ب زین (098/2) واتسونـ  نیدورب

داری سطوح معنی. وجود ندارد ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیونخود همبستگوجود مشکل 

الگوی رگرسیونی مستقل در  متغیردهد که این نشان می خلق دانشضریب متغیر مستقل مقدار 

داری نی، تأثیرگذار است. از سوی دیگر، سطح معمتغیر وابسته عملکرد غیرمالی برارائه شده 

دهد که الگوی رگرسیونی دارای عرض از مبدأ نیز هست. از سوی دیگر، أ نشان میعرض از مبد
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با عالمت مثبت گزارش شده و نشاندهنده ( 125/0) خلق دانش( و 886/2أ )ضرایب عرض از مبد

 .رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر وابسته است

 دارد.تأثیر  غیرمالیاشتراک دانش بر عملکرد فرضیه فرعی دوم: 
 

 2 یفرع هیفرض یبرا یونیرگرس الگوی پردازش ضرایب. 10 جدول

 مستقل متغیر
 عملکرد غیرمالیمتغیر وابسته: 

 نتیجه معناداریسطح  tمقدار آمار آزمون  معیار ضرایب انحراف ضرایب

 000/0 886/68 045/0 109/3 أعرض از مبد
 پذیرش فرضیه 

 002/0 125/3 049/0 153/0 اشتراک دانش

 آزمون

تحلیل 

 واریانس

 F 767/9آماره 

 F 000/0سطح معناداری آماره 

 توان تبیین
 027/0 ضریب تعیین

 024/0 شدهضریب تعیین تعدیل

 108/2 واتسونـ  آماره دوربین استقالل خطا
 

آن در ادامه  جیاستفاده شد که نتا رهیتک متغ ونیآزمون رگرساز سؤال  نیبه منظور آزمون ا

درصد کمتر است و نشان  5از  F (05/0 000/0  =Sig)آماره سطح معناداری  .دشویارائه م

عملکرد غیرمالی و اشتراک دانش  ینبدرصد اطمینان پذیرفته شده است و  95دهد که سؤال با می

توان گفت که الگو با ( می027/0چنین با توجه به ضریب تعیین )هم وجود دارد. یرابطه معنادار

(، گواه بر این 024/0دقت زیادی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده )

آماره کند. مقدار درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 4/2است که متغیر مستقل در حدود 

 نیکرد که ب یرگیجهینت توانیپس م است، 5/2تا  5/1 نیچون ب زین (108/2) واتسونـ  نیدورب

سطوح . وجود ندارد ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیونخود همبستگوجود مشکل  رهایمتغ

الگوی مستقل در  متغیردهد که این نشان میاشتراک دانش ضریب متغیر مستقل داری مقدار معنی

، تأثیرگذار است. از سوی دیگر، سطح متغیر وابسته عملکرد غیرمالی برشده رگرسیونی ارائه 

دهد که الگوی رگرسیونی دارای عرض از مبدأ نیز هست. از أ نشان میعرض از مبدداری معنی
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با عالمت مثبت گزارش ( 153/0)اشتراک دانش (، 109/3أ )ضرایب عرض از مبدسوی دیگر، 

 .بین این ضرایب با متغیر وابسته استشده و نشاندهنده رابطه مستقیم 

 دارد.تأثیر  غیرمالیکاربرد دانش بر عملکرد فرضیه فرعی سوم: 
 

 3 یفرع هیفرض یبرا یونیرگرس الگوی پردازش ضرایب: 1جدول 

 مستقل متغیر
 عملکرد غیرمالیمتغیر وابسته: 

 نتیجه معناداریسطح  tمقدار آمار آزمون  معیار ضرایب انحراف ضرایب

پذیرش  000/0 474/33 092/0 066/3 أعرض از مبد

 07/0 818/1 04/0 072/0 کاربرد دانش فرضیه

 آزمون

 تحلیل واریانس
 F 306/3آماره 

 F 000/0سطح معناداری آماره 

 توان تبیین
 009/0 ضریب تعیین

 006/0 شدهضریب تعیین تعدیل

 097/2 واتسونـ  آماره دوربین استقالل خطا
 

آن در ادامه  جیاستفاده شد که نتا رهیتک متغ ونیاز آزمون رگرسسؤال  نیبه منظور آزمون ا

درصد کمتر است و نشان  5از  F (05/0 000/0  =Sig)آماره سطح معناداری  .دشویارائه م

 عملکرد غیرمالیو کاربرد دانش  ینبدرصد اطمینان پذیرفته شده است و  95دهد که سؤال با می

توان گفت که الگو با ( می009/0چنین با توجه به ضریب تعیین )هم وجود دارد. یرابطه معنادار

(، گواه بر این 006/0شده ) دقت زیادی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار ضریب تعیین تعدیل

آماره کند. مقدار درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 6/0است که متغیر مستقل در حدود 

 نیکرد که ب یرگیجهینت توانیپس م است، 5/2تا  5/1 نیچون ب زین (097/2) واتسونـ  نیدورب

سطوح . وجود ندارد رگرسیونی سریالی در اجزای اخالل خود همبستگوجود مشکل  رهایمتغ

الگوی مستقل در  متغیردهد که این نشان میکاربرد دانش ضریب متغیر مستقل داری مقدار معنی

، تأثیرگذار است. از سوی دیگر، سطح متغیر وابسته عملکرد غیرمالی بررگرسیونی ارائه شده 

ز مبدأ نیز هست. از دهد که الگوی رگرسیونی دارای عرض اأ نشان میعرض از مبدداری معنی
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با عالمت مثبت گزارش شده ( 072/0)کاربرد دانش (، 066/3أ )ضرایب عرض از مبدسوی دیگر، 

 .و نشاندهنده رابطه مستقیم بین این ضرایب با متغیر وابسته است

توان به این نتیجه رسید که خلق دانش به نسبت بقیه در نهایت در میان فرضیات فرعی، می

 دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان تأثیر بیشتری خواهد داشت. مدیریتشاخصهای فرایند 

 

 ها تحلیل داده
تا  20درصد از افراد پاسخگو 4/14 نشان داد که سن یفیتوص یهاآماره وتحلیلتجزیه جینتا

سال  50سال و بقیه بیش از  50تا  40درصد افراد  9/32 سال، 40تا  30درصد افراد  1/49سال،  30

سال  40تا  30توان دریافت که بیشتر افراد مورد بررسی دارای سن بین دارند. با توجه به نتایج می

درصد از افراد پاسخگو مرد هستند. با توجه به 8/51 درصد از افراد پاسخگو زن و 2/48هستند. 

د افراد درص 6/42توان دریافت که بیشتر افراد مورد بررسی مرد هستند. میزان تحصیالت نتایج می

توان دریافت که درصد افراد ارشد و باالتر است. با توجه به نتایج می 4/57پاسخگو کارشناسی و 

درصد افراد پاسخگو  3/12مدرک بیشتر افراد مورد بررسی، ارشد و باالتر است. میزان سابقه کار 

تا  10سخگو بین درصد افراد پا 4/61سال،  10تا  5درصد افراد پاسخگو بین  9/9سال،  5تا  1بین 

توان دریافت که سال است. با توجه به نتایج می 20درصد افراد پاسخگو بیش از  4/16سال و  20

درصد افراد  4/17سال است. سمت  20تا  10میزان سابقه کار بیشتر افراد مورد بررسی، بین 

 2/12 ناس ودرصد افراد پاسخگو، کارش 2/51درصد افراد پاسخگو، معاون،  2/19پاسخگو، مدیر، 

دهد که بیشتر افراد پاسخگو، کارشناس هستند درصد افراد پاسخگو، کارمند است. نتایج نشان می

درصد افراد پاسخگو بانک  9/46 درصد افراد پاسخگو بانک ملت و 1/53 و بانک محل خدمت

 پارسیان بودند.

دانش یریتمدغیر دهد که میزان مقبولیت هر نه متآنالیز آماری سؤاالت پرسشنامه نشان می

تحول،  یری،پذ)انعطاف یرمالیغ ی)خلق دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش(، عملکردها

و عوامل  ییدر سازمان )عوامل عقال گیرییم( و تصمیمشتر یتخدمات و رضا یفیتک
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 3از نظر افراد مورد پرسش در سطح متوسطی است؛ زیرا میانگین این متغیرها بیشتر از  (یروانشناخت

)برابر با متوسط در پرسشنامه( به دست آمده است. از سوی دیگر از آنجا که انحراف معیار این 

 ها از دقت کافی برخوردار است.آوری دادهتوان دریافت که جمعمتغیرها کم است، می

شناختی و های توصیفی در مورد سؤاالت جمعیتوتحلیل آمارهپس از بررسی تجزیه

 های استنباطی پرداخته شد.پرسشنامه به بررسی آمارهسؤاالت 

در بازه این دو کمیت  ارقام یشود که تمامی، مشاهده مچولگی و کشیدگی یجبا توجه به نتا

از سوی دیگر،  د.شویم أییدها تداده یعبودن توزعادیشرط  یشپ یب،ترت ینست و بدامجاز 

 دانش، اشتراکدانش )خلقیریتمد یرهایمتغ عیبودن توزعادی بارۀدر ینرم افزار آمار یخروج

 یتخدمات و رضا یفیتتحول، ک یری،پذ)انعطاف یرمالیغ یدانش(، عملکردها دانش و کاربرد

دهد که در ینشان م (یو عوامل روانشناخت ییدر سازمان )عوامل عقال گیرییم( و تصمیمشتر

 .استبرخوردار  عادی یعها از توزدرصد، فرض صفر رد شده و داده 5 یسطح معنادار

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
در سازمانهای مالی با  یرمالیغ یعملکردهار دانش بیریتمد یرثأت یبررسهدف این پژوهش 

 در ادارات مرکزی دو بانک بود. یریگیمسبک تصم تعدیلگر نقش

نانچه گذارد؛ لذا چیم یرثأدانش بر عملکرد سازمان تیریتمددهد که نتایج پژوهش نشان می

مدیریت بانک، کارکنان را برای ثبت و  و دانش فراهم شودتیریمد ی الزم در استقرارهارساختیز

حمایت  مرتبط با کار در سازمان یاهپیشنهادچنین از تسهیم دانش نهفته خود تشویق کند و هم

 در بهبود عملکردهای بانک تأثیر بسزایی بوجود خواهد آمد.  شود

 انسانی نیروی و مهارت رفتار دانش، تقویت نگرش، و بهبود برای شایان ذکر است سازمان

 فرایند تقویت برای .بگیرد بهره دانشمدیریت نظام در دانش توسعه فرایند بهبود از تواندمی

 درک شود؛ سپس نفعانذی دیگر و مشتریان هایخواسته و باید نیازها همه از پیش دانش توسعه

 دانش ادامه در گیرد. صورت نیازها تطبیق و هاخواسته این و سازمان دانش بین است الزم
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 در بهتر سخن به شود؛می تبدیل هاخواسته و نیازها بر مبتنی خدماتی و محصوالت به سازمان

کند تا میزان  بیرون منطبق محیط با را درون خود سازمان، دانش که است الزم مجموع

  رضایتمندی ارتقا یابد.

 ، اشتراک و کاربردخلقدانش )دهد که شاخصهای فرایند مدیریتنتایج این مطالعه نشان می

؛ بنابراین در صورتی که کارکنان به استقرار دارد یرثأت عملکرد سازمانبهبود بر  (دانش

تر کردن دانش خود متمایل شوند، کیفیت خدمات قابل غنیچنین به دانش تشویق، و هممدیریت

 تواند در ارتقای رضایت مشتریان نقش مهمی را ایفا کند.یابد و میارائه به مشتریان بهبود می

کارکنان باتجربه تشویق شوند تا نقش مرید و مربی را برای بدیهی است در صورتی که 

قابل  سازمانهای مختلف برای تمام اعضای طرحنش داو  تر و جدید ایفا کنندکارکنان کم تجربه

پذیری توان به افزایش انعطافدانش در سازمان نهادینه شود.(، می)در واقع اشتراک دسترسی باشد

 کارکنان و بهبود اجرای طرحهای سازمانی امیدوار بود. 

ابعاد آن از  دانش وریزی و مدیریت صحیح مدیریتتوانند با برنامهچنین مدیران بانک میهم

ها ای، بحث در مورد شکست)ارزیابی عملکرد افراد به صورت مستمر و دوره "خلق دانش"جمله 

های سازمان، استقبال از نظریات و پیشنهادها، بینشها و دانش جدید در سازمان، تشکیل و موفقیت

)توزیع  "اشتراک دانش"دانش( و های یادگیری، سامانه پاداشدهی براساس خلق و توسعهگروه

 کاربرد"جایی افراد در مشاغل مختلف( و دانش، برگزاری جلسات با موضوعات تخصصی، جابه

کردن از افکار مشتریان برای توسعه خدمات، استفاده از دانش و مهارتهای افراد )استفاده "دانش

خالق و نوآور( در  برای کاربردهای جدید، ارتقای دانش درونی سازمان با استفاده از کارکنان

 نهایت بر عملکرد غیرمالی کارکنان خود تأثیرگذار باشند.

 به منظور سازمان از دانش تخصصی خلق شده در سازمانافراد  شایان ذکر است چنانچه تمام

دانش به صورت توسعه پایدار در سازمان کنند و فرایند مدیریت جدید استفاده هایتوسعه دانش

 تحول مستمر در عملکرد سازمان منجر خواهد شد.  استقرار یابد به ایجاد

در سازمان در  یریگیمتصم دهد کهدر پایان با عنایت به اینکه نتایج این پژوهش نشان می
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توان به این نکته تأکید کرد که ، میداردتعدیلگر دانش و عملکرد سازمان نقش یریترابطه مد

های سازمانی در اهداف و راهبرد چنانچه تکیه بر دانش تخصصی کارکنان و تمرکز بر

دانش گیریهای سازمان به عنوان عوامل عقالیی مورد توجه قرار گیرد، قدرت تأثیر مدیریتتصمیم

چنین توجه به عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و یابد. همبر بهبود عملکرد سازمان افزایش می

دانش بر بهبود عملکرد أثیر مدیریتگیری به افزایش تجلب اعتماد اجتماعی در فرایند تصمیم

 سازمان منجر خواهد شد. 

 پیشنهادهای کاربردی

شود مدیریت سازمان، کارکنان را به انتقال دانش، پیشنهاد میبرای ارتقای سامانه مدیریتـ 

های تحقیقاتی، تجربیات خود و تفکرات جدید را با یکدیگر دانش تشویق کند تا با تشکیل گروه

 گذارند.به اشتراک ب

های توجه به زیرساختهای فناورانه مانند مدیریت اسناد، پایگاه داده و به روز کردن سامانهـ 

 اطالعاتی سازمان تا بتوان بهبود عملکرد سازمان و کارکنان را فراهم کرد.

مدیران، افکار کارکنان را سازماندهی، و تجربیات و درسهای آموخته شده کارکنان را به ـ 

 منسجم و مکتوب ثبت کنند تا بتوان عمکرد غیرمالی آنها را بهبود بخشید.صورت 

پشتیبانی از توزیع و تسهیم دانش در سازمان و تشویق کارکنان برای انتقال تجربیات خود؛ ـ 

توانند افراد باتجربه را شناسایی کنند و گروه هایی تشکیل دهند تا در واقع مدیران سازمانها می

آنها برای بهبود عملکرد غیرمالی سازمان استفاده کنند. برای این کار فراهم کردن  بتوانند از دانش

 زمینه الزم یادگیری مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.

 پیشنهادهای پژوهشی

 استفاده از ابزارهایی همچون مصاحبه و مشاهده مستقیم برای عمق بخشیدن به تحقیقـ 

تواند تأثیرات مثبتی بر کارکنان بانک و رهایی که میدانش بر متغیبررسی رابطه مدیریتـ 

 مشتریانش داشته باشد.

 مطالعه تأثیر دیگر متغیرهای سازمانی که بر عملکرد غیرمالی کارکنان تأثیرگذار است.ـ 
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 منابع
فرایندی  تواناییثیر أبررسی ت (.1393) محسن، آبادینیکشفیعی و علیعباس، صفورا؛ رستگار ،اللهی

فصلنامه  .دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفتهمدیریت

 .129ـ  105 :4 ش .1 دوره .مدیریت توسعه فناوری

 شرکتهای در سازمانی عملکرد با دانشمدیریت رابطه (. بررسی1394فر، فرنوش )کیانی و اکبرامینبیدختی، علی

 .78ـ  63 :1 ش .5 دوره مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.ایرانی.  شده المللیبین

دانش: بررسی عوامل های مدیریتامانهموفق س اجرایچالش  (.1393، محمدحسین )شرکت و ، موناپورجامی

 وری اطالعات.نشریه مدیریت فنا دانش در سازمانهای ایرانی با رویکردی آمیخته.ثر بر پذیرش مدیریتؤم

 .450ـ  429: 2. ش 7دوره 

دانش مشتری در بهبود عملکرد بررسی و تبیین نقش مدیریت (.1391، تالین )منصوریان، عباسعلی؛ کریمیحاجی

 .92ـ  75: (8) 4 ش .کاوشهای مدیریت بازرگانی .سازمانی

 نشریه کارکنان، عملکرد بر سازمانی تعهد . تأثیر(1389) حجت میرزاده، علی؛ حضرتی، جالل؛ منفرد،حقیقت

 .11ـ  87 :6ش  .2 دوره وکار.کسب مدیریت

ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.  ها و کاربردها.رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه(. 1385پی )رابینز، استیفن

 دفتر پژوهشهای فرهنگی. ج اول. چ هشتم. 

. دانش بر عملکرد سازمانیمدیریت راهبردبررسی تأثیر (. 1389، عبداهلل )صادقی ، غالمرضا؛مورکانیشمس

 .97ـ  67: (4) 3ش  .ریزی در نظامهای آموزشیمدیریت و برنامه

 نامهپایان شرکت. عملکرد بر تأمین زنجیره یکپارچگی اثرگذاری نحوه تبیین. (1390) نرگس شیخی،

 شهیدبهشتی.  هدانشگا بازرگانی. مدیریت رشته ارشدکارشناسی

 بهبود بر دانش رهبری هایمؤلفه (. تأثیر1395جعفر ) امینی، و افرا شعاران، محمد؛ فرد،صبوری ناصر؛ صنوبر،

 .120ـ  101: 28 ش فصلنامه علوم رفتاری.مشتری.  دانشمدیریت میانجی نقش بررسی با سازمانی عملکرد

دانش بر عملکرد کارگیری مدیریتبررسی تأثیر به (.1393)، سمیه چراغعلی پیمان؛ ،اخوان محمد؛ ،فتحیان

 .147ـ  139 :12 ش .مهندسی صنایع و مدیریتسازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن. 

فصلنامه  .گیری مدیرانهای پشتیبان تصمیم در تصمیمامانهکاربرد س(. 1384، علیرضا )مقدسی؛ ن، کامرافیضی

 .161ـ  139: 45، شماره 12دوره  .مطالعات مدیریت
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