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Review   
     The aim of this study was to investigate the relationship 

between the dimensions of knowledge management and 

financial performance (a case study of Kaleh Mazandaran 

Company) which is an applied research and correlational 

research based on structural equation modeling that has been 

conducted in the field. The statistical population included all 

managers and experts of Kaleh Mazandaran Company in Amol 

city in 1400. According to the number of research population 

and based on Morgan's table, 242 people were randomly 

selected as the research sample. The research tools included 

questionnaires of personal information, financial performance 

standard and knowledge management standard. To analyze the 

data from the frequency and percentage table, mean and 

standard deviation and Pearson correlation tests and path 

analysis model (multiple linear regression) to test the research 

hypotheses using SPSS statistical package version 25 and to 

design the final research model of AMOS software Version 24 

was used. 
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 چکیده

ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی )مطالعه موودردش شوورات االووه مازنوودران( پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین  

هاش همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختارش بدده اه از دسته تحقیقات ااربردش و در زمره پژوهش  ه است اهانجام گرفت

ازنوودران در شوومر آموول و سووال انی اجرا شده است. جامعه آمارش شامل الیه مدیران و اارشناسان شرات االه مصدرت میدبه

نفر به صدرت تصووادفی سوواده بووه  242و بر اساس جدول ارجساش مدرگان، تعداد  پژوهشبدد. با تدجه به تعداد جامعه   1400

فردش، استاندارد عملکرد مووالی و اسووتاندارد   ه هاش اطالعاتشامل پرسشنام  پژوهشانتخاب شدند. ابزار    پژوهشعندان نمدنه  

ها از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزموودن هوواش وتحلیل دادهمدیریت دانش بدد. براش تجزیه

ارش از بسووته آموو  با اسووتفاده هشپژوهمبستگی پیرسدن و مدل تحلیل مسیر )رگرسیدن خطی چندگانه( براش بررسی فرضیات 

SPSS   طراحی مدل نمایی تحقیق از نرم افزار جمت و  25نسخهAMOS  استفاده شد. 24نسخه 

نتایج نشان داد اه تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی شرات االووه مازنوودران ارتبوواط ممبووت و معنووادارش دارنوود. 

ش بر عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران تأثیر ممبووت همچنین، ابعاد فراگیرش دانش، ذخیره سازش دانش و ااربرد دان

درصد از واریانس ال میزان تغییرات عملکرد مالی این شرات را دارند. در   2/53ینی  معنادارش دارند و این ابعاد تدانایی پیش ب

ار گرفت اه نتیجه بیانگر نمایت مدل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرات االه مازندران طراحی شد و مدرد برازش قر

 شدد.مدل تحقیق تأیید میهاش برازش مدل از مقدار قابل قبدل و مطلدب برخدردار بدده و این بدد شاخص

 

 .یعملکرد مال اشتراک گذارش دانش،مدیریت دانش، فراگیرش دانش، ذخیره سازش دانش،  کلمات کلیدی:

 عملکرد مالی  و بین ابعاد مدیریت دانش   مطالعه رابطه

 )مطالعه موردی شرکت کاله مازندران( 
   یآرزو بابای          

 نی مهندسی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسالمی،اراک،ایران.فگروه مهندسی صنایع،دانشکده 

 ی فاطمه دکامین

 د اسالمی،اراک،ایران گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت،واحد اراک،دانشگاه آزا
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 مقدمه

دان عداملی برجسته براش رقابت پذیرش سازمانما و عملکرد سازمانی و عن به 1دانشدر سالماش اخیر خلق دانش و مدیریت 

(. سازمانما اصداًل به منظدر نیل به اهدافی ایجاد شووده انووود اوووه 1399مدفقیت سازمانی شده اند )خدابخش زاده و همکاران،  

(. 1398)عزیووزش راد،    ازمان اسووتکووورد آن سوو میوزان مدفقیوت در نیول بوه اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحووده عمل

اموروزه دانوش بوه عنودان یوک منبوع اقتصوادش تلقی می شودد و از جملوه عامل هواش مموم ایجواد مزیوت رقابتوی اسوت 

(. ارزش دانوش در سوازمان را در خلوق مزیت هووواش بووی شووومار و افووزایش تدانووایی سوووازمان بووا اهمیووت 2020  ،2)اگریدل

(. بوراش اسوب مزیتمواش پایودار رقابوت تدجوه بوه فعالیتماش دانش مدار شوامل 3،2020آدرش د )ان می اننوسوته و بیومیدان

خلوق و تحقیق، ذخیوره، اشوتراک، انتقوال و بوه اارگیورش دانوش اهمیوت بسویارش زیووادش دارد و مووی بایسوووت مدیریوووت 

ی و ضرورت تعامل مشترک بین حدزه هاش مختلوو  طح جمان(. در س1399،  رمضانیدانش مؤثرش را پورورش و عرضوه اند )

(. برخی محققان بر این باورند اووه چنووین ارزیووابی عملکووردش، 2019  ،4علمی اهمیت مدیریت دانش را برجسته می اند )ولتر

درد از پیاده ازش، فراهم اردن بازخباعث اطمینان از پشتیبانی بددجه براش پیاده سازش مدیریت دانش، ارزیابی مدفقیت پیاده س

(. مدفقیت موودیریت دانووش مسووتلزم 2012استخراج درس هایی براش پیاده سازش آتی می شدد )نظافتی و همکاران،  سازش و  

(. در 1399نگورش سیستمی است اه الیه عدامل و اجزاء و فرآیندهاش مدیریت دانش را مدنظر قرار دهد )رزاقی و همکاران،  

ها شدند و مدفقیووت سووازمانهاش سازمانی محسدب میرین داراییتهاش فکرش جزء مممهمدیریت دانش و سرمای  این اقتصاد،

 (.  2015ها دارد )روستا و همکاران،  هاش فکرش آنعمدتاً ریشه در قابلیت

به اشووتراک گذاشووتن مدفقیت در این زمینه، نه تنما به تدانایی سازمان در خلق و اسب دانش، بلکه به تدانایی سازمان در 

(. ترایب دانش داخلووی و خووارجی، ترفیووت اارانووان را بووراش تدسووعه و ارا وو  2007و همکاران،    5ش بستگی دارد )ریگیدان

 (.  2010و همکاران،    7و وانگ  1995و همکاران،   6دهد )ندنااامحصدالت، خدمات و فرایندهاش جدید افزایش می

عندان شوورطی اساسووی یک سازمان مبتنی بر دانش، به  دانش اارا و تبدیل سازمان به  سازش مدیریت  در حال حاضر پیاده

شدند. برخدردارش از دانش و مدیریت دانش، به مدقعیتی استدار بووراش محدر در نظر گرفته میهاش دانشبراش مدفقیت سازمان

بووه اووارگیرش   و تجارت بسته به اسب، تدسعه وادام  حیات سازمانماش پدیا و ندآور تبدیل شده و حتی تدان رقابت در بازارها  

 ( در مدیریت دانش، تبدیل دانش ضوومنی بووه دانووش موودون از اهمیووت2012و همکاران،    8انی است )چندانش فردش و سازم
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(. در واقع می تدان گفت اه اصل ضرورش براش مدفقیووت در برنامووه هوواش 2010و همکاران،    1اش برخدردار است )اروگرویژه

ح باال و ارشوود سووازمانی اسووت و رهبوورش در به مدیریت دانش تدسط مدیران سط دانش، ایجاد تعمد راهبردش مستمرمدیریت  

 (.2015، 2هاش خاصی باشد اه به مدیریت دانش منجر شدد )چن و هانگ عرصه مدیریت دانش باید نشان دهنده ویژگی

یووق در زمینووه ن برداشووتن گووامی در جمووت انجووام تحقعندااین تحقیق از این نظر براش سازمان حا ز اهمیت است اه به

عندان ایجاد یک پایه تحقیقاتی موودیریتی تداند بهد مالی شرات االه مازندران بدده و نتایج آن نیز میمدیریت دانش و عملکر

اارخانجووات مشووابه تداند موودرد اسووتفاده رسد نتایج تحقیق میهاش دیگر محسدب گردد. ضمن اینکه به نظر میبراش سازمان

 قرار گیرد.

 بیان مساله

اسووت  اارگیرش دانووش، بوواالبردن عملکوورد سووازمانبووه برجسووته مظوواهر از و یکی است آن اارگیرشبه در دانش زش را

شوود و آن را یووک فنوواورش (. در بدو امر بووه موودیریت دانووش فقووط از بعوود فنوواورش نگوواه می2015و همکاران،    3)عبدالمالکی

موودیریت اطالعووات   فاده واقعی از ممارت اارانان، چیووزش موواوراشها دریافتند اه براش استبه تدریج سازمان  پنداشتند. امامی

(. مدیریت دانش مدیریت دانایی فرایند سیستماتیک منسجمی اسووت اووه ترایووب 2020و همکاران،    4نیاز است )آنتدنس  مدرد

شناسووایی، موودیریت و هاش اطالعاتی سازمان را  گیرد تا سرمایهاار میهاش اطالعاتی و تعامل انسانی را به  مناسبی از فناورش

یندها، ابزار، سوواختار و ریووره بووا قصوود افووزایش، آ(. مدیریت دانش طراحی هدشمندانه فر2020و همکاران،  تسمیم اند )ادرش 

سوواختارش، انسووانی و  ندسازش، اشتراک یا بمبدد استفاده از دانش است اه در هر اوودام از سووه عنصوور سوورمایه فکوورش یعنووی

  (.2021، 5و بلجین شدد )میتاجتماعی نمایان می

با تدجه به سرمایه گذارش انبدهی اه سازمانما به تازگی براش ااتساب دانش و بمره ورش سوورمای  فکوورش، روش سیسووتم 

و  6نمی یابوود )اندرسوود  هایی انجام می دهند اه گاهی اثربخش نیستند، ضرورت ارزیابی مدفقیت ابتکارات دانشی بیشتر نمدد

 بر صادرات بووا دانش مدیریت شیده هاش نقش عندان بررسی با پژوهشی ( در2014و همکاران ) 7(. اریستینا2012همکاران، 

 خداهوود صووادرات بوور تووأثیر بسووزایی دانش مدیریت شیده هاش اه دادند ساختارش نشان معادالت مدلسازش روش  از استفاده

بوودد )اریسووتینا و همکوواران،  داهوودبمبوودد صووادرات خ براش اافی نه و الزم شرط دانش مدیریت وجدد طدرش اه به داشت،

 در ورشاه بمره می اند بیان آینده هاشجمت و دانش مدیریت تئدرش بر مرورش ( با2014) 8الکسیا زمینه همین (. در2014
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ماشووین آالت. هووم  نووه اسووت تدلیوود اصلی عامل دانش و داردبستگی  جدید دانش ایجاد براش مدیران تدانایی به سازمان ها

 دانش مدیریت فرایندهاش بکارگیرش به زیادش حد تا شرات یک سددآورش اسب و اار جدید محیط در اند یم تأاید چنین

 (.  2014دارد )الکسیا،   بستگی

معتقدند مدیریت دانش بر انسان، سوواختار و فنوو ورش تاایوود دارد و مووی ادشوود بووا ایجوواد   (،2015عبدالمالکی و همکاران)

لدژیکی الزم در سازمان و با محوودر قووراردادن انسووان و آموواده سووازش او بووه اهووداف ساختارش مناسب و زیر ساخت هاش تکند

 سازمانی دست پیدا اند. 

ش میان ابعاد ش بررسی رابطهاش در زمینهدن هیچ گدنه مطالعهضرورت این مطالعه از آن جمت داراش اهمیت بدده اه تاان

شده و لذا با خالء تحقیقاتی مدجدد، لزوم انجام پژوهشووی بووا ایوون مدیریت دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران انجام ن

تدانوود عاموول یت دانش میاش اه در این تحقیق مدرد بررسی قرار گرفته این است اه آیا مدیرگردد. مسئلهاحساس میعندان  

 لکرد مالی شرات االه مازندران باشد؟ ممؤثر براش باال بردن ع

 ضرورت و اهمیت

 دیگر از را آن و دهد افزایش را رقابت پذیرش میتداند قدرت دانش مدیریت بلدغ افزایش و دانش مدیریت تدسعه از استفاده

 رقووابتی و مزایوواش از مدجوودد اطالعات به اارگیرش  با  تا  میدهد  سازمان ها  به  را  امکان  این  این راه حل.  نماید  متمایز  سازمانما

 میسوور  را  آنووان  بووا  موودیریت ارتبوواط  و  مشووتریان  نیازمنوودش هوواش  و  اتقاضوواه  بمتوور  درک  و  نماینوود  بمره بردارش  بددن  پیشرو

 (.1400میسازند)داامینی و احسانی فر،

ولی اامر تحقیقات انجام   ؛هاش مختل  صدرت گرفته استسازمانتااندن تحقیقات زیادش در زمینه استراتژش و دانش در  

اند مشکلی اه اامر سازمان بووا آن به تحقیق و بررسی پرداختههاش دیگر باهم  صدرت جداگانه و یا مؤلفهشده در این زمینه به

ا عملکرد مووالی ترایووب ش دانش در سازمان است اه محقق در این تحقیق مدیریت دانش را بمداجه هستند نادیده گرفتن نق

 اندرااران مجمدل  مانده است.  ارده مسأله اش  اه این روزها ازنظر اامر مدیران و دست 

 پژوهشاهداف 

 بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی )مطالعه مدردش شرات االه مازندران(  هدف اصلی:

 اهداف اختصاصی:

 بررسی ارتباط بین خلق دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران 

 بررسی ارتباط بین حفظ و نگمدارش دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران 

 کرد مالی شرات االه مازندران انتشار دانش و عملبررسی ارتباط بین 

  بررسی ارتباط بین بکارگیرش دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران

 با تدجه به آنچه گفته شد و اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش عبارتند از:

 .بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دارد

 .و عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دارد ق دانشبین خل
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 .ترو االه مازندران شیمی آبادان رابطه معنادارش وجدد داردبین حفظ و نگمدارش دانش و عملکرد مالی شرات پ

 بین انتشار دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دارد .

 ی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دارد.نش و عملکرد مالبین بکارگیرش دا

 پژوهشتعری  متغیرهاش  

 عملیاتیو  تعاریف مفهومی

منوود هاش علمی  به معناش در دسترس قوورار دادن نظاممدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته:  مدیریت دانش

ها هسووتند، قوورار گیرنوود تووا ه به هنگام نیاز، در اختیار افرادش اه نیازمند آناش اهاش علمی است، به گدنهاطالعات و اندوخته

د را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. مدیریت دانش، شامل یک سوورش اسووتراتژش و راهکووار ها بتدانند اار روزمره خدآن

هاش باشد. برنامه اجرایی موودیریت اندوختووهها و تجارب در سازمان میبراش شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش

 (. 2006، 1نشدد )تدرباعلمی، بر این دو جزء اصلی، بنا می

( و 2013دارد )جدیوودش و احسووانی فوور، ممبت تأثیر ایفیت مدیریت و سازمانی  یادگیرش  سازمانی،  تدسعه  بر  دانش  مدیریت

 به اهداف سازمانی است و از طریووق اوواهش زمووان و هزینووهرویکرد نظام مند یافتن، درک و استفاده از دانش براش دستیابی  

 (.2005و همکاران،  2مسدناند )آداآزمایش و خطا یا تکرار، ایجاد ارزش می

بر استفاده از منابع درونی و بیرونی سازمان براش خلق دانش جمت دستیابی بووه اهووداف سووازمانی   فعالیتاین  :  خلق دانش

 .(2009، 3مارچتااید دارد )

 .عبارت است از فعالیت هایی اه دانش را در سیستم ماندگار می اند: شنگمدارحفظ و 

دارند اه منظدر انتقال دانش از یک فرد، گروه و یا واحد سازمانی به فرد، گروه و هافمن و همکاران بیان می:  انتقال دانش

 .(1390، سکارانباشد )یا واحد سازمانی دیگر می

ال دانش به صدرت تجربه، ممارت و طرح هاش وابسته به سازمان می شدد فرایندهاش انتق  این فعالیت شامل:  انتشار دانش

 .(4،2004گندهی)

 .یندهاش سازمانی هستندآارتباط با اجراش دانش در فر  شامل فعالیت هایی می شدد اه درش: بکارگیرش دان

اش وسیع تر، عملکرد مالی به میزان اهداف مالی عملکرد مالی به عمل انجام فعالیت مالی اشاره دارد. به معن:  عملکرد مالی

این اصووطالح همچنووین بووه عنوودان یووک   .(1394آمده انجام شده است )خلیلی و همکاران،  جام شده یا به دست  اه در آن ان

شاخص الی از سالمت مالی شرات در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می شدد و می تداند براش مقایسه شرات هاش 

 .(1394مکاران، یک صنعت مشابه براش مقایسه صنایع یا بخش ها در تجمیع استفاده شدد )خلیلی و همشابه در 

 
1 Turban  
2 Adamson 
3 March 
4 Gandhi 
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است اه مراز آن در آموول، مازنوودران  هاش لبنیوردهآفر شرات ایرانی تدلید هاش لبنی االهوردهآفر:  شرات االه مازندران

رالمعلووی  بووه دسووت 1369سووت در سووال قوورار دارد. ایوون شوورات اووه بزرگتوورین شوورات مجمدعووه هلوودینگ سوودلیکد ا

اووره،  هوواش آن،بووه همووراه مکمل شوویر ماننوود انوودا  لبنووی اشهوو وردهآتأسوویس شوود. ایوون شوورات فر آموول در سوولیمانی

 .اندتدلید می دسر و همچنین دوغ ماست، پنیر، اندا 

 پژوهشپیشینه 

مشووترش بوور نقووش واسووطه اش عملکوورد ( طی پژوهشی با عندان »تأثیر تدانایی مدیریت دانش  2020و همکاران )  1هایدر

رسیدند اه نتایج نشان داد مدل سازش معادالت ساختارش اسووت اووه اجووزاش ایجوواد،   پروژه چابکی استراتژیک« به این نتیجه

دانش مشووترش و افووزایش تدانووایی درک نیازهوواش مشووترش و انتقال، یکپارچه سازش و نفدذ، مممترین اار را در شفاف سازش  

اننوود و مسووتقیماً منجوور بووه  اه منجر به ااهش تاخیر پروژه، بیش از مصرف بددجه می شدد ، تضمین میخداسته هاش آنما  

 افزایش عملکرد پروژه می شدد.

 تدانایی به سازمان ها در ورشبمرهاه   می اند بیان آینده هاشجمت و دانش مدیریت تئدرش بر مرورش ( با2014الکسیا )

 در مووی انوود تأاید ماشین آالت. هم چنین نه است تدلید اصلی عامل دانش و داردگی بست جدید دانش ایجاد براش مدیران

دارد )الکسوویا،  بسووتگی دانووش مدیریت فرایندهاش بکارگیرش به زیادش حد تا شرات یک سددآورش اسب و اار جدید محیط

2014.) 

 روش  از استفاده بر صادرات با نشدا مدیریت شیده هاش نقش عندان بررسی با پژوهشی ( در2014) اریستینا و همکاران

 طدرش اه به داشت، خداهد صادرات بر تأثیر بسزایی دانش مدیریت شیده هاش اه دادند ساختارش نشان معادالت مدلسازش

 بدد. بمبدد صادرات خداهد براش اافی نه و الزم شرط دانش مدیریت وجدد

ابووط بووین عناصوور واش روش ردر بخش دولتی: مطالعه  ( طی تحقیقی با عندان »مدیریت دانش1399رمضانی و همکاران )

سازمانی و عمل انتقال دانش« به این نتیجه رسید اه رابطه معنا دارش بین بعضی از متغیر ها )دانش ضوومنی، دانووش آشووکار، 

اطات، ، انتصاب شغلی، ارتبICTت افراد، ذخیره دانش، رهنمدد سیاستمداران، آمدزش، تکندلدژش  فرهنگ تسمیم دانش، مقاوم

 ( و ایجاد دارایی هاش دانشی و عمل انتقال دانش وجدد دارد. ICTابزارهاش 

( طی تحقیقی با عندان »عامل هاش مؤثر بر اجراش مدیریت دانش در توورویج اشوواورزش« بووه 1399پدرفاتح و همکاران )

ش توورویج اشوواورزش ش در سامانههاش مدثر بر اجراش مدیریت دانش با مدیریت دانهاش عاملین نتیجه رسید اه بین مدلفها

ها مناسب بوودد و ضووریب توواثیر پوونج ان داد اه برازش مدل با دادههاش مسیر نشارتباط معنی دارش وجدد دارد و نتایج ضریب

بوور  و موودیرت منووابع انسووانی فناورش اطالعات و ارتباطات  ،فرهنگ سازمانی  ،سازمانیابعاد  ،  مدیریت سازمانی  عامل رهبرش و

از دیدگاه پاسخگدیان نظام ترویج اشاورزش معنی دار بدد و سازه مدیریت منابع انسووانی بیشووترین مدیریت دانش    پیاده سازش

 .تاثیر را بر اجراش مدیریت دانش دارد

 
1 Haider 
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قی با عندان »بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان بووا تدجووه ( طی تحقی1398و حاجی محمدش )  انبذراار

د مووالی ورش و هدش سازمانی« به این نتیجه رسیدند اه مدیریت دانش تاثیر ممبت و معنادارش بر عملکووربه نقش میانجی ندآ

  .سازمان دارد

گرش یادگیرش سازمانی« به مالی با میانجی( طی تحقیقی با عندان »بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد 1396رحیمی )

 معنادارش بر عملکرد مالی دارد.این نتیجه رسید اه مدیریت دانش تأثیر مستقیم و 

 پژوهشروش شناسی 

باشد. با تدجه بووه حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرات االه مازندران می پژوهشهدف از انجام 

 هدف الی تحقیق، پژوهش حاضر با تدجه به ند  مطالعه و روابط بین متغیرهووا از دسووته تحقیقووات اوواربردش و ازنظوور شوویده

صدرت میدانی اجرا شده اسووت. ساختارش بدده اه بههاش همبستگی مبتنی بر مدل معادالت  ها در زمره پژوهشگردآورش داده

مشووغدل بووه   1400باشنداه در شمر آمل اه در سال  جامعه آمارش شامل الیه مدیران و اارشناسان شرات االه مازندران می

معووه نفر تعیین شد. بووا تدجووه بووه تعووداد جا 630 تعداد جامعه تحقیق در حدود بر اساس آمار و اطالعات اسب  اار هستند بدد.

انتخاب شوودند. بووه  پژوهشنفر به صدرت تصادفی ساده به عندان نمدنه   242تحقیق بر اساس جدول ارجساش مدرگان تعداد  

 250ها تعداد  ی برخی از نمدنهمنظدر دستیابی به تعداد قابل قبدل و به دلیل احتمال عدم بازگشت پرسشنامه یا عدم پاسخگدی

 212سشنامه و حذف مدارد ناقص تعووداد  ها و بررسی پرپرسشنامه به صدرت الکترونیکی و حضدرش تدزیع و پس دریافت داده

ها بر مبناش دستدرالعمل پرسشنامه ادگذارش شده و با تدجه به اهداف و فرضیات تحقیق داده  SPSSر  پرسشنامه در نرم افزا

 وتحلیل قرار گرفتند.مدرد تجزیه 

اش و اینترنتی شامل اتب و مقاالت فارسووی و انگلیسووی و بووراش تعیووین میووزان در تکمیل مبانی نظرش از منابع اتابخانه

هاش ها در شوورایط یکسووان بووین نمدنووهتاندارد و محقق ساخته استفاده گردید اه پرسشنامهها و روابط از پرسشنامه اسشاخص

 آمارش تدزیع شد.  

به صدرت استاندارد بدده و در تحقیقات متعددش در حدزه مدیریت بازاریووابی موودرد   پژوهشاش استفاده در این  هامهپرسشن

منظدر محاسووبه پایووایی درونووی سووؤاالت یوود اسووت. در ایوون پووژوهش بووهها مدرد تأیاند؛ بنابراین روایی آناستفاده قرار گرفته

 آمده است. ،1ها در جدولاخ استفاده و ضریب پایایی درونی براش پرسشنامههاش مدرد استفاده از روش آلفاش ارونبپرسشنامه
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 هاش تحقیق ضرایب پایایی درونی پرسشنامه. 1جدول 

 اخآلفاش ارونب تعداد سؤاالت پژوهشگر پرسشنامه

 854/0 21 (2007االکارنی و همکاران ) مدیریت دانش

 885/0 19 (2006)  1لی ارزیابی عملکرد مالی

 

شدد براش هر سه پرسشنامه اسووتفاده شووده طدر اه مشاهده مییب پایایی درونی )آلفاش ارونباخ( در این تحقیق همانرض

 .هاش مدرد استفاده داردقبدل پرسشنامهقابلبدده اه نشان از پایایی   7/0در این تحقیق باالش  

 روش تحلیل داده ها

تفاده گردیوود. بووراش سووازمان هاش آمارش تدصیفی و اسووتنباطی اسوو روش ها از  وتحلیل دادهمنظدر تجزیهبه  پژوهشدر این  

تنظیم جوودول تدزیووع فراوانووی، هاش نمدنه از آمار تدصیفی همانند  بندش نمرات خام و تدصی  اندازهدادن، خالصه اردن طبقه

  هاش پرااندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و رسم نمددارها استفاده شد.درصدها، محاسبه شاخص

از مقووادیر   پووژوهشهاش  شدد. پیش از آزمدن فرضیهبینی آن از آمار استنباطی استفاده میمنظدر برآورد پارامترها و پیشبه

هاش پارامتریک و ناپارامتریووک اسووتفاده ها جمت استفاده از آزمدنمال بددن وضعیت دادهمنظدر بررسی نراجی و اشیدگی به

در فرضیه اول تا چمارم از آزمدن همبستگی پیرسدن استفاده شد و بووه در   پژوهشیرهاش  منظدر بررسی ارتباط بین متغشد. به

بینی عملکرد مالی بر اساس ابعاد مدیریت پیشبررسی فرضیه پنجم از مدل تحلیل مسیر )رگرسیدن خطی چندگانه( به منظدر  

دیریت دانووش بوور عملکوورد مووالی شوورات دانش و در نمایت فرضیه ششم از مدل معادالت ساختارش به منظدر بررسی تأثیر م

افووزار در بخش آمار تدصیفی و بررسووی ارتبوواط بووین متغیرها)فرضوویه اول( از نرماه  تدلیدش االه مازندران استفاده شده است.  

SPSS    افزار و در بخش فرضیات دوم تا چمارم از نرم  25نسخهAMOS  استفاده پژوهش منظدر طراحی مدل به 24نسخه

 گردید.

 هایافته 

 هاش جمعیت شناختی(هاش تدصیفی )ویژگییافته

حووالی اووه سال بددنوود در    40تا    31درصد از نمدنه    7/62نتایج تحلیل تدصیفی داده ها بر اساس متغیر سن نشان داد اه  

ر بر اساس متغی، درصد مرد  4/59درصد از نمدنه زن و    6/40بر اساس متغیر جنسیت نشان داد اه  ،  سال  50درصد باالش    2/4

بر اساس میزان سابقه اار نشان داد اووه سووابقه اووارش ،  درصد متاهل  7/87درصد از نمدنه مجرد و    3/12داد اه  تاهل نشان  

بر اسوواس تحصوویالت نشووان داد و  سال 30تا  26درصد سابقه اارش  4/2د در حالی اه سال بد 10تا  6درصد از نمدنه   0/42

 درصد داراش مدرک دیپلم بددند.  8/3ی اه اسی بددند در حالداراش مدرک اارشن پژوهشدرصد نمدنه   5/49اه 

 

 

 
1 Li 



                                         
1400 زمستان، (،2،پیاپی) 1، شماره 1دوره ،   یانسان هیمنابع و سرما یصلنامه علم ف  

ISSN : 2783-3984 

 ( یبه انضمام مطالعه مورد)عملکرد مالی وبین ابعاد مدیریت دانش  مطالعه رابطه

   HRC-2202-1022کدمقاله: 

 
 

 پژوهش آمار تدصیفی متغیرهاش 

 آمار تدصیفی مدیریت دانش و ابعاد آن

 . آمار تدصیفی مدیریت دانش و ابعاد آن2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین حداامر حداقل تعداد  متغیرها

 ابعاد مدیریت دانش 

 548/0 688/3 83/4 83/1 212 فراگیرش دانش

 485/0 695/3 60/4 40/2 212 ذخیره سازش دانش

 525/0 710/3 00/5 00/2 212 ااربرد دانش

 547/0 711/3 00/5 50/2 212 دانشبه اشتراک گذاشتن  

 465/0 701/3 71/4 33/2 212 مدیریت دانش 

به دسووت آموود. همچنووین در ابعوواد موودیریت   465/0با انحراف استاندارد    701/3میانگین مدیریت دانش در تحقیق حاضر  

( بدده و بعد از آن بُعوود اوواربرد 711/3±547/0ن میانگین در بُعد به اشتراک گذاشتن دانش )شدد اه باالتریدانش مشاهده می

 ( به دست آمد.688/3±548/0( و فراگیرش دانش )695/3±485/0(، ذخیره سازش دانش )710/3±525/0دانش )

 د مالی و ابعاد آنآمار تدصیفی عملکر

 . آمار تدصیفی عملکرد مالی و ابعاد آن2جدول 
 استانداردانحراف   میانگین حداامر حداقل تعداد  متغیرها

 ابعاد عملکرد مالی 

 689/0 771/3 00/5 75/1 212 مدیریت هزینه

 664/0 326/4 00/5 20/2 212 ایفیت سیستم اطالعات

 684/0 210/4 00/5 00/2 212 استراتژش سیستم اطالعات

 566/0 123/4 00/5 67/2 212 انترل مالی

 502/0 120/4 95/4 74/2 212 عملکرد مالی 

با انحراف استاندارد  120/4هاش تحقیق میانگین عملکرد مالی شرات تدلید االه مازندران در تحقیق حاضر اساس یافتهبر  

شدد اه بیشترین میانگین مربوودط بووه بُعوود ایفیووت سیسووتم می  به دست آمد. همچنین در ابعاد عملکرد مالی مشاهده  502/0

 .باشد( می771/3±689/0مربدط به مدیریت هزینه )( و امترین میانگین 326/4±664/0اطالعات )

 ها )بررسی چدلگی و اشیدگی تدزیع متغیرهاش تحقیق(بررسی ند  تدزیع داده

دزیع دهد. تا نسبت به شاخص معین، معمداًل میانگین نشان میچدلگی )انحراف از قرینگی(: »چدلگی« عدم تقارن تدزیع ر

تر از میانه و دنباله تدزیع سمت راست آن قرار گیرد و زمووانی چدلووه بووه عه آمارش پایینها زمانی چدله به راست اه مد جامداده

شوواخص چوودلگی، ضووریب  توورینتر از میانه باشد و دنباله جامعه سمت چپ آن واقع شوودد. مممچپ است اه مد جامعه بزرگ

اه ضریب چدلگی ممبت باشد، تدزیووع اگر ضریب چدلگی منفی باشد، تدزیع داراش چدله به چپ است، درصدرتی  چدلگی است،

  .داراش چدله به راست است، اگر تدزیع متقارن باشد، ضریب چدلگی مساوش صفر خداهد بدد
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 ها(دن داده ها )نرمال و ریرنرمال بد. بررسی ند  تدزیع داده 3جدول 
استاندارد  خطاش  اشیدگی خطاش استاندارد چدلگی اجی میانه میانگین پژوهشمتغیرهاش  

 اشیدگی 

 333/0 660/0 167/0 -252/0 667/3 688/3 فراگیرش دانش

 333/0 044/0 167/0 -309/0 800/3 695/3 ذخیره سازش دانش

 333/0 270/0 167/0 -331/0 667/3 710/3 ااربرد دانش

 333/0 339/0 167/0 -005/0 750/3 711/3 گذاشتن دانشتراک  به اش

 333/0 201/0 167/0 -126/0 667/3 701/3 مدیریت دانش

 333/0 321/0 167/0 -607/0 000/4 771/3 مدیریت هزینه

 333/0 377/0 167/0 -678/0 400/4 326/4 ایفیت سیستم اطالعات

 333/0 403/0 167/0 -526/0 500/4 210/4 استراتژش سیستم اطالعات

 333/0 -487/0 167/0 -575/0 250/4 123/4 انترل مالی

 333/0 181/0 167/0 -608/0 158/4 120/4 عملکرد مالی

تدان گفووت می پژوهش( در متغیرهاش -3و  3( و مقادیر اشیدگی )بین -1و    1با تدجه به مقادیر اجی )بین  ،  3جدول  در  

توودان گفووت اووه در میدگی همچنووین است. عالوه بر نتایج مربدط به مقادیر اجی و اشیصدرت نرمال هاش بهاه تدزیع داده

ویلووک یووا   -هوواش نرمووالیتی نظیوور شوواپیروباشوود احتیوواجی بووه آزمدننفوور می  40ها بیشووتر از  هایی اه تعداد آزمدنیپژوهش

باشووید. بووه دلیوول اینکووه تعووداد می  هووانفر باشد مجاز به اسووتفاده ایوون آزمدن  40اگر امتر از    ؛اسمیرن  نیست  -ادلمدگروف

نیووز تعووداد  پووژوهشدر این . است با تدجه به قضیه حد مرازش از وضعیت نرمالی برخدردار است الشهاش داراش حجم بانمدنه

 تداند نرمال در نظر گرفته شدد.ها میباشد بنابراین بر اساس قضیه حد مرازش تدزیع دادهنفر می  212هاش تحقیق  نمدنه

  ضیات پژوهشرفآزمون  

هووا از آزموودن ضووریب هاش اول تا چمارم( با تدجه به نرمال بووددن تدزیووع داده)فرضیه  پژوهشبه منظدر بررسی فرضیات  

بینی عملکرد مالی همبستگی پیرسدن، در فرضیه پنجم تحقیق از مدل تحلیل مسیر )رگرسیدن خطی چندگانه( به منظدر پیش

تحقیق از مدل معادالت ساختارش به منظوودر بررسووی تووأثیر موودیریت یت فرضیه ششم  بر اساس ابعاد مدیریت دانش و در نما

  دانش بر عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران استفاده شده است.

 فرضیه اول

 فرض صفر: بین فراگیرش دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد ندارد.

 مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دارد.نش با عملکرد فرض تحقیق: بین فراگیرش دا
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 . همبستگی پیرسدن )فراگیرش دانش و عملکرد مالی(4جدول 
 فراگیرش دانش متغیرها

 سطح معنادارش  (rضریب همبستگی ) تعداد

 001/0 489/0** 212 مدیریت هزینه

 001/0 567/0** 212 ایفیت سیستم اطالعات

 001/0 460/0** 212 اطالعاتسیستم    اتژش استر 

 001/0 528/0** 212 انترل مالی

 001/0 659/0** 212 عملکرد مالی

 P≤01/0؛ **= معنادارش در سطح P≤05/0*= معنادارش در سطح 

شدد اه بین فراگیرش دانش و عملکرد مووالی شوورات مشاهده می  4جدول    با تدجه به نتایج آزمدن همبستگی پیرسدن در

( رابطه ممبت معنادارش وجدد دارد. همچنین بووین فراگیوورش دانووش بووا موودیریت Sig  ،659/0=r=001/0لید االه مازندران )تد

(، اسووتراتژش سیسووتم اطالعووات Sig ،567/0=r=001/0(، ایفیووت سیسووتم اطالعووات )Sig ،489/0=r=001/0هزینووه )

(001/0=Sig  ،460/0=r( و انترل مالی )001/0=Sig  ،528/0=rرابط )معنادارش مشاهده شد. ه ممبت 

 فرضیه دوم

 فرض صفر: بین ذخیره سازش دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد ندارد.

 رابطه معنادارش وجدد دارد.فرض تحقیق: بین ذخیره سازش دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران 

 ش و عملکرد مالی(. همبستگی پیرسدن )ذخیره سازش دان5جدول 
 ذخیره سازش دانش متغیرها

 سطح معنادارش  (rضریب همبستگی ) تعداد

 001/0 414/0** 212 مدیریت هزینه

 001/0 556/0** 212 ایفیت سیستم اطالعات

 001/0 479/0** 212 استراتژش سیستم اطالعات

 001/0 499/0** 212 انترل مالی

 001/0 629/0** 212 عملکرد مالی

نشان دهنده ارتباط ممبت بین ذخیره سازش دانش و عملکرد مالی در شوورات   ،5جدولج آزمدن همبستگی پیرسدن در  اینت

باشد. همچنین بر اساس نتایج بین ذخیره سازش دانش با مدیریت هزینووه ( میSig  ،629/0=r=001/0تدلیدش االه مازندران )

(001/0=Sig  ،414/0=r( ایفیت سیستم اطالعات ،)001/0=Sig  ،556/0=rاستراتژش سیسووتم اطال ،)( 001/0عووات=Sig ،

479/0=r( و انترل مالی )001/0=Sig  ،499/0=r.ارتباط ممبت معنادارش وجدد داشت ) 
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 فرضیه سدم

 فرض صفر: بین ااربرد دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد ندارد.

 رابطه معنادارش وجدد دارد.تحقیق: بین ااربرد دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران فرض 

 . همبستگی پیرسدن )ااربرد دانش و عملکرد مالی(6جدول 
 ااربرد دانش متغیرها

 سطح معنادارش  (rضریب همبستگی ) تعداد

 001/0 464/0** 212 مدیریت هزینه

 001/0 582/0** 212 ایفیت سیستم اطالعات

 001/0 504/0** 212 استراتژش سیستم اطالعات

 001/0 535/0** 212 انترل مالی

 001/0 672/0** 212 عملکرد مالی

مشخص شد اه بین ااربرد دانش و عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران  بر اساس نتایج آزمدن همبستگی پیرسدن

(001/0=Sig  ،672/0=rارتباط ممبت معنادارش و ) اوواربرد دانووش، بوواالترین جدد دارد. در رابطه بووین ابعوواد عملکوورد مووالی و

ترین همبستگی بین ااربرد دانووش ( و پایینSig  ،582/0=r=001/0همبستگی بین ااربرد دانش با ایفیت سیستم اطالعات )

تم اطالعووات ( وجوودد داشووت. همچنووین بووین اوواربرد دانووش بووا اسووتراتژش سیسوو Sig  ،464/0=r=001/0با مدیریت هزینه )

(001/0=Sig  ،504/0=rو انترل مال )( 001/0ی=Sig  ،535/0=r.رابطه ممبت معنادارش مشاهده شد ) 

 فرضیه چمارم

 فرض صفر: بین به اشتراک گذاشتن دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد ندارد.

 د.شرات االه مازندران رابطه معنادارش وجدد دار فرض تحقیق: بین به اشتراک گذاشتن دانش با عملکرد مالی

 . همبستگی پیرسدن )به اشتراک گذاشتن دانش دانش و عملکرد مالی(7جدول 
 به اشتراک گذاشتن دانش متغیرها

 سطح معنادارش  (rضریب همبستگی ) تعداد

 001/0 467/0** 212 مدیریت هزینه

 001/0 527/0** 212 ایفیت سیستم اطالعات

 001/0 415/0** 212 اتژش سیستم اطالعاتاستر 

 001/0 405/0** 212 انترل مالی

 001/0 582/0** 212 عملکرد مالی

( مشاهد شد اه بین به اشتراک گذاشتن دانش و عملکرد مالی شرات جدول  با تدجه به نتایج آزمدن همبستگی پیرسدن )

( ارتباط ممبت معنادارش وجدد دارد. همچنین نتایج بین بووه اشووتراک گذاشووتن Sig  ،582/0=r=001/0ازندران )تدلیدش االه م

(، اسووتراتژش سیسووتم Sig  ،527/0=r=001/0(، ایفیت سیستم اطالعووات )Sig  ،467/0=r=001/0دانش با مدیریت هزینه )
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 ( ارتباط ممبت معنادارش مشاهده شد.Sig  ،405/0=r=001/0( و انترل مالی )Sig  ،415/0=r=001/0اطالعات )

 فرضیه پنجم

 مازندران را ندارند.بینی عملکرد مالی شرات تدلید االه فرض صفر: ابعاد مدیریت دانش تدانایی پیش

 بینی عملکرد مالی شرات تدلید االه مازندران را دارند.فرض تحقیق: ابعاد مدیریت دانش تدانایی پیش

از آزمدن مدل تحلیل مسیر استفاده شد. پیش از اجراش آزمدن تحلیل مسوویر نیوواز اسووت   پژوهشمنظدر بررسی فرضیه  به

  دد.نیاز اجراش آزمدن بررسی ش هاش مدردفرضپیش

منظدر بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش )فراگیرش دانش، ذخیووره رابطه خطی بین متغیرهاش مستقل و وابسته: به  -1

عندان متغیرهاش مستقل با عملکرد مالی )متغیوور وابسووته( از آزموودن شتراک گذاشتن دانش( بهسازش دانش، ااربرد دانش، به ا

اه در فرضیه اول تا چمارم مشاهده شد بین فراگیرش دانش، ذخیره سووازش دانووش،  طدرهمبستگی پیرسدن استفاده شد. همان

ازندران رابطه ممبووت معنووادارش وجوودد داشووت؛ ااربرد دانش، به اشتراک گذاشتن دانش با عملکرد مالی شرات تدلیدش االه م

 ر وابسته بررسی خداهد شد.ها بر متغیبنابراین تمامی متغیرهاش مستقل در مدل تحلیل مسیر وارد شده و اثرات آن

عندان یووک به  ،اینکه ارتباط خطی بین متغیرهاش مستقل و وابسته بررسی شد  از  نبدد همخطی چندگانه: همخطی بعد  -2

هاش رگرسیدن خطی و تحلیل مسیر نیاز است اه نبدد همخطی چندگانه بین متغیرهاش مسووتقل بررسووی آزمدن  فرض درپیش

افتد اه دو یا چند متغیر مستقل وجدد داشته باشند اه بووه میووزان زیووادش همبسووتگی همخطی چندگانه زمانی اتفاق میشدد.  

 گیرد.( و ضریب تحمل مدرد بررسی میVIF) انسرم واریدارند. مفروضه عدم همخطی بددن به امک مقادیر عامل تد

 بینهاش هم خطی چندگانه بین متغیرهاش پیش. شاخص8جدول 

 هاش هم خطیآماره متغیرهاش وارد شده در مدل )متغیرهاش مستقل(

Toleranc

e 

VIF 

 796/2 358/0 فراگیرش دانش

 798/2 358/0 ذخیره سازش دانش

 542/3 282/0 ااربرد دانش

 657/2 376/0 تراک گذاشتن دانشبه اش

نزدیووک  1بوودده و بووه  1/0دهد، با تدجه به باال بددن مقادیر ارماض )چدن باالتر از نشان می جدول هاش  چنانکه شاخص

جوودد هووم خطووی چندگانووه بووین تر هستند احتمال وادچک 10چدن از  VIFاست( و پایین بددن مقادیر عامل تدرم واریانس 

ش دانش، ذخیره سازش دانش، ااربرد دانش، به اشتراک گذاشتن دانش ارا ه شده ام است؛ بنابراین با تدجه بووه رعایووت فراگیر

 باشد.پذیر میهاش فدق اجراش آزمدن رگرسیدن خطی چندگانه امکانمفروضه
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 دانش بر عملکرد مالی(هاش فرضیه نمم تحقیق )تأثیر ابعاد مدیریت . یافته9جدول 
ضوووورایب رگرسوووویدن   مسیرها 

 (Bاستاندارد نشده )

ضوووورایب رگرسوووویدن 

 (βاستاندارد شده )

بحرانوی  مقدار 

(T) 

سوووووووووطح 

 معنادارش

دوربوووین  ضریب تعیین

 واتسدن

عملکوووورد  ˂ --- فراگیرش دانش

 مالی

292/0 319/0 046/4 001/0 532/0 77

5/1 

ذخیوووره سوووازش 

 دانش

عملکوووورد  ˂ ---

 مالی

256/0 247/0 142/3 002/0 

عملکوووورد  ˂ --- ااربرد دانش

 مالی

213/0 223/0 512/2 012/0 

بووووه اشووووتراک 

 گذاشتن دانش

عملکوووورد  ˂ ---

 مالی

027/0 029/0 377/0 706/0 

 

 
 مدل تحلیل مسیر اثر ابعاد ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد مالی )ضرایب رگرسیدنی استاندارد شده( .1شکل 

 

، فراگیوورش دانووش جوودول ( در tآمده )ضرایب رگرسیدن استاندارد نشده، سطح معنادارش، مقوودار دستقادیر بهبا تدجه به م

(292/0=B ،001/0=Sig ،046/4=t( ذخیوووره سوووازش دانوووش ،)256/0=B ،002/0=Sig ،142/3=t و اووواربرد دانوووش )

(213/0=B  ،012/0=Sig  ،512/2=t)  ارش دارنوود. همچنووین بر عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران تأثیر ممبت معنوواد

بوور اسوواس  (.Sig ،377/0=t=706/0تأثیر بُعد به اشتراک گذاشتن دانش بر عملکرد مالی شرات االه مازندران معنادار نبوودد )

از میزان تووأثیر ( β=319/0أثیر فراگیرش دانش )تدان گفت میزان ت( میBetaآمده با تدجه مقادیر ضرایب بِتا )دستضرایب به

آمده دسووتبر عملکرد مالی بیشتر است. با تدجه به مقدار بتاش به( β=223/0و ااربرد دانش )( β=247/0)  ذخیره سازش دانش

اعووث تدان گفت اه تغییر یک واحد انحراف استاندارد در فراگیرش دانش، ذخیره سازش دانش و ااربرد دانووش بووه ترتیووب بمی

شدد. همچنووین ضووریب مالی شرات تدلیدش االه مازندران می  انحراف استاندارد در عملکرد  223/0و    247/0،  319/0افزایش  

درصد از واریانس ال میزان تغییرات عملکرد مالی شرات االه مازنوودران بووه فراگیوورش   2/53دهد اه  ( نشان میR2تعیین )

 معادله رگرسیدنی به این صدرت خداهد بدد: جدول شدد با تدجه به نتایج ط میدانش، ذخیره سازش دانش و ااربرد دانش مربد

 =عملکرد مالی292/0+)فراگیرش دانش(256/0+)ذخیره سازش دانش(213/0)ااربرد دانش(
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 فرضیه اصلی

 مازندران از برازش اافی برخدردار نیست.لی شرات االه فرض صفر: مدل اثرگذارش مدیریت دانش بر عملکرد ما

 فرض تحقیق: مدل اثرگذارش مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرات االه مازندران از برازش اافی برخدردار است.

 . همبستگی پیرسدن )مدیریت دانش و عملکرد مالی(10جدول 

 عملکرد مالی متغیرها

 معنادارشسطح  (rضریب همبستگی ) تعداد

21 نشمدیریت دا

2 

**725/0 001/0 

نشان دهنده ارتباط ممبت بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرات تدلیدش   10جدولنتایج آزمدن همبستگی پیرسدن در  

 باشد.( میSig  ،725/0=r=001/0االه مازندران )

 مدل ارتباطی تحقیق )فرضیه اصلی(   t. ضرایب رگرسیدنی استاندارد شده و مقادیر 11جدول 
 سطح معنادارش Tمقدار  رایب استاندارد شده )بار عاملی(ض  مسیر 

 - - 831/0 فراگیرش دانش ---> مدیریت دانش

 001/0 135/14 822/0 ذخیره سازش دانش --->

 001/0 042/16 897/0 ااربرد دانش --->

 001/0 789/13 808/0 به اشتراک گذاشتن دانش --->

 - - 505/0 مدیریت هزینه ---> عملکرد مالی

 001/0 930/6 798/0 ایفیت سیستم اطالعات --->

 001/0 531/6 698/0 استراتژش سیستم اطالعات --->

 001/0 530/6 698/0 انترل مالی --->

 

 
 فرضیه اصلی تحقیق )ضرایب رگرسیدنی استاندارد شده(مدل ارتباطی . 2 شکل

شدد الیه بارهوواش عوواملی )ضوورایب رگرسوویدنی مشاهده می  11هاش حاصل از مدل معادالت ساختارش در  بر مبناش یافته

دهنوود ها نشان میبرخدردار بدده و این شاخص 05/0از مقادیر قابل قبدلی در سطح معنادارش امتر از  tاستاندارد شده( و آماره 
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لکوورد مووالی( بددنوود. در خدبی انعکاسی از متغیرهاش پنمان )مدیریت دانووش و عمگیرش شده بهاش اندازهاه متغیرهاش مشاهده

 ررسی شده است.ادامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی بر اساس نتایج ب

 . تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی )فرضیه اصلی( 12جدول 
 سطح معنادارش Tمقدار   بارعاملی  مسیر 

 001/0 752/6 850/0 عملکرد مالی ---> مدیریت دانش

شدد اه مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران اثر ( مشاهده میجدول  هاش تحقیق )بر اساس یافته

 دارد.(  β=850/0( با ضریب تأثیر )Sig  ،752/6=t=001/0ممبت معنادارش )

 

 کرد مالی()تأثیر مدیریت دانش بر عمل. شاخص برازش مدل ارتباطی فرضیه اصلی 13جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلدب هاش برازش شاخص

 - 190/54 - ااش اسکدآر )ااش دو(

 - 18 - درجه آزادش

 مطلدب 011/3 5امتر از  (Χ2/DFنسبت ااش اسکدآر به درجه آزادش )

 مطلدب 937/0 9/0بیشتر از  (GFI) شاخص نیکدیی برازش 

 مطلدب 873/0 8/0بیشتر از  (AGFI) نیکدیی برازش تعدیل شدهشاخص  

 مطلدب 097/0 1/0امتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطاش برآورد )

 مطلدب 017/0 05/0امتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده )

 مطلدب 956/0 9/0بیشتر از  (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 مطلدب 940/0 9/0بیشتر از  (NFIشده )شاخص برازش هنجار 

 مطلدب 956/0 9/0بیشتر از  (IFI) شاخص برازش افزایشی

دهد شوواخص گیرش اثر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرات االه مازندران نشان میبرازش مدل اندازه  ،13جدول  نتایج  

ز بوودده اووه نشووان ا  9/0هاش اصلی برازش بوواالتر  عندان شاخص( بهCFI( و شاخص برازش تطبیقی )GFIنیکدیی برازش )

از مقادیر قابل قبدلی برخوودردار هسووتند. (  AGFI  ،NFI  ،IFIباشد. همچنین سایر شاخص برازش )برازش مطلدب مدل می

( و ریشووه دوم میووانگین خطوواش بوورآورد RMR=017/0درنمایووت بوور اسوواس مقووادیر ریشووه میووانگین مجووذور باقیمانووده )

(097/0=RMSEAمی )ست.تدان گفت اه مدل از برازش اافی برخدردار ا 

 گیری  نتیجه

 معیووار مممتوورین شووک بوودون و است مدیریتی وهش هاشپژ در بحث مدرد هاش سازه ترین ممم از یکی مالی عملکرد

آید. بنابراین، ارزیابی عملکرد شرات با استفاده از نسبت هوواش مووالی  می حساب به تجارش هاش شرات در مدفقیت سنجش

از جمله تحلیلگران اسب و اار، بستانکاران، سرمایه گذاران و موودیران مووالی   یک ابزار قدرتمند سنتی براش تصمیم گیرندگان

لی سازمان ها تاثیر گذار باشووند حال بایستی تدجه داشت اه عدامل متعددش وجدد دارند اه می تدانند بر عملکرد ما.  می باشد
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ه عنودان یوک منبوع اقتصوووادش تلقووی اه به نظر می رسد، مدیریت دانش یکی از آن عدامل باشد چرا اه اموروزه دانوش بو

(. لذا براش اسب مزیتماش پایدار رقابت، 2020می شودد و از جملوه عامل هواش مموم ایجواد مزیوت رقابتوی اسوت )اگریدل، 

مدار شوامل خلوق و تحقیق، ذخیوره، اشوتراک، انتقوال و بوه اارگیورش دانوش اهمیوووت بسووویارش فعالیتماش دانش  تدجه بوه

 اند.ادش دارد و هر سازمانی می بایسوت مدیریوت دانش مؤثرش را پورورش و عرضوه زی

ردش شوورات االووه مازنوودران( پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی )مطالعه موود

انش، ذخیره سازش دانووش، اوواربرد انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد اه تمامی ابعاد مدیریت دانش یعنی فراگیرش د

دانش و به اشتراک گذاشتن دانش با عملکرد مالی شرات االه مازندران ارتباط ممبت و معنادارش دارند. همچنووین، یافتووه هووا 

د فراگیرش دانش، ذخیره سازش دانش و ااربرد دانش بر عملکرد مالی شرات تدلیدش االه مازندران تووأثیر ممبووت نشان داد ابعا

درصد از واریانس ال میزان تغییرات عملکرد مالی این شرات را دارند. در   2/53رش دارند و این ابعاد تدانایی پیش بینی  معنادا

شرات االه مازندران طراحی شد و مدرد برازش قرار گرفت اه نتیجه بیانگر   نمایت مدل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی

 شدد.قابل قبدل و مطلدب برخدردار بدده و مدل تحقیق تأیید میهاش برازش مدل از مقدار این بدد شاخص

( و 1394)  (، نعمتووی و همکوواران1398و حاجی محمدش )  انبا نتیجه تحقیقات بذرااراز فرضیه اول،  نتیجه به دست آمده  

 ( همسد بدد. 2014الکسیا )

( 1394( و نعمتووی و همکوواران )1308ش )و حاجی محموود انبا نتیجه تحقیقات بذرااراز فرضیه دوم،  نتیجه به دست آمده  

همسد بدد. در این تحقیقات نیز مشخص شد اه ذخیره سازش دانش ارتباط ممبت و معنادارش با عملکرد مالی در سازمان هاش 

روز، حفاتووت و نگموودارش شوودد. حووال آنکووه دارد. لذا دانش سازمانی اه یکی از مزیتماش رقابتی سازمان است باید بهمختل   

 و تخصصووما ممارتمووا، دربوواره اطالعوواتی بر ایوون اسوواس، بانووک .ش اطالعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت استنگمدار

 (.  2006دارد )اخدان و همکاران،   اهمیت دانش مدیریت مسیست خدد اندازه به و آشکار، ضمنی دانش ذخیره همچنین

( 1394( و نعمتووی و همکوواران )1398و حاجی محمدش )  انبا نتیجه تحقیقات بذرااراز فرضیه سدم،  نتیجه به دست آمده  

لی، همسد بدد. بنابراین مممترین گام در فرایند مدیریت دانش، ااربرد دانش در راستاش تحقووق اهووداف سووازمانی اسووت )عوود

1384  .) 

( 1394) (، نعمتووی و همکوواران1398و حاجی محمدش ) انبا نتیجه تحقیقات بذرااراز فرضیه چمارم،  نتیجه به دست آمده  

همسد بدد. در این تحقیقات نیز مشخص شد اه به اشتراک گذاشتن دانش ارتبوواط ممبووت و معنووادارش بووا عملکوورد مووالی در 

وسوویله گذارش دانووش بهتنما به اشووتراکدر پژوهش خدد نشان دادند اه ارزش یک سازمان نه  آنانسازمان هاش مختل  دارد.  

ها نیز بسووتگی دارد و اینکووه بووا بووه اشووتراک گذاشووتن وسیله آنشده بهآورشش جمعبلکه بر ایفیت دان  ؛اارانان بستگی دارد

 تداند به یادگیرش سازمانی منجر شدد.فااتدرهاش دانش در یک سازمان، می

کسوویا (، و ال1396(، رحیمووی )1398و حاجی محموودش )  انبا نتیجه تحقیقات بذرااراز فرضیه پنجم،  نتیجه به دست آمده  

 یووک اسووب و اووار جدیوود، سووددآورش محوویط می اند اه در ( در تحقیق خدد تأاید2014الکسیا ) ی باشد.م( همسد 2014)
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دارد. با تدجه به نتیجه به دست آمده پیشنماد مووی شوودد  بستگی دانش مدیریت یندهاشآفر بکارگیرش به زیادش حد تا شرات

ت، زمینه بمبدد و تدسعه عملکرد مالی آن را فووراهم یت دانش در این شرااه مدیران شرات االه با ارتقاش هرچه بیشتر مدیر

 نمدده و این شرات را در مسیر اارایی و اثربخشی هرچه بیشتر یارش رسانند.

 پیشنهادات

شدد در تحقیقی به بررسی قدرت و شدت تاثیرگذارش مدیریت دانش در بمبدد عملکرد مالی شرات االه پیشنماد می -
 مازندران پرداخته شدد.

ه تمراز تحقیق بر روش عملکرد مالی شرات، پیشنماد می شدد تحقیقاتی با هدف بررسی توواثیر موودیریت با تدجه ب -
دانش بر عملکرد سایر بخش هاش شرات االه مازندران همچدن عملکرد منابع انسانی، عملکرد بخش هوواش تدلیوود و تدزیووع 

 محصدالت و ... پرداخته شدد.

شدد تحقیقی با هدف شناسایی سایر متغیرهوواش دیریت دانش، پیشنماد میه به تمراز تحقیق بر روش متغیر ما تدجب -
مدثر بر عملکرد مالی شرات همچدن خالقیت و ندآورش، مدیریت اارآمد منابع انسانی، سووبک هوواش موودیریتی موودیران و ... 

 انجام پذیرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
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 یانجیسازمان با تدجه به نقش م  یدانش بر عملکرد مال  تیریمد  ریتاث  ی(. بررس1398م. )  شمحمد   ی، حاج ا  انبذراار .1
سازمان  شندآور علمیو هدش  فصلنامه  مد  نیند  یپژوهش  شکردهایرو  یتخصص   ی.  (، 26)3،  شو حسابدار  تیریدر 

68-86  . 

نصپدرفاتح .2 خسرو بهی ،  رن   ش،  )انیپدر،  منصدر.  ها1399،   عامل  اجرا  ش(.  بر  ترو  تیریمد  شمؤثر  در    ج ی دانش 
 .50-27(، 52)12، شآمدزش اشاورز تیریپژوهش مد. شاشاورز 

  ی ورزش  شدانش بر تدسعه گردشگر تیریمد ری(. تاث1399. ) انیفی، ادروش،  شرشز ی، قمرمان تبرنیخدابخش زاده، ام .3
 .257-241(، 1) 12، یورزش  تیریمد ه یاستان ارمان. نشر
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