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چكيده
در اقتصاد ،دانش بهعنوان مهمترين توليد محسوب میشود و از آن بهعنوان مهمترين مزيت رقابتی سازمانها
نام برده میشود .همچنين اثربخشی سازمانی را ميزان دستيابی به اهداف سازمانی میدانند .هدف :هدف از
اين پژوهش تعيين تأثير مديريت دانش و فرايندهاي آن بر اثربخشی سازمانی است .روش پژوهش :روش
پژوهش توصيفی به روش پيمايشی بوده و جامعه آماري مديران تمام شعب شرکتهاي بيمه شهر اصفهان که
بهصورت نمونهگيري سرشماري با حجم  01نفر انتخاب شدند ،بودند .براي جمعآوري داده از دو پرسشنامه
با طيف ليكرت و براي تجزيهوتحليل دادهها از تحليل مسير استفاده شد .يافتهها :نتايج اين پژوهش نشان داد
که بين مديريت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد و همچنين نتايج نشان داد که
 4/810درصد از پراکندگی اثربخشی سازمانی مربوط به فرايندهاي مديريت دانش است .نتايج آماري تأثير
تمام ابعاد مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی به جر کاربرد دانش را تأييد نمود .نتيجهگيري :بر اساس
يافتههاي پژوهش نتيجه میگيريم که طراحی ساختار دانشمدار در سطوح شرکتهاي بيمه در شهر اصفهان،
در بهبود وضعيت اثربخشی اين شرکتها مؤثر خواهد بود.
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مقدمه
با گذر از انقالب صنعتی و ورود به هزاره جديد ،ديگر محرك رشد سازمانها به سرمايه و
نيروي انسانی يدي محدود نمیگردد ،مهمترين متغير رشد همهجانبه سازمانها در عصر
حاضر ،دانش است (گاندهی .)1441 ،9با ظهور اقتصاد دانشمحور ،اقتصاد جهانی
يكپارچهشده و به کمک فناوري اطالعات ،به يک اقتصاد جهانی واحد مبدل خواهد شد،
که کليد موفقيت در اين اقتصاد جديد« ،دانش» است .بهطوريکه در اين اقتصاد ،دانش
بهعنوان مهمترين توليد محسوب میشود و از آن بهعنوان مهمترين مزيت رقابتی سازمانها
نام برده میشود (سيثارامن و همكاران .)1441 ،1امروزه سرمايههاي يک سازمان تنها سرمايه
مالی و فيزيكی نيستد ،بلكه سرمايه دانشی مهمتر از اين دو سرمايه است .مديريت دانش شيوه
جديد تفكر در مورد سازمان و تسهيم منابع فكري ،شيوهاي بهمنظور بهرهوري ،بهبود عملكرد
و کاهش هزينهها است و ارزيابی دقيق روند تغيير و تحوالت دانش در هزاره سوم ،مبين اين
است که جهان صنعتی امروز ،جامعهاي است که در آن بهتدريج فناوريهاي نيروافزا جاي
خود را به فناوريهاي دانشافزا میدهند.
از طرفی مالهوترا )1441( 3در مطالعات خود ،مديريت دانش را انجام کارهاي درست
میداند تا درست انجام دادن کارها که تأکيد بر اثربخشی دارد ،يكی از معيارهاي سنجش
ميزان تحقق اهداف سازمانی ،اثربخشی است .برجستهترين تعريف اثربخشی ميزان دستيابی
به اهداف سازمانی است .مديريت دانش در يک سازمان ،متشكل از فرايندهايی است که
قادرند نيازهاي دانش کل سازمان ،مشتريان و کارکنان را برآورده سازند (سيد مهدي الوانی
و حسن دانايیفرد .)9389 ،مديريت دانش میتواند سهم قابلمالحظهاي در افزايش کارايی
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و اثربخشی فعاليتهاي کسبوکار ايفا کند .منافع حاصل از بهکارگيري مديريت دانش
باعث شده است که اغلب سازمانها تالشهايی براي پيادهسازي اين فرايند انجام دهند.

1. Gandhi, S.
2. Seetharaman, A. & Sooria, H. & Saravanan, A. S.
3. Malhotra, Y.
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در اين پژوهش ،با توجه به ضريب نفوذ حداقلی شرکتهاي بيمه در جامعه و ناکارآمدي
اين شرکتها در بازارهاي جهانی ،بهمنظور دستيابی اين شرکتها به اثربخشی بيشتر ،به
بررسی اينکه تا چه اندازه فرايندهاي مديريت دانش شرکتهاي بيمه در تحقق اهداف از
پيش تعيينشده سازمان موفق عمل کرده و توانستهاند به اثربخشی سازمان نائل آيند ،پرداخته
میشود و اينكه آيا درك بهتر از فرايند مديريت دانش میتواند به مديران در بهکارگيري
اين فرايندها کمک کند .بنابراين ارزيابی رابطه مديريت دانش و اثربخشی سازمان ،موضوع
مهمی در جهت بهبود بهرهوري به سازمان و کارمندان بخصوص مديران است .بر اين اساس
فرضيه اصلی پژوهش حاضر اينگونه تعريف میشود :مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی
در شرکتهاي بيمه شهر اصفهان تأثير مثبت و معناداري دارد .با توجه به ابعاد چهارگانه
مديريت دانش ،فرضيههاي فرعی ذيل قابلتعريف میباشند:
 کسب دانش بر اثربخشی سازمانی در شرکتهاي بيمه شهر اصفهان تأثير مثبت ومعناداري دارد.
 بهکارگيري دانش بر اثربخشی سازمانی در شرکتهاي بيمه شهر اصفهان تأثير مثبت ومعناداري دارد.
 انتقال دانش بر اثربخشی سازمانی در شرکتهاي بيمه شهر اصفهان تأثير مثبت و معناداري دارد. حفظ و ثبت دانش بر اثربخشی سازمانی در شرکتهاي بيمه شهر اصفهان تأثير مثبت ومعناداري دارد.
اثربخشی سازمانی .اثربخشی يک مفهوم کلی دارد و بهصورت ضمنی دربرگيرنده تعداد
زيادي از متغيرها است .هنگام تعيين اثربخشی سازمان حدود يا ميزانی که هدفهاي چندگانه
و سيد محمد اعرابی .)9300 ،در خصوص تعريف اثربخشی سازمان يک توافق عمومی وجود
ندارد بنابراين تعريفی که مقبول همه باشد ،از آن ارائه نشده است .اولين ديدگاه راجع به
اثربخشی که احتماالً طی دهه  9114مطرح گرديد اثربخشی را چنين تعريف میکند:
اثربخشی سازمانی عبارت است از درجه يا ميزانی که سازمان به هدفهاي موردنظر خود
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نائل میآيد (دفت .)9118 ،9دراکر ( )9100معتقد است که يک سازمان براي اينكه اثربخش
باشد بايد کارهاي درست انجام دهد .بهطور عاميانهتر اثربخشی سازمانی رسيدن به
بروندادهايی است که با انتظارات سازمان سازگار هستند .همچنين موضوع اثربخشی سازمانی
در سالهاي اخير موردتوجه بسياري از تحليلگران و عالقهمندان به مبانی سازمان قرار گرفته
است .ازجمله داليلی که سبب شده توجه به موضوع اثربخشی تا اين حد افزايش يابد ،عواملی
همچون حجم رقابت جهانی و توجه به عوامل تقويتکننده بهرهوري در سازمانها است که
اثربخشی قسمتی از آن است (رابينز .)1441 ،1هرسی و بالنچارد اثربخشی را يک مفهوم
پيچيدهاي میدانند که نهتنها شامل عملكرد عينی نيست بلكه شامل هزينههاي انسانی و شرايط
روانشناختی نيز هست .پس بهطور خالصه اثربخشی نتيجه سوددهی عملكرد منابع انسانی و
ميزان موفقيت در اهداف کوتاهمدت و درازمدت است (هوي و ميسكل.)1449 ،3
عوامل زيادي در اثربخشی سازمانی اثر میگذارند .صاحبنظران ،چندين مدل براي اين
منظور تعريف نمودهاند .استيرز عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان را ويژگیهاي سازمانی
(شامل ساختار ،فنآوري ،اندازه است) ،ويژگیهاي محيطی (شامل شرايط اقتصادي و بازار
است) ،ويژگیهاي کارکنان (شامل اهداف ،مهارتها ،انگيزهها و نگرشها است) و اقدامات
مديريتی (شامل پاداش ،راهبرد ،تصميمگيري و رهبري است) میداند .سه ديدگاه در مورد
اثربخشی ،شناسايی و مشخص شده است .اساسیترين سطح اثربخشی فردي است .اثربخشی
فردي بر عملكرد وظيفهاي کارمندان يا اعضاي خاص يک سازمان تأکيد میکند .افراد
بهندرت وقتی از ديگران جدا میشوند ،کار میکنند .کارمندان اغلب در گروهها کار
میکنند و اين ديدگاه ديگري در زمينه اثربخشی ايجاد میکند .اين ديدگاه اثربخشی گروهی
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است ،اثربخشی گروهی حاصل مشارکت تمام اعضا سازمان است .سومين ديدگاه اثربخشی
سازمان است .ازآنجاکه سازمانها از افراد و گروهها تشكيل شده ،بنابراين اثربخشی سازمان
شامل اثربخشی فردي و گروهی است .اثربخشی سازمانی هميشه از مجموع اثربخشی فردي

1. Daft
2. Rabinz
3. Hevi & Miskel
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و گروهی بيشتر است .اين امر به دليل اثرات همافزايی است که سازمانها را در سطوح
باالتري از عملكرد نسبت به مجموع عملكرد اجزايشان قرار میدهد (رنجبر.)9388 ،
دانش و مديريت دانش .دانش مفهوم چندوجهی است و در بسياري از هويتهاي سازمانی
ازجمله فرهنگ ،سياست ،اسناد و اعضاي سازمان ،جاي دارد و هدف از فعاليتهاي آن در
سازمان کسب مداوم دانش ،توسعه دانش جديد از طريق يادگيري ،اطمينان از رشد و تداوم
فعاليتها در جهت حفظ دانش حياتی در تمام سطوح ،بهکارگيري دانش موجود در تمام
چرخهها در جهت همافزايی است.

دانپورت و پروساك )1444( 9دانش را بهعنوان ترکيب سيالی از تجارب نظاميافته،
ارزشها ،اطالعات مفهومی ،بصيرتها و بينشهاي متخصصان که چارچوبی براي ارزيابی
و تلفيق تجارب جديد و اطالعات فراهم میکند (عدلی ،)9380 ،تعريف کرده و بيان میکند
دانش درواقع استنباط و استنتاج ذهنی است که فعاليت میکند .دانش يكی از حياتیترين
منابع براي رقابتهاي سازمانی است و تشخيص داده شده است که دانش سازمانی میتواند
از کل دارايیهاي سازمانی مهمتر باشد (پن 1و همكاران) .اکنون ما در نيمهراه انتقال اقتصاد،
از عصر مزيت رقابتی بر مبناي اطالعات به عصر مزيت رقابتی بر مبناي خلق دانش هستيم و
جهان عصر دانش را تجربه میکند .در اين عصر دانش يک کاالي اساسی است و جريانهاي
دانش بهعنوان مهمترين عامل در اقتصاد موردتوجه قرار گرفته است (سوناسی و سِوري،3
 .)1443با توجه به اين زمينه ،توانايی شرکتها براي بهرهبرداري از دارايیهاي ناملموس
نسبت به توانايی سرمايهگذاري و مديريت دارايی فيزيكی بيشتر شده است (سينمن و
کروگر .)1440 ،0بيشتر مديران اعتقاد دارند دارايیهاي اساسی که سازمان آنها را از ديگر
سازمانی است و همچنين کمياب و منحصربهفرد است (فرکادل و گاوداميالس.)1441 ،1
فرايند مديريت دانش راه و شيوه مفيدي را براي سازماندهی تفكر در مورد مديريت دانش
1. Davenport & Prusak
2. Pan et al
3. Sunassee & Sewry
4. Snyman & Krueger
5. Forcadell & Guadamillas

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

رقبا جدا میسازد ،دارايی دانش يا سرمايه فكري کارمندانش است که جزئی از دانش

5

فصلنامه مطالعات دانششناسی

در سازمان فراهم میکند .از طرفی مالهوترا ( )1441در مطالعات خود ،مديريت دانش را
انجام کارهاي درست میداند که تأکيد بر اثربخشی دارد .يكی از معيارهاي سنجش ميزان
تحقق اهداف سازمانی ،اثربخشی است که در تمام مكاتب کالسيک ،نئوکالسيک ،اقتضايی
و غيره مطرح بوده است .يكی از الگوهاي مطرح در مديريت دانش که در عين سادگی،
کامل نيز هست ،الگوي گلد است .گلد يک مدل چهار مرحلهاي شامل کسب دانش ،انتقال
دانش ،بهکارگيري دانش و ثبت و ضبط دانش ارائه داده است (گلد و همكاران.)1449 ،9
اين چهار عامل در حوزه مديريت دانش براي يک سازمان زمينه آموزش ،بازخورد و آموزش
مجدد را فراهم میآورد که بهطورمعمول براي اثربخشی و احياي قابليتهاي سازمان استفاده
میشوند.
خلق دانش ،رفتار مربوط به ورود دانش به سيستم انسانی يا اجتماعی است که دامنه
وسيعی نظير کشف ،کسب ،فراخوانی و توسعه را در بر دارد .همچنين پيوندي نزديک با
رفتاري که نوآوري خوانده میشود دارد .حفظ دانش ،تمام فعاليتهايی است که منجر به
بقا و نگهداري دانش بعد از ورود به سيستم میشود .حفظ شامل رفتار متنوعی مانند
فعاليتهاي مربوط به اعتبار دانش ،بهروز کردن آن است .انتقال دانش ،شامل رفتارهاي
متنوعی مانند ارتباط ،ترجمه ،تفسير و پااليش دانش است .در جريان انتقال دانش عوامل
گوناگونی تأثير میگذارند که ازجمله آنها روشهاي ارائه است .کاربرد دانش ،استفاده از
دانش موجود براي تصميمگيريها ،عملكردها و نيل به هدفها است.
در ادبيات مديريتی ،فرايندهاي مديريت دانش با اثربخشی سازمانی مرتبط هستند
(داونپورت وپورساك.)1444 ،
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پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردي است و به سمت کاربرد دانش پيش میرود .همچنين
اين پژوهش ازلحاظ روش انجام ،از نوع توصيفی به روش پيمايشی است که به توصيف
ويژگیهاي جامعه آماري میپردازد .جامعه آماري پژوهش مديران تمام شعب شرکتهاي
1. Gold et al
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بيمه در شهر اصفهان بودند و نمونه آماري برابر با کل جامعه آماري (سرشماري)
موردپژوهش در نظر گرفته شد .تعداد  01پرسشنامه به شعب بيمه ارسال شد که به دليل
محدود بودن جامعه آماري و همكاري مديران شعب بيمه ،نرخ بازگشت پرسشنامه 944
درصد بود.
براي انجام اين پژوهش از پرسشنامههاي مديريت دانش شامل چهار بعد خلق ،حفظ،
انتقال و کاربرد دانش و اثربخشی سازمانی رنجبر ( )9388به ترتيب با  14و  94گويه و در
قالب مقياس  1رتبهاي ليكرت طراحی شده بود ،استفاده شد .روايی پرسشنامه توسط چند تن
از اساتيد دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتی در پاياننامه رنجبر ( )9388تأييد شد.
پژوهشگر نيز براي همخوانی پرسشنامه با جامعه آماري تحقيق حاضر ،ضمن بررسی ادبيات
موضوع پژوهش ،تغييرات اصالحی بهمنظور مطابقت پرسشنامه با ويژگیهاي جامعه آماري
استفاده کرد .پژوهشگر ،عالوه بر سطح معقول گزارش شده براي پايايی پرسشنامه در
پاياننامه رنجبر ( ،)9388بهمنظور اطمينان از پايايی پرسشنامه بار ديگر از طريق آلفاي
کرونباخ اقدام به محاسبه پايايی کرد و شاخص آلفاي کرونباخ  4/81براي مديريت دانش و
 4/88براي اثربخشی سازمانی برآورد شد .براي ارزيابی دادهها و بررسی نتايج نيز ابتدا رابطه
ميان متغيرها را با ضريب همبستگی تأييد نموده و سپس با محاسبه ضريب استاندارد و عدد
معنیداري بين متغيرها ،تأثير مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی را احصاء شد که از نرمافزار
پیالاس 9در اين راستا استفاده گرديد.

یافتهها
مديريت دانش و ميزان اثربخشی سازمانی در شرکتهاي موردبحث ،توصيف شد ،پسازآن
نتايج بهدستآمده از تحليل آماري موردبررسی قرار گرفت.
نتايج بهدستآمده نشان میدهد که  04/8درصد آزمودنیها زن و  11/1درصد مرد
بودند 8/3 .درصد آزمودنیها زير 34سال 09/0 ،درصد بين  39تا  04سال 09/0 ،درصد بين
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 09تا  14سال 9/0 ،درصد  19تا  84سال و  8/1درصد از پاسخ به پرسش سن خودداري
نمودند 38/1 .درصد مدرك کارشناسی و  89/9درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد يا
دکتري بودند .نتايج مربوط به اين بخش در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .1آمار جمعيت شناختي پرسششوندگان
متغيرها

دامنه سنی

جنسيت

گويهها

مرد

زن

کمتر از

 39تا

 09تا

تحصيالت
بيشتر از

بدون

 34سال  04سال  14سال  14سال

پاسخ

کارشناسی

کل

کارشناسی
ارشد و بيشتر

فراوانی

19

19

8

34

34

9

1

18

00

01

درصد

04/8

11/1

8 /3

09/0

09/0

9 /0

8 /1

38/1

89/9

944

دادههاي بهدستآمده از توصيف مديرت دانش و ابعادش در شعب شرکتهاي بيمه شهر
اصفهان مبين آن است که ميانگين مديريت دانش برابر  1/11و ميانگين ابعاد آن به ترتيب:
کسب دانش  ،3/11کاربرد دانش  ،3/94حفظ و ثبت دانش  1/00و براي انتقال دانش 1/84
است .همچنين دادههاي بهدستآمده از ميزان اثربخشی سازمانی حاکی از ميانگين 3/93
براي اين متغير است .الزم به ذکر است که ميانگينهاي ذکرشده همگی در بازه بيشتر از  9و
کمتر از  1قرار میگيرند .نتايج بهدستآمده در اين بخش در جدول  1قابلمشاهده هستند.
جدول  .2آمار توصيفي مدیریت دانش و اثربخشي سازماني
کسب

بهکارگيري

ثبت و حفظ

انتقال

مديريت

اثربخشی

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

سازمانی

ميانگين

3/11

3/94

1/00

1/84

1/11

3/93

انحراف استاندارد

9/49

9/40

9/49

4/11

9/41

4/13

فرايندها
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در بخش آمار استنباطی پايايی مرکب میبايست بزرگتر از  4/0باشد که تمام متغيرها و
ابعادشان از اين شرط برخوردارند و ميانگين پراکندگی استخراجی بايد بزرگتر از  4/1باشد
که بهجز متغير اثربخشی بقيه از اين شرط نيز برخوردارند و البته ميزان ميانگين پراکندگی
استخراجی براي متغير اثربخشی تقريباً برابر  4/00است که به علت نزديكی اين مقدار به ميزان
استاندارد میتوان ميانگين پراکندگی براي اين متغير را نيز تأييد نمود و البته مقدار پايايی

نقش فرايندهاي مديريت دانش در دستيابی به ...

مرکب در تمام ابعاد بزرگتر از پراکندگی استخراجی از گويهها در جدول  3و  0بود که
اين نتايج صحت روايی همگراي محتوي را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون همگرایي برای متغيرها
ميانگين پراکندگی استخراجی

پايايی مرکب

آلفاي کرونباخ

مديريت دانش

4/018898

4/111081

4/811181

اثربخشی سازمانی

4/088181

4/813988

4/880008

جدول  .4نتایج آزمون همگرایي برای ابعاد مدیریت دانش
ميانگين پراکندگی استخراجی

پايايی مرکب

آلفاي کرونباخ

اثربخشی سازمانی

4/119144

4/813341

4/880808

بهکارگيري دانش

4/818044

4/141048

4/881134

انتقال دانش

4/130491

4/018113

4/803189

کسب دانش

4/193130

4/893119

4/043911

حفظ دانش

4/181880

4/880189

4/841109

پس از تأييد پرسشنامه به بررسی رابطه ميان متغيرها میپردازيم .براي اين منظور از آزمون
همبستگی بين متغير مديرت دانش و ابعاد آن و اثربخشی سازمانی استفاده کرديم .نتايج
آزمون همبستگی بايد بيشتر از  4/0باشد که رابطه مناسبی را بين متغيرها تأييد کند .در اين
پژوهش همچنان که در جداول  1و  8مشاهده میشود ،ميزان همبستگی بين تمامی مؤلفهها
بيشتر از مقدار مذکور برآورد شد که نشان از رابطه مستقيم و مناسبی بين متغيرها دارد.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگي برای متغيرها
اثربخشی سازمانی

9/444444

مديريت دانش

4/008988

9/444444

جدول  .6نتایج آزمون همبستگي برای ابعاد مدیریت دانش
اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

9/444444

بهکارگيري دانش

4/091339

بهکارگيري دانش

انتقال دانش

کسب دانش
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مديريت دانش

9/444444
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کسب دانش

اثربخشی سازمانی

بهکارگيري دانش

انتقال دانش

انتقال دانش

4/031400

4/801481

9/444444

کسب دانش

4/004044

4/809441

4/108404

9/444444

حفظ دانش

4/081131

4/081980

4/810018

4/809910

در آزمون همبستگی رابطه بين متغيرها تأييد شد ولی نمیتوان بيان کرد که کداميک از
متغيرها بر ديگري تأثير دارد ،براي تأييد تأثير متغير مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی از
نمودار ضريب استاندارد استفاده نموديم .هر چه ضريب استاندارد بزرگتر و به عدد يک
نزديکتر باشد ،يعنی متغير مشاهدهشده بهتر میتواند متغير پنهان را تبيين نمايد .اگر ضريب
استاندارد کمتر از  4/3باشد رابطه ضعيف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود.
ضريب استاندارد بين  4/3و  4/8قابلقبول و اگر بيشتر از  4/8باشد خيلی مطلوب است .در
نمودار  9ميزان تأثير مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی قابلمشاهده است همچنين اين
نمودار بيانگر اين است که ابعاد مديريت دانش بهخوبی مديريت دانش را موردسنجش قرار
داده است .در نمودار  1هم ضريب استاندارد براي تأثير مؤلفههاي مديريت دانش بر اثربخشی
سازمانی قابلمشاهده است.
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نمودار  .1نمودار ضرایب استاندارد برای متغيرها
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نمودار  .2نمودار ضرایب استاندارد برای ابعاد مدیریت دانش

نمودارهاي مذکور براي تأييد فرضيهها کافی نيستند .براي تأييد فرضيههاي تحقيق نياز به
تأييد عدد معنیداري است که در نمودارهاي شماره  3و  0اين مهم قابلمشاهده است .در
حالت معناداري نيز بايد ضريب مسير در حالت معناداري بيشتر از مقدار  9/18باشد تا رابطه
بين هر سؤال و متغير موردنظر معنادار باشد .درصورتیکه که عدد معناداري براي همه
سؤاالت بيشتر از مقدار  9/18به دست آيد لذا رابطه بين سؤاالت و متغير موردنظر معنادار
بوده و بنابراين سؤاالت تبيينکننده مناسبی براي متغير موردنظر هستند.
مقدار عدد معنیداري براي تأييد تأثير مديريت دانش و ابعادش بهجز مؤلفه بهکارگيري دانش
فرعی دوم که بيانگر تأثير کاربرد دانش بر اثربخشی سازمانی است مورد تأييد قرار میگيرند.
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نمودار  .3نمودار عدد معنيداری برای متغيرها
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نمودار  .4نمودار اعداد معنيداری برای ابعاد مدیریت دانش

بحث و نتيجهگيري
از ديد مديران شعب شرکتهاي بيمه اصفهان ،مديريت دانش و ابعاد آن در اين شرکتها
از وضعيت مطلوبی برخوردار نيستند ،بهطوريکه مديريت دانش داراي ميانگين حدود سطح
متوسط و ابعاد کسب و بهکارگيري دانش اندکی بيشتر از حد متوسط و ابعاد انتقال و حفظ

نقش فرايندهاي مديريت دانش در دستيابی به ...

دانش داراي ميانگينی کمتر از حد متوسط بودند ،که اين نتايج همراستا با پژوهشهاي رنجبر
( )9388و کرمانی القريشی ( )9381قرار دارد .اين مسئله بيانگر لزوم توجه بيشازپيش به
احوال دانش سازمانی در شرکتهاي بيمه است .ميانگين اثربخشی سازمانی در نگاه مديران
اين شرکتها بيشتر از حد متوسط است ،که همسو با پژوهشهاي رئيسی و همكاران ()9311
و رنجبر ( )9388است .البته با توجه به وضعيت رقابت در شرکتهاي بيمه و بهمنظور اقناع
بيشتر مشتريان در استفاده از خدمات بيمهاي بايد شرکتها اهميت بيشتري براي اثربخشی
سازمانی قائل شوند .در تحقيقات ميلس و اسميت ( )1499يكی از راههاي افزايش اثربخشی،
رويكرد دانشمدار و تسلط جامع مديريت دانش بر فعاليتهاي سازمان و همچنين ساختاري
هموارتر بجاي سلسلهمراتب سازمانی است تا شرايط براي کسب و انتقال بيشتر دانش فراهم
باشد.
يافته هاي پژوهش نشان داد بين تمام ابعاد مديريت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه
مستقيم و معناداري وجود دارد ،که اين مطلب با اغلب پژوهشهاي پيشين ذکرشده در اين
پژوهش همراستا است .همچنين يافتههاي پژوهش نشان داد ابعاد مديريت دانش 4/810
درصد از اثربخشی سازمانی را تبيين میکند.
در اين پژوهش با توجه به يافتهها فرضيه اصلی پژوهش مبنی بر تأثير مديريت دانش بر
اثربخشی سازمانی مورد تأييد قرار گرفت .در فرضيات فرعی نيز ،تأثير سه فرايند کسب ،حفظ
و انتقال دانش بر اثربخشی سازمانی مورد تأييد قرار گرفت که اين يافتهها همسو با يافتههاي
پژوهشگرانی همچون فيض و همكاران ( ،)9310رئيسی و همكاران ( )9311و ژنگ و همكاران
( )1494است .تأثير فرايند بهکارگيري دانش بر اثربخشی سازمانی در فرضيه دوم اين پژوهش
مؤلفه ديگر در تأثير بر اثربخشی سازمانی داشت و اين مطلب با نتايج تحقيقات رئيسی و
همكاران ( )9311و چينتساي ( )1441همخوانی ندارد که اين مسئله میتواند به خاطر
کمتوجهی مديران شرکتهاي بيمه به کاربرد دانش در تصميمگيريهاي سازمانی باشد.
براي دستيابی مؤثر شرکتهاي بيمه به اثربخشی سازمانی میبايست کسانی که
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اثربخشی سازمان داشته باشند ،همچنين لزوم تدوين خطمشیهاي دسترسی به مؤلفههاي
مديريت دانش بهمنظور دستيابی بيشتر به اثربخشی در اين شرکتها حس میشود.
شرکتهاي بيمه بايستی با خلق دانش از طريق فعاليتهايی نظير تحقيق و توسعه و همچنين
بهکارگيري فناوري اطالعات براي انتشار بيشتر دانش در سازمان و اهتمام مديران در
بهکارگيري دانش به اثربخشی بيشتر شرکتشان کمک کنند.
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