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Structural Equations of the Relationship between Team 

Work Quality and Organizational Agility Through the 

Functional Role of Knowledge Management in Education 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the functional role of knowledge 

management in the relationship between the quality of teamwork and 

organizational agility. The research is descriptive-survey and cross-sectional 

(2020). The statistical population is 120 employees of the Marivan Education 

Department. The library and field method (questionnaire) was used to collect data. 

By the three standard questionnaires of Hogel and Gmuinden teamwork (2001) 

and the standard questionnaire of organizational agility of Zhang (2001) and the 

researcher-made questionnaire of knowledge management based on the Probst 

model, their validity was confirmed by experts, and their reliability was confirmed 

by Cronbach's test. Structural equation modeling using LISREL software was 

used to analyze the data. The results showed that the given model with RMSEA 

values = 0.058 and χ ^ 2 / Df = 2.43 fits reasonably and appropriately. On the 

other hand, the factor load of the variables in the standard mode was more than 

three tenths, which indicates a positive correlation between the variables. In 

addition, the amount of factor load was in the case of significant coefficients of 

the variable quality of teamwork with organizational agility (3.60); the 

relationship between team quality and knowledge management (4.65), and the 

relationship between knowledge management and organizational agility (5.49). 

The significant point of the study was that the relationship between team quality 

and organizational agility with the functional role of knowledge management has 

increased from 3.60 to 5.49, ie knowledge management has well mediated the role 

of teamwork quality and organizational agility. 
 

Keywords: Knowledge Management, Organizational Agility, Quality of 

Teamwork, Structural Equations. 
.

 
 Corresponding Author: Omar.mahmoudi1363@gmail.com  

How to Cite: Mahmoudi, Omar. (2022). Structural Equations of the Relationship 

between Team Work Quality and Organizational Agility Through the Functional Role 

of Knowledge Management in Education. Knowledge Retrieval and Semantic 

Systems, 9(31), 107-135.     

 

Omar Mahmoudi  
PhD in Public Administration, Director of the 

Management Dept, Payam Noor University, Marivan, 

Kurdistan, Iran. 

  

mailto:Omar.mahmoudi1363@gmail.com


 

  --------- های معناییبازیابی دانش و نظامفصلنامه علمی  --

   135تا  107، ص 1401،  تابستان، 31، شماره  9دوره 

jks.atu.ac.ir 
10.22054/JKS.2020.56551.1387 DOI: 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
12/

11/
14

00
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

؛ ت
04/

02/
14

01
  

  
  

 
 

eI
S

S
N

:2
7

8
3

-1
7
9

5
  

 

سازمان از  یبا چابک  یمیکار ت تیفیرابطه ک یمعادالت ساختار

 دانش  تیریمد ینقش کارکرد ق یطر

 چکیده

 ی با چابک  ی میکارت  تیفیک  انیدانش در رابطه م  تیریمد  ی نقش کارکرد  ی هدف از پژوهش حاضر بررس

نفر از کارکنان    120  را  ی. جامعه آماربود(  1399)  ی و مقطع  ی شیمایپ-یفی. پژوهش از نوع توصبود  ی سازمان

آموزش مراداره  شهر  داد  وانیوپرورش  براتشکیل  کتابخانه داده  یآورجمع   ی.  روش  از   یدانیم  و   یاها 

( و پرسشنامه استاندارد 2001)  هوگل و گموئندن  ی می)پرسشنامه( استفاده شد. از سه پرسشنامه استاندارد کار ت

پرسشنامه  2001)    ژانگ  ی سازمان  ی چابک و  مد(  ساخته  مبنا  تیریمحقق  بر  پروبست    یدانش  استفاده مدل 

 ل یوتحله یتجز  یشد. برا  دییآزمون کرونباخ تأ  قیها از طرآن  یی ایخبرگان و پا  قیها از طرآن  یی که رواگردید  

نشان داد که مدل داده    جی. نتاگردیداستفاده    زرلیافزار ل با استفاده از نرم  یها از مدل معادالت ساختارداده

صورت معقول و مناسب برازش شده است. از  به   χ^2/ Df=2.43و    RMSEA=0.058  ریشده با مقاد

 ان یمثبت م  ی همبستگ  یایاز سه دهم بودکه گو شتریدر حالت استاندارد ب  رهایمتغ  یبار عامل مقدار  گریطرف د

  یسازمان  یبا چابک  ی میکار ت  تی فیک  ریمتغ  یادارمعن  بیدر حالت ضرا ی عالوه مقدار بار عامل است. به   رهایمتغ

( 49/5)  ی سازمان  ی دانش با چابک  تیری( و رابطه مد65/4)  دانش  تیری با مد  ی میکار ت  تیفی(؛ رابطه ک60/3)

  ت یفیبود که رابطه ک ن یمالحظه پژوهش در ااست. نکته قابل رهایمتغ ن یبودن روابط ب دار که نشان از معنا بود

 افته یشیافزا   49/5به مقدار    60/3دانش از مقدار    تیریمد  یبا نقش کارکرد  ی سازمان  ی با چابک  ی میکار ت

 داده است.  جامسازمان ان  ی و چابک  ی میکار ت  تیفیک  انیرا م  ی انج ینقش م ی خوبدانش به  تیریمد  ی عنیاست،  

 ساختاری. چابکی سازمان، کیفیت کار تیمی، مدیریت دانش و معادالت  ها:کلیدواژه
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 مقدمه  
  ی ها مورداستفاده در پاسخ به چالش ی  ابزارهایکی از    عنوانبه  1ی اخیر از کار تیمی هاسالدر  

به  شده  اد یرقابتی   به  کهیطوراست،  تیمی  انعطافکار  افزایش  برای  راهی   یریپذعنوان 

مز دیگر  به  یافتن  دست  و  هز  هات یسازمانی  کاهش  زمان   یها نهیمانند  تسریع  سرپرستی، 

بهتر به مشتری    یرسانخدمت  ،، وجدان کاری باالتریاثربخشی  ری گمیسفارش، نوآوری، تصم

(Bencsik, 2009 & Marosi)   سازمانی چابکی  است  2و  شده  و  نی حس شاه)   محسوب  ی 

 .  (1393همکاران، 

از بسیاری  تیمی    ها روش  در  کار  از  مدیریتی،  مفاهیم  عملکرد    عنوان بهو  بهبود  عامل 

ی کیفیت، مدیریت کیفیت جامع  ها حلقهدر مباحثی همچون کایزن،    ،است  شده  ادسازمان ی

  اشاره ی سازمان  هاتیموفق وجود تیم برای رسیدن به بهبود و    ضرورت بهی جامع  وربهرهو  

که افراد    کنند یمی یادگیرنده نیز بیان  هاانسازممباحثی همچون مدیریت دانش و    .است  شده

که از کار    ییهاسازمان  و  ی اصلی برای تعامالت و انتقال دانش هستند ربنایزپایه و    هامیتدر  

استفاده   در  امالحظهقابلبهبود    ، کنندیمتیمی  کارکنان  وربهرهی  رضایت  و  خالقیت  ی، 

 (.  Costka, et al .2001)اند داشته

بر کار تیمی  دارند.   ری تأث عوامل دیگری بر روی چابکی سازمان     ،بدیهی است عالوه 

گامی بسیار ارزشمند   تواندیم عناصر مدیریت دانش    ن یترمهمبرای ارتقای چابکی سازمانی،  

اقدامات مدیریت دانش    ،بنابراین   .ی تولیدی و غیرتولیدی قلمداد شودهاسازمانبرای چابکی  

سازمان چابکی  همکاران،    باشد  رگذاریتأث   تواندیم  در  و  ف1394)رضایی  کاربرد  (.  رایند 

 Cegarra Navarro)  شوندیدانش و چابکی سازمانی دو فرایند مکمل هم تلقی ممدیریت  

et al, 2016.)   
ی که بتوان آن را به  اگونهبهفرایند خلق و تسهیم، انتقال و حفظ دانش    3مدیریت دانش 

بکار  اوهی ش سازمان  در  اثربخش  زیادی  هاپژوهش تاکنون  (.  Hoffman, 2005) بردی  ی 

 

1. team work 

2. organizational agility 

3. knowledge management  
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به    هاسازمانو    هاشرکتاما    ،است  شده انجامی مدیریت دانش  ندهایو فرآی مفهوم  درباره

ی بر مدیریت رگذاری تأث بدانند چه عواملی باعث    دن خواهیمو    هستنددنبال چیزی فراتر از این  

ی آموزشی  هاسازمان  ژهیوبه.  رندیپذیمری تأثو چه عواملی از مدیریت دانش    شودیمدانش  

نتوانند  وپرورشآموزشمانند   به    یهادانش   اگر  و  دهند  قرار  مورد شناسایی  را  افراد  نهفته 

 )محمدی،  ها را از دست خواهند دادفراموشی این دانش   دانش آشکار تبدیل کنند، در اثر

1392 .) 

اینجا مطرح است این است که وجود تعداد زیادی  امسئله تعامالت و    تیف یاز کی که 

و    شودیمها در سازمان و تیم کاری  ارتباطات تیمی باعث ایجاد انبوهی از اطالعات و داده

که ما در این پژوهش از    استساماندهی و نظم دادن به این انبوه اطالعات نیازمند ابزاری  

ی  ها می ت . گرایش فزاینده به سمت استفاده و کاربرد مطلوب می اکردهمدیریت دانش استفاده 

به خلق دانش و ارزش در سازمان و   هامی ت که  شودیمکاری در سازمان از این حقیقت ناشی 

رسد تبدیل چابکی خواهند رسید. به نظر می  ازنظرمنجر به بهبود عملکرد سازمانی    تیدرنها

ی کاری؛  ها میتی فعالیت  سازماندهی کاری و استفاده از مدیریت دانش  برای  هامی ت سازمان به  

منجر به ایجاد چابکی در سازمان شود که    تواندیمو انتشار و مدیریت دانش و توانایی تیم  

 ی سازمانی است.هاتیفعالبهبود و بازسازی  نهی زم دریان فکری جدید خود نوعی از جر

گسترده و زیادی    هایپژوهش   گروهی در مورد مدیریت دانش، چابکی سازمان و کار  

اما در مورد نقش کارکردی مدیریت   ، است  شده  انجامدر داخل کشور و خارج از کشور  

خاصی در داخل    پژوهش و چابکی سازمانی هنوز    گروهیدانش در رابطه میان کیفیت کار  

ی  اتازهیک نوع پژوهش نو و    تواندیملذا این پژوهش از این جنبه    .است  نشده  انجامکشور  

 در حوزه سازمانی و منابع انسانی باشد.

 گروهی  کار

 شدهلیبه واقعیت زندگی سازمانی تبد  هاگروهحول    مندساختار  یدادن کارهاانجام  امروزه  

کاری انجام    هایگروهطور تیمی و در قالب  را به  هاتی )نه همه( فعال  هااست. لذا اکثر سازمان

ها   که سازمان  یهایکی از روشزیرا    (Hills, 2007; Kozlowski & Bell, 2003)دهندیم
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ی  ری کارگ، بهدن دهیمرتبط با وظایف پیچیده، پویا و وابسته انجام م  ی ود عملکردهاببرای به

هستند  هامی ت  .(Salas et al., 2004)  ستا  هامی ت سازمان  یک  کارکرد  مهم    ها آن  .بخش 

یا مشکالتی را برای سازمان    نمایندبر اثربخشی سازمان عمل    مؤثرعوامل    عنوانبه  توانندیم

 (. Cacioppe, 2008)  ایجاد و موفقیت سازمانی را محدود کنند

تعامل دارند و برای رسیدن به   هم  بادو یا چند نفر که    عنوانهبدر ادبیات سازمانی تیم  

  . (Marosi & Bencsik,  2009)  ، تعریف شده استکنندیم همکاری    هم  با مشترک  ی  اهداف

مناسب از  ( مطرح شد که کیفیت کار  2001)1توسط هوگل و گموئندن  ها مدلترین  یکی 

مشارکت،    2تیمی  توازن  متقابل،  پشتیبانی  همبستگی،  هماهنگی،  ارتباطات،  بعد  به شش  را 

در مورد کیفیت    پژوهشی و همکارانش در یک  کاظم  1390تالش تقسیم کرد و در سال  

)هماهنگی، ارتباطات،    هوگل و گموتندن مدل هشت بعدیبه اقتباس از مدل    گروهیکار  

ی( را ارائه کردند  ری گ می تصمی، همبستگی، همکاری، تعارض، توازن مشارکت و  گذارهدف

. که در ذیل  شودیم( انجام  1390ی و همکاران،  کاظم)  بر مبنای این مدل  پژوهش که این  

 شده است.  توضیح داده  هاآندر مورد  اختصار به

  Hoegl)   است: تعاملی در تیم است که ابزار تبادل اطالعات میان اعضای تیم  ارتباطات -1

&  Gemuenden, 2001  .)  را باید به شکلی تعریف کرد که در تعامالت    گروهیارتباطات

ی  ری گاندازهی ارتباطات فردی، هماهنگ است. در راستای  همهنه در    باشد و  وجود داشتهتیم  

معیارهای تکرار، میزان رسمی بودن،    گروهی ی کیفیت کار  اسازهکیفیت ارتباطات تیم در  

هماهنگی: عبارت    -2  است.  شده  مطرحساختار ارتباطی و میزان باز بودن به تبادل اطالعات  

 ,Hoegl, & Gemuenden)اندکردهبودن مشارکت تعریف    زمانهماز هامونیک بودن و  

  ها تی فعالی تیم با همدیگر، یکپارچه بودن تیم، انجام  هاتیفعال که شامل هماهنگی  .   (2001

همبستگی: همبستگی تیمی شامل سه    - 3  .شودیمدر زمان مقرر و تلف نشدن زمان در تیم   

به گروه است   افتخار  و  فعالیتی  (.  Beal et al, 2003)جزء: همبستگی شخصی، همبستگی 

همبستگی شامل افتخار به خاطر حضور در تیم، جذابیت در تیم، دلبستگی و همبستگی به تیم  

 

1. Hoegl & Gemuenden 

2. quality of teamwork 
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دن اعضای  همکاری: شامل: کمک کر  -4  .شودیمو احساس مهم بودن در تیم برای افراد  

ی تیمی برای  هاتی فعالتیم به همدیگر، مسئولیت در قبال نگهداری تیم و مشارکت تیم در  

توازن مشارکت:  مشارکت اعضا در اهداف تیم با توجه     -5  .شودیمرسیدن به اهداف تیم  

ی تیمی و اولویت قرار دادن  هاتیفعالبه پتانسیل و توانایشان، صرف توان و انرژی الزم برای  

   .شودیمی تیمی  را شامل هاپروژهو  هاتی الفع

اهداف فرعی و اهداف اصلی در تیم، پذیرش اهداف از سوی    میتقسی:  گذارهدف  -  6 

شامل   را  اهداف  بودن  روشن  وجود  ری گ می تصم  - 7  .شودیماعضا،  انتقادات    ها بحثی:  و 

، توافق بر روی مسائل،  هاآناعضای تیم و بحث در مورد    هاشنهادی پسازنده در تیم، احترام به  

  . شودیمرا شامل    ت ی ف یباکی در زمان مناسب و  ری گمیتصمی متنوع در تیم و  هاحلراهارائه  

ی، نبود توازن در مشارکت اعضا  واصلتعارض: تفاوت در عالقه نسبت به اهداف فرعی    -8

یزان صرف انرژی افراد در تیم و  اختالفات  سریع اختالفات و م   وفصل حلی تیم،  هاتی فعال در  

 (.1390ی و همکاران، کاظم)  شود شخصی در تیم را شامل می

 ( 2001مدل کیفیت کار به  اقتباس از مدل  هوگل و گموئندن)  :1شکل 

 
 چابکی سازمانی 

  برای بهبود عملکرد خود، و  منظور توسعه توانایی  را به  یتوجه ها منابع قابلبسیاری از شرکت

و    (.Ashrafia et al, 2019)  کنندیم  یگذارهیسرما پاسخگویی  توانایی  معنای  به  چابکی 

به تغییرات محیطی است. چابکی توانایی سازمان برای عرضه    زی آمتیموفق و    عیسرواکنش  



 113 |  محمودی

 

 

  سازمان عامل مهمی برای اثربخشی    جهینت درباال را ارتقا داده و    تی ف یباکمحصوالت و خدمات  

چابکی به معنای  حرکت سریع، چاالک و توانایی حرکت سریع و آسان و قادر واژه    .است

کار   به  هوشمندانه  روش  یک  با  سریع  تفکر  به    (.1385)شهایی،    است  شده گرفتهبودن 

نرخ    مؤسسات )اندهیفزاچابک  به    20باًی تقری  مناسب  تحولی  اقدامات  اجرای  در  درصد( 

دست   به  خود  و  ریپذانعطافسرعت،    نهیدرزمکه    ییهادولت .  آورندیمهمتایان  بیشتر  ی 

 ,Kearhly)  ی به اهدافشان خواهند رسیدقو  احتمال  به؛  کنندیمی  گذارهیسرمایی  گوپاسخ

2002 .) 

موفق فروش  تولید،  توانایی  به  گسترده  زی آمتی چابکی  هزینه    یادامنه  با  محصوالت  از 

باال، زمان اندازه دسته  کوتاهری تأخی  هاپایین، کیفیت  تنوع  ها اشاره دارد که ایجاد   مدت و 

تعریف از چابکی عبارت است از یک    ن یترجامع (.  Lau & Wong, 2001)  کندیارزش م 

سرعت، سازگار و آگاهانه که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت  پر  وکارکسب

 ,Kidd)  ی مشتری را دارد ها یازمندی نی بازار و  هافرصت،  نشدهین یبش یپو    رمنتظره ی غو وقایع  

رسیدن به منافع   منظوربهیی به تغییرات گوپاسخچابکی به توانایی خالقت و  ،درواقع (.2000

ی و ثبات  ریپذانعطافو به توانایی برقراری تعادل بین    وکارکسبدر محیط متالطم    موردنظر

 (. Highsmith, 2004) شودیمو پایداری گفته 

از معروف (  2000)  1یفی و ژانگ رها در مورد چابکی سازمانی مدل شمدل ن یتریکی 

نمو ژانگ  و  است. شریفی  مورد چابکی سازمانی  در  پژوهش  این  الگوی   نه سهاست که 

چابکی که تغییرات موجود در محیط    یهاکه بخش اول آن محرک  دهندیارائه م  یبخش

در سه دسته نیاز به چابک بودن، تصمیم راهبردی برای چابک شدن، و    .وکار هستندکسب

چابکی است که در چهار بخش    یهاتی . دومین بخش نمونه قابلکندیراهبرد چابکی را بیان م

تغ  ییگوپاسخ شناسایی  بهرهراتیی )توانایی  و  سریع  واکنش  شایستگی  یری گ،  آن(    از 

را  در جهت اهداف و مقاصد    هاتی فعال   یوررهکه به  هاستییگسترده از توانا  ی ا)مجموعه

م فراهم  انعطافکندیسازمان  پردازش محصوالت و خدمات    یریپذ(،  توانایی  از  )عبارت 

)توانایی انجام   متفاوت و نیل به اهداف و مقاصد مختلف با همان امکانات اولیه(، و سرعت
 

1. Sharifi & Zhang   



 1401تابستان |  31شماره | سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 114

 

 تیو درنها(  Sharifi & Zhang, 2000)  است  شده انی ب  وظایف و عملیات در زمان ممکن(

توانمندساز آن  سوم  به  یها یبخش  که  دارند  قرار  به    یاب یدستی  ابزارها  عنوانچابکی 

این توانمندسازها در چهار عرصه مهم سازمان، فناوری،    .کنندیچابکی عمل م  ی هاتی قابل

 (.  Abdel et al , 2000) است شده انی نیروی انسانی و نوآوری ب

 ( 2000مدل چابکی سازمانی  شریفی و ژانگ ) .2شکل 

 

 مدیریت دانش 

م  تیریمد دارد  باور  است که  استراتژیک در سازمان  عملکرد    تواندیدانش یک موضوع 

بهبود   را  از   (.Cahyaningsiha et al, 2017)بخشد  سازمانی  در  هاتی فعالهدف  دانش  ی 

از   اطمینان  وسازمان  تمام سطوح،    هاتی فعالتداوم    رشد  در  حیاتی  دانش  حفظ  در جهت 

یی، کسب مداوم افزاهم، ترکیب دانش در جهت  هاچرخهی دانش موجود در تمام  ری کارگ به

تجارب درونی    له ی وس بهکه    است   دانش مربوطه، توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم

 (. Bozbura, 2007) گردد میو دانش بیرونی ایجاد 

بیشتر   ،کندیمشان حمایت  تسهیم اطالعات و خلق دانش میان کارکنانسازمانی که از  

تعریف    مؤثر  یندها یفرا  تواندیم را  کارآمدی  بهبود    نمایدو  را  خود  سازمانی  عملکرد  و 

ی خود را با دیگران تبادل  شنهادها ی پو    هادهیاتبادل دانش، افراد    فرهنگ  بادر سازمانی    .بخشد

برای1384)عسگری،    کنندیم درآید  (.  کاربردی  حالت  به  اطالعاتی  چنین  کار    ،اینکه 
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مگر اینکه از زمان   ؛ گشا نخواهد بودیی راهتنهابهگروهی یا تیمی الزم است. مدیریت دانش 

  . بر مبنای کار گروهی طراحی و تنظیم شود  نظامی  ربنایزاطالعات تا پایگذاری    کردن  وارد

نباشد برخوردار  تیمی  کار  فرهنگ  از  که  یادگیری    ،سازمانی  کار  و  دانش  مدیریت  برای 

 (. 1385)ماکسول،  سازمانی از سطح اعتماد کافی برخوردار نخواهد بود

ی و  دهنسازمابرای یافتن،    مندنظام  طور بهاشاره دارد که    یی هاتالش  به مدیریت دانش   

تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم    و  د سازمانی نامشهوهاهیسرمای نمودن  دسترس  قابل

ی روی مدیریت دانش به دنبال  گذارهیسرمابا    ها سازمانبسیاری از    .دانش در سازمان است

رویکردی منظم است   1داونپورت (., Shih  & Chiang 2005)استفاده از مزایای آن هستند 

رویه ارزیابی،  که  شناسایی،  برای  را  بهیسازماندههایی  و  ذخیره  دانش    یری کارگ، 

 . (Calvo-Mora et al, 2015) سازدنیازها و اهداف سازمان برقرار می ن یمنظورتأمبه

باشد که خود باعث ایجاد    تواندیماز عوامل موفقیت مدیریت دانش    ی یک  تیمی  کار 

ی در  افهیوظ تسهیم دانش، ایجاد محیط باز و مورد اعتماد و ایجاد طوفان مغزی و کار میان  

ی فراوانی  هامدل  ،در مورد مدیریت دانش .  (Cohen &  Backer, 1999)  گرددمیسازمان  

دارد وجود  ارزیابی  از    ؛ برای  یکی  در  هامدل  ن ی ترمهماما  که  دانش  مدیریت  اخیر  ی 

الگوی سنگ بنای مدیریت دانش توسط    ، است  قرارگرفته   توجه  مورد زیادی    های پژوهش 

مبنای کار تحقیقاتی این پژوهش   واست  شده یطراح 2000پروبست و همکاران او در سال 

 شده است. صورت مختصر توضیح دادهاست که در ذیل به قرارگرفته

ه شامل  الگو  این  است.مراحل  بیرونی  و  درونی  جزء  دو  از  متشکل  جزء  چرخه    شت 

ی(  برداربهره)  )شناسایی(، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد  ی کشفهابلوک  لهی وسبهدرونی:  

ی اهداف دانش و ارزیابی  هابلوک. چرخه بیرونی: شامل  شودیمو نگهداری از دانش ساخته  

مشخص    چرخهآن   را  دانش  است   چرخه  دواین    کنندهکامل  .دینمایم مدیریت    بازخورد 

(Raub & Romhardt, 2000: 30. Probst  .)  شده است. الگوی مذکور نشان داده    3در شکل 

 

 

1. thomas davenport 
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 ( Probst et al, 2000: 31)  دانشسنگ بنای مدیریت  .3 شکل

 

 پیشینه پژوهش 
کار   مورد  دانش  گروهیدر  مدیریت  و  سازمان  چابکی  شده    هایپژوهش ،  انجام  فراوانی 

نشده است. لذا    یافتولی تاکنون پژوهشی که هر سه متغیر را مورد بررسی قرار دهد    ،است

پرداخته شود که دارای بیشترین    هاییپژوهش سعی شده است به بررسی پیشنه    بخش در این  

  حاضر است.  پژوهش ارتباط و نزدیک به 

ابعاد    ن یب  رای  ارتباط معنادارنشان داد که    پژوهش (، در یک  1398)  و همکاران  یتوکل  

قابل  یهامحرک سازمانی،  توانمندساز  ی هاتی چابکی  و  سازمانی  چابکی    ی هایچابکی 

  دهد یرا نشان م   8/0امی پارامترها میزان باالتر از  . مقدار استاندارد تمدهندیسازمانی نشان م

معرف    ری ر با همان متغ ی پژوهش و میان هر بعد یک متغ  یرهای که بیانگر رابطه قوی میان متغ 

 قوی برای مدل ارائه در این پژوهش باشد. یدنقطه توان یاین مسئله م  ،است

. نمودرا بررسی    کارکنان در سازمان    یسازمان  یو چابک   گروهی کار  (،  1396)  خورتن 

  مورد   یسازمان  ی و چابک  گروهیکار    نهی زم   در  یعی وس  ینظر  یمبان  ،پژوهش   نیانجام ا  یبرا

گرفت.    یبررس م  هاافتهیقرار  ب  دهدینشان  چابک  گروهی کار    ن یکه  ارتباط    یو  سازمان 

 است.   سازمان مؤثر ی چابک  ی هابر مؤلفه گروهیکه کار  یا هگونوجود داشته، به ی داریمعن 

دولت  همکارانرضایی  و  فرهنگ  1392)  آبادی  که  دادند  نشان  پژوهش  یک  در   ،)

ی و  سازمانفرهنگی نسبت به تسهیم دانش کارکنان است و  معنادارکننده  ین یبش ی پسازمان  
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با سوانح آتی    مقابلهبسزایی در مهار شرایط بحرانی و ایجاد چابکی در    ری تأث تسهیم دانش  

 دارد.

(، در یک پژوهش نشان دادند که بین ابعاد مدیریت دانش  1393)  دستجردی و ده نوی 

وجود دارد. متغیر تسهیل و انتقال دانش بیشترین نقش را    یمعنادار و چابکی سازمانی رابطه  

 در مدیریت دانش دارد.  

همکاران  کاظمی کار    ،(1390)  و  کیفیت  مدل  یک  پژوهشی  و    گروهیدر  تبیین 

 .شدندی و بررسی  ری گاندازهی آن هامؤلفهی شد و روابط عوامل و ری گاندازه

نشان دادند که یک رابطه مستقیم و مثبت میان    پژوهشیدر    ،(1394)  رضایی و همکاران  

 و چاپ زاهدان وجود دارد.  ی مدیریت دانش و چابکی سازمانی در صنعت نشر رهای متغ

در یک پژوهش مشخص کردند که تسهیم دانش از یک طرف   ،(1394)  ابیلی و همکاران

امر به این  باعث  سازمانی  هوش  واسطه  به  دیگر  طرف  از  و  چابکی  باعث  مستقل  صورت 

 گردد.می

کار    ،(1392)  شفیانی  میان  که  داد  ارتباط    گروهینشان  سازمانی  چابکی  ی  معنادارو 

 .تأثیرگذار استکی سازمانی ی چابهامؤلفهبر  گروهیی که کار ا گونهبه .وجود دارد

رابطه    ،(1390)  لحافی   که  کرد  مشخص  پژوهش  کار  معنادار در  میان  و    گروهی ی 

 چابکی سازمانی وجود دارد و این رابطه مثبت و مستقیم است.

مثبت    ری تأثنشان دادند که فرهنگ یادگیری    پژوهشیدر    ،(1390)  قربانی زاده و همکاران 

چابکی  معنادارو   بر  استی  داشته  دانش  مدیریت  و  اثر    ؛سازمانی  بر   تیریمدولی  دانش 

 قرار نگرفت. تأییدبا کنترل نقش فرهنگ یادگیری مورد چابکی سازمانی

که    (،1389)  نوشری  کرد  مشخص  پژوهشی  دارای    هاگروه  در  و  اعتماد  فضای  در 

، رهبر و  خودمدیریتی  هایگروهولی    ؛کنندیمی مکمل مدیریت دانش را تسهیم  هامهارت

در پژوهشی عنوان کرد   ،(1393)  استقالل و آزادی در تسهیم دانش نقشی ندارند. حاجیان 

ها و دانش  بین چابکی سازمانی )پاسخگویی به مشتری و ارزش قائل شدن برای مهارت  که

 . رابطه وجود دارد گروهیانسانی( و کار 
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ل و نیز فضای اعتماد  های مکموجود مهارت  پژوهشیدر      ،(1386)  الجوردی و بابایی 

)در هر دو فاز(    ترین عوامل در تسهیل مدیریت دانشکاری از مهم  های گروهدر بین اعضای  

عنوان عوامل مؤثر در  و استقالل و آزادی عمل اعضا به یت یری. لیکن، ویژگی خودمددانستند

 فاز خلق دانش شناخته شدند.

های  و چابکی در سازمان  گروهیبین کار  نشان داد که    پژوهشدر یک    ،(1395)  نادر 

 وجود دارد.   یمعنادار رابطه مثبت و  )مطالعه موردی: صنایع داروسازی( تولیدی

آکندی کار    شدمشخص  ،  (1392)  کریمی  شایستگی،    گروهیکه  پاسخگویی،  بر 

 است.  رگذاری بر چابکی سازمان تأث  ها ن یبع اتو سرعت و به  یریپذانعطاف

مدیریت  داریمعن حاکی از ارتباط قوی و  پژوهش نتایج  ،(1388) زنجیرچی و همکاران 

ی کوچک و متوسط صنایع منتخب منسوجات استان یزد وجود  هادرشرکت  دانش و چابکی 

 دارد.

همکاران   و  و    ری تأث مبین    پژوهش نتیجه    ،(1394)  بابایی    ی هاتی فعال  ییافزاهممثبت 

به دنبال آن سطح سالمت    که   است بر توسعه و ارتقاء علم و دانش در حوزه سالمت    گروهی

 . ابدییمجامعه نیز ارتقا 

و چگونگی    انددانسته ی سازمان فرهنگمدیریت دانش را جنبه    ،(2009)1لوی و هازان 

و این تغییر فرهنگ را  اند  نمودهبنیان نهادن تغییر فرهنگی را با کمک چابکی سازمان بیان  

 دانند.مینیازمند ابتکار در مدیریت دانش  

همکاران2اشرفی    چابکی   چهارچوبی  پژوهشیدر    هاآن  ،(2005)  و  اجرای  برای  را 

 به مدیریت دانش فراهم کرده است که نتایج آن مثبت و معنادار  های  نظامتجاری در سراسر  

  آمد. دست

همکاران  3هوگل  را    ،(2003)  و  فعالیت  بودن  نوآورانه  میزان  مقاله  متغیر    عنوانبهدر 

کار    کنندهلیتعد کیفیت  رابطه  مستقیم    گروهیدر  عملکرد  که   گروهو  کردند  بررسی 

 

1. Levy & Hazzan 

2. Ashrafi  
1. Hoegl 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/921147
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/921147
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و کارایی نقش    کار گروهی  تیف یباکولی در رابطه    ،ی نداردا کنندهلیتعداثربخشی تیم نقش  

 مثبتی داشت. 

ی سازمانی با ایجاد دانش و تبادل اطالعات بین افراد در سازمان  هاپورتال  ،(2002)1باومن  

 . شودیم ی درونی سازمانی فراهم چابک  بهو با انتشار دانش زمینه دستیابی 

همکاران   2گلدمن   هموارکردن    ،(1995) و  با  دانش  و  رگذاری تأث مدیریت  افراد  ی 

 .کندیمبرای چابکی سازمانی ایجاد  ییهاهیپا ،اطالعات بر سازمان

که(2001)3بکر  است  معتقد  بی  ،  بر  غلبه  در  برای  به  هاسازماناطمینانی  چابک  ی 

بکارگیری  ریپذانطباق  یهایاستراتژ برای  استابزارهای  نیاز  دانش  مدیریت  همچنینی   .  

 داشت.  ها و مدیریت دانش بیان چگونگی افزایش چابکی سازمانی را با استخراج داده

همکاران   و  ناوارو  تجرب  ،(2016)4سگارا  مدل  ی مطالعه  از  استفاده  معادالت    یسازبا 

.  است  ییای شرکت بزرگ اسپان  112مجموعه داده از    کیدر    یحداقل مربعات جزئ  یساختار

 تیریمد یندهایمجموعه و دنباله خاص از فرآ کی یاز اثربخش ی سازمدل ن یتمر نیا جینتا

نه   کندیم  یبان ی دانش پشت بر عملکرد سازمان  م ی مستق  ری تنها تأث   و    ر ی بلکه تأث  ،کاربرد دانش 

  .کندیم دیی رابطه را تأ ن یدر ا یسازمان یگر چابک واسطه

  ی گر مدیریت دانش استراتژی  نظامین مقاله طرح یک  ادر    ،(2018)5کوردووا و گوترز 

مدیریت در   یری گ می جامع و تجاری که جهت پشتیبانی از بقا، پایداری و بهبود فرایند تصم

تجربه   بر اساس دانش و  م  استبلندمدت،  ارائه  کاری و مدیران   یها میتبرای  و    دهدیرا 

  نظام .  کندیمفراهم    نیز را    افتهیسعهتودر سازمان   یسازمان  کاری دانش  و نگهدار حفظ     اجازه 

با توجه به چهار مرحله تحول دانش شامل: اجتماعی شدن، خارج کردن، ترکیب    شدهیطراح

 است.  افزوده ارزشو پیشنهاد  هافرصتفرهنگ، کشف   عوامل ن یسازی، و همچن و درونی

 

1. Bowman 

2. Goldman 

3. Baker 

4. Cegarra-Navarro 

5. Córdovaa  & Gutiérreza   
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   4به صورت شکل  پژوهش با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش مدل مفهومی   

موضوعی که هر سه    حال   به   تا است. در مورد جدید بودن پژوهش الزم به ذکر است که  

  است. نشده انجامدر ایران  ،باشد شده گنجاندهباال در آن  شده ذکرمتغیر 

 مدل مفهومی پژوهش  .4شکل 

 
 

 فرضیه اصلی

 دارد. و چابکی سازمان  گروهیمدیریت دانش نقش میانجی در رابطه کیفیت کار 

 فرضیات فرعی

 دارد.  معناداربا چابکی سازمان رابطه  گروهیکیفیت کار  (1

 دارد. معناداربا مدیریت دانش رابطه  گروهیکیفیت کار  (2

   دارد. معنادارمدیریت دانش با چابکی سازمان رابطه  (3

  روش پژوهش
  از روش پیمایشی و    نظر  از  ، ماهیت توصیفی  نظر  از  ،از نظر هدف کاربردی  پژوهش حاضر

و قلمرو    1399در تابستان    پژوهش ها از نوع مقطعی است. قلمرو زمانی  ی دادهآورجمع  نظر

کارکنان    پژوهش مکانی   کلیه  پژوهش  آماری  جامعه  است.  مریوان  شهر  کردستان،  استان 

مریوان    وپرورشآموزش گزارش  استشهر  به  توجه  با   وپرورش آموزشاز    شده  گرفته . 

است که به دلیل محدود    ی، رسمی و پیمانی(قرارداد)  کارمند  120مریوان، این اداره دارای  
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  )از روش سرشماری استفاده شد(.   ونه انتخاب شدندنم  عنوانبهبودن جامعه آماری همه جامعه  

 :  است شده یآور برای انجام این پژوهش از دو روش جمع ازی اطالعات موردن 

آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و  ای: در این روش برای جمعوش کتابخانه. ر1

 شده است.  اتی استفادهاطالع یهاگاهی، مقاالت و پاهانامهانیها، پااز کتاب  پیشینه پژوهش 

های  داده  ، آن بین نمونه آماری  عیپرسشنامه و توز  استفاده از روش میدانی: در این روش با   .2

 شد.  آوری جمع  ازی موردن

توسط   که  تیمی  کار  کیفیت  پرسشنامه  شد.  استفاده  پرسشنامه  سه  از  پژوهش  این  در 

از مدل هوگل و گموئندن در سال   اقتباس  با  و هر    شده  ساخته   1390کاظمی و همکاران 

  8که    پرسش است  42. این پرسشنامه دارای  دهدیمهشت بعد کیفیت کار تیمی را پوشش  

توازن و    پرسش   4همکاری،    پرسش  4هماهنگی،    ش پرس  4مربوط به بعد ارتباطات،    پرسش 

  پرسش  7تعارض و    پرسش   5ی،  ری گمیتصم  پرسش   6ی،  گذار هدف  پرسش   4  مشارکت،

مخالفم(    کاماًلموافقم تا    کاماًل)از    یی لیکرتتاپنجهمبستگی بود. این پرسشنامه دارای طیف  

را شامل    پرسش  40بود. پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته و بر مبنای مدل پروبست و  

  5شناسایی دانش،    پرسش   4ارزیابی دانشی،    پرسش   4ی دانشی،  هاهدف  پرسش   4.  شدمی

نگهداری    پرسش   7استفاده از دانش،    پرسش   5  توسعه دانش،  پرسش   5کسب دانش،    پرسش 

)از خیلی کم    یی لیکرت تاپنجاین پرسشنامه دارای طیف    .ش بودتسهیم دان   پرسش  6دانش و  

  پرسش  16تا خیلی زیاد( بود. پرسشنامه چابکی سازمان بر مبنای مدل شریفی و ژانگ دارای  

از ابعاد چابکی   هرکدامبود که   شده  ساخته 1391پور و سالجقه در سال بود که توسط نیک

این پرسشنامه   .بودند پرسش  4و سرعت دارای  یریپذانعطافگویی، شایستگی، شامل پاسخ

طیف   لیکرتتاپنجدارای  تا    کاماًل)از    یی  بود.  کاماًلموافقم  است    مخالفم(  ذکر  به  الزم 

 هرکدام   ها بخش این    .مجزا پخش شد  طور بهی سازمان مذکور  هابخش در کلیه    ها پرسشنامه

مشهود بود و مقامات    هاآنی خاصی از سازمان بودند و انجام کار تیمی در  اره یدامربوط به  

سازمان نیز به انجام فعالیت تیمی، مدیریت دانش و چابکی در سازمان اصرار داشتند و آن را 

 سازمان قرار داده بودند.   بلندمدتی هابرنامهجزء از 
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پرسشنامه بارتلت کومو    ازنظر گروه خبرگان و آزمون  ها جهت روایی  استفاده شد.    1و 

با مقدار  کومو  دهد که آزمون  کیفیت کار تیمی نشان می  هر هشت بعد  نتایج آزمون برای

؛ 000و همچنین مقدار سطح معناداری با مقدار    328/259با مقدار    بارتلت  و آزمون  0/ 781

دهد که پرسشنامه کیفیت کار تیمی  نشان می  ،باشدمی  ≥ sig 05/0که کمتر از سطح خطای  

پرسشنامه مدیریت دانش نشان    هر هشت بعد  . همچنین نتایج آزمون برایاستدارای روایی  

و همچنین مقدار    290/ 401دار  با مق   بارتلتو آزمون    0/ 776با مقدار    کومودهد که آزمون  می

دهد  نشان می  ،باشدمی  ≥ sig  05/0؛ که کمتر از سطح خطای  000سطح معناداری با مقدار  

 نتایج آزمون برای پرسشنامه   عالوه بر آن،  .استکه پرسشنامه مدیریت دانش دارای روایی  

 بارتلت مون  و آز  586/0با مقدار    کومودهد که آزمون  چابکی سازمان نشان می  هر چهار بعد

؛ که کمتر از سطح خطای  000و همچنین مقدار سطح معناداری با مقدار    956/162با مقدار  

05/0  sig ≤  می  ،باشدمی روایی  نشان  دارای  سازمانی  چابکی  پرسشنامه  که    .است دهد 

برای برای    همچنین،  که  شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  آماری  روش  از  پرسشنامه  پایایی 

ک  کیفیت  تیمیپرسشنامه  دانش %73ار  مدیریت  پرسشنامه  برای  چابکی    76%  ،  پرسشنامه  و 

آمد  %79  سازمانی دست  به  به  مقدار  از  دست)چون  بیشتر  ابزار    70/0آمده  پایایی  است؛ 

مقابلی  ری گاندازه تلقی  تجز1387  )کالنتری،  گرددیقبول  برای  های  داده  لی وتحلهی(. 

فرضیات  پژوهش  آزمون  ساختاری   و  معادالت  مدل  یکمدل)  از  ساختاری  معادله   یابی 

 هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است رویکرد جامع برای آزمون فرضیه

)هومن    است نامیده شده  یابی علّی و گاه نیز لیزرلکه گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل

ی آماری  هاآزمونآوردن    به دستو    نسخه اصلی  2زرل ی افزار لبا استفاده از نرم  .(11،  1384

 استفاده شد. 3اس پی اس اس افزارنرمآلفای کرونباخ و آزمون کومو و بارتلت از 

 ی پژوهش هاافتهی
 برازش مدل مفهومی پژوهش 

 

1. KMO &Bartlet 

2. LISREL8.50 

3. SPSS17 
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مفهومی   مدل  آزمون  مدل  پژوهش برای  استفادهاز  ساختاری  معادالت  است.    یابی  شده 

نیرومند    تحلیل چند متغیری بسیار کلی و   روشیک     )SEM)1  ساختاری   یابی معادالتمدل 

دقیق بیان  به  و  چندمتغیری  رگرسیون  خانواده  بسط  از  خطی»تر  استکلی  مدل  به    «  که 

مورد آزمون    همزمانرگرسیون را به گونه    ای از معادالت دهد مجموعهپژوهشگر امکان می

مدل دهد.  یکقرار  ساختاری  معادله  فرضیهرویک  یابی  آزمون  برای  جامع  درباره  رد  هایی 

یابی که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل شده و مکنون است  روابط متغیرهای مشاهده

لیزرل  یعل نیز  یابی معادله اما اصطالح غالب در این روزها، مدل  ؛است نامیده شده و گاه 

برای برآورد و سنجش مدل   (.11،  1384است. )هومن   SEM ساختاری یا به گونه خالصه

  اگر   .شودیاستفاده م  2شاخص رمزی کاربرده شده آن ازبه یهامفهومی پژوهش و شاخص

 RMSEAمدل مفهومی دارای برازش بسیار خوب است و اگر    RMSEA ≤ 0.05 ≥ 0مقادیر  

اینکه شاخص    .باشد مدل مفهومی دارای برازش خوب و مناسب است   0.08 ≥ به  با توجه 

پژوهش   رمزی مفهومی  است  است،  58/0  مدل  برازش خوب  دارای  مدل  با    ،عالوهبه  .لذا 

مقدار  لیزرل  خروجی  به  دوتوجه  پایین    χ2وجود    است.  42/406شده    حاسبهم  χ2  خی 

شده مدل  کمتر باشد، مدل ارائه  χ2دهنده برازش مناسب مدل است. زیرا هر چه مقدار  نشان

مقدار  است  تریمناسب دیگر  طرف  از   . X2/dfدهنده نشان   (43/2)  ،است  3  از  کمتر  که  

(  Chi-square)  و مقدار خی دو  167( به میزان  Df)  )درجه آزادی  است   مدل  بودن  قبولقابل

  ی رها ی متغ   دهدی. که نشان خوب بودن مدل برازش شده پژوهش دارد و نشان م(است  42/406

  آمده است. 1شده در جدول پژوهش دارای ارتباط سازگار با همدیگر هستند. مقادیر عنوان

 های برازندگی مدل مفهومی پژوهش شاخص .1جدول 

 𝛘𝟐/ Df RMSEA P-value های آماری عبارت ردیف

 0140/0 0/ 058 43/2 مقادیر بدست آمده  1

 % 5بیشتر از  % 5کمتر از  2کمتر از  برازش خوب  2

 % 5تا  %1بین  % 8کمتر از  3حداکثر  برازش قابل قبول 3

 ( 1390( و حیدر علی هومن)1394منبع مقادیر خوب و قابل قبول از عادل فاطمی ) 

 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. RMSEA 
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دیگر،   از از    طرف  بیشتر  متغیرها  عاملی  که   3/0مقداربار  بین    است  همبستگی  گویای 

کلیه    5پنهان دارد. شکل شماره  آشکار رویه متغیر    میزان اثری است که یک متغیر  متغیرها و

شده   تخمین استاندارد مدل نشان داده  بار عاملی متغیرها را نشان داده است. درادامه، نمودار

 (.5)شکل  است
 مدل تحلیل عاملی در حالت استاندارد :5شکل 

 

 آزمون فرضیات پژوهش 

استفاده   معناداری  در حالت ضریب  عاملی  تحلیل  مدل  از  فرضیات  بررسی  .  م ی کنیمبرای 

بعدهای    گیریاندازه   مدل  آمدهدستبه  پارامترهای  و  ضرایب  معناداری  قسمت  6شکل  

می نشان  را  معنادار  پژوهش  عددی  بزرگ  استدهد.  از  که  مستقیم(   96/1تر  )رابطه 

 96/1از    رها ی متغ کلیه    همچنان که مشخص است  .معکوس( باشد)رابطه    -96/1ترازیاکوچک

و   است  میان    دهندهنشانبیشتر  و سازگار  همسو  استرهای متغرابطه  پژوهش  کلیه    ؛ی  یعنی 

رابطه    رها ی متغ می  معناداردارای  ارائه  فرضیات  نتایج  ادامه  در  فرعی  هستند.  فرضیه  شود. 

که شکل شش نشان    گونههمان  نادار دارد.سازمان رابطه مع   یبا چابک   یمی کار ت   تی فی کاول:

تیمی    دهدیم متغیر کیفیت کار  عاملی  بار  )  بامقدار  این   است(  3/ 60چابکی سازمانی  که 

پس رابطه این دو متغیر مثبت است و نشان می دهد که با افزایش   ،بیشتر است 96/1مقدار از 

فرضیه فرعی دوم:    گردد.میکار تیمی در سازمان موجب چابکی سازمان    کیفیتو بهبود  
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رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت   دانش رابطه معنادار دارد.  تیریبا مد  یمی کار ت   تی فی ک

  ، به عبارت دیگر  است.ت و مستقیم این دو متغیر  رابطه مثب   دهندهنشانکه    است(  65/4دانش )

 تیریمدفرضیه فرعی سوم:    گردد.میکیفیت کار تیمی باعث بهبود تقویت مدیریت دانش  

( 49/5)  رابطه مدیریت دانش با چابکی سازمانی   معنادار دارد.   سازمان رابطه  ی دانش با چابک

استفاده و تقویت   ، ه عبارت دیگرب  .رابطه مستقیم و مثبت دو متغیر است دهنده نشاناست که 

 مناسب مدیریت دانش در سازمان باعث چابکی سازمان خواهد شد. 

سازمان    ی و چابک  یمی کار ت   تی فیک  در رابطه   یانج ی دانش نقش م   تیریمدفرضیه اصلی:  

ی که اینجا مطرح است این است که رابطه کیفیت کار  انکتهای اصلی  در مورد فرضیه   دارد.

 ش یافزا  49/5به مقدار    60/3ی مدیریت دانش از مقدار  گریانج ی متیمی با چابکی سازمانی با  

  ، به عبارت دیگر  .ردی گیمقرار    تأییدفرضیه اصلی پژوهش مورد    دهدیم)که نشان    است  افتهی

یمی و چابکی سازمان به خوبی عمل کرده وجود مدیریت دانش در رابطه میان کیفیت کار ت 

 شده است. نشان داده 2است. سایر مقادیر خروجی لیزرل در جدول 

 
 مدل تحلیل عاملی در حالت ضریب معناداری  .6شکل 

 

ضریب  باالبودن  و  اهمیت  ترتیب  به  تیمی  کار  کیفیت  متغییر  ابعاد  عاملی  بار  همچنین 

  (، هماهنگی 17/8)  (، ارتباطات26/9)  (، تعارض76/10)  معناداری شامل: توازون و مشارکت
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(  52/2) ( و همکاری32/5) گذاری(، هدف 81/5) یری گ می تصم(، 61/6) (، همبستگی54/7)

هستند. برای ابعاد متغییر    بیشتر هستند و معنادار  96/1که نشان می دهد کلیه متغییر ها از    است

(، 80/5(، توسعه دانش)59/60های دانشی)(، هدف 61/6دانش)کسب مدیریت دانش شامل: 

(،  61/5(، کسب دانش)63/5(، نگهداری دانش)67/5(، تسهیم دانش)71/5ارزیابی دانشی)

( معنادار بودند. همچنین ابعاد متغیر چابکی  14/5( و شناسایی دانش)55/5استفاده از دانش)

شامل:  شایستگی 08/4)  سرعت   سازمان  پاسخگویی 95/3)  یری پذافنعطا  (،04/4)  (،  و   )  

 ها معنادار هستند.لفهؤبنابرین کلیه م ؛بیشتر است 96/1( است که کلیه ابعاد از 50/3)

 های برازندگیشاخص سایر .2جدول 

 برازش مدل پژوهش  قبولبرازش قابل برازش خوب  شاخص برازندگی  ردیف

1  SRMR 0 ≤ SRMR ≤ 0.05 SRMR ≤ 0.10 077/0 

2  NNFI 0.95 ≤ NNFI ≤ 1.00 0.90 ≤ NNFI 91/0 

3  CFI 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 0.90 ≤ CFI 95/0 

4  GFI 0.90 ≤ GFI ≤ 1.00 0.80 ≤ GFI 83/0 

5  AGFI 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 Close to GFI 82/0 

 ( 1390) ( و حیدر علی هومن1394از عادل فاطمی )  قبول قابل منبع مقادیر خوب و 

های  شاخصی است بر اساس خطاها و باقی مانده    SRMRدهد که مقدار  نشان می  2جدول  

همچنین مقدار    ل قبول است.بی برازش قاادار  وبدست آمده است    077/0مدل که مقدار آن  

NNFI    که همانNFI     به درجه آزادی است با    وتعدیل شده  نشان از برازش خوب مدل 

نشان از برازش خوب مدل است.    095/0با مقدار     CFIاست. به عالوه شاخص    091/0مقدار  

که  های واقعی بطوریبینی با دادهای مجذورات خطای پیش دهنده مقایسهنشان GFIشاخص 

دهنده برازش مناسب  است و نشان  083/0به درجه آزادی تعدیل نشده است. که مقدار آن  

شاخص   است.  ک   GFIهمان    AGFIمدل  این  است  است.  شده  تعدیل  آزادی  درجه  با  ه 

مقدار   نشان می  082/0شاخص دارای  برازش  است که  مناسب  پژوهش  مفهومی  دهد مدل 

 شده است. 

 



 127 |  محمودی

 

 

 یریگجه ینتبحث و 
نقش کارکردی   از طریق  با چابکی سازمانی  تیمی  میان کیفیت کار  رابطه  پژوهش حاضر 

. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح نمودمدیریت دانش را بررسی  

شد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی نشان داد که مدیریت دانش نقش میانجی میان کیفیت کار  

. این در حالی است که رابطه میان کیفیت کار تیمی  کندیم   تیمی و چابکی سازمانی را ایفا 

ی مدیریت دانش این رابطه بیشتر گریانج ی مو چابکی سازمانی یک رابطه مستقیم بود و با  

نشان    به عبارت دیگر،  .تقویت شد متغیر مدیریت   دهد یمنتایج  تیمی  اگر در کیفیت کار 

شتر برای سازمان شود. در فرضیات فرعی   باعث چابکی بی   تواندیم،  باشد  داشته  حضوردانش  

یک تا سه رابطه کیفیت کار تیمی با مدیریت دانش و چابکی و مدیریت دانش با چابکی 

هم بود. یعنی با    با  رهای متغرابطه مثبت این    دهندهنشانصورت مستقل بررسی شد که نتایج  به

نیز   تیمی مدیریت دانش و چابکی  تیمی و کیفیت کار  بهبود کار  و  با    افتهیبهبودتوسعه  و 

باید ی در سازمان  چابکبهابد. برای رسیدن  یی بهبود میسازمانتوسعه مدیریت دانش چابکی  

یریت ی مدهاروشی کاری و استفاده از  هامی ت ی کرد که با استفاده از  سازمانده بتوان چنان  

پس توجه    .ی بهتر رسیدوربهرهدانش بتوان به اهداف سازمانی مشخص شده با هزینه پایین و  

به عواملی که باعث بهبود کیفیت کار تیمی، مدیریت دانش و چابکی سازمانی در سازمان  

داردشود،  می فراوانی  پژوهش    کهیطوربه  .اهمیت  مفهومی  مناسبی    تواندیممدل  الگوی 

 اهداف و عملکرد سازمانی باشد.  برای رسیدن به

(؛ ابیلی 1394)  (؛ رضایی و همکاران1393)   این پژوهش با پژوهش دستجردی و ده نوی

(؛ که گفته بودند میان ابعاد مدیریت دانش و چابکی  1389)   (؛و نوشری1394)  و همکاران

رابطه   دارد  یمعنادارسازمانی  شفیانی   ،وجود  پژوهش  با  همچنان  دارد.  (؛  1392)  مطابقت 

(؛ که نتیجه گرفته بود  1392و کریم آکندی )  (؛1395(؛ نادر )393)    (؛ حاجیان1390)  لحافی 

بر  اگونهبهی وجود دارد  معنادارمیان کار تیمی و چابکی سازمانی ارتباط   ی که کار تیمی 

با پژوهش الجوردی و    است؛  مؤثر ی چابکی سازمانی  هامؤلفه مطابقت دارد. این پژوهش 

همکاران1386)  بابایی و  زنجیرچی  )  (؛1388)  (؛  همکاران  و  ) 1394بابایی  داو  (؛  1999(؛ 
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(که 2001(؛ و بکر )1995(؛ گلدمن و همکاران )2002(؛ باومن )2005اشرفی و همکاران )

با مدیریت دانش رابطه مستقیم دارد تیمی  ادامه    مطابقت دارد.  ،عنوان کرده بودند کار  در 

 .  بحث نیز پیشنهاداتی خواهد شد

بهبود   − و  بهبود مدیریت مشارکتی  و  برای  هابرنامهتقویت  اجتماعی  افزایش سرمایه  ی 

 . گروهیتشویق بیشتر کارکنان به کار 

 صورت شفاف به همه اعضای تیم  کلیه اطالعات در کار تیمی بهگزارش دادن  −

 تشویق رفتار شهروندی سازمانی برای تیم کاری و کلیه سازمان.  −

به  ترویج   − آن  قرار دادن    را ترویج دهید و    هایم ی تهممهارت احترام متقابل و احترام 

 .جزء اصول کار تیم در سازمان عنوانبه

و کمک به تیم در جهت رسیدن به    گروهیی  هاتیفعالحمایت مدیریت سازمان از   −

 . گروهیاهداف سازمانی و 

ین مشترک اهداف تیم  از طریق تدو  گروهیکردن اهداف سازمانی با اهداف   راستاهم −

 اعضای تیم و سازمان. لهی وس بهو سازمانی 

الکترونیکی و  بررسی مشکالت سازمان    صورتبهو پیشنهادات    انتقادات  نظاماده از  استف −

 در جلسات بین کارکنان و مدیران سازمان.

سازمان  اندازی  راه − در  فکر  اتاق  و  گفتگو  تجربیات  تاالر  و  اطالعات  تبادل  برای 

 .کارکنان

و  تشویق   − امور  انجام  برای  به همدیگر در سازمان  و کمک  برگزاری حس همکاری 

از مشکالت رفتاری  منظور آگاهی  به    بارکوقت ی  هرچند جلسات گروهی با کارکنان

 .و کاری کارکنان

 مذاکرات میان کارکنان.  فنون و ارتباطی هایروش آموزش −

ترغیب کارکنان برای استفاده از اینترنت و شبکه اجتماعی با معانی و فعالیت مشترک   −

 ی.سازماندرونی برون و هاانجمن و ایجاد 
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مشارکتی میان کارکنان و  آموزشی ی هانشست برگزاری و مشورتی  یهاتهی کم ایجاد −

 مدیران در سازمان.

برای کارکنان سازمان  ایجاد   − یافبهپایگاه داده  ازمنظور  استفاده کردن  اطالعات    تن و 

 . الزم کاری و دانشی

تجارب   − از  نگهداری  و  موفقیت  شده  آموختهمستندسازی  دالیل  در  یا  مهم  های 

 . هاشکست
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