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 چکیده
 تیبا نقش موفق یبر عملکرد نواورانه و مال یرهبر یبانیاشتراک دانش همکار و  پشت ریتاث یپژوهش با هدف بررس نیا

ها از  داده یگردآور یدر بانک تجارت تهران صورت گرفته است. برا یکاربرد یکردیدانش در سازمان و با رو تیریمد
خبرگان امر از نظر  دگاهی. ابتدا پرسشنامه از ددیگرد ستفادهپنج درجه ا کرتیل فیپرسش با ط 91شامل  یا پرسشنامه

 یتمام AVEانجام شد. مقدار  زین یدییتا یعامل لیتحل کیسازه با استفاده از تکن ییشد. سپس روا دییمحتوا تا ییروا
مرکب  ییایپاکرونباخ و  یآلفا بیضر زین ییایسنجش پا یشد. برا دییهمگرا تا ییبوده و روا 5/0 یباال زین رهایمتغ

 ییایپا نیبدست آمده است. بنابرا 7/0 یباال زین رهایمتغ یتمام CRو مقدار  کرونباخ یآلفا بی. ضردیمحاسبه گرد
بانک تجارت تهران به  کارکنان کارکنان هیپژوهش کل قیتحق نیا یاست. جامعه آمار دهیگرد یابیپرسشنامه مطلوب ارز

آزمون  ینفر از کارکنان قرار گرفت. برا 603 اریدر اخت یصورت تصادف هو پرسشنامه ب باشند ینفر م 9631تعداد 
نشان داد که تمام  جیاستفاده شده است. نتا Smart Plsافزار  مو نر یحداقل مربعات جزئ کیپژوهش از تکن یها هیفرض
معنادار دارند.  ریتأث نشدا تیریمد تیبر موفق یرهبر یبانیاشتراک دانش همکار و پشت یعنیباشند  یم دییمورد تا اتیفرض
 یبر عملکرد مال دانش و عملکرد نواورانه تیریمد تیمعنادار داشت. موفق ریبر اشتراک دانش همکار تأث یرهبر یبانیپشت
 .معنادار داشت ریتأث یعملکرد نواورانه بر عملکرد مال نینیمعنادار دارند. همچ ریتأث

 دانش. تیریمد تیعملکرد نواورانه، موفق ،یرهبر یبانیپشت اشتراک دانش همکار، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
 طریق از بزرگ یها شرکت با رقابت برای رقابتی مزایای حفظ چالش با ،ها شرکت از بسیاری امروز، رقابتی محیط در

 و حساس رقابتی مزیت یکعنوان  بهنوآوری  استراتژیکی، دیدگاه در رو نی. ازاباشند یم مواجه مداوم و نوآوری یادگیری
سازمان  برای سرمایه نوعیعنوان  به اغلب است. نوآوری،شده  گرفته نظر انسانی در منابع توسعه در حائز اهمیت روندی

 صنعت از بخشی گروه، فرد، برای یطورکل به که یا لهیوس یا سیستم فرایند، یا محصول ایده،صورت  به و شود یم توصیف
 خود، رقابتی های مزیت حفظ برای امروزی، (. سازمانهای3093، 9است )ژو و لی شده  فیتعر ،باشد یم جدید یا جامعه،

 پذیر امکان پویا دانش مدیریت سیستم یک ایجاد با تنها هدف این به نیل. هستند خود دانش داشتن نگه به هنگام نیازمند

                                                           
1 Zhou, K.Z. and Li, C.B. 
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ورانه و آبر عملکرد نو یرهبر یبانیپشت اشتراک دانش همکار و ریتاث یبررس

 دانش  تیریمد تیبا نقش موفق یمال

 
 اسفهالن یقربان دیوح

 .رانیا ز،یتبر زان،یم یاطالعات، موسسه آموزش عال یفناور تیریارشد مد یکارشناس
vahid.ges@gmail.com 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد دوم(                                                                                                                    0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

67 
 

 ،و همکاران9باشد )ژانگ می اثرگذار آنها روی و بوده مرتبط سازمانی موضوعات از بسیاری با دانش مدیریت. است
3092.) 

های کارکنان  دانش، شایستگی، نگرش ها و انگیزه دیدگاه مبتنی بر دانش تاکید زیادی بر سرمایه انسانی دارد، مهارت ها،
برای یک سازمان و نحوه استفاده از این مهارت ها برای بهره مند شدن آن سازمان . همانطور که هوش انسانی بی نظیر 

 پیشنهاد شده است که مدیریت دانش عمدتا در زمینه ایجاد، .و تا حدی فردی است، نمی تواند به سادگی دسته بندی شود
فراهم کردن، تقویت و حمایت از محیط کاری مناسب در یک سازمان، انگیزش و فعال کردن دانش آگاهان برای استفاده 

به قرابت زیادی که بین  توجهبا  (.3093، و همکاران 3و به اشتراک گذاشتن دانش و ایجاد دانش جدید است )کیانتو
ها  جه به موضوع مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانمفاهیم دانش، پشتیبانی رهبری و عملکرد مطرح است، تو

دهد تا تجارب  های گوناگون این امکان را می کند. مدیریت دانش تکنیکی است که در آن به افراد در حوزه اهمیت پیدا می
 ندیجو  بهرهاز آن تا سازمان و سایر افراد بتوانند  گذارند اشتراکهایشان در سازمان را به  و دانش خود در مورد فعالیت

 (.3093و همکاران،  6وانگ)
؛ 3091چندین مطالعه قبلی اهمیت عملکرد نوآوری سازمانها را در زمینه اشتراک دانش نشان داده اند )سینگ و همکاران، 

همکار را سازمان، تأثیر اشتراک دانش  موفقیت مدیریت دانش بنابراین، در این مقاله، ما با استفاده از .(3030، 1وانگ و هو
به جای اینکه اشتراک دانش همکار مستقیماً بر  لکرد نوآوری نیز ارزیابی می کنیم.نه تنها بر عملکرد مالی بلکه بر عم

عملکرد تأثیر بگذارد، ما پیشنهاد می کنیم که مزایای عملکرد سطح سازمانی تنها زمانی محقق می شوند که اشتراک 
های اشتراک دانش از تئوری سرمایه  با تلفیق دیدگاهزمانی کمک کند. ت مدیریت دانش سادانش همکار به موفقی

اجتماعی و نظریه دانش بنیان شرکت، ما مدل جامع تری از اشتراک دانش همکار و تأثیر آن بر سازمان ها را ارائه می 
تراک دانش، به عنوان ( ادعا کرد که اش3097) 5دهیم. علی رغم تحقیقات فراوان موجود در زمینه اشتراک دانش، ادواردز

یک پدیده سازمانی، به طور کامل درک نشده است، عمدتا به این دلیل که تقسیم دانش صرفاً به عنوان یک مبادله بدون 
توجه زیاد به زمینه در نظر گرفته می شود، و این در یک محیط سازمانی، اینکه دانش به اشتراک گذاشته شود و با چه 

 .ود بسیار مهم استکسانی به اشتراک گذاشته ش
اشتراک  ایسوال است که آ نیمطالعات صورت گرفته، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به ابنابراین با توجه به خال پژوهشی 

 ؟ریخ ایدارد  ریدانش تاث تیریمد تیبا نقش موفق یبر عملکرد نواورانه و مال یرهبر یبانیدانش همکار و  پشت

 

 ادبیات پژوهش 

 اشتراک دانش همکار
 سطوح در دانش آنکه از قبل است است. الزم دانش مدیریت کارکرد ترین اساسی مثابه به تجربه و اشتراک دانش

 و فنون سازمان، های فناوری بین تعامل این. شود گذارده اشتراک به سازمان سراسر در قرارگیرد استفاده مورد سازمانی
، دیگر عبارت به. باشد می مهم تسهیم فرایند در سازمانی ساختار. باشد داشته دانش توزیع بر مستقیم اثر تواند می افراد

 می سرعت افراد و ها بخش میان در را دانش جریان باز درهای های سیاست و سازی توانمند افقی، سازمانی ساختار
 ،3استرهان و بوتون) است اشتراک دانش در یضرور یامر یقو یاینترنت یها شبکه وجود و اطالعات فناوری. بخشد
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 می کمک سازمان درون در دانش بهتر توزیع به خبری گروه و بولتن داخلی، شبکه الکترونیکی، پست از استفاده(. 3097
شاشوک ) دهند قرار تفسیر و بررسی بحث، مورد گانه چند های جنبه از را اطالعات دهد می اجازه افراد به سازمان و کند

  (.3092، 9و مترس

 

 پشتیبانی رهبری
برای موفقیت یک برنامه در محل کار، رهبری نقش حیاتی دارد. تعهد و پشتیبانی رهبری می تواند هدف و فرایندهای 

رهبران می توانند به عنوان الگو یا قهرمان تالش، به خرید و  برنامه های محیط کار را به تمام سطوح سازمان برساند.
یابند، یک هماهنگ کننده محل کار و اعضای شورا را برای مدیریت برنامه تعیین حمایت از سایر سطوح سازمان دست 

کنند، یک محیط کاری حمایتی را با مدیریت و کارمندان ایجاد کنند و وقت خود را به تامین منابع الزم اختصاص دهند. 
رکنان و عملکرد نواورانه تأثیر رفتار و نحوه ارتباطات مدیریتی همان پشتیبانی رهبری همچنین می تواند بر سالمت کا

ای در سوئد نشان می دهد که رفتارهای مدیریتی و نحوه برقراری ارتباط از  بگذارد. به عنوان مثال، نتایج حاصل از مطالعه
جمله توجه به کارمندان منفرد )رئیس من نشان می دهد که او به اوضاع و احواالت من اهمیت می دهد(، ارائه وضوح در 

انتظارات نقش )من تصویر روشنی دارن از آنچه رئیس من از من انتظار دارد(، تهیه اطالعات و بازخورد )رئیس اهداف و 
من اطالعات الزم را به من می دهد( و ارتقا مشارکت و کنترل کارکنان )رئیس من در برنامه ریزی کار با من مشارکت 

دهد. همه این عوامل برای ایجاد برنامه ها در محل کار و می کند( خطر ابتال به بیماری قلب کارمندان را کاهش می 
کاری بخشی با ارزش از محیط کار طبیعی  ایجاد فرهنگ سازمانی مهم هستند. ایجاد چنین فرهنگی در جایی که ارتقا

مندان باشد، نشان دهنده نگرانی یک کارفرما در مورد وظایف و رفاه کارکنان خود، رقابت شرکت را افزایش می دهد، کار
 .(3097و همکاران،  3را درگیر می کند و شرکت را به عنوان مکانی جذاب برای کار معرفی می کند )بوسه

 

 موفقیت مدیریت دانش
را فرایندی دانست که سازمانها از داراییهای فکری یا دانش خود ارزش می  مدیریت دانش به طور گسترده، می توان

اطالعاتی توام با تجربه، زمینه، تفسیر و تأمل توصیف شده است. دانش از طریق  به عنوان گیرند. موفقیت مدیریت دانش 
نهادها در یک شرکت جاسازی می شود، از جمله افرادی که دارای تخصص، معروف ترین روش های خاص یا درسهایی 

آمیز این مجموعه  تهستند که از تجربیات، اسناد، روال ها، سیستم ها و روش های مشابه آموخته اند. مدیریت موفقی
کنند تحویل  ها استفاده می متنوع دارایی، به عنوان ارزش به شرکت و همچنین افراد )کارگران دانش( که از این دارایی

های دانش در برابر جو متغیر  کند که دارایی شود، یک کار دشوار است. دیدگاه دانش بنیان شرکت فرض می داده می
گیری  نند مزیت رقابتی پایدار ایجاد می کنند. ماهیت طوالنی مدت بازگرداندن اندازهاقتصادی مزایای طوالنی مدت ما

شود منعکس کننده اثربخشی یک استراتژی مدیریت دانش  موفقیت مدیریت دانش از نظر منافع تجاری، که فرض می
 باشد، بسیار دشوار است. 

استفاده موثر از دارایی های دانش برای تأثیر بر  موفقیت مدیریت دانش می تواند به عنوان توانایی یک سازمان در
عملکرد و بهبود کارایی و اثربخشی کلی در نظر گرفته شود. چهار هدف را برای پروژه های مدیریت دانش مشخص می 

پروژه  .کنند: ایجاد مخازن دان، بهبود دسترسی به دان، افزایش محیط های دانش و مدیریت دانش به عنوان یک دارایی
زمانی موفقیت آمیز هستند که رشد منابع متصل به پروژه، رشد محتوای دانش، احتمال زنده ماندن  مدیریت دانش های
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عواملی که منجر به موفقیت در  پروژه بدون حمایت یک یا دو فرد خاص و برخی شواهد از بازده مالی وجود داشته باشد.
ساختارهای دانش انعطاف پذیر، فرهنگ دوستانه دانش، هدف و  پروژه های مرتبط با مدیریت دانش می شوند عبارتند از:

 (.3030، 9زبان واضح و کانال های متعدد برای انتقال دانش )محمد و زهیم
کنند. آنها  مناطقی هستند که در آنها نتایج رضایت بخش عملکرد موفقیت آمیز رقابتی را تضمین می  فاکتورهای موفقیت

یک سازمان باید برای دستیابی به هدفی داشته باشد یا انجام دهد. مناطق مدیریتی حداقل عوامل کلیدی هستند که 
نشان می دهد که برای دستیابی به عملکرد باال باید عوامل مرتبط با مدیریت دانش مورد توجه ویژه قرار گیرد. این 

ارچه سیستم گسترده عوامل شامل زیرساخت فنی قوی، مکانیسم های جذب دانش خودکار و شفاف، یک سیستم یکپ
سازمانی، پشتیبانی رهبری، منابع مناسب نگهداری، آموزش مناسب، مکانیسم های امنیتی، مدل هایی برای فرآیندهای 

 تجاری فشرده دانش و انگیزه هایی برای استفاده از سیستم های دانش سازمانی )همان منبع(.

 

 مالی(-عملکرد )نوآوری
در  یتسنجش موفق یارمع یناست و بدون شک مهمتر یریتیاز سازه های مورد بحث در پژوهش های مد یکیعملکرد 

است که نشان  یو اقدامات سازمان یماتتصم یریقابل اندازه گ یج. عملکرد نتایدآ یشرکت های تجاری به حساب م
 ینشوند، در ع یرد محسوب ماز عملک یها بخش محور ینهکسب شده است. هز یو دستاوردها یتموفق یزاندهنده م

در  یزو سرعت را ن یفیتک یری،پذ انعطاف ینان،اطم یتقابل یرنظ یرمادیغ یو تعال یهرهدف رقابت یباًحال عملکرد تقر
 د. امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تالشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکریردگ یبرم

. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه (3093و همکاران،  3)پنگ نوظهور انطباق دهند ییراتند و خود را با تغسازمانی رونق یاب
عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بوده اند، اگرچه شاخصهای مالی چندان با اهداف راهبردی و بلندمدت یک کسب 

ذکر است که  یانکنند. شا یجادسازمان ها ا برایتوانند در شرایط حاد رقابتی مزیت  یو کار هم بستگی ندارند و نم
فروش مانند رشد فروش،  یارهایمع یا یمال یارهایعملکرد را با توجه به صرفا مع یسندگاناز نو یگسترده ا یتاکثر

ت یاز قابل یمقاالت، تنها برخ یندر ااند.  کرده یریاندازه گ یگراند یندر ب یسهم بازارو سودآور ی،گذار یهبازگشت سرما
 یک یتاحد ینبودند، که ا یرابطه معنادار یقرار گرفتند، دارا یشکه مورد آزما ییآنها یناز ب یابی،مشخص بازار یها

هم  یعنیشود  یم یریاندازه گ یعملکرد به صورت چند بعد یشود. برعکس وقت یدر نظر گرفته م یفنسبتاً ضع یجهنت

)نکوئی  است یترو عملکرد قو متغیرهای کلیدی سازمان ینرابطه ب شته،نواورانه را در بردا یارهایو هم مع یمال یارهایمع
    (.9615زاده و گل محمدی، 

توان آن را اینگونه تعریف کرد: یک ایده، تواند در سه حوزه کلی اتفاق بیفتد: محصول، فرایند و سازمان، و مینوآوری می
طور کلی جامعه، نو و سیستم یا دستگاهی است که توسط فرد، گروهی از مردم، بخشی از صنعت، یا بهمحصول یا فرایند، 

یعنی استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش بازار برای ارائه و عرضه  تلقی شود. نوآوری از منظر محصول،جدید 
مجموعه عملیاتی که از پردازش ایده شروع شده و  محصول یا سرویسی نو به مشتریان. نوآوری از منظر فرایندی، یعنی

نظر سازمانی عبارت است از شود. نوآوری از مسرانجام به تولید و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی می
 (.9613 های منبع )اکبری و دیگران،ها، و تکنولوژیهای جدید، محصوالت، سیستم سازی ایدهاز توسعه و پیادهترکیبی 

عملکرد  تعریف ترینمعروف .دارد اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی بر که است کلی ی سازه یک نوآورانه لکردعم
 دو به عملکرد این تعریف، گذشته. مطابق اقدامات کارایی و بخشی اثر کیفیت تبیین فرایندبدین صورت ارائه شده است: 

                                                           
1
 Muhammed, S. and Zaim, H.  

2
 Peng 

http://www.jamv.ir/
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 محصوالت یا خدمات تولید در منابع از سازمان استفاده چگونگی یکنندهتوصیف که کارایی (9 شود:می تقسیم جزء

 یکنندهتوصیف که اثربخشی (3معین.  بروندادهای تولید برای دروندادها مطلوب و ترکیب واقعی بین رابطه یعنی است،
 (.9616 است )جعفری سنگری و دیگران، سازمانی اهداف به نیل یدرجه

کلی تحقیق  جمع بندی از وضعیت متغیر های مستقل و وابسته مدل نظری و مبانیبا توجه به موارد مطروحه در بخش 
 ترسیم شده است. 9به صورت شکل 

 قیتحق یمدل مفهوم (:0)شکل 

 
 
 
 
 
 

 
 فرضیات:
  همکار بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر معنادار دارد.اشتراک دانش 

 .پشتیبانی رهبری بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر معنادار دارد 

 .پشتیبانی رهبری بر اشتراک دانش همکار تأثیر معنادار دارد 

 .موفقیت مدیریت دانش بر عملکرد مالی تأثیر معنادار دارد 
 یر معنادار دارد.موفقیت مدیریت دانش بر عملکرد نواورانه تأث 

 .عملکرد نواورانه بر عملکرد مالی تأثیر معنادار دارد 
 اطالعات تخصصی پرسشنامه (:0)جدول 

 منبع ها گویه ابعاد
 (6تا  9)سواالت   اشتراک دانش همکار

 (3030) محمد و زهیم

 (7تا  1)سواالت   پشتیبانی رهبری

 (99تا  2)سواالت  موفقیت مدیریت دانش

 (95تا  93)سواالت   عملکرد نواورانه

 (91تا  93)سواالت   عملکرد مالی

 

 روش پژوهش 

ها از نوع توصیفی و پیمایشی است، جامعه آماری این  آوری دادهگردکاربردی و از نظر روش  پژوهش حاضر از نظر هدف،
نفر است. برای  9631حجم این جامعه آماری حدود . باشد یاصفهان م یکارکنان دانشگاه علوم پزشک هیپژوهش شامل کل

 محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.

  

    
  

  
 
 
[
    
  

  ]
 

             
    

  
 

    
[
             

     
  ]

     

 .اده انتخاب شده استنفر به طور تصادفی س 603ای به حجم  براساس نتیجه فرمول کوکران نمونه

 اشتراک دانش همکار

 پشتیبانی رهبری

 موفقیت مدیریت دانش

 عملکرد مالی

 عملکرد نوآورانه
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 ی. در خصوص گردآورشود یم میتقس یدانیو م یا پژوهش به دو دسته کتابخانه نیاطالعات در ا یگردآور یها روش
رد  ای دییتا یاطالعات برا یآورگردو جهت  یا کتابخانه یها پژوهش از روش نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات مربوط به ادب

 دهیاز ابزار پرسشنامه استفاده گرد هیاول های داده یآورگرد یبرا استفاده شده است. یدانیپژوهش از روش م یها هیفرض
که با نظرات  باشد ی( م3030) محمد و زهیم قیشده از تحق یساز یبراساس پرسشنامه بوم پرسشنامه پژوهش است.

)نظرخواهی  محتوا ییپرسشنامه از روش روا ییروا یبررس یبراشده است.  لیو کارشناسان مربوط تعد دیاسات یکارشناس
برای محاسبه پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.  سازه )تحلیل عاملی( و روایی همگرا ییروااز خبرگان(، 

پرسشنامه  یائیپا نی. بنابرادیمحاسبه گرد 153/0کرونباخ پرسشنامه  یآلفا بیضرو پایایی مرکب محاسبه شده است. 
 است. دهیگرد یابیب ارزمطلو

 

 یافته ها 

های معادالت ساختاری به طور  شود. مدل های پژوهشی به بررسی برازش مدل مفهومی پرداخته می پیش از آزمون فرضیه
های ساختاری )نشان دهنده  ی متغیرهای پنهان( و مدلها مؤلفهگیری )نشان دهنده زیر  های اندازه معمول ترکیبی از مدل

قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار های مستقل و وابسته( هستند.  روابط بین متغیر
درنظر  باشد رابطه ضعیف 6/0شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از  عاملی نشان داده می

باشد خیلی مطلوب  3/0قابل قبول است و اگر بزرگتر از  3/0تا  6/0شود. بارعاملی بین  نظر می گرفته شده و از آن صرف
را محاسبه  (AVE) 3و متوسط اشتراک 9گیری، پایایی مرکب های اندازه برای برازش مدل SmartPLSافزار  نرماست. 

Rکند و مقدار  می
برای متوسط اشتراک، بیشتر از  5/0مقادیر بیشتر از  دهد. ساختاری ارائه میهای  را برای برازش مدل 2

Rبرای  6/0برای پایایی مرکب و بیشتر از  7/0
(.  9619)آذر، غالمزاده، و قنواتی،  بیانگر برازش مناسب مدل هستند 2

 در جدول زیر ارائه شده است. متغیرهای تحقیقهای سنجش  نتایج تحلیل عاملی شاخص
 متغیرهایتحلیل عاملی تائیدی مقیاس سنجش  (:2)جدول 

 AVE CR الفای کرونباخ بارعاملی استاندارد ها گویه متغیرهای پنهان

اشتراک دانش 
 همکار

Q1 0.222 

0.139 0.202 0.111 Q2 0.162 

Q3 0.199 

 پشتیبانی رهبری

Q4 0.236 

0.109 0.773 0.191 
Q5 0.220 

Q6 0.211 

Q7 0.130 

موفقیت مدیریت 
 دانش

Q8 0.273 

0.272 0.217 0.211 Q9 0.103 

Q10 0.151 

 
Q11 0.111 

   

 عملکرد نواورانه

Q12 0.130 

0.212 0.202 0.103 Q13 0.193 

Q14 0.212 

                                                           
1
 Composite Reliability 

2
 Average Variance Extracted 
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 AVE CR الفای کرونباخ بارعاملی استاندارد ها گویه متغیرهای پنهان

Q15 0.236 

 عملکرد مالی

Q16 0.230 

0.215 0.772 0.230 
Q17 0.221 

Q18 0.109 

Q19 0.223 

 تحقیقهای سنجش هر یک از ابعاد  دهد گویه ارائه شده است نشان می 3جدول نتایج تحلیل عامل تائیدی که در 
 بدرستی انتخاب شده است. 

ها و  گیری، به پرسش اندازههای  در نهایت برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ساختاری مدل بر خالف مدل
کند. در این پژوهش برازش  ها توجه می متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آن

9(، افزونگیR2مدل ساختاری با استفاده از معیارهای ضریب تعیین )
استفاده شده است. ضریب  GOFو در نهایت آماره  

ت که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل ( معیاری اسR2تعیین )
زا  های برون شود و در مورد سازه زای مدل ارائه می تنها برای متغیرهای درون R2شود. گفتنی است که مقدار  تبیین می

ای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل ز های درون مربوط به سازه R2مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار 
را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن  37/0و  66/0، 91/0( سه مقدار 9112است. چین )

 گزارش شده است. 1جدول  در R2برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است. مقدار 
 های درونزای مدل ضریب تعیین سازه (:4)جدول 

Rشاخص  زا متغیر درون
2 

 0.537 اشتراک دانش همکار

 0.612 موفقیت مدیریت دانش

 0.311 عملکرد نواورانه

 0.109 عملکرد مالی

 0.651 اشتراک دانش همکار

 دارد.، مقادیر ضریب تعیین گزارش شده برای متغیرها در سطح متوسط تا قوی قرار 1جدول براساس 
توسط تننهاوس و  GOFاست. معیار  GOFمهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص 

3همکاران
6شود. وتزلس و همکاران ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر  می3001) 

را  63/0و  35/0، 09/0( سه مقدار 3001) 
ذور حاصلضرب میانگین اند. این شاخص با استفاده از مج معرفی نموده Gofبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

1های افزونگی شاخصمیانگین ضریب تعیین و 
 قابل محاسبه است.  

    √(  ̅̅̅̅ )  (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 
 

 

    √           
 

       

 
 .بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است 623/0برابر  GOFشاخص 

                                                           
1 
Redundancy 

2
 TenenHouse 

3
 Wetezless 

4
 Communalities 
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 تکنیک حداقل مربعات جزئیهای پژوهش با استفاده از  آزمون فرضیه
به  جدول افزار اسمارت پی ال اس قابل مشاهده شده است. این نتایج در  نتایج حاصل به صورت خالصه در خروجی نرم

 نمایش درآمده است.
از  زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 193/0مقدار  دانش تیریمد تیموفقبر  اشتراک دانش همکارریمس بیضر

 ضریب مسیر.شود یم دییتا  9شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م15 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یمقدار بحران
بدست آمده  323/1 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 603/0دانشمقدار  تیریمد تیموفقی بر رهبر یبانیپشت

 دییتا 3شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م15 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یاست که از مقدار بحران
 زین tمقدار آماره  نیبدست آمده است. همچن 795/0اشتراک دانش همکارمقدار ی بر رهبر یبانیپشت ضریب مسیر.شود یم

 هیادعا کرد: فرض توان ی% م15 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یبدست آمده است که از مقدار بحران 011/2
 نیبدست آمده است. همچن 730/0مقدار ی عملکرد مالبر  دانش تیریمد تیموفق ضریب مسیر.شود یم دییتا 6شماره 

ادعا  توان ی% م15 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یبدست آمده است که از مقدار بحران 931/1 زین tمقدار آماره 
ت آمده بدس 611/0مقدار  عملکرد نواورانهبر  دانش تیریمد تیموفق ضریب مسیر.شود یم دییتا 1شماره  هیکرد: فرض

 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یبدست آمده است که از مقدار بحران 117/1 زین tمقدار آماره  نیاست. همچن
بدست  532/0مقدار ی عملکرد مالبر  عملکرد نواورانه ضریب مسیر .شود یم دییتا 5شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م15

 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 13/9 یبدست آمده است که از مقدار بحران 332/5 زین tمقدار آماره  نیآمده است. همچن
 .شود یم دییتا 3 هیادعا کرد: فرض توان ی% م15

 خالصه نتایج تکنیک حداقل مربعات جزیی (:4)جدول 
 نتیجه tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل متغیر مستقل

 تایید  729/7 193/0 موفقیت مدیریت دانش همکاراشتراک دانش   9فرضیه شماره 

 تایید  323/1 603/0 موفقیت مدیریت دانش پشتیبانی رهبری 3فرضیه شماره 

 تایید  011/2 795/0 اشتراک دانش همکار پشتیبانی رهبری 6فرضیه شماره 

 تایید  931/1 730/0 عملکرد مالی موفقیت مدیریت دانش 1فرضیه شماره 

 تایید  117/1 611/0 عملکرد نواورانه موفقیت مدیریت دانش 5 فرضیه شماره

 تایید  332/5 532/0 عملکرد مالی عملکرد نواورانه 3شمارهفرضیه 

 

 گیری نتیجه
پشتیبانی شدند. ارزیابی عملکرد سازمانی بصورت عملکرد مالی و نواورانه را  تمام فرضیه های پیشنهادی در مطالعه حاضر

 در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که موفقیت در مدیریت دانش، تأثیر مستقیم بر اقدامات مالی و نواورانه، دارد. 

کرد نوآورانه را ارائه دهد. اگرچه عملکرد مالی همچنین تحت تأثیر قرار می گیرد که موفقیت در مدیریت دانش بتواند عمل
چندین مطالعه ارتباط بین اشتراک دانش و عملکرد سازمانی را ارزیابی کرده اند، اما نتایج بی نتیجه بوده است در صورتی 

این احتمال وجود دارد که عدم تایید به دلیل حذف متغیرهای  که در این مطالعه نتایج تایید شدند. لذا در مطالعات قبلی
م واسطه ای و تفاوت در نحوه مفهوم سازی اشتراک دانش بوده است. در حالی که به اشتراک گذاری دانش در سطح مه

سازمانی پرداخته شده است، بسیاری از مطالعات با عملکرد مالی شرکت ارتباط مثبت و مستقیمی پیدا کرده اند. با این 
نوع خاصی از اشتراک دانش، مانند اشتراک دانش همکار، می حال، بررسی جزئیات به اشتراک گذاری دانش و تمرکز بر 

 .تواند درک بهتری از مکانیزم تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمانی ارائه دهد
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با توجه به فرضیات تائید شده تحقیق حاضر  به مدیران پیشنهاد می شود که به دنبال راهکارهایی برای عملی کردن این 
 یبرا زهیانگ جادیا کند. یم یبانیپشت یسازمان یها تیمحسوس که از اهداف و اولو یتجار یایارائه مزاموارد باشند: 

دانش و  تیریکارکرد مد یچگونگ یچشم انداز برا کی جادیا .یریادگیو  ی، استفاده مجدد، همکاریاشتراک، نوآور
 تکرار.، بهبود و یساز ادهیچشم انداز با پ نیبه ا دنیوقفه در جهت تحقق بخش یتالش ب
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