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 در بانک ملت یدانش تیریمدل مد ارائه يگذار برا ریعوامل تأث یبررس
 

 (ب) انیشوشتر هیزک )،(الف *رضوانی موسی
 
 زاد مرودشتآدانشگاه  تیریگروه مددکتري مدیریت بازاریابی، الف: 

 مرودشتزاد آدانشگاه  تیریگروه مددکتري مدیریت بازاریابی،  ب:
 

 چکیده
 تیریمد تیعوامل مؤثر بر موفق ییشناسا نهیپژوهش در زم اتیادب یشده ابتدا با بررس یپژوهش سع نیدر ا

پژوهش، به  نیا يگردند. در گام بعد نییتع يدسته بند کیعوامل بر اساس  نیمختلف، ا يدانش در سازمان ها
بر اساس مطالعات انجام شده مدل  پسشود؛ س یپژوهشگران پرداخته م ریارائه شده توسط سا يمدل ها مطالعه
ارائه شده  یتناسب مدل مفهوم نییگردد. به منظور تع یارائه م یرانیا يدانش در بانک ها تیریمد یمفهوم

 پرسشنامه 143تعداد  نیاز ا د؛یبانک ملت ارسال گرد رانیاز کارکنان و مد نفر 250شد و به  هیته يپرسشنامه ا
با  يمعادالت ساختار یعامل لیجامعه و تحل کی نیانگیآزمون م لیبازگردانده شد. با استفاده از تحل لیقابل تحل

و افراد درون  یابعاد درون سازمان نیب يمثبت و معنادار رابطه کیکه  میگرفت جهی، نتlisrelو  spss ينرم افزار ها
مثبت و معنادار  بر رابطه یمبتنفرض سوم  یوجود دارد؛ ول یرانیا يدانش در بانک ها تیریمد ندیسازمان با فرا

 زرل،یل یبر اساس خروج نیرد شد. هم چن یرانیا يدانش در بانک ها تیریمد ندیبا فرا یساختار و منابع دانش
 .دارد یسبتأ خوبپژوهش تناسب ن یمدل مفهوم

 
 يدانش، معادالت ساختار تیریمد تیموفق يدیدانش، عوامل کل تیریمدواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
استراتژیک مدیریت دانش  یا ارزیابی و بستر در سال هاي اخیر مطالعات زیادي در رابطه با طراحی 

اجراي مدیریت دانش صورت پذیرفته ولی از یک مدل جامع که بتواند   مختلف در زمینه شناسی سازمان ها
ابعاد مختلف سازمانی، انسانی و ابعاد خود دانش را در راستاي رسیدن به یک مدل جامع مدیریت دانشی در 

وع خود از صنایع استراتژیک هر کشور محسوب می شود، سخنی به میان صنعت خدماتی بانکداري که به ن
نیامده است. صنعت بانکداري از جمله  صنایعی است که در راستاي خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند و 

خدمات بانکی می گردد، لذا بهبود کیفیت  روزانه زمان و هزینه هاي زیادي در کشور ما صرف دریافت یا ارائه
امروزه باتوجه محیط  خدمت رسان تلقی می شود. ري این نوع سازمان ها از مهمترین اهداف یک جامعهکا

متغیر ونیازمندي هاي سازمان به منطبق  کردن خودشان بااین تغییرات در راستاي رسیدن به اهداف و 
ؤثر و کارا بهره برداري ارگانی را به این وامیدارد تا ازسرمایه هاي فکري بطور م مأموریت هاي سازمانی، هر

این مهم توجه مارا جلب می کند تا این خأل مهم را با شناسایی عوامل کلی مؤثر بر مدیریت دانش در نمایند.
 بانک هاي ایرانی شناسایی کنیم. 

پزوهشی در راستاي سازگاري ساختار سازمانی با مدیریت دانش  2006پورسیدونیو و همکارانش در سال 
جام دادند. آنها معتقدند یک مدل بوروکراتیک سخت گیرانه در مواجهه با چالش هاي جاري در صنعت معدن ان

تحمیل شده برسازمان نا کار آمد هست. سازمان هاي بورو کراتیک در محیط ثابت هستند و زمانی که 
اتیک بوروکراسی را بشکنند به بخش هاي پویا و برقراري مدیریت دانش پی می برند.  سازمان هاي بوروکر

سلسله مراتبی، ایجاد خالقیت نمی کنند ولی براي انباشت دانش کافی به نظر می رسند. در مقابل برخی 
سازمان ها هم ساختارها  را ترکیب می کنند و ساختارهاي بوروکراسی سلسله مراتبی را در هم می شکنند و 

یندگی هاي پاسخگو براي ایجاد نزدیکی تمرکز بر: کار در تیم، رهبري تغییرات براساس نیازهاي پروژه ها، نما
با مشتریان، کاهش سلسله مراتب تا کمترین حد ممکن، واحدهاي کاري و تیمی  دارند. مدل باال به پایین با 
دانش صریح سرو کار داردو مدل پایین به باال با دانش ضمنی در ارتباط می باشد ولی هر دو مدل ( پایین به 

ایجاد دانش سازمانی نا کارآمد هستند بدین منظور مدل میانی به پایین پیشنهاد شده باال و باال به پایین ) در 
که بر اصول: عدم برنامه ریزي بیش از اندازه، کاهش استفاده از کاغذ، پذیرش خطاها، عبور از خط  مرزي نظم، 

ز یک ساختار کوچک تشویق بر نوآوري، جریان ایده ها از پایین به باال، کاهش دخالت سطوح ارشد و حمایت ا
و تخت  پایه گذاري شده است. درر این مدل، مدیریت ارشد یک چشم انداز ایجاد می کند و مدیریت میانی 

(   اول آن را بفهمند واجرا کنند. آن را توسعه می دهد و مفاهیم را پیوند می دهد تا کارمندان الیه
ساختار سازمانی اعتقاد به تیم هاي کاري  ) احمدي و شیرزاده، در زمینه2006پورسیدونیو و همکاران، 

عقالیی که کسب، کدگذاري، انتقال و دسترسی سریع به دانش را  سیستم هاي اطالعاتی حمایت شده بوسیله
 )2011احمدي و شیرزاده، را پیشنهاد می کنند. (   ممکن سازد دارند. هم چنین آن ها مدل میانی به پایین

توضیح می دهد که کارکنان در برخورد با اهداف در تصمیم گیري  درگیرکردن کارکنانچوي در مورد 
مدیریت خوب، درگیر کردن کارکنان هست و حضور کارکنان در  سازمانی چگونه رفتار می کنند و الزمه

کار هم چنین وي معتقد هست  تصمیم گیري، حل مشکالت و مدیریت کیفیت جامع را بهبود می بخشد.
ایند تولید دانش به شمار می رود و انتقال دانش در یک سازمان دانش محور تیمی یک منبع ضروري در فر

نیازمند یک همکاري نظیر به نظیر است. ایجاد  تیم ها به سازمان ها این اجازه را می دهدکه از مهارت ها و 
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عناي اختیار دهی به م از دید چوي تجارب تیم در راستاي فرایندهاي سازمانی و حل مسئله استفاده کنند.
حذف کنترل هاي بوروکراتیک و ایجاد یک حس آزادي است که افراد بتوانند تمام انرژي و استعدادشان را در 

. )2000(چوي، یک حس تعلق به افراد دست می دهد  جهت اهداف تسهیم شده بکار بگیرند. با اختیار دهی
 ریعوامل تأث است. در این مقاله شناسایی بنابراین ارائه مدل مبتنی بر مدیریت دانش از اهمیت باالیی برخوردار

 در بانک ملت پرداخته شده است. یدانش تیریمدل مد ارائه يگذار برا

 مبانی نظري پژوهش
کوچک و  مدیریت  دانش براي سازمان ها لی و لن در مدل سازي یکپارچه بعد فناوري اطالعات:

محیط  گذارد تا سریع خودشان را با تکنولوژي هامتوسط، معتقدند بعد تکنولوژي  بر این سازمان ها تأثیر می 
منطبق سازند. اینترنت قسمتی از زیرساختارهاي تکنولوژیکی می باشد که کسب دانش را تسهیل می کند. 

) براساس پژوهش شافیا بعد فناوري اطالعات و ارتباطات شامل: اینترنت، اینترانت و گروه 2011(لی ولن، 
، بعد فناوري اطالعات را به زیر بخش هاي 2004) یو کیم در سال 2011همکاران،  شافیا وافزارها می باشد. ( 

کیفیت سیستم مدیریت دانش و کارکرد سیستم هاي مدیریت دانش جزء بندي نموده است و بیان می کند 
زیر ساخت هاي فناوري اطالعات در ایجاد و انتقال دانش نقش مهمی بازي می کند و انتقال دانش را سرعت 

 )2007ی بخشد. (آنانتموال، م
: کابرا در پژوهش خود نتیجه گرفت که اگر فرهنگ به عنوان عامل موثر در بعد فرهنگ و جو سازمانی

پیاده سازي مدیریت دانش بکار رود سازمان به یک مزیت رقابتی می رسد. هم چنین فرهنگ بر ایجاد، تسهیم 
باور ها، ارزش ها، هنجار ها و عرف اجتماعی  یین کنندهوکاربرد دانش تأثیر دارد. فرهنگ در یک سازمان تع

این فاکتور می توان کارکنان را به  عملکرد و رفتار یک سازمان را کنترل می کند. به واسطه است که شیوه
تسهیم و کاربرد دانش ترغیب نمود و هم چنین حس اعتماد و اطمینان و تعلق خاطر را در افراد افزایش داد.( 

، هم چنین فرهنگ، همکاري و تسهیم دانش را 2004).  به اعتقاد یو کیم درسال 2006ران، یانگ و همکا
شرکت پی برد که اگر ارزشهاي  50 براساس مطالعه 2000) دیلونگ در سال 2007بهبود می دهد.( آنانتموال،

یرد و تسهیم سازمانی و عملکردها خیلی کهنه باشد جلوي منافع حاصل از زیرساخت تکنولوژي جدید را می گ
دانش بین واحدها حمایت نمی شود. در یک سازمان نیاز به فرهنگی است که اعتماد را افزایش بدهد. هم 

در  تیلور و رایت چنین نیاز به یک جو سازمانی است که اهمیت کمی به رقابت افراد بدهد. نتایج تحقیقات 
 کند و تمرکز بریادگیري از شکست ها رابطهنشان دادند که فرهنگی که ایده هاي جدید را تشویق  2004سال 

 )2010مثبتی بر  تسهیم دانش دارند. (ونگ ونو، 
کاویندرا مطحی معتقد هست یک سازمان با فرهنگ باز یا آزاد حساسیت کمتري بر فرهنگ فردي دارد و 

 )2004مطحی، تداوم می دهد. (  به روابط بیرونی و درونی اجازه

  :افراد درسازمان
یک اقلیت جنسیتی، وضعیت  نشان داد که در تیم هایی که اعضاء تیم بر 2005اوجا در  کارکنان:بعد 

تأهل و آموزش تمرکز دارند تمایل کمتري به تسهیم دانش دارند. هم چنین ساونی دریافت که در تیم هاي 
م دانش دارند.(ونگ و در تسهی سازمان هاي بزرگ با ترکیب باال یی از مرد و زن تمایل بیشتر تحقیق و توسعه

 دریافت که آزادي تجارب و یافته بعد ویژگی هاي فردي را چنین تشریح می کنند: کابرا  ) ونگ و نو2010نو، 
مثبت با تبادل دانش دارد. هم چنین تحقیقات نشان داده اند راحتی و توانایی استفاده از کامپیوتر  افراد رابطه
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سهیم اطالعات نقش مثبت دارند.  ونیز مطالعات نشان داده که و رسانه هاي جمعی توسط کارمندان در ت
افرادي که بیشتر به توانایی هایشان دلگرمند تمایل بیشتر به تسهیم دانش دارند. تشویش یا ترس از ارزیابی 
منفی با تسهیم دانش رابطه منفی دارند. شبکه هاي اجتماعی، پیوند افراد درون شبکه هاي اجتماعی انتقال 

خبرگان  ) شبکه2010را تسهیل می کند و کیفیت اطالعات دریافت شده را افزایش می دهد.(ونگ ونو، دانش 
توانمند ساز  مهم در سیستم مدیریت دانش است. این شبکه ها فعالیت هاي دانش را  ازطریق کمیته هاي 

) 2007اران، ویژه، تیم هاي دانشی، مراکز دانشی و تالش هاي محرك رهبري می کنند.( جعفري و همک
داونپورت و پوروساك گفتگو را به عنوان یک عامل کلیدي از ابزار ارتباطات در اشتراك و انتقال دانش معرفی 
نموده اند هم چنین در مباحثات و مکالمات رسمی و جلسات هم اندیشی افراد می توانند نظرات خود را 

 )2003بازگویی کنند.(لی و چوي، 
از بهترین ابزارهاي مدیریتی، الگوگیري است که به عنوان فرایند درك و یکی  بعد مدیریت و رهبري:

توسعه اهداف و اندازه گیري عملکرد سازمانی در سازمان هاي یادگیرنده  تعریف می شود. الگو گیري تعیین 
می کند که چگونه سازمان هاي یاد گیرنده به سطوح عملکردي می رسند. هدف از الگوگیري شناسایی شکاف 

 )2000ي عملکردي و نواحی بالقوه جهت بهبود سطوح فرایندي و استراتژیک کسب و کار می باشد.(چوي، ها
تعهد وحمایت مدیر ارشد اجرایی در سیستم هاي مدیریت دانش تأثیر دارد. و برخی فاکتور هاي مهندسی 

د اجرایی هستند. مجدد فرایند مثل تمرکز زدایی، اعتماد وشفافیت مرتبط با حمایت وتعهد مدیریت ارش
مهندسی مجددبه معناي شکستن روش هاي سنتی ویافتن روش هاي جدید هست.( جعفري و همکاران، 

) براي تسهیم دانش حمایت مدیریت ارتباط  مثبت با درك کارکنان از فرهنگ تسهیم دانش و تمایل به 2007
دیریت ارشد، پاداش مدیریت دانش ) بعد حمایت مدیریتی را به حمایت م2010تسهیم دانش دارد.( ونگ ونو، 

حمایت مدیریت ارشد نیز براي موفقیت  )2007. (آنانتموال، و فعالیت تیمی مدیریت دانش تقسیم می کند
مدیریت دانش ضروریست. رهبران باید چشم انداز مدیریت دانشی سازمان را تسهیم کنند و آگاهی الزم از 

 .برنامه هاي مدیریت دانش را به کارکنان دهند
آموزش کارکنان باید از طریق سمینارها، کورس هاي آموزشی و کنفرانس ها اجرا شود.(جعفري و 

). همسوسازي استراتژي مدیریت دانش با استراتژي کسب وکار، یک فاکتور قطعی در موفقیت 2007همکاران، 
ن که یک درك از منابع مدیریت دانش هست. این عامل می تواند نتایج گوناگونی داشته باشد، اوأل ای  برنامه

دانشی سازمان ایجاد  می کند. و یک فهرستی از منابع دانشی باید ایجاد شود که اهداف آن ممکن است شامل 
دومأ  استراتژي مدیریت دانش در  مدل هاي کسب وکار جدید باشد. ایجاد نوآوري، تجارب مشتري یا توسعه

مل یک تعدادي از پروژه هاي یکپارچه شده، فاز بندي شده ایجاد دانش اهمیت دارد.  سو مأ استراتژي باید شا
ساختار یافته  در زمان ها  باشد. استراتژي مدیریت دانش  باید با اهداف کسب و کار لینک شود. یک برنامه

ارتباطی از ارتباطات کافی براي مدیریت دانش خبر می دهد. مهمترین کانال هاي ارتباطی، پرتال هاي 
 ). 2007پلسیس، ه هاي درون سازمانی هستند. ( سازمانی و خبرنام

تشویق ها و پاداش ها فضایی از همکاري، یادگیري و نوآوري ایجاد می کنند. هم چنین ایجاد، تسهیم، 
نتیجه گیري و طبقه بندي دانش از طریق ارتباط آن با ارزیابی هاي شغل و ارزیابی عملکرد تشویق می شود و 

فرهنگ دانش "وان قسمتی از ارزیابی عملکرد می باشد. در برخی سازمان ها پاداش دادن به افراد به عن
 )2006شایع است.(پلسیس،  "دانش توانایی است  "یا   "اندوزي 
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  : منابع و ساختار دانشی
انعطاف پذیري و دسترسی آسان به پایگاه دانشی، معماري دانشی معماري مدیریت  ساختار دانشی:

بوده و مشخص می کند که سازمان چطور طراحی شده است و راهنمایی براي  دانشی که یک اصل چندبعدي
طراحی سطوح باال، طراحی جزئیات، انتخاب، پیاده سازي و حمایت و مدیریت می باشد. معماري دانشی در 

) بعد دانش را به ساختار دانشی و منابع دانشی و 2007تسهیم دانش ضروریست.( جعفري و همکاران، 
 )2010یریت دانش مثل ایجاد، تسهیم و کاربرد دانش تقسیم می نمایند.(لی وهمکاران، ظرفیتهاي مد

ایجاد دانش می تواند از منابع متعددي سرچشمه بگیرد. دانش مفید به ویژه، می تواند  منابع دانشی: 
تسهیم دانش با دیگر اعضاء گروه هاي کاري، تأمین کنندگان و مشتریان. (  کسب شود یا  ایجاد شود بواسطه

 )2000چوي، 
) خلق یا ایجاد دانش را شامل فعالیت ها یی  در رابطه با وارد 2006ابطحی و صلواتی (ایجاد دانش: 

دانش کردن دانش جدید به سیستم می دانند که خود این نیز شامل زیر فعالیت هاي توسعه، کشف و تسخیر 
     ) 2011(شافعی و همکاران،  .می باشد

) زمانی که ما با دانش ارتباط برقرار می کنیم  2006به اعتقاد  نور حیاطی و حفیظی ( تسهیم دانش:
فرایند تسهیم دانش اتفاق می افتد. هم چنین آنها اذعان می دارند که تسهیم دانش صریح به سهولت انجام 

 ) 2006بخشی چالش برانگیز در ساز مان هاست . ( حفیظی و نور حیاطی، می شود ولی تسهیم دانش ضمنی 
)  این فرایند را شامل فعالیت هایی می دانند که دانش 2006(ابطحی و صلواتی ذخیره سازي دانش: 

 ایجاد شده و کسب شده را در سیستم نگه می دارد. در این فرایند فاکتور مهم، توجه به خبرگان در حافظه
 )2011شافعی و همکاران، ست. (سازمانی ا

) عنوان داشته اند بکارگیري دانش شامل فعالیت هاي فرایند  2006ابطحی و صلواتی (استفاده از دانش: 
 )2011شافعی و همکاران، پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان  می باشد. (

سه عامل کلی: سازمان،  در این پژوهش عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش (متغیرهاي مستقل) را به
افراد در سازمان، منابع و ساختار دانشی تقسیم می کنیم.  سپس بعد کلی سازمان را به سه زیرگروه: ساختار 
سازمانی، فناوري اطالعات، فرهنگ و جو سازمانی بخش بندي می نماییم. بعد افراد درسازمان را شامل دو 

ر بعد ساختار و منابع دانشی به بررسی عواملی مانند: درون گروه کارکنان و مدیریت و رهبري می دانیم و د
سازمان یا برون سازمانی بودن دانش مورد استفاده و بررسی انعطاف پذیري و معماري دانشی ساختار دانش 

مدیریت دانش در این پژوهش که شامل چهار فرایند: ایجاد، تسهیم،  موجود در سازمان می پردازیم. چرخه
 پژوهش در نظر گرفته می شود. ستفاده از دانش در سازمان می باشد، به عنوان متغیر وابستهذخیره سازي و ا

 روش پژوهش
شود و تالشی براي پاسخ هایش براي حل مشکالت خاص انجام میاین  پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته

پژوهش حاضر از لحاظ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیاي واقعی وجود دارد. بنابراین  
، لذا  هاي آن از پرسشنامه استفاده شدهآوري دادهشود و چون براي جمعهدف،  پژوهشی کاربردي محسوب می

 رود و روش آن پیمایشی است.هاي میدانی به شمار میها، از نوع  پژوهشپژوهش از لحاظ نحوه گردآوري داده
گیري طیف لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، خیلی کم، پرسشنامه پژوهش با استفاده از مقیاس اندازه 

 ، تأیید شده است.0.98کم)، تدوین شده است. پایایی کل پرسش ها با مقدار آلفاي کرونباخ 
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 فرضیه هاي پژوهش
 بر فرایند مدیریت دانش در بانک ملت دارد. ابعاد داخلی سازمان تاثیر مثبت و معنی داري: 1فرضیه 
 داخل سازمان تاثیر مثبت و معنی داري بر چرخه مدیریت دانش دارند.افراد :  2فرضیه 
 ساختار و منابع دانشی تاثیر مثبت و معنی داري بر چرخه مدیریت دانش دارند. : 3فرضیه 

 تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی بایستی اثر آنها بر روي متغیر وابسته مورد  در پژوهش حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می

 یابد. قرار گیرد استفاده از مدل معادالت ساختاري ضرورت می
: در اینجا بجز بعد پیچیدگی دیگر ابعاد با مفهوم ساختار سازمانی ارتباط مثبت و معنی ساختار سازمانی

داري دارند. بنابراین سؤاالت مربوط به بعد پیچیدگی براي آزمون مدل نهایی از تحلیل خارج شد. همچنین 
رسمیت ارتباط منفی و معنی داري را با مفهوم ساختار سازمانی نشان می دهد. برازش مدل نیز تقریبا بعد 

است و مقدار  3و کمتر از حد مجاز یعنی  2.23مناسب است. چون نسبت کاي دو بر درجه آزادي برابر 
RMSEA )093 ي انسجام و ./. است. همانطور که مشاهده می شود شاخص ها8/.) نزدیک به مقدار مجاز

/. بیشترین تاثیر مثبت را بر بعد ساختار دارند و شاخص فضاي فکري و مجازي با 90استقالل با همبستگی 
 /. کمترین تاثیر مثبت را بر بعد ساختار دارد.  80همبستگی 

 

 ) تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد ساختارسازمانی در حالت تخمین استاندارد2شکل

ارتباط مثبت و معنی داري دارند. برازش مدل نیز  ITا همه ابعاد با مفهوم در اینج فناوري اطالعات:
است و مقدار  3و کمتر از حد مجاز یعنی  2.27تقریبا مناسب است. چون نسبت کاي دو بر درجه آزادي برابر 

RMSEA )095 است. همانطور که مشاهده می شود شاخص اینترانت با 8/.) نزدیک به مقدار مجاز ./.
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/. کمترین تاثیر 87دارد و شاخص اینترنت با همبستگی  IT/. بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد 98گی همبست
 دارد. ITمثبت را بر بعد 

 

 )تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیرفناوري اطالعات در حالت تخمین استاندارد3شکل

 
مثبت و معنی داري دارند. در اینجا همه ابعاد با مفهوم فرهنگ سازمانی ارتباط  فرهنگ و جو سازمانی:

و کمتر از حد مجاز یعنی  1.97برازش مدل نیز تقریبا مناسب است. چون نسبت کاي دو بر درجه آزادي برابر 
./. است. همانطور که مشاهده می شود شاخص 8/.) نزدیک به مقدار مجاز RMSEA )082است و مقدار  3

 /. ، دارد.81اعتقاد به تسهیم دانش با همبستگی  /. تاثیر بیشتري نسبت به شاخص96اعتماد با همبستگی 

 

 ) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر فرهنگ و جو سازمانی در حالت تخمین استاندارد4شکل
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در اینجا همه ابعاد با مفهوم کارکنان سازمان ارتباط مثبت و معنی داري دارند.  کارکنان در سازمان:
 3و کمتر از حد مجاز یعنی  1.97دو بر درجه آزادي برابر  برازش مدل نیز مناسب است. چون نسبت کاي

./. است. همانطور که مشاهده می شود شاخص شبکه 8/.) کمتر از مقدار مجاز RMSEA )070است و مقدار 
/. 82/. تاثیر مثبت بیشتري بر بعد کارکنان دارد و شاخص درك عدالت با همبستگی 91خبرگان با همبستگی 

 را بر بعد کارکنان دارد.کمترین تاثیر مثبت 

 

 )تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر کارکنان در حالت تخمین استاندارد5شکل

در اینجا همه ابعاد با مفهوم مدیریت سازمان ارتباط مثبت و معنی داري  مدیریت و رهبري در سازمان:
و کمتر از حد مجاز یعنی  2.37دارند. برازش مدل نیز مناسب است. چون نسبت کاي دو بر درجه آزادي برابر 

./. است. در ادامه نمودار تحلیل عاملی مرتبه اول و 8/.) نزدیک به مقدار مجاز RMSEA )098است و مقدار  3
دوم در حالتهاي تخمین استاندارد و اعداد معنی داري آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، تعهد و 

/. به ترتیب بیشترین 63یجاد شده از سوي سازمان با همبستگی /. و آگاهی ا92حمایت مدیریت با همبستگی 
 و کمترین تاثیر را بر بعد مدیریت دارند.  



 103 1398، زمستان 17مدیر، شماره  فصلنامه بازاریابی پارس
 
 

 

 ) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر مدیریت و رهبري در حالت تخمین استاندارد6شکل

در اینجا همه ابعاد با مفهوم منابع دانشی ارتباط مثبت و معنی داري دارند. برازش مدل نیز  منابع دانشی:
./. است و مقدار آماره کاي دو بسیار پایین است. 8/.) کمتر از مقدار مجاز RMSEA )000مناسب است. مقدار 

منابع داخلی دانش با  /. تاثیر بیشتري از91شود منابع خارجی دانش با همبستگی  همانطور که مشاهده می
 /. دارد.89همبستگی 
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 ) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر منابع دانشی در حالت تخمین استاندارد7شکل 

در اینجا همه ابعاد با مفهوم ساختار دانشی ارتباط مثبت و معنی داري دارند. برازش  ساختار دانشی:
است و مقدار  3. و کمتر از حد مجاز یعنی 08ابر مدل نیز مناسب است. چون نسبت کاي دو بر درجه آزادي بر

RMSEA  از تاثیر 97./. است. مقدار تاثیر مثبت معماري دانش با همبستگی 8(.../.) کمتر از مقدار مجاز ./
 /. است. 90انعطاف پذیري با همبستگی 

 

 ) تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیرساختار دانشی در حالت تخمین استاندارد8شکل

 عاملی تأییدي متغیرهاي سازمان، افراد، ساختارومنابع دانشیتحلیل 
براي تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي سازمان، افراد و ساختار و منابع دانشی مدل خروجی لیزرل به 

 صورت تخمین استاندارد و اعداد معنی داري به ترتیب به صورت زیر است:
متغیرهاي مکنون و متغیرهاي مشاهده گر مربوط  ، نمایش داده شده است، بین   همانطوري که در شکل

هاي تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد. چون نسبت  به آن همبستگی مثبت وجود دارد. مدل از نظر شاخص
./.) نزدیک به RMSEA )89است و مقدار  3و کمتر از حد مجاز یعنی  2.01کاي دو بر درجه آزادي برابر 

معنی داري نیز همانطور که در شکل   ، نمایش داده شده است. تمامی ./. است. در حالت 8مقدار مجاز 
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پارامترهاي مدل مربوط به متغیر مستقل معنادار شده است زیرا اعداد معناداري تمامی پارامترهاي آن از عدد 
 بزرگتر هستند. 1.96

 

 ت تخمین استاندارد)تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي سازمان، افراد، ساختارومنابع دانشی در حال9شکل 

در اینجا بعد از حذف سواالت مربوط به پیچیدگی، سوال دوم رسمیت و سوال آخر  مدل تحلیل مسیر:
، که روابط آنها معنی دار نبودند، مدل مورد آزمون قرار گرفت. عالوه بر middle upمربوط به مدل ساختاري 

دل نهایی زیر حاصل گردید. همانطور که مشاهده این براي برازش بهتر مدل اصالحات نرم افزار اجرا شد و م
و کمی باالتر از حد مجاز  3.7می شود، برازش مدل متوسط است چون مقدار کاي دو بر درجه آزادي برابر 

 . می باشد:08) نیز باالتر از مقدار مجاز REMSA )1.37است و مقدار  3یعنی 
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 ) مدل تحلیل مسیر در حالت معناداري10شکل 

 رينتیجه گی
)، عدد معنا داري براي  تأثیر گذاري ابعاد داخلی سازمان بر فرایند 10بر اساس مدل تحلیل مسیر (شکل
هست؛  1.96می باشد که این عدد بیشتر از مقدار بحرانی یعنی  7.20مدیریت دانش در بانک هاي ایرانی، 

شخص می گردد که بعد فرهنگ ، م9بنابراین فرضیه اول مورد تأیید قرار می گیرد.هم چنین از خروجی شکل
 و جو سازمانی هم بستگی بیشتري در میان عوامل دیگر بر متغیر ابعاد سازمانی را دارا می باشد.

)، عدد معنا داري براي  تأثیر گذاري بعد افراد در سازمان بر فرایند 10بر اساس مدل تحلیل مسیر (شکل
هست؛  1.96ین عدد بیشتر از مقدار بحرانی یعنی می باشد که ا 9.85مدیریت دانش در بانک هاي ایرانی، 

، می توان گفت بعد مدیریت و 9بنابراین فرضیه دوم مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین با استناد به شکل
 رهبري داراي الویت  و اهمیت  بیشتري با متغیر افراد درون سازمان می باشد.

هست که این مقدار کمتر از  1.79تار و منابع دانشی ، عدد معنا داري براي بعد ساخ10بنابر تحلیل شکل
 پژوهش مورد تأیید نمی باشد. فرضیه سوممی باشد؛ بنابرین  1.96
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