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 چکیده

این عامل موجب  ؛ کهکنندپر از تالطم و نوسانات فعالیت میامروزه شرکتها در یک محیط 

گردیده است که ابزارهایی مانند مدیریت دانش مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط اهمیت 

اثیر مدیریت دانش بر عملکرد بررسی تبیشتری داشته باشند بنابراین هدف از تحقیق حاضر 

که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش  باشدمیهای کوچک و متوسط در شهر تهران شرکت

تحقیق شامل کلیه شرکتهای کوچک و متوسط در شهر  یآمارتوصیفی است. جامعه  -گیهمبست

نفر به دست آمد که بر اساس  384حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  باشدمیتهران 

متغیرها از پرسشنامه گیری منظور اندازهبهگیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش نمونه

صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز دارد استفاده شد. روایی پرسشنامه بهاستان

با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادالت ساختاری و 

مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد  نتایج نشان داد که انجام گرفت. LISRELافزار نرم

رکتهای کوچک و متوسط دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش از جمله ش

، (internalization) سازی، درونی(Combination)  ، ترکیب(Externalization) بیرونی سازی

 با عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تایید شد.، socialization)زی )سااجتماعی

، کیبرت، سازیبیرونی ، عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط، مدیریت دانش: کلمات کلیدی

 سازی،اجتماعیسازیدرون

                                                           
  1  دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 
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 مقدمه -1

 از توان به حمایتترین نقش آن میاز مهم. دارد بسزایی نقش هاسازمان در دانش مدیریت

نوآوری  و توسعه راه کردن هموار و یوربهره افزایش تغییرات، با موثر مقابله برای هاسازمان

 رمز اکنونهم که دانش به روزافزون (. توجه2018و همکاران،  2اشاره کرد )آنانداسیواکومار

 عنوان به را "دانش مدیریت "به توجه لزوم ،گرددمی محسوب پیشرو هایسازمان موفقیت

 قرار سازمان دانشی هایدارایی به بخشیدن سامان روی بر را خود تمرکز که نوپا تقریباً ایرشته

البته منظور از دانش نیز صرفا فناوری محض نیست؛ بلکه دانش  .سازدمی دو چندان دهد،می

 3ویگ (. کارل1399و سعادت،  یآبادشاهشود )فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را نیز شامل می

 و استفاده کاربرد ذخیره، اشتراك، کسب، خلق، فرآیندهای شامل ایمجموعه را دانش مدیریت

از  ایمجموعه که زد حدس توانمی بنابراین (.1390)یوسفی و همکاران،  داندمی دانش از مجدد

 صورت بایستی سازمان یک در دانش مدیریت راستای در مندنظام و پیوسته هم به اقدامات

 که نمود عنوان باید .گردد دانش مدیریت عرصه در موفق سازمانی به تبدیل آن سازمان تا پذیرد

 دولتی نهادهای و سازمانها سپس و شد آغاز خصوصی شرکتهای در ابتدا مدیریت دانش اجرای

 اندك زمانی طی در آن به توجه و پیشرفت و گسترش سرعت ولیکن روی آوردند رشته این به

 پنج میزان از دانش مدیریت یافزارهانرم بازار بریتانیا در تنها که به طوری است بوده کنندهرهیخ

 رسیده 2004 سال در دالر میلیارد نیم و سه نکردنی باور رقم به 1999 سال در دالر میلیون نیم و

 دالر میلیون ششصد و میلیارد دو از دانش مدیریت بازار خدمات مشابه زمان در همچنین .است

و  4است )نیکوالس کرده پیدا افزایش میلیون دالر هشتصد و میلیارد هشت معادل رقمی به

کند و در شایستگیهای می(. در واقع مدیریت دانش، به دانش شرکت توجه 2007همکاران، 

تا محصوالت و  سازدمیبنابراین شرکتها را قادر  کندمیگذاری داخلی و خارجی سرمایه

های بازاری متغیر ایجاد کند )دهدشتی شاهرخ و ت جدیدی برای پاسخگویی به موقعیتخدما

 (.1398افراشته، 

                                                           
2. Anandasivakumar 
3. Carl Weig 
4. Nikolaos 
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تواند کند که این نیروها میافزایی ایجاد میها، نیروی عظیم همبود مستمر عملکرد سازمانبه

ها و ها و سازمانهای تعالی سازمانی شود. دولتپشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت

کوشند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان مؤسسات همواره در جهت نیل به این هدف می

های پیش روی سازمان و کسب بازخور دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشپیشرفت و 

های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز و اطالع از میزان اجرای سیاست

گیری و دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. دستیابی به این اهداف بدون اندازه

مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم  علم پذیر نیست.امکان یریگاندازه

پذیر توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکانگیری کنیم نمیاندازه

های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل

قابل تصور عملکرد  گیریاندازهگیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ازهمستلزم اند

 بنابراین مساله اصلی پژوهش این است که مدیریت دانش؛ (1396باشد )نیکی و همکاران، نمی

 چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط دارد؟

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 مدیریت دانش -2-1

تنها راه برای به دست آوردن  موثر، یاوهیشدر عصر حاضر، کسب دانش و استفاده از آن به 

 مدیریت (. مفهوم1397مزیت رقابتی پایدار در بازار است )نیکخواه تکمه داش و همکاران، 

 و گذشته درك بشری برای هایتمدن این رو از گرددمی بر انسان تفکر تاریخ قدمت به دانش

 با همزمان. اندداشته دیگر به نسل نسلی از دانش انتقال و ذخیره به اقدام همواره آینده، بینیپیش

 در را جدیدی های، پژوهشگران چالشنوظهور هایفناوری گیریشکل و صنعتی انقالب وقوع

 یافتن برای و جستجو آورده وجود دانش به انتشار و نگهداری اطالعات، گردآوری زمینه

 با. یافت یترگسترده عمق و دامنه بیان نمایند، را دانش مدیریت ماهیت بتواند که اصطالحاتی

 طبیعی سرمایه به دیگر ها،سازمان محرك جدید، موتور هزاره به ورود و صنعتی انقالب از گذر

این  است از شده عجین و آمیخته دانش، سرمایه نظیر جدیدی مفاهیم با بلکه شودنمی محدود

 هایسرمایه و ندگیرمی فاصله یکدیگر از خود هایدانسته پایه بر دانایی عصر در هاسازمان رو
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 به یریپذرقابت تقویت و حفظ برای منبع نیتریراهبرد به عنوان هاسازمان در دانش غیرمادی

 (.1399)رحیمی و همکاران،  روندمی شمار

 عملکرد شرکت -2-2

گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه تاریخچه عملکرد به قرن هفتم هجری برمی

در کشور مقرر شد مدیریت و  1349ها پس از آن در سال اهلل مطرح شد. قرنرشیدالدین فضل

های دولتی در قرار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان گیریاندازهنحوه انجام امور مورد 

 ۵ماده  8با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند  13۵2تشکیل شد. در سال  یریوزنخست

های اجرایی به عهده عملکرد دستگاه گیریاندازهفصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه 

های دولتی در سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان

 (.1394شکیل شد )میرمظفری،این سازمان ت

قسمت ب ماده  6قانون استخدام کشوری و به موجب بند  اصالحیه بر اساس 13۵4در سال 

های اجرایی کشور، به منظور راهنمایی قانون مذکور وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه 604

، ریوزتنخسهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به آنها در جهت برقراری روش

های دولتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان

های دولتی در سازمان امور اداری و دفتر ارزشیابی سازمان 13۵9تشکیل شد. در سال 

های اجرایی کارایی و عملکرد دستگاه گیریاندازهاستخدامی کشور منحل و اقدامات مربوط به 

نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور  1379متوقف شد. در سال  1376سال تا 

ریزی کشور، این وظیفه برعهده اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور گذاشته شد )نیکی و عملکرد سازمان مدیریت و برنامه گیریاندازهدفتر 

 (.1396همکاران،

 ریناپذاجتنابرا  گیریاندازهکنونی، تحوالت شگرف دانش مدیریت وجود نظام  در عصر

استفاده  گیریاندازهدر ابعاد مختلف سازمان اعم از  گیریاندازهکه فقدان  یاگونهبهکرده است؛ 

ها، یکی از عالئم بیماری سازمان قلمداد از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی

های خود به ویژه در آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت منظوربهسازمان  شود. هرمی

 گیریاندازهدارد. از سوی دیگر نبود نظام  گیریاندازههای پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام محیط
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تلقی  یسازمانبرونو کنترل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و 

شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ می

ها احساس نشود اما سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان

بود نظام کسب بازخورد امکان انجام اطالعات الزم برای رشد، توسعه دهد نمطالعات نشان می

کند، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است. از های سازمان را غیرممکن میو بهبود فعالیت

در بطن آن قرار دارد. وجود  گیریاندازهتوان دریافت که نگاه دیگر با مالحظه نظام آفرینش می

ای دارد و نظام ن خلقت حکایت از حلقه بازخورد کامالً حساب شدهنظم بسیار موزون در جها

به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت  گیریاندازه

نقص دانش و اطالعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود 

 (.1394،همکاران ون و کنترل است )ریاحیا گیریاندازهنظام 

های و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل نظرانصاحب

گیری و اندازه گیریاندازهسازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول 

و  کنندرا باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می« عملکرد سازمان»عملکرد نباشد. آنان توجه به 

دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان، عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می

گیری عملکرد و اندازه گیریاندازهاقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است. 

شود و بخش اصلی موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می

 (.1394همکاران، سازمانی است )ریاحیان وتدوین و اجرای سیاست 

 پیشینه پژوهش -2-3

ررسی تاثیر هوش رقابتی و مدیریت ب( در تحقیق خود با عنوان 1393فضل زاده و فتحی )

دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با درنظرگرفتن نقش میانجی یادگیری و نوآوری 

اثر مستقیم  نیهمچن و عملکرد دارد. نوآوریتاثیر مثبتی بر  هوش رقابتینشان داد که  سازمانی

یادگیری تنها از طریق  انشمدیریت دبر عملکرد مورد تائید قرار نگرفته است و  مدیریت دانش

و  هوش رقابتینیز نقش میانجی بین  نوآوری .ی بر عملکرد داردغیرمستقیمتاثیر  سازمانی

 .کندمیایفا  عملکرد سازمانی

https://civilica.com/search/paper/k-هوش%20رقابتی-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-هوش%20رقابتی-o-Title-ot-desc/
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 استراتژیک گیریجهتبا عنوان پیوند  ایمطالعه( در 1397همکاران )عالسوندیان لشگری و 

و به این نتیجه  پرداختند یدیتول صنایع بررسی موضوع درسازمانی به  عملکرد به ییبازار گرا و

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. سازمانی عملکرد بر ییبازار گرارسیدند که 

رابطه چابکی سازمانی با عملکرد ( در پژوهشی به بررسی 1396همکاران )و  عباسی

دست آمده نشان داد که بین نتایج به . پرداختند سازمانی مدیران و کارشناسان ورزش و جوانان

همچنین نتایج  .سازمانی رابطه معنادار وجود دارد با عملکردهای آن مولفه چابکی سازمانی و

 ینیبشیپهای چابکی سازمانی، مدیریت عملکرد دهد در بین مولفهمیآزمون رگرسیون نشان 

 .خوبی را از عملکرد سازمانی داشته باشد

دانش بر عملکرد سازمان  تیریمد ریتأث( به بررسی 1397) نجار انیعیمط و فرجاد یرجب

دانش  تیریکه مدپرداختند و نشان دادند  یمنابع انسان تیریراهبرد مد یانجینقش م بامالحظه

 یمنابع انسان کیاستراتژ یهاتیفعال قیبر عملکرد سازمان از طر غیرمستقیمو  میبه طور مستق

 .گذاردمی ریتأث

استراتژیک با  گیریجهتبررسی رابطه  ( در پژوهشی به2017)۵همکارانکوین و 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرداختند. بازاریابی و عملکرد سازمان  گیریجهت

 .بازاریابی و عملکرد سازمان مورد تایید است گیریجهتاستراتژیک با  گیریجهترابطه 

بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر  پژوهشی به( در 2017)6چان و همکاران

مده نشان داد که رابطه بین نتایج به دست آپرداختند. سازمانی  استراتژیک و عملکرد گیریجهت

همچنین رابطه  0.63استراتژیک سازمانی برابر گیریجهتهای مدیریت منابع انسانی و سیستم

 گیریجهتو رابطه بین  0.2سازمانی برابرهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سیستم

 .است 0.9۵استراتژیک سازمانی و عملکرد سازمانی برابر

 زیر قابل بیان است؛ صورتبهپژوهش  هایفرضیهبنابراین 

 فرضیه اصلی:

 تاثیر معناداری دارد. کوچک و متوسط شهر تهران یهادانش بر عملکرد شرکت تیریمد -1

                                                           
5 Kevin, A.,  Clemons, J., Cubine, M. 
6 Chan, A., Eric, T. L.,  Ngai, W. T.  Karen, K., Moon, L. 



   1401 ، بهار4، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد 

 

7 

 

 فرضیه فرعی:

تاثیر معناداری  کوچک و متوسط شهر تهران یهابر عملکرد شرکت بیرونی سازی -1-1

 دارد.

 .دارد یمعنادار ریکوچک و متوسط شهر تهران تاث یهابر عملکرد شرکت ترکیب -1-2

 یمعنادار ریکوچک و متوسط شهر تهران تاث یهادانش بر عملکرد شرکت تیریمد -1-3

 .دارد

 یمعنادار ریتاث کوچک و متوسط شهر تهران یهابر عملکرد شرکت درونی سازی -1-4

 .دارد

 یمعنادار ریکوچک و متوسط شهر تهران تاث یهابر عملکرد شرکت اجتماعی سازی -1-۵

 .دارد

 روش تحقیق -4

امعه جباشد. همبستگی می-پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی

نمونه پژوهش باشد. های کوچک و متوسط در شهر تهران میآماری پژوهش شامل کلیه شرکت

به دلیل نامحدود بودن از جامعه آماری با  ؛ کهنیز از مدیران و کارشناسان فروش انتخاب شدند

غیر احتمالی در دسترس  یریگنمونهنفر انتخاب شد و به روش  384استفاده از جدول مورگان 

 در بین جامعه آماری توزیع شد.

نامه باشد. پرسشنامه در سه بخشپرسشنامه میآوری اطالعات در این پژوهش ابزار جمع

همراه، اطالعات جمعیت شناختی و سؤاالت اختصاصی تنظیم گردید. در بخش اول تحت 

وسیله پرسشنامه عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات به

وضیح داده شد. بخش دهندگان در تکمیل پرسشنامه تو ضرورت همکاری صمیمانه پاسخ

دهندگان از قبیل جنسیت، جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی پاسخ

باشد. آخرین بخش نیز شامل سؤاالت اختصاصی در مورد متغیرهای سن و تحصیالت می

مدیریت دانش که های استاندارد آوری اطالعات از پرسشنامهجهت جمع مستقل و وابسته است.

 ۵برای عملکرد شرکت  ؛ وپرسش است 26بعد و  4تاکوچی با ابعاد مشخص شامل نوناکا و 
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ای درجه. مقیاس مورداستفاده طیف پنجباشدمی( 2017سوال از تحقیق )بنجامین و همکاران،

نظر، موافق و کامالً بی طور خاص از مبنای کامالً مخالف، مخالف،لیکرت است. این مقیاس به

کند. بر این اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید تا بر اساس میموافق استفاده 

 ای لیکرت، به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند.مقیاس پنج نقطه

کارگیری ها با بهها در اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع دادهوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

ام بعد به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه شود. گاسمیرنوف پرداخته می -آزمون کلموگوروف 

منظور آزمون مدل پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده اختصاص دارد. سپس به

 شود.استفاده می Lisrelافزار های آماری موردنظر از نرمشود. برای انجام روشمی

 هاافتهینتیجه  -5

 آمار توصیفی -5-1

 دهندگانپاسخهای جمعیت شناختی ویژگی

 شده است.نشان داده 1دهندگان در جدول های جمعیت شناختی پاسخوتحلیل ویژگیتجزیه
 دهندگانهای جمعیت شناختی پاسخ: ویژگی1جدول 

 درصد طبقات های جمعیت شناختیویژگی

 جنسیت
 ۵/68 مرد

 ۵/31 زن

 سن

 2/1 سال 20کمتر از 

 8/34 سال 21 -30

 7/4۵ سال 40-31

 3/1۵ سال ۵0-41

 3 سال ۵0بیشتر از 

 تحصیالت

 1/16 پلمیدفوق

 2/49 لیسانس

 ۵/21 لیسانسفوق

 2/13 دکترا و باالتر
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 ۵/31دهندگان مرد و درصد از پاسخ ۵/68شده است، نشان داده 1طور که در جدول همان

درصد بیشترین و همچنین  7/4۵سال با  40تا  31باشند. از طرفی افراد ها زن میدرصد از آن

 ؛ وانددهندگان را تشکیل دادهدرصد کمترین بخش پاسخ 2/1سال با  20افراد باسن کمتر از 

درصد بیشترین و افراد با مدرك تحصیلی دکتری  2/49افراد با مدرك تحصیلی لیسانس با  نهایتا

 اند.دهندگان را به خود اختصاص دادهدرصد کمترین بخش پاسخ 2/13االتر با و ب

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

اسمیرنوف استفاده -های یک متغیر کمی از آزمون کولموگوروفجهت بررسی توزیع داده

توزیع شده در مورد نرمال بودن دهنده ادعای مطرحشود. در این آزمون، فرض صفر نشانمی

 دهنده نتایج این آزمون است.نشان 2ها است. جدول داده
 اسمیرنوف-: آزمون کولموگروف2جدول 

 سطح معناداری متغیرها

 0.100 مدیریت دانش

 0.120 عملکرد شرکت

در سطح معناداری دهند که تمامی متغیرها نشان می 3آمده در جدول دستنتایج به

Sig=000  است لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرهای پژوهش تائید  0.05بیشتر از

بنابراین با توجه به نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها،  شود؛ و دارای توزیع نرمال است.می

استفاده  Lisrelافزار سازی معادالت ساختاری از نرمهای مرتبط به مدلمنظور اجرای روشبه

 شد.

 هاهیفرضنتیجه  -5-2

ترین معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاری عبارت آماره تی استیودنت یکی از مهم

باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند.  96/1تر از قدر مطلق عدد چنانچه مقدار آن بزرگاست. 

 99و  9۵، 90عنوان مقدار مالك برای تائید مقادیر در سطوح به 2٫۵8و  1٫96، 1٫64سه مقدار 

شود. نتایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر آماره تی استیودنت و سطح ظر گرفته میدرصد در ن

 شده است.نشان داده 3معناداری در جدول 

 . نتایج آزمون فرضیه3جدول 
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ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

 مسیر

آماره تی 

 استیودنت
 سطح معناداری

 0۵/0کمتر از  13/1۵ 69/0 عملکرد شرکت مدیریت دانش فرضیه اصلی

 0۵/0کمتر از  02/12 82/0 عملکرد شرکت بیرون سازی 1 یفرعفرضیه 

 0۵/0کمتر از  17/10 ۵6/0 عملکرد شرکت ترکیب 2 یفرعفرضیه 

 0۵/0کمتر از  11/16 64/0 عملکرد شرکت درون سازی 3 یفرعفرضیه 

  0۵/0از کمتر  ۵9/14  76/0 عملکرد شرکت اجتماعی سازی  4 یفرعفرضیه 

بر  مدیریت دانشتأثیر متغیر  دهد که ضریبنشان می 7آمده از جدول دستنتایج به

تأثیر  ( است.82/0) عملکرد شرکتبر  بیرون سازی( است؛ و تأثیر 69/0) عملکرد شرکت

؛ ( است64/0) عملکرد شرکتبر  درون سازیتأثیر  ؛ و( است۵6/0) عملکرد شرکتبر  ترکیب

 ( است.76/0) عملکرد شرکتبر  سازی اجتماعیتأثیر نهایتا  و

سازی معادالت ساختاری است. ترین مراحل تحلیل مدلهای برازش مدل از مهمشاخص

ها، مدل مفهومی ها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنمایی شده با دادهاین شاخص

 مشاهده است.قابل 8یق در جدول کند یا خیر. نتایج مربوط به برازش تحقپژوهش را تأیید می
 های برازش مدل با مقدار مجاز: مقایسه شاخص4جدول 

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار  شاخص

 مطلوب 3کمتر از  ۵2/2 (2x) خی دو نسبی

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 قبولقابل 9/0بیشتر از  92/0 (GFI) شاخص برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  93/0 (NFI) شاخص نرمال شده برازندگی

 مطلوب 08/0کمتر از  124/0 (RMSEA) ریشه دوم واریانس خطای تقریب

خی دو نسبی برابر با  ، شاخص8با توجه به مقدار شاخص و مقدار مطلوب در جدول 

(، 94/0>9/0(، شاخص برازندگی تطبیقی )9/0<91/0(، شاخص تعدیل برازندگی )۵2/2<3)

(، ریشه دوم 93/0>9/0(، شاخص نرمال شده برازندگی )92/0>9/0شاخص برازندگی )

باشد که این بدین معنی است مدل تحقیق حاضر دارای برازش ( می08/0>121/0واریانس )
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دیگر عبارتقبول است. بهشده برای آن قابلساختار عاملی در نظر گرفته مطلوبی است و

 کند.های حاصل از تحقیق، مدل نظری را حمایت و تائید میداده

 و پپیشنهادات یریگجهینت -6

های کوچک شرکت در شرکت عملکرد بر مدیریت دانش تاثیر بررسی، حاضر پژوهش هدف      

مدیران و کارشناسان  شامل پژوهش این آماری . جامعهباشدمی و متوسط شهر تهران

 باشدمیانتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه  384کوچک و متوسط به تعداد  یهاشرکت

 یآورجمعغیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و  یریگنمونهروش که به 

شود. در های کاربردی محسوب میهشاین پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوگردید. 

-می پیمایشیروش توصیفی و از شاخه  برحسبهدف کاربردی و  برحسبپژوهش  یبندطبقه

نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و ابعاد آن بر عملکرد شرکت تاثید معناداری  باشد.

همکاران عالسوندیان لشگری و ، (1393فضل زاده و فتحی )دارد و نتایج تحقیق با تحقیق 

کوین و همکاران ، (1397) نجار انیعیمط و فرجاد یرجب، (1396همکاران )و  عباسی، (1397)

 همسو است.( 2017چان و همکاران )و ( 2017)

 و محصول تولید مبنای عنوان به مشتری یهاخواستهشود که طبق نتایج تحقیق پیشنهاد می

 هماهنگ و یکسان ساختار ایجاد و یسازماندرون هماهنگی برقرار دهند و  خدمات ارائه یا

 تواناییتاکید کنند.  بازار نیاز مورد محصوالت تولید و بازار یازهاین ارائه در سازمان توانمندی

 ساختار از استفاده داشته باشند. سازمانی یهابرنامه و درخواستها به پاسخگوییالزم را جهت 

را داشته  سازمانی یندهایفرا هدفمندی برای سازمان متفاوت یهابرنامه رعایت و هدفمند

سازمانی  تکنولوژیهای ارتقاء رویکرد با جدید سیستمهای و تجهیزات یریکارگبهبا  ؛ وباشند

 عملکرد سازمان را متحول نماید.زمینه 

 منابع -7

 بر مشتری دانش مدیریت و خالق جو اثر(. 1398دهدشتی شاهرخ، زهره واصالنی افراشته، امیر ) 

 آوریتاب بر مشتری دانش مدیریت و خالق جو صادراتی، اثر شرکتهای در سازمانی آوریتاب
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، 2وره فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت کسب و کار بین المللی، د صادراتی. شرکتهای در سازمانی

 .6۵-93ص ، ۵، شماره پیاپی 2شماره 

دانش بر عملکرد سازمان  تیریمد ریتأث(. 1397) دیمج، طیعیان نجارم و حاجیه، رجبی فرجاد 

، 10مدیریت منابع انسانی، دوره  یهاپژوهش ی.منابع انسان تیریراهبرد مد یانجینقش م بامالحظه

 .214 -191ص ، 13، شماره پیاپی 3 شماره

الگوی راهبردی (. 1399و محقق، نادر ) اکبریعلحیمی، مهدی؛ رزقی شیر سوار، هادی، فرهنگی، ر

-1ص ، 62ام، شماره  19ی و تربیتی، فصلنامه مدیریت فردا. سال مدیریت دانش در اداره امور فرهنگ

14. 

(. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با استفاده از 1394) ریاحیان، ف و اشتری،ا

ابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد. اصفهان، حس یالمللنیباولین همایش  کارت امتیازی متوازن،

 دبیرخانه همایش.

 یکشورها در ملی برند بر دانش یهامؤلفه تأثیر (.1399، ابوالفضل و سعادت، ندا )یآبادشاه

(، 8)1، شماره 3، دوره یالمللنیبفصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت کسب و کارهای  جهان. منتخب

 .3۵-64ص 

(. رابطه چابکی سازمانی با عملکرد 1396) س و بخشی چناری،ا شیخی دلفان، س، ؛ دارابی، عباسی

ایران،  یبدنتیتربسومین همایش ملی علوم ورزشی و  دیران و کارشناسان ورزش و جوانان.سازمانی م

 تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

 گیریجهتپیوند (. 1396) یعل طاهری هشی، و ، امیرکالنتر مهرجردیعالسوندیان لشکری. علی؛ 

فصلنامه  .مورد مطالعه: شرکت ماموت یدیتولاستراتژیک و بازارگرایی به عملکرد سازمانی در صنایع 

 .(19) ، شماره3 ، دورهجدید در مدیریت و حسابداری یهاپژوهش

 عملکرد برش دان مدیریت و رقابتی هوش تاثیر بررسی(. 1393بابک ) فتحی، و علیرضا زاده، فضل

 ملی کنفرانسسازمانی. ی نوآور و یادگیری میانجی نقش گرفتن نظر در با متوسط و کوچک شرکتهای

 https://civilica.com/doc/324878،زیتبر کار،و  کسب مدیریت در نوین رویکردهای

با (. بررسی رابطه بین چرخه های بیوریتمی1394رحمتی نودهی، ر ) س ومیرمظفری، 

 نیدوم .پارس یمیپتروشالعه موردی: شرکت ساختاری بر کیفیت عملکرد سازمانی مط یریپذانعطاف
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