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 مقدمه -1

تواند موفاق و اثاربصش باشاد سازمان، هنگامی می

که بتواند  ود را با محیط پیرامونش سازگار کناد  بارای 

موفقیاات سااازمان، همااواره نیاااز بااه چگااونگی عملکاارد 

سیستم و سازمان داریم تا مشصو گاردد هام افاراد باه 

دهند و هم ایان وظاایف درستی وظایف  ود را انجا  می

ان در مسایر درسات  اود برگرفته از هدف اصلی ساازم

افتد مگار از طریاق پذیرد و این مهم اتیاق نمیانجا  می

کند سنجش عملکرد سازمان که مسیر راه را مشصو می

ها و اشاکاالت توان مشاصو نماود ضاعفو همچنین می

تاوان ایان ای اسات و چگوناه میاحتمالی از چاه جنباه

 ( 1392مشکالت را حل نمود )سعادت، 

مانند گسترش رقابات، پیشارفت  وقوع رویدادهایی

ها و جانبااه سااازمانهااای همهفناااوری اطالعااات و تالش

واحدهای اقتصادی بارای کساب جایگااه بهتار، ضارورت 

توجه به بهبود مساتمر عملکارد ساازمانی را دو چنادان 

(  در چناین 1391زاده و همکااران، نموده است )قرباانی

هاای شوجاوی روها ناگزیرند در جستشرای ی، سازمان

جدیدی برای بهبود عملکرد  ود باشاند  در ایان راساتا 

ترین راهبردهااا، تمرکااز باار روی دانااش یکاای از مناسااب

ساااازمانی و مااادیریت صاااحیخ آن اسااات  مااادیریت و 

توانمندسازی دانش، کلید موفقیات در اقتصااد و جامعاه 

شاود  بناابراین است  اساساً دانش توسط افاراد  لاق می

شااان حیاااتی دانااش فردیت حمایاات افااراد در ماادیری

 ( 1393ی و همکاران، باشد )رضائمی

ها اساات و دانااش، تنهااا مزیاات رقااابتی سااازمان

هایی موفق هستند که به طور مستمر، باه تولیاد سازمان

ها بارای تحقاق پردازند  در واقع، سازماندانش جدید می

وری های  ود را در بهارهراهبردهای رقابتی، باید ظرفیت

هاای یاادگیری بهتاری زایش دهناد و قابلیتاز دانش افا

نسبت به رقبای  ود داشته باشند )باسمری و همکااران، 

(  مدیریت دانش به عنوان رویکردی جدید، بر نیاز 1397

های فکاری، انساانی و دهی سارمایهسازمان که ساازمان

شود و به عنوان رویکاردی ناوین علمی است متمرکز می

یریت نیاروی جسامانی باه جایی از ماددر تغییر و جاباه

آوری مدیریت مغزها تجلی یافته و رشد سریع دانش و فن

 (.Jaradat & Al Maani, 2014)را سبب شده است 

مدیریت دانش نباید تنها به ایان دلیال کاه بارای 

سازمان، میید است به اجرا درآیاد بلکاه بایاد منجار باه 

بناابراین فراهم شدن مزیت رقابتی برای ساازمان گاردد  

های باید بین مدیریت دانش، اهداف سازمان و اساتراتژی

تواند بر سازمان، هماهنگی ایجاد کرد  محیط سازمانی می

های مادیریت داناش، تأثیرگاذار روی انتصاب اساتراتژی

هایی که استراتژی نوآوری دارند اصاوالً بار باشد  سازمان

هایی کااه اسااتراتژی سااازی و سااازماناسااتراتژی شصصی

کااارایی دارنااد، باار روی اسااتراتژی کدگااذاری، تمرکااز 

 ( 1388زاده و جعیری فارسانی، کنند )قربانیمی

های دیگر برای آنکاه شهرداری نیز همانند سازمان

تر  ود را حال کناد و تر و پیچیدهبتواند مشکالت بزرگ

اهداف سازمانی را تحقاق بصشاد، نیااز باه افاراد آگااه و 

ریزی، هماااااهنگی و مااااهشایسااااته دارد تااااا بااااا برنا

های به موقع و هوشمندانه، در طار  و اجارای دهیجهت

ای های توسعه شاهری، نقاش ساازندهها و برنامهسیاست

اییا کند  مدیران شهرداری، فقط نسابت باه تغییارات در 

دهنااد بلکااه بایااد تحااوالت، جامعااه، واکاانش نشااان نمی

د و جو بینی کننها و فشارها را نیز پیشانتظارات، ویژگی

آورند  مادیران  وجود بهمساعدی را برای نوآوری و تغییر 

سازی شاهر و شاهروندان بارای شهرداری باید برای آماده

ریزی صحیخ و شرایط کنونی، اکتیا ننمایند بلکه با برنامه

موقع و رهباری ماؤثر و مبتکراناه در های بهگیریتصمیم

ناده و های گوناگون، شهروندان را برای زندگی آیوضعیت

دنیای فردا آماده سازند  چنین اقادامی، نااگزیر نیااز باه 

آگااهی و تصصاو و شایساتگی دارد و اینکاه بدانناد در 

های متیاااوت چگونااه عماال کننااد و از چااه وضااعیت

 ( 1394، یزدی انتظاریهایی اجتناب کنند )موقعیت

های مادیریت این پژوهش به بررسای تاأثیر مؤلیاه

دانش فردی بار عملکارد ساازمانی در شاهرداری تهاران 

 پردازد  از این رو فرضیات تحقیق عبارتند از: می
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فرضاایه اول: ارزیااابی  ودآمااوزی، باار عملکاارد  -

 سازمانی تأثیر معناداری دارد 

فرضاایه دو : ماادیریت یااادگیری  ویشااتن، باار  -

 ی، تأثیر معناداری دارد عملکرد سازمان

فرضیه سو : سواد اطالعاتی، بر عملکرد سازمانی،  -

 تأثیر معناداری دارد 

های کاوشگری بر عملکارد فرضیه چهار : مهارت -

 سازمانی، تأثیر معناداری دارد 

فرضیه پنجم: شبکه همیاری دانشی، بر عملکارد  -

 سازمانی، تأثیر معناداری دارد 

هوشاایاری دانشاای، باار عملکاارد فرضاایه ششاام:  -

 سازمانی، تأثیر معناداری دارد 

هاای ادراکای ارتبااطی بار فرضیه هیاتم: مهارت -

 عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد 

هاای  القاناه بار عملکارد فرضیه هشتم: مهارت -

 سازمانی تأثیر معناداری دارد 

هاای مشاارکتی بار عملکارد فرضیه نهم: مهارت -

 معناداری دارد  یرتأثسازمانی 

 

 تحقیق پیشینه -2

 های خارجیالف(پژوهش

باه بررسای  ،ایم العاه( در 2016و همکاران ) 1ها

 ساازمانی عملکرد و دانش مدیریت هایتوانایی راب ه بین

پردا تناد   ماالزی متوسط و کوچک هایبنگاه زمینه در

 باه داناش مادیریت فرایناد هاایتوانایی ،این م العه در

د که عبارتناد ش شنا ته ،بعدی چهار سا تارهای عنوان

 از حیاظات و دانش کاربرد دانش، تبدیل دانش، کسب از:

 عملکارد بعاد دو باه سازمانی عملکرد کهحالی در دانش،

 چهار نتایج نشان دادند که  شدند تقسیم غیرمالی و مالی

 عملکارد مهام هایپیشینه دانش، مدیریت فرایند توانایی

 عملکرد با مثبتی راب ه ، ود نوبه به که هستند سازمانی

   دارند متوسط و کوچک هایبنگاه غیرمالی و مالی

                                                            
1- Ha 

بااه  ،ایدر مقالااه( 2017و همکاااران ) 2آلروبیااایی

 بااین راب ااه باار سااازمانی نااوآوری میااانجی اثاار بررساای

پردا تناد   سازمانی عملکرد و دانش مدیریت فرایندهای

 ماادیران از نظرساانجی اساااس باار پیشاانهادی ماادل

 ،اردن اطالعاات فنااوری و مصابرات مصابراتی هایشرکت

 قااوی و مثباات تااأثیر ،نتااایج پااژوهش  آمااد بااه دساات

 عملکارد و ساازمانی نوآوری بر دانش مدیریت فرایندهای

 تأثیر دهندهنشان همچنین نتایج  کردند تأیید را سازمانی

و نیااز  سااازمانی عملکاارد باار سااازمانی نااوآوری مثباات

 فراینادهای باین راب اه بار ساازمانی ناوآوری اثرگذاری

   بودند سازمانی عملکرد و دانش مدیریت

راب ه باین  ،ایمقاله ( در2017و همکاران ) 3ماتالو

را بررساای رد سااازمانی کااماادیریت دانااش ضاامنی و عمل

 مادیریت کاه دادناد نشاان آماری تحلیل ند  نتایجاکرده

  دارد سازمانی عملکرد بر توجهیقابل تأثیر ،ضمنی دانش

مادیریت داناش ضامنی   بعد چهار میان در حال، این با

 ترکیب، و گراییبیرون گرایی،درون شدن، اجتماعی یعنی

 تاوجهیقابل تأثیرات ،گراییدرونی و شدن اجتماعی تنها

  سازمانی دارند بر عملکرد

ررسی راب اه به ب ،ای( در م العه2009) 4لیائو و وو

بنیاان هاای داناششارکت ردکلبین مدیریت دانش و عم

هاای ماالی شارکت تایوان که در زمیناه تولیاد و بصاش

هاا باا اساتیاده از نظرسانجی از کنند پردا تند  دادهمی

ها باا اساتیاده از آوری شدند و فرضیهجمع ،طریق ایمیل

  مورد آزمون قرار گرفتناد ،سازی معادالت سا تاریمدل

از طریاق یاادگیری  ،نتایج نشان دادند که مدیریت دانش

 گذارد تأثیر می ،بر عملکرد سازمانی ،سازمانی

 های داخلیب(پژوهش

( در تحقیقی به بررسای 1391فضلی و علیشاهی )

سازمانی بر عملکارد ساازمان باا در نظار اثر عوامل درون

گرفتن نقش مدیریت دانش پردا تند  نتایج حاکی از این 

بود که فرهنا  ساازمانی، راهبارد ساازمانی و مادیریت 

                                                            
2- Alrubaiee 

3- Muthuveloo  

4- Liao and Wu 
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تأثیر مثبتی دارناد  از طرفای  ،بر عملکرد سازمانی ،دانش

ه عنوان میاانجی بارای متغیرهاای نقش مدیریت دانش ب

  .رهن  سازمان و راهبردهای سازمانی، تأیید شدف

راب ه میان مدیریت  ،( در تحقیقی1391عباسقلی )

های صااادرکننده دانااش و عملکاارد سااازمانی شاارکت

  جامعاه را بررسای کارده اساتمحصوالت با فناوری باال 

شامل کلیه مادیران و کارشناساان ارشاد   آماری تحقیق

های صادرکننده محصوالت باا فنااوری بااال باود  شرکت

 نتایج نشان دادند که باین حمایات و پشاتیبانی مادیران

های مادیریت داناش راب اه وجاود دارد و با قابلیتارشد 

همچنااین بااین پیاماادهای ماادیریت دانااش و عملکاارد 

 .سازمانی راب ه وجود دارد

( در تحقیقاای بااه بررساای راب ااه 1396محماادی )

هااای ماادیریت دانااش بااا عملکاارد سااازمانی در سااازمان

تمامی   محور پردا ت  جامعه آماری پژوهش شاملپروژه

مدیران و کارکنان شارکت مهندسای آباادگران باود کاه 

نیر به عنوان نموناه آمااری انتصااب شادند  نتاایج  108

رد ساازمانی لکانشان دادند که بین مدیریت داناش و عم

وجاود دارد  همچناین مادیران  یمعناادارراب ه مثبت و 

اعتماد شرکت باید به دنبال ایجاد محی ی صمیمی و قابل

تباطات میید و سودمند در سازمان باشاند تاا همراه با ار

 بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند 

ای بااه بررساای تااأثیر ( در مقالااه1396رحیماای )

گری یاادگیری مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی

سازمانی در اداره کل آموزش و پارورش اساتان مرکازی 

ارکناان اداره کال پردا ت  جامعه آماری این پاژوهش، ک

 نیاار 250آمااوزش و پاارورش اسااتان مرکاازی بااه تعااداد 

نیر به عنوان حجم نمونه انتصاب شادند   82باشد که می

افازار لیازرل اطالعات به دست آماده باا اساتیاده از نار 

وتحلیل شد  نتایج نشان دادند که مادیریت داناش تجزیه

 اثار مسااتقیم، مثباات و معناادار باار عملکاارد مااالی دارد 

همچنین مادیریت داناش اثار غیرمساتقیم و مثبات بار 

 گری یادگیری سازمانی دارد عملکرد مالی با میانجی

 

 مبانی نظری -3

 مدیریت عملکرد

 عملکرد به درجه انجا  وظاییی که شغل یک کارمناد

 (.Byars et al., 2008)کناد اشااره دارد را تکمیال می

هااای بر اای از محققااان، عملکاارد را ناشاای از ویژگی

هاا از دانند  ایان ویژگیها و نظیر آن میشصصی، مهارت

شاوند  در طریق رفتار کارکنان به نتایج عینی تبادیل می

هااا، واقااع کارکنااان تنهااا در صااورتی کااه دانااش، مهارت

هاای ضاروری بارای انجاا  یاک ها و سایر ویژگیتوانایی

توانند رفتارشان را نشاان دهناد شند میشغل را داشته با

(Noe et al., 2008). 
چندین مقیاس برای ارزیابی عملکرد یاک ساازمان 

وجااود دارد کااه الزاماااً متمااایز از یکاادیگر نیسااتند  ایاان 

 ها عبارتند از:مقیاس

های پشاتیبانی را اساتراتژی و رویاهاستراتژی:  -1

ت و برای دستیابی باه نتاایج م لاوب کاه ارتباطاات علا

معلااولی آنهااا مشااصو باشااد بااه صااورت سیسااتماتیک 

های روشن و واضاخ را دهند  اهداف و آرمانگسترش می

هاای برای نوآوری بر اساس درک شرایط باازار و فرصات

شاوند  موجود در آن توسط منابع مناسب پشاتیبانی مای

 نیعاانیذهای پشتیبانی سازمان با بین استراتژی و رویه

 ( 1391زاده، کنند )ابراهیمسازمان ارتباط برقرار میمرتبط با 

های متعالی تمامی توان بالقوه سازمان کارکنان: -2

کارکنان  ود را در س و  فردی، تیمی و ساازمانی اداره 

گیرند  آنها عدالت کرده، توسعه بصشیده و از آن بهره می

و  و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده

ای ها به گوناهکنند  این سازمانبه آنها تیویض ا تیار می

به کارکنان  ود توجه کرده، ارتباط برقرار سا ته و آنهاا 

دهند که در آنها انگیزه و را مورد تشویق و تقدیر قرار می

تعهد برای استیاده از مهارت و دانششان در جهت مناافع 

 ( 1387سازمانی ایجاد شود )امیری و سکاکی، 

ای اسات سا تار: سا تار سازمانی، راه یا شیوه -3

های سازمان تقسیم، سازماندهی که به وسیله آن، فعالیت

(  سا تار 1392زاده و همکاران،شود )بیکو هماهن  می
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 به الگوهای روابط درونی سازمان، ا تیار و ارتباطات ،سازمانی

هااای ارتباااط دهاای، کانالداللاات دارد و روابااط گزارش

گیری را ی، تعیین مسئولیت و تیویض ا تیار تصمیمرسم

 ( 1396اهلل تبار، سازد )قنبری و فضلروشن می

های متعالی، فرایندهای  اود را سازمانفرایند:  -4

به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای 

مدیریت  ونیعان طراحی رجوع، مشتریان و سایر ذیارباب

(  1387بصشند )امیاری و ساکاکی، و بهبود می کنندمی

فرایناادها در سااازمان باارای بهینااه کااردن ارزش باارای 

شااوند و بااه عنااوان طراحاای و ماادیریت می نیعااانذی

فرایندهای کلیادی بارای اجارای اساتراتژی چارچوبی از 

  روندکار میبهسازمانی 

از:  اسات عباارت ساازمانی ساازگاری ازگاری:س -5

 کار در انجا  هایراه یا  ود تغییر برای سازمان یک توانایی

 باه تغییرات این که متغیر محیط در بقا منظور به سازمان،

اناد نشاده بینایپایش سازمان طراحی زمان در وجه هیچ

(Hatum, 2007). 

های سااازمانحمایاات و سااازماندهی منااابع:  -6

هااای تجاااری بیروناای، ها و همکاریمتعااالی، مشااارکت

از  کنندگان و منابع دا لی  ود را به منظور پشتیبانیتأمین

مشاای و اسااتراتژی، اجاارای اثااربصش فرایندهایشااان  ط

کنند  آنها از این کاه باه طاور ریزی و مدیریت میبرنامه

محی ی  اود را مادنظر مؤثر تأثیرات اجتماعی و زیسات

  ( 1387 کنند )امیری و سکاکی،دارند اطمینان حاصل می

 مهم فاکتورهای از یکی ،نوآوریفرایند نوآوری:  -7

اسات  باه  رقاابتی مزیات شارکت و بقاای موفقیت، برای

 توساعه بارای نیاروی محارک شامپیتر،  القیت، اعتقاد

 پذیرش برای شرکت تمایل و آمادگی معنای به و باشدمی

 عرضاه و توساعه باه منجار کاه جدیدی اسات هایایده

 (  1394الهی، شود )نمامیان و فیضمی جدید محصوالت

 به سرآمد هایسازمان رجوع(:)ارباب شهروندان -8

 و رجاوعاربااب باا مارتبط نتایج فراگیر  و پیوسته صورت

 ارائه کیییت از ایشان رضایت میزان سنجش هایشا و

 دسات آنهاا به و گیریاندازه را  ود  دمات و محصوالت

 مدیریت ارتبااط از محوردانش هایسازمان کنند می پیدا

 رجاوعاربااب اطالعاات آوریجماع منظاور به مشتری با

 )مشهود شده آوریاطالعات جمع این و کنندمی استیاده

اربااب  کاه  ادماتی و محصوالت توسعه نامشهود( برای و

 روناد  زیاراکاار می باه داشات  واهند نیاز آینده رجوع

 سازمان هایدر تعیین استراتژی کلیدی نقش ،رجوعارباب

 ( 1389، نورتون و )کاپالن دارد

 طورهباا ،ساارآمد هااایسااازماننتااایج جامعااه:  -9

 را جامعااه بااا ماارتبط برجسااته نتااایج ،فراگیاار

یابناد  مای دسات آنهاا و باه کننادمی گیاریانادازه

 قارار دارد  اطالعاات و هاامشاارکت مرکاز در جامعاه

 از بااه  صااو  یعناای انتظااارات، جامعااه زیاارا

 تاا دارد انتظاار ساازمان از جامعاه دولتای  هایسازمان

 شاغلی، اساتانداردهای زیسات،اساتانداردهای محایط

 فرهنا  جامعاه، هاایبینایپایش و عقایاد باه توجاه

 مقاررات و قاوانین و هااارزش جامعاه، باه گاوش دادن

 دیگار، جامعاه از عباارت باه کناد  رعایات را جامعاه

 ا القای هاایارزش باه توجاه باا دارد انتظار هاسازمان

 شارکا، باه فرهنا  را ایان و کنناد فعالیات ساازمان

 گساترش ،محایط باه در نهایات و کننادگانتأمین

 ( 1387دهند )رهنوردآهن، 

 مدیریت دانش فردی

از آنجایی که میهو  مدیریت داناش، چنادوجهی و 

یک تعریف کلی از آن وجود نادارد و  ،برانگیز استچالش

اناد های مصتلیای آن را تعریاف کاردهمحققان به صورت

(Theriou et al., 2011).  مدیریت داناش، دربرگیرناده

 اقدامات و فرایندهای سازمانی است که ترکیبای از ظرفیات

 ها و اطالعات را با توانمنادیپردازش سازمان در زمینه داده

وجاو ر زمینه  القیت و نوآوری کارکنان جستسازمان د

 ( 1397کند )رجبی فرجاد و م یعیان نجار، می

ماهیت مادیریت داناش فاردی در ترکیاب مناابع 

پاذیری اطالعاتی، بهبود کاارایی و افازایش تاوان رقابات

کند  به واسا ه مادیریت داناش فردی به افراد کمک می

توانند تما  انواع اطالعاات و باه ساهولت افراد می ،فردی
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اطالعات در دسترس را به دانشای باا ارزش بیشاتر و در 

تبادیل کنناد  ،شااننهایت سودمند برای کاار و زنادگی

(2009Zhou & He, .) ( مدیریت داناش 2010) 1گارنر

هاا و ای از مهارتکند: مجموعهفردی را چنین تعریف می

نسبت به پردازش اثاربصش و کارآماد  ها که افراد راشیوه

سااازد  داده، اطالعااات و دانااش فراگرفتااه توانمنااد می

مدیریت دانش فردی، افراد را برای جذب به موقع داناش 

ضروری، پرورش عادت و هوشیاری نسابت باه یاادگیری 

العمر، ایجاد بنیاانی بارای م العاه داناش فاردی و مادا 

 ای تصصصی فاردیهتوسعه توانایی و سپس افزایش مهارت

 (.Zhao et al., 2007)نماید و قدرت رقابتی کمک می

فاردی را  دانش مدیریت های( مهارت2009) 2ورما

 بندی کرده است: به صورت زیر طبقه

وتحلیال و تجزیاه شانا ت، ارزیابی  ودآموزی: -1

های مثبت و ارزیابی دقیق نسبت به  صوصیات و قابلیت

 .سازدمنیی فرد است که زمینه اصال  و توسعه را فراهم می

مدیریت یاادگیری  ویشاتن: عباارت اسات از  -2

فرایناادی فراگیاار، نساابت بااه تاادوین اهااداف یااادگیری، 

های یاادگیری، تشاصیو یاابی شاکافتشصیو و نشاانه

 کارگیری راهبردهای یادگیری و ارزیاابیهمنابع، انتصاب و ب

 . کنندیادگیری  ود، اقدا  به ابتکار و قبول مسئولیت می

ساواد اطالعااتی نحاوه میزان سواد اطالعااتی:  -3

استیاده از فناوری اطالعات باه منظاور بازیاابی و انتشاار 

اطالعات، صاالحیت یاافتن و ماورد اساتیاده قارار دادن 

اتی، فراینااد تشااصیو نیاااز اطالعااات در منااابع اطالعاا

اکردن، ارزیابی و اساتیاده از اطالعاات باه  اطالعاتی، پید

 منظور کسب یا توسعه دانش است 

هاای کاوشاگری، های کاوشگری: مهارتمهارت -4

وجاو و هاای پژوهشای  از قبیال جساتمجموعه مهارت

شااانا تی، هاااای روشآوری اطالعاااات، مهارتجماااع

  اطالعات است  وتحلیلتجزیه

                                                            
1- Garner 
2- Verma 

های همیاااران دانشاای: شاابکه همیاااران شاابکه -5

دانشی، بیانگر آگاهی نسبت به این موضوع است که چاه 

کسی، دانش و منابع انسانی بارای کماک و راهنماایی را 

میاان دهناده داناش شبکه همیاران دانشای، انتقال .دارد

های رسامی، ها اسات و بار الف ساازمانافراد و سازمان

  .بیانگر به هم پیوستگی آزادانه میان افراد است

هوشیاری دانشی: هوشیاری دانشی سازماندهی،  -6

 از عظیمای مجموعاه و ساریع آسان بازیابی بندی وطبقه

 اقدامات سایر و گیریتصمیم کاوش، تیکر، نحوه اطالعات،

  .بصشدمی ودبهب و را توسعه

هااای ارتباااطی: مهارت -هااای ادراکاایمهارت -7

ادراکی عباارت اسات از شانا ت عناصار مهمای کاه در 

  هااای ادراکااییااک موقعیاات ویااژه وجااود دارد  مهارت

شااامل درک روابااط بااین عناصاار و همچنااین تصااور 

 باشااد عناصاار بااه عنااوان یااک کاال یکپارچااه می

درک و ذهنااای بااارای تواناااایی   هاااای ادراکااایمهارت

و فهااام هماااه  های ساااازمانتحلیل پیچیااادگیوتجزیاااه

هااای دهنده کااار و فعالیتعناصاار و اجاازای تشااکیل

 باشد سازمانی به صورت یک واحد سیستم می

های ها و تصصاوهای  القانه: ساازمانمهارت -8

موجود در آن، باید درگیر نوعی نوآوری ابادی و جاوداناه 

ن و تضمین شاود  ابعااد تأمی ،باشند تا حیات و بقای آنها

 های فردی القیت، تیکر واگرا، نگرش و عالیق،  صیصه

ای، دساتاوردهای  االق اسات  های زندگیناماهسیاحه و

 ااالق از آن اسااتیاده چیاازی اساات کااه افااراد  ، القیاات

 کنند تا آثار  القانه به وجود بیاورند می

های مشارکتی: مشارکت، درگیری ذهنی مهارت -9

های گروهی است که آنان را عاطیی اشصا  و موقعیتو 

های گروهای، انگیزد تاا بارای دساتیابی باه هادفبر می

یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کاار شاریک شاوند 

  ( 1394)باقری، 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 (Verma, 2009)منبع: 

 

 تحقیق روش -4

روش،  نظار از و کااربردی هادف، مقاله از نظار این

، تحقیاق ایان آماری جامعهباشد  می پیمایشی -توصییی

مدیران، مشااوران و کارشناساان متصصاو و  متشکل از

فنی شهرداری تهران در باالترین مراتب شاغلی ساازمانی 

   جامعاهاسات 16-15 -14)سه رده( در مراتاب شاغلی 

نموناه آمااری نیر برآورد شاد   2467 ،آماری این تحقیق

نیار بار اسااس  332مناسب برای پژوهش حاضر برابر با 

در ساا خ   ااای گیری از جوامااع محاادود روش نمونااه

 توزیع گردیاد ،پرسشنامه 500محاسبه شده است   05/0

آوری و جماااع ،پرسشااانامه ساااالم 344در نهایااات  و

ساؤال  65 وتحلیل شد  پرسشانامه تحقیاق شااملتجزیه

شا و بارای عملکارد ساازمانی و  33)شا و( بود که 

سؤال برای مدیریت دانش فردی در نظر گرفته شاده  32

 و اساتادان نظار از ،محتاوا روایای از اطمیناان بارای بود 

 با سازه روایی و شد گرفته بهره حوزه مدیریت در  برگان

لیازرل  افزارکمک نر  با و تأییدی عاملیتحلیل از استیاده

 منظاور شد  به گیریاندازه شا و هر برای 51/8نسصه 

 سانجش روش از نیاز ساؤاالت پرسشانامه پایایی تعیین

 گیری ضاریبانادازه کمک به پرسشنامه درونی سازگاری

 و ساا تاری معادالت مدل شد  از استیاده کرونباخ آلیای

 اساتیاده تحقیاق هایآزماون فرضایه برای مسیر تحلیل

میازان  طارف یاک از سا تاری، معادالت مدل گردید  در

 مورد هایشا و و هاداده با تحقیق میهومی مدل برازش

در   شادتحقیق بررسای  هایفرضیه ،دیگر طرف از و نظر

کرونبااخ نتایج حاصل از محاسبه میزان آلیاای ، 1جدول 

  امه آمده استهای پرسشنبه تیکیک شا و
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 نتایج آلفای کرونباخ -1جدول 

 آلفای کرونباخ سؤاالت متغیر

 917/0 33 عملکرد سازمانی

 725/0 3 ارزیابی  ودآموزی

 717/0 4 مدیریت یادگیری  ویشتن

 869/0 4 سواد اطالعاتی

 779/0 4 های کاوشگریمهارت

 788/0 3 شبکه همیاری دانشی

 830/0 4 هوشیاری دانشی

 723/0 3 ارتباطی -های ادراکیمهارت

 764/0 3 های  القانهمهارت

 815/0 4 های مشارکتیمهارت

 977/0 پرسشنامهمقدار آلیای کل 
 

در  صاااو  میااازان پایاااایی  1نتاااایج جااادول 

دهد کاه مقاادیر آلیاای های پرسشنامه نشان میشا و

ساازی درونای گر میازان بااالی همدست آمده، نشاانبه

سانجش و  راستایها در های مربوط به این شا وگویه

 ها است بررسی آن

 

 

 

 های تحقیقیافته -5

های ایان تحقیاق، دارای دو بصاش توصاییی یافته

شاانا تی راواناای و درصااد فراواناای اطالعااات جمعیت)ف

سازی های استنباطی )شامل مدلدهندگان( و یافتهپاسخ

 باشد معادالت سا تاری( می

 های توصیفییافته (الف

 شده است  آوردههای توصییی نتایج یافته 2در جدول 

 های توصیفینتایج یافته -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی گروه متغیر

 جنس
 0/77 265 مرد

 0/23 79 زن

 سن

 4/4 15 سال 30تا 

 1/44 169 سال 40تا  31

 5/37 129 سال 50تا  41

 0/9 31 سال 50باالی 

 تحصیالت

 9/27 96 لیسانس

 8/62 216 لیسانسفوق

 3/9 32 دکترا

 سابقه  دمت

 7/4 16 سال 5تا 

 7/17 61 سال 10تا  6

 1/31 107 سال 15تا  11

 9/20 72 سال 20تا  16

 3/16 56 سال 25تا  21

 3/9 32 سال 30تا  26

 پست سازمانی

 0/9 31 14 - 1کارشناس متصصو 

 3/2 8 15 - 2کارشناس متصصو 

 9/0 3 16 - 3کارشناس متصصو 

 6/61 212 14مرتبه  4مدیر 

 4/13 46 15مرتبه  5مدیر 

 9/0 3 16مرتبه  6مدیر 

 9/11 41 سازمانیهای سایر پست
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درصاد  77د ندههای توصییی نشان مینتایج یافته

تاا  31درصد در گروه سانی  6/81دهندگان، مرد و پاسخ

سااال هسااتند  حااداقل ماادرک  50تااا  41سااال و  40

درصااد دارای  8/62تحصایلی نموناه آمااری، لیساانس و 

 15تاا  11باشند  سابقه  ادمت لیسانس میمدرک فوق

 6/61درصاد( و  1/31سال دارای بیشاترین فراوانای )باا 

مرتبه  4ارای پست سازمانی مدیر دهندگان ددرصد پاسخ

 باشند می 14

 های استنباطییافته (ب

سااازی معااادالت در ایاان قساامت، نتااایج مدل

های اساتاندارد سا تاری مدل میهومی تحقیق )وزن

 شود و معناداری ضرایب( آورده می

 

 
 )ضرایب مسیر( قیتحق یمدل مفهوم یمعادالت ساختار یسازمدل -2شکل 

 

 روجاای ماادل معااادالت سااا تاری در ، 2شااکل 

دهد که در این شکل حالت تصمین استاندارد را نشان می

بارهای عاملی متغیرهاای آشاکار و ضارایب مسایر باین 

 گردد می متغیرهای مستقل با متغیر وابسته استصراج

مادل معاادالت ساا تاری در حالات  روجای ، 3شکل 

دهد که در این شکل آمااره معناداری ضرایب را نشان می

تی متغیرهای آشکار و آماره تی بین متغیرهای مستقل با 

 گردد متغیر وابسته استصراج می
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 )آماره تی( قیتحق یمدل مفهوم یمعادالت ساختار یسازمدل -3شکل 

 

 دست آماده ازبه tآماره  و ضرایب مسیر ،3در جدول 

 ارزیابی  ودآماوزی، مادیریتتأثیر متغیرهای مستقل شامل 

یادگیری  ویشتن، ساواد اطالعااتی، هوشایاری دانشای، 

هااای مشااارکتی، شاابکه هااای  القانااه و مهارتمهارت

 های ادراکیهای کاوشگری و مهارتهمیاری دانشی، مهارت

  آورده شده استیکیک تبه  ،ارتباطی بر عملکرد سازمانی

 

  t آماره و ضرایب مسیر -3جدول 

 tآماره  ضریب مسیر بینمتغیر پیش

 55/6** 53/0  ودآموزیارزیابی 

 76/12** 89/0 مدیریت یادگیری  ویشتن

 78/2** 21/0 سواد اطالعاتی

 31/0 04/0 های کاوشگریمهارت

 59/2* 19/0 شبکه همیاری دانشی

 77/4** 35/0 هوشیاری دانشی

 05/0 02/0 ارتباطی-های ادراکیمهارت

 05/4** 30/0 های  القانهمهارت

 78/6** 56/0 مشارکتیهای مهارت

**p<0.01    *p<0.05 
 

سااازی از مدل دساات آماادهبهبااا توجااه بااه نتااایج 

ارزیااابی های مؤلیااه، 3جاادول معااادالت سااا تاری در 

 ودآموزی، مدیریت یادگیری  ویشتن، سواد اطالعااتی، 

هااای هااای  القانااه و مهارتهوشاایاری دانشاای، مهارت

درصااد باار عملکاارد  99مشااارکتی در ساا خ اطمینااان 

شابکه مؤلیاه ثیر مثبات و معنااداری دارناد  أت ،سازمانی

درصد بر عملکارد  95همیاری دانشی در س خ اطمینان 

های مؤلیااهتااأثیر مثباات و معناااداری دارد   ،سااازمانی
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ارتبااطی در  -های ادراکیهای کاوشگری و مهارتمهارت

تاأثیر  ،درصاد بار عملکارد ساازمانی 95س خ اطمینان 

 معناداری ندارند 

 برازش مدل مفهومی تحقیق

های متیاوتی برای سنجش برازش الگوی از شا و

 که عبارتند از:  همورد م العه در این تحقیق استیاده شد

 اولین معیار بارای ریشه میانگین خطای دوم تقریب:

تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دو    اای 

نشاان داده  RMSEA 1تقریب اسات کاه تحات عناوان

باشاد  08/0شود  زمانی که مقدار این آماره کمتار از می

 دهد که مدل، از برازش  وبی بر وردار است نشان می

دو معیاار بعادی بارای  :2های برازش مطلقشاخص

های برازش م لق معروفناد  ایان شا وبرازش مدل به 

در  روجی، ظااهر  AGFI4و  GFI3 معیارها تحت عنوان

ها باید باین صایر و یاک باشاند و شوند  این شا ومی

قبول مدل است  حاکی از برازش قابل 9/0مقادیر باالتر از 

دهند که تا چاه حاد های نسبی برازش نشان میشا و

برازش مدل نسبت به مدل  ط پایاه کاه در واقاع مادل 

ها باشااند  ایاان شااا وتر میاسااتقالل اساات، مناسااب

 به اساتثنای شاا و  NFI5 ،NNFI6 ،CFI7 ند از:عبارت

NNFI های این گاروه، باین صایر و مقادیر تما  شا و

تر باشد یک قرار دارند و هر چه مقدار آنها به یک، نزدیک

 NNFIدهنده باارازش  ااوب ماادل اساات )مقاادار نشااان

تر از یک باشد(  باه طاور کلای در کاار باا تواند بزرگمی

دست آماده بارای های بهاز شا و برنامه لیزرل، هر یک

مدل، به تنهایی دلیال برازنادگی مادل یاا برازنادگی آن 

ها را باید در کنار یکادیگر و باا هام نیستند بلکه شا و

 تیسیر کرد 

هدف از برازش مدل این است که مشصو شود آیا 

روابااط تئااوریکی کااه بااین متغیرهااا در مرحلااه تاادوین 

اسات، باه وسایله  نظر محققان باودهچارچوب نظری، مد

اند یا نه  به دست آمده، مورد تأیید قرار گرفتههای بهداده

هاای تجربای، عبارت دیگر، میزان ان بااق مادل باا داده

دساات آمااده از مجموعااه مشااصو شااود  مقااادیر به

دهد که مدل نشان می 4های برازندگی در جدول شا و

 تحقیق، از برازش  وب و مناسبی بر وردار است  نتاایج

های باارازش، حاااکی از باارازش ماادل میهااومی شااا و

 باشد تحقیق می

 

 برازش مدل مفهومی  هایشاخص -4جدول 

 دست آمدهمقدار به حد مجاز نام شاخص

/df2X 3 48/2 و کمتر 

NFI 9/0 96/0 و باالتر 

NNFI 9/0 96/0 و باالتر 

IFI 9/0 95/0 و باالتر 

CFI 9/0 94/0 و باالتر 

GFI 9/0 92/0 و باالتر 

RMSEA 067/0 08/0تر از کوچک 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

سازی معادالت سا تاری، ضرایب مسایر را باا مدل

ها، کناد  هنگاامی فرضایه، آزماون میtاستیاده از آماره 

داری آن تأیید  واهند شد که ضریب مسایر عادد معنای

 دار باشد  طبق اینباشد معنیمی tنیز که همان آماره 

 t باشد  اگار مقادار آماارهمدل، ضریب مسیر، معنادار می

+( قارار گیارد و اگار مقادار 96/1تاا  -96/1 ارج بازه ) 

ضریب مسیر،  ،درون این بازه قرار گیرد، در نتیجه t آماره

 معنادار نیست  

 

1- Root Mean Square Error of Approximation 

2- Absolute Fit Indices 

3- Goodness of Fit Index 

4- Adjusted Goodness of Fit Index 

5- Normed Fit Index 

6- Non- Normed Fit Index 

7- Comparative Fit Index 
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دهند کاه حاصل از فرضیات تحقیق نشان مینتایج 

ارزیااابی  ودآمااوزی، ماادیریت های هاار اناادازه، مؤلیااه

یادگیری  ویشتن، ساواد اطالعااتی، هوشایاری دانشای، 

هااای مشااارکتی و شاابکه هااای  القانااه، مهارتمهارت

عملکارد  یابادهمیاری دانشی در شهرداری تهران بهباود 

تاوان در واقاع مییابد و باالعکس  سازمانی هم بهبود می

های بااال گیت شهرداری تهران زمانی که بتواند از مؤلیاه

 تواند عملکرد کل سازمان را بهبود دهد استیاده کند می

مدیریت دانش در س خ فردی و سازمانی به عنوان 

ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید، راهبردی سیساتماتیک 

ی کارگیرو فرایناادهای تعریااف، دسااتیابی، انتقااال و بااه

هاسات کاه موجاب اطالعات و دانش توسط افراد سازمان

شاود و می ایجاد نوآوری، توانایی رقابت و بهبود عملکارد

ریزی گیری، برناماهضمن کمک به حل مشاکل، تصامیم

هاای ذهنای از زوال دارایی ،راهبردی، یادگیری پویاا و    

افزایااد و جلااوگیری کاارده و بااه آگاااهی سااازمان می

 دهد مان را افزایش میپذیری سازانع اف

کارگیری ماادیریت دانااش، باارای بهبااود در بااه

ها نااوع اسااتیاده از عملکردهااا الز  اساات کااه سااازمان

باه عباارت   مدیریت دانش را برای  ود مشاصو کنناد

 کنندکارگیری مدیریت دانش را مشصو دیگر، راهبرد به

ها آشانا باشاند و و با اصول مادیریت در تعیاین دیادگاه

همچنین اهاداف مادیریت داناش را در راساتای اهاداف 

سازمان قرار دهند و به مدیریت دانش به صورت فرایندی 

نگریسته شود که کل سازمان را در ا تیار دارد و با اتما  

رساد بلکاه شاروعی این فرایند به پایاان نمی ،یک پروژه

  در  صو  مدیریت داناش باشدمی یت بعدیبرای موفق

فردی، توجه به افراد سازمان به عنوان کسانی که صاحب 

تارین سارمایه ساازمانی محسااوب داناش هساتند و مهم

شوند، تأکید شده و این آن چیزی است کاه در طاول می

 مدیریت دانش، مورد توجه قرار گرفته است 

ای مدیریت دانش نباید تنها به ایان دلیال کاه بار

سازمان میید است، به اجرا درآیاد بلکاه بایاد منجار باه 

فراهم شدن مزیت رقابتی برای ساازمان گاردد  بناابراین 

های باید بین مدیریت دانش، اهداف سازمان و اساتراتژی

تواند بر سازمان، هماهنگی ایجاد کرد  محیط سازمانی می

های مادیریت داناش، تأثیرگاذار باشاد  انتصاب استراتژی

هایی کااه اسااتراتژی نااوآوری دارنااد اصااوالً باار انسااازم

هایی کاه انسازی، متمرکزناد و ساازماستراتژی شصصی

د، بر اساتراتژی کدگاذاری، تمرکاز استراتژی کارایی دارن

 کنند  می

های تحقیق، دست آمده از یافتهبا توجه به نتایج به

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

یاادگیری  شاود شاهرداری تهاران،پیشنهاد می •

راساتا کناد و راهبردهاای فردی را با اهداف سازمانی، هم

مدیریت داناش فاردی را بارای پار کاردن شاکاف باین 

یادگیری فردی و یادگیری سازمانی، به کاار گیارد  زیارا 

مدیریت دانش فردی برای مادیریت اثاربصش یاادگیری 

فردی و یادگیری ساازمانی، یاک توانمندسااز باه شامار 

 رود می

ها باه تواند از اناواع مشاوقی تهران میشهردار •

محوری استیاده کند  اع ای منظور توسعه فرهن  دانش

های مادی و معنوی به کارکنانی که نقش ماؤثری پاداش

 کنند، ضروری است در فرایند مدیریت دانش اییا می

های یااادگیری باارای پرساانل تاادوین برنامااه •

ی مشاصو ریزی زماانی و مکاانشهرداری و انجا  برناماه

های یادگیری، به نحوی باشاند کاه برنامه  برای یادگیری

ریزی قابلیت اجرا داشته باشند و محتاوای داناش برناماه

 شده متناسب با عنوان شغلی آنها باشد  

سامانه ارزیابی دانش فردی در شهرداری تهاران  •

به منظور آگاهی کارکنان از دانش، نقااط قاوت و ضاعف 

 فته شود یادگیری  ود، به کار گر

های آموزشی به منظور آشنایی و اساتیاده دوره •

 های اطالعاتی، برگزار شود پرسنل از بانک

تباادل های علمی به منظور سمینارها و همایش •

دانش و اطالعات با دوستان، همکاران و سایر افراد برگزار 

 شود 
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علمای هار حاوزه،  نظرصاحباز اساتید  بره و  •

 دعوت شود 

کلیه کارکنان شهرداری تهران با مساائل علمای  •

 روز در رشته تصصصی  ود، آشنا شوند 

ایجاد شارای ی کاه پرسانل ضارورت اشاراف و  •

تسلط علمی بار مباحاو و موضاوعات مارتبط باا رشاته 

  تحصیلی و شغلی  ود را درک کنند

فضای ساازمان باه شاکلی باشاد کاه کارکناان  •

گو به صورت شصصی یا گروهای وبحو و گیت بتوانند به

با سایرین در راب ه با مسائل علمی بپردازناد و نظارات و 

های مصتلاف در ساازمان ماورد های افراد یا گروهدیدگاه

 پذیرش قرار گیرند 

 

 منابع  -7

ریزی اصااول و فراینااد برنامااه(  1391زاده، عیساای  )ابااراهیم

 مشهد: صحرا )شرق(  راهبردی توسعه توریسم 

دانشگاه علو  (  1387امیری، محمدرضا  سکاکی، محمدرضا  )

و تکنولوژی منچستر، راهنمای ارزیابی عملکرد ساازمان 

 تهران: سرآمد   EFQMبر اساس مدل تعالی 

(  تعیین سبک رهبری اثربصش 1394یزدی، مسعود  )انتظاری

المللاای معماااری، کنیاارانس بایندر شاهرداری مشااهد  

 تهران  شهرسازی و مهندسی عمران،

بیگای، نجماه  گار، عبادالعلی  مهادیکشاته  باسمری، نسیمه

(  بررساای تااأثیر کارکردهااای ماادیریت منااابع 1397)

انسااانی الکترونیااک باار نااوآوری سااازمانی بااا نقااش 

نشااریه هااای ماادیریت دانااش  میااانجیگری قابلیاات

  139-164(، 41)11های مدیریت عمومی، پژوهش

(  مادیریت داناش فاردی: شایساتگی رقاابتی 1394باقری، امین  )

  1-22، 30شماره  های تربیتی،نشریه پژوهشدانشگران  

(  1391پاور، داود  )  اباراهیممادمح صادقی، جعیر  زاده،بیک

ای کارکناان  تأثیر عوامل سازمانی بر رشد ا الق حرفاه

  57-66(، 2)7فصلنامه ا الق در علو  و فناوری، 

(  تاأثیر 1397فرجاد، حاجیه  م یعیاان نجاار، مجیاد  )رجبی

مدیریت دانش بر عملکرد ساازمانی باا مالحظاه نقاش 

نشریه میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی  

های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جاامع اماا  پژوهش

  124-191(، 3)10حسین، 

ریت داناش بار (  بررسای تاأثیر مادی1396رحیمی، ابراهیم  )

نشاریه  ساازمانی  یادگیری گریعملکرد مالی با میانجی

  7-21((، 48)پیاپی 4)12 آموزشی، مدیریت هاینوآوری

  حساین قمی، یشعبانعل یسه مقد ، نییاله  صالحرو  رضائی،

 ساازمانی عملکرد بر دانش مدیریت اثر بررسی(  1393)

نشااریه   الباارز اسااتان کشاااورزی جهاااد سااازمان در

)پیاااپی 4)7 کشاااورزی، آمااوزش و تاارویج هااایپژوهش

28 ،))91-77  

 عملکارد ارتقاای بر مؤثر (  عوامل1387اهلل  )فرج رهنوردآهن،

 نشااریه پژوهشاانامهایااران   دولتاای بصااش هایسااازمان

  77-100 ((،31)پیاپی4)8 مدیریت،

چااا   ماادیریت منااابع انسااانی (  1392سااعادت، اساایندیار  )

 سمت  هجدهم، تهران:

 و داناش مدیریت میان راب ه بررسی(  1391  )رضا عباسقلی،

 باا محصاوالت صادرکننده هایشرکت سازمانی عملکرد

 ارشاد، کارشناسای ناماهپایاان  (تاک های) باال فناوری

 اسالمی  آزاد دانشگاه مدیریت، دانشکده

 عوامال اثار بررسای(  1391  )آیادین علیشاهی، صیر  فضلی،

 نقش گرفتن نظر در با سازمان عملکرد بر سازمانیدرون

 منااابع ماادیریت هااایپژوهش نشااریهدانااش   ماادیریت

  73-100 ((،12)پیاپی 2)4انسانی، 

 توساعه(  1388  )جاواد فارسانی، جعیری اهلل وجه زاده،قربانی

 داناش  مادیریت هایاساتراتژی و ساازمانی هایقابلیت

 تهران  دانش، مدیریت ملی کنیرانس دومین

 زاده،اباراهیم حساین  بادرآبادی، حبیبای اهلل وجه زاده،قربانی

 در یادگیری فرایند کنندهتعدیل نقش(  1391  )حسین

 فصالنامه ساازمانی  عملکرد و فکری سرمایه بین راب ه

  135-161(، 16)5 عمومی، مدیریت هایپژوهش

 الگاوی(  1391  )یوسافمقاد ، یمحماد اهلل وجه زاده،قربانی

 مدیریت نشریه م العات  ناجا سازمان در دانش مدیریت

  328-345، (3)7 انتظامی،

(  طراحای سیساتم 1396اهلل تبار، حاماد  )قنبری، فائزه  فضل

های کوچاک و متوساط  بازاریابی هوشمند برای شرکت

 ،نشااریه م العااات مهندساای صاانایع و ماادیریت تولیااد

3(2 ،)52-39  
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