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 مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش 

 (ابخانه مليتسازمان اسناد و ک :مطالعه موردي)

1فتانه ترکاشوند
 3میثم عاقلی و 2اصغر رضوي سید علی  ،1*

 ، تهران، ايرانبابل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شناسی دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش. 1

 بابل، ايران ،شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی علم اطالعات و دانش استاديار رشته. 2

 ، ايران کارشناس ارشد مديريت اجرايی. دانشگاه پیام نور، تهران. 3 

 14/03/1397: تاريخ پذيرش 20/01/1397 :دريافتتاريخ 

چکیده

منظور سنجش مديريت  است. به  گرفته  انجام  يت کیفیت جامع بر مديريت دانشمطالعه رابطه بین مدير هدف  تحقیق حاضر، با
مداری، مديريت فرايند، ماديريت   ريزی استراتژيک، مشتری کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدريج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه

ل پانج فرايناد کساب داناش، ايجااد داناش،       منابع انساني و تجزيه و تحلیل اطالعا  استفاده شده است. مديريت دانش نیز شام
اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره 

ساازمان اساناد و   مديران، سرپرساتان و کارشناساان   گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه  پیمايشي قرار مي –تحقیقا  توصیفي
نفاری کارکناان    866بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه  ابخانه مليتک

، پرسشنامه استاندارد بود که پايايي ايان   نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری در اين پژوهش 266حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 
افازار   شاده از نارم   آوری هاای جماع   تثيید شد. بارای تجزياه و تحلیال داده    896/0  ب آلفای کرونباخپرسشنامه با استفاده از ضري

میان مؤلفه رهبری و مديريت داناش   فقطهای پژوهش،  استفاده شد. بر اساس يافته Smart PLSسازی معادال  ساختاری  مدل
های مديريت کیفیت جامع باا ماديريت    شت و ارتباط ساير مؤلفهارتباط مثبت و معناداری وجود دا ابخانه مليتسازمان اسناد و کدر 

 .اند دانش تثيید نشده

 .ريزی استراتژيک، مديريت منابع انساني، مديريت کیفیت جامع، مديريت دانش برنامه ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

  پایش  از بایش  ها سازمان فضای رقابتي و شرايط امروزه
 تغییر حال در سرعت به فضا اين. است شده و متغیر پیچیده

 باه  سارعت  ايان  ها سازمان برای بیشتر که ای گونه است به
 اسات.  آنها تطبیق توان و سرعت پاسخگويي از بیش مراتب

 جديادی  تعاادل  فقادان  وضاعیت  دانش نیز مستمر تغییرا 
 داناش،  پايان بي است. جريان وجود آورده به ها سازمان برای

 امار  ايان  کاه  داده قارار  حالات تغییار ماداوم    در را بازارهاا 
 چناین  کند. با وجود به تغییرا  مستمر مي ملزم را ها سازمان
و اجارای   ماديريت داناش   بررسي دانش، حوزه در تغییراتي

 يک ضارور   به عنوان ها سازمان در دانشي زيرساختارهای
 رقاابتي  محایط  ساازمان در  بقاای  راساتای  در ناپذير اجتناب
 در خواهناد  ماي  که هايي انشود. سازم مي قلمداد کار و کسب

 دانش راستای اجرای مديريت در بايد بمانند  باقي اين عرصه

  باشند. کوشا خود در سازمان
جاامع،   کیفیت مديريت جهان، ديگر در سرتاسر طرف از

تعاداد کماي از    و شاده  شاناخته  رقاابتي  مزيتاي  به عناوان 
  کیفیات  دارناد. ماديريت   را آن گرفتن ناديده توان ها شرکت

 و شرکت است کل در سطح مستمر بهبود فلسفه يک معجا
 بارآوردن  ساازمان  ياک  اصالي  هدف فلسفه، اين اساس بر

و  محصاوال   کیفیات  بهباود  طرياق  از مشاتريان  نیازهای
 خدما  است.  

 و مشاهورترين  از يکاي  جاامع  کیفیات  ماديريت  .1
  و يافتاه  هاای توساعه   فلسافه  و ترين مفاهیم پردوام
 ا را  که بوده گذشته قرن پايان در مديريت مدرن

جدياد   کارهاای  و کساب  تاريخ در عمیقي و شگرف
 مساتمر،  بهباود  باه  دساتیابي  داشته اسات. بارای  

 در بتوانند تا دهند ارتقا را خود بايد دانش ها شرکت
 کنند. استفاده آن از آينده

 باین  ارتبااط  اصالي  مديريت کیفیات جاامع کلیاد    .2
 داناش  سااختارهای  در موفقیت ساازماني و تغییار  

خلاق   را سازماني دانش ها بتوانند شرکت است. اگر
 توانناد  گیرناد، آنگااه ماي    کاار  به و کنند و مديريت

 کنند.   حفظ را خود رقابتي مزيت

 از هار ياک   باا  ارتباط در زيادی های و پژوهش ها مقاله
جاامع(   کیفیات  مديريت و دانش ابزار مهم )مديريت دو اين

 و ضارور   باه  دودمح ها اين پژوهش ولي اکثر منتشر شده
 هاای  بررساي  و عملاي  هاای  جنباه  بود و کمتار  آنها اهمیت

هاای   در پاژوهش  اسات. همچناین   گرفتاه  میداني صاور  
 جامع کیفیت و مديريت دانش مديريت بین ارتباط به گذشته

 .اسات  شاده  توجاه کماي   ها سازمان بر عملکرد آنها تث یر و
 ارتبااط  در مورد بیشتری تجربي شواهد بنابراين مقاله حاضر

 هاا، فاراهم   ساازمان  عملکارد  بار  آنهاا  تث یر و مقوله دو اين
 .کنند مي

مااديران، سرپرسااتان و بااا انجااام اياان تحقیااق کلیااه  
ديادگاه بهتاری    ابخانه ملاي تسازمان اسناد و ککارشناسان 

نسبت به وضعیت اين دو مقوله مهم مديريت کیفیت جاامع  
 و مااديريت دانااش در شااعب اسااتان پیاادا خواهنااد کاارد و 

گیری  توانند با آگاهي از ارتباط بین اين دو متغیر، تصمیم مي
 بهتری در مورد عوامل مؤ ر بر مديريت دانش داشته باشند.

 پیشینه پژوهش .2

 مدیریت کیفیت جامع

1جاوران  توساط  اولاین باار  
در  [3]2 دمیناگ  ادواردز و 

هاای   ساال  اواخار  تاا . گرفات  قرار توجه مورد تولید طراحي
 آمريکاايي کمتار باه آن    های شرکت 1980 از قبل و 1970
 باا  ژاپني های شرکت که بیني کرد پیش کردند؛ جوران توجه
 بالمناازع  اقتصادی يک قدر  به توانند مي کیفیت بر تمرکز

 1986 ساال  اسااس در  هماین  بار . تبديل شاوند  جهان در
 را ترقي توسعه کیفیت، مسیر امر به دادن اهمیت با ها ژاپني
 باه خاود   دوم را ساهم  جهاني اقتصاد در امروز و کردند طي

کیفیات   کنتارل  در ريشاه  جاامع  اند. کیفیات  داده اختصاص
 اقتبااس  آمريکاا  از دوم جهاني جنگ از بعد که دارد 3آماری

 باه  نهايات  و در4 جاامع  کیفیات  کنترل شده است. بعدها به
 کنگاره  1987ساال   شاد. در  معروف جامع مديريت کیفیت

                                                                                    
1. J. M. Juran 

2. W. Edvards Deming 
3. Statistical Quality Control 
4. Total Quality Control 
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 تصويب کارد  بالدريج را مالکوم و کیفیت جايزه ملي آمريکا،
 . يابد اهمیت آن به توجه و کیفیت شد موجب جايزه اين و

جاان  »تعريفي که از مديريت کیفیات جاامع، از ساوی    
در يکااي از جاازوا  وزار  تجااار  و صاانعت    1«اوکلنااد

انگلستان آمده است، عبار  است از: مديريت کیفیت جاامع  
 رقابات  و انعطاف ي،ا ربخش کلي، راه مديريت بهبود به طور

است کاه تماام واحادها،     يو خدمات یدیتول های مؤسسه در
[. 4] گیرد دربرمي سطوح کلی  در را سازمان افراد و ها  یتفعال

 روشجاامع،   یفیات ک يريتکردناد: ماد   یاان [ ب5] ینهمچن
 مااديريت و رياازی برنامااه باارای شااده تثيیااد   منااد نظااام
 .دارد دکاربر سازمان نوع هر در که هاست فعالیت

هاي مديريت کیفیت جامع در  . بررسی مؤلفه1جدول 

 هاي پیشین پژوهش
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 -(2012سلینا داوود و همکاران ) -(2014اووا )
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ا
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 -(2014ابویاسین و همکاران ) -(2014اووا )

اووا و همکاران  -(2012سلینا داوود و همکاران )

سوسن  -(2005) 2هونگ و هوا لین -(2009)

بحرینی و هوشنتی  -(1391بهرامی و همکاران )

(1388[ )7،] [6،] [8،] [9.] 
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 -(2012سلینا داوود و همکاران ) -(2014اووا )

 [،8] [،1] [،2( ]1391سوسن بهرامی و همکاران )
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 -(2012) 3سلینا داوود و همکاران -(2014اووا )

 [،8] [،1] [،2( ]1391همکاران )سوسن بهرامی و 

[9.] 

6 

ل 
حلی

و ت
ه 
زی
تی

ت
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اط
 

سوسن بهرامی و همکاران  -(2014وا )او

(1391[ )2،] [1،] [8،] [9.] 

                                                                                    
1. Okland 

2. Hung and Hui Lane 
3. Selina Daud et al 

در اين پژوهش برای سنجش مديريت کیفیت جاامع از  
ماداری،   ريزی استراتژيک، مشتری های رهبری، برنامه مؤلفه

مديريت فرايند، مديريت مناابع انسااني و تجزياه و تحلیال     
ر کدام اطالعا  استفاده شده است که در ادامه تعريفي از ه

 شود. ارائه مي
  :تماام  کنناده  هادايت  و ر محرکاه  موتاو  رهبتری 

 در و اسات  تعاالي ساازمان   مسایر  در های فعالیت
کناد   ماي  تاالش  عملکردهايي و ها راستای ارزش

 است. آن انتظار از که
 در اجازای کلیادی   از استراتژیك: ریزی برنامه 

 و آورناده محارک   فراهم اند و کیفیت هر چارچوب
 اند. کیفیت توسعه انتقال دفراين موتور

 مؤسسه، يک اولیه های رسالت از مداری: مشتری 

 هاای مشاتريان   خواساته  و نیازهاا  ساختن برآورده
  است.

 :تحلیال  و اطالعاا   تجزیه و تحلیر اطالعات 
 و هاا  داده از دسترساي  سازمان اطمینان چگونگي
 و کنندگان، شارکا  تثمین کارکنان، برای اطالعا 
باه   کماک  بارای  که کند مي فتوصی را مشتريان
 گیرد. مي قرار استفاده مورد مديريت گیری تصمیم

 هاا  خواسته تبديل برای سازمان فرایند: مدیریت 
 ياا  محصاول  طراحاي  باه  مشاتری  و انتظارهاای 

 مناد  نظاام  فرايناد  دارای و تحويل، تولید خدما ،
 است.

   و داناش  ساازمان  انستانی:  متدیریت منتابع 
 ساطوح  در تماامي  را خاود  کارکناان  توانمنادی 

ايان   و گیارد  ماي  کاار  باه  و توساعه  اداره، سازمان
 و هاا  مشاي  خاط  از حمايت راستای در را ها فعالیت

 باه  توجه و فرايندها عملیا  و ا ربخشي راهبردها
 کند. ريزی مي طرح کارکنان

  :اطمیناان  چگاونگي  تجزیه و تحلیر اطالعتات 
 بارای  اطالعاا   و هاا  ه داد دسترساي  از ساازمان 
 را مشاتريان  و شارکا  کننادگان،  تاثمین ، نکارکناا 
 گیاری  تصمیم به کمک برای کهکند  مي توصیف
 .گیرد مي قرار استفاده مورد مديريت
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 مدیریت دانش

تعريااف ساااده از مااديريت دانااش عبااار  اساات از:    
[. 10برانگیختن افراد به تساهیم داناش خاود باا ديگاران ]     

ط تاری از ماديريت داناش توسا     تعريف جامع و قابل قباول 
پتريش ارائه شده که عبار  است از: مديريت دانش، کسب 
دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکاان  

ای که آنان بتوانند بارای دساتیابي باه     گونه مناسب است، به
اهداف سازمان، بهترين اساتفاده را از داناش ببرناد )مرکاز     

 (.1986، 1وری آمريکا کیفیت و بهره

هاي مديريت ارتباط با مشتري  لفهبررسی مؤ. 2جدول 

 هاي پیشین پژوهش

 پژوهشگران عامل رديف

1 
کسم 

 دانش

 3دوران و همکاران -(2014) 2اووا

 4ابویاسین و همکاران -(2014)

سلینا داوود و همکاران  -(2014)

( 2009اووا و همکاران ) -(2012)

[7،] [6،] [8،] [9.] 

 اییاد دانش 2

هونگ و  -(2014ابویاسین و همکاران )

بحرینی و هوشنتی  -(2005هوا لین )

(1388) 

3 
اشتراک 

 دانش

زهرا  -(2014) 5ابویاسین و همکاران

اووا  -(2013صفرا کهره و همکاران )

 [.9] [،8] [،1] [،2( ]2009و همکاران )

5 
کاربرد 

 دانش

ابویاسین و همکاران  -(2014اووا )

زهرا صفرا کهره و همکاران  -(2014)

 6لینا داوود و همکارانس -(2013)

 -(2005هونگ و هوا لین ) -(2012)

 [،1] [،2( ]1388بحرینی و هوشنتی )

[8،] [9.] 

در اياان پااژوهش باارای ساانجش مااديريت دانااش از   
های کسب دانش، ايجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره  مؤلفه

                                                                                    
1. American Productivity & Quality Center 

2. Owie 
3. Duran et al 
4. Abuyasin et al 
5. Abuyasin et al 

6. Celina Dawood et al 

دانش و کاربرد دانش استفاده شده است که در ادامه تعريفي 
 شود. مي از هر کدام ارائه

7کسب دانش
 

ها طرح خااص خاود از    در اين مورد، بسیاری از سازمان 
های ماورد نیااز داخلاي و     ها، اطالعا  و مهار  دانش، داده

اناد. ماديريت داناش ماؤ ر باياد در       خارجي را ايجاد کارده 
سازی داخلي و خارجي، مؤ ر و فعاال باشاد. يکاي از     شفاف

از نقشه دانش است. ابزارهای تحقق اين مرحله، برخورداری 
ها و دانش ماورد نیااز افاراد و محال      نقشه دانش، تخصص

 [.11کند ] را در سازمان، مشخص مي آنها قرارگیری

 8ایجاد دانش

پايان است کاه شاامل    ايجاد يا تولید دانش فرايندی بي
های تازه و ترکیب قواعاد   های جديد، شناخت الگو خلق ايده

منظاور ايجااد و    ی جديد باه جدا از يکديگر و ايجاد فرايندها
خلق دانش جديد اسات. هماه ابزارهاای مشاارکتي کاه در      

گیرناد،   دست آوردن دانش مورد استفاده قرار ماي  راستای به
 [.12در خلق دانش مؤ رند ]

 9 اشتراک دانش

شرطي  تقسیم و پراکندگي دانش در داخل سازمان، پیش
 حیاتي برای ايجاد اطالعا  و تجااربي اسات کاه ساازمان    

استفاده کناد. در ايان خصاوص، اساتفاده از      آنها تواند از مي
بینااي  زبااان واضااح و روشاان باارای انتقااال دانااش، پاایش 

گذاری داناش، حمايات    هايي مناسب برای به اشتراک پاداش
تواناد ماؤ ر    فرهنگ سازماني از اشتراک و انتقال دانش ماي 

اساساي ايان اسات کاه باه       ساوال باشد. در ايان مرحلاه،   
 [. 13توان تسهیل کرد ] ری دانش را چگونه ميگذا اشتراک

10ذخیره دانش
 

اين مرحله به ذخیره،  بت، ضبط و نگهداری داناش در   
شکل و يا چارچوبي اشاره دارد که پیوساتگي اجازای آن را   

                                                                                    
7. Earn Knowledge 

8. Knowledge Creation 

9. Knowledge Sharing 

10. Knowledge Saveing 
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حفظ کند و قابلیت بازيابي و استفاده توسط کارکنان سازمان 
بارای   زمینه الزم را داشته باشد. در حقیقت اين مرحله پیش

 [.14انتقال و تبادل دانش است ]

1کاربرد دانش
 

در اين مرحله، تمام توجه مديريت دانش به ايان نکتاه    
ها، کاربردی شاود   متمرکز است که دانش موجود در سازمان

دهي سازمان بیانجامد. اهمیت بسیار دانش، اجرای  تا به سود
های سازمان تضامین   آن را در هر زمان و در تمامي فعالیت

کند. برای تحقق اين امار، ترکیاب وظاايف روزاناه باا       نمي
وظايف مرتبط با مديريت داناش، حمايات ماديران عاالي و     
استفاده از دانش برای رقابت و افزايش کارايي، مؤ ر خواهاد  

 [.15بود ]

 مدل مفهومی پژوهش

هااای معتباار  الهسااو ر هااا هپااس از ماارور مسااتند مقالاا
ه باا پیشاینه تحقیاق    داخلاي، در رابطا  ي المللي و بعضا  بین

  مورد استفاده قرار گرفت.زير مدل ارائه شده   ، حاضر

 
. مدل مفهومی پژوهش بر اساس چارچوب نظري 1شکل 

 [.17[ ]16پژوهش ]

                                                                                    
1. Knowledge Application 

 هاي پژوهش فرضیه. 2

صور  زيار   های پژوهش به با توجه به اين مدل فرضیه
 شود. مطرح مي

 فرضیه اصلی .3

مادیریت داناش در   های مادیریت کیفیات جاامع بار      مؤلفه

 تأایر دارد.ابخانه ملی تسازمان اسناد و ک

 هاي فرعی فرضیه .4

سااازمان اسااناد و رهباری باار مااديريت داناش در    .1
 تث یر دارد؛ابخانه ملي تک

رياازی اسااتراتژيک باار مااديريت دانااش در  برنامااه .2
 تث یر دارد؛سازمان اسناد و کنابخانه ملي 

ناد سازمان اسا مداری بر مديريت دانش در  مشتری .3
 تث یر دارد؛ابخانه ملي تو ک

سازمان اساناد  مديريت فرايند بر مديريت دانش در  .4
 تث یر دارد؛ابخانه ملي تو ک

سازمان مديريت منابع انساني بر مديريت دانش در  .5
 تث یر دارد؛ابخانه ملي تاسناد و ک

تجزيه و تحلیل اطالعاا  بار ماديريت داناش در      .6
 ارد.تث یر دابخانه ملي تسازمان اسناد و ک

 شناسی پژوهش روش .5

کاربردی و از نظر روش، توصیفي  پژوهش از نظر هدف،
شاامل  جامعه آماری تحقیاق حاضار   از نوع پیمايشي است. 

ساازمان اساناد و   سرپرساتان، ماديران و کارشناساان    کلیه 
برای محاسابه تعاداد   است.  نفر 866به تعداد  کنابخانه ملي

باا توجاه باه     اسات، استفاده شده  2فرمول کوکراننمونه از 
فرمول کوکران، در اين تحقیق حجم نمونه برابار اسات باا    

روش انتخاب  پرسشنامه برگشت داده شد. 216نفر که  266
 های آماری در اين پژوهش، باا توجاه باه موضاوع و     نمونه

بارای   .اسات  تصاادفي سااده  گیری  ماهیت آن، روش نمونه

                                                                                    

2.  𝑛 =
𝑁×(𝑍×𝑙2)2×𝑃𝑄

𝑁×𝑑2+(𝑍×𝑙2)2×𝑃𝑄
 

 مدیریت کیفیت جامع

 رهبری

ریزی استراتژیکبرنامه  

مداری مشتری  

یندفرامدیریت   

 مدیریت منابع انسانی

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 مدیریت دانش
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ای  تابخاناه های مورد نیاز از روش مطالعا  ک آوری داده جمع
ابزار گردآوری در اين است.  و مطالعا  میداني استفاده شده

پژوهش، پرسشنامه استاندارد اسات. بخاش اول پرسشانامه    
شاناختي )جانس، سان، وضاعیت      شامل متغیرهای جمعیات 

تثهل، میزان تحصیال ، تجربه شغلي( اسات و بخاش دوم   
سوال مرتبط با متغیرهای پژوهش اسات کاه بار     39حاوی 

 مقیاااس لیکاار  تهیااه شااد. همچنااین پژوهشااگر اساااس 
با استفاده از  منظور افزايش قابلیت اعتماد ابزار اعتبارآن را  به

کاه   ضريب آلفای کرونباخ ماورد سانجش قارار داده اسات    
هاا از   همچنین برای تجزيه و تحلیال داده  .تثيید شد 911/0

« اس ال پاي »اسامار    سازی معادال  ساختاری روش مدل
 د.شبهره برده 

باارای بررسااي میاازان پايااايي پرسشاانامه از  در ادامااه 
معیارهای روش حداقل مربعا  جزيي اساتفاده شد. در ايان  

بارهاای  ( 1شااود:   روش پايايي توسط دو معیار سنجش مي
 ترکیبي ( پاياايي 2 عاملي؛

دهنده قدر   است که نشان 1و  0بار عاملي عددی بین 
ر پنهاان )متغیار   ( در سنجش متغیا سواليک متغیر آشکار )

 ساوال نزديکتر باشاد، قادر     1اصلي( است هرچه عدد به 
 3/0بودن ضرايب بارهای عاملي،  مالک مناسب .بیشتر است

 [.18است ]
ضااريب پاياااايي ترکیباااي نیاااز میااازان همبساااتگي 

بارای باارازش کااافي     بااه يکاديگر   عاد يااک ب  هاا  سوال
ر مقادا  کناد.  ماي گیااری را مشااخص    هاای اناادازه  مادل

[. 19] باشااد 7/0ضااريب پايااايي ترکیبااي بايااد باااالتر از  
گااردد کااه  روايااي همگاارا بااه اياان اصاال برمااي همچنااین
ای داشاته   های هر سازه با يکديگر همبستگي میانه شاخص

(، معیاار همگارا   1996و همکااران )  1باشند. طبق نظر مگنر
 2های استخراجي بودن روايي اين است که میانگین واريانس

  نتاايج مرباوط باه پاياايي پرساشنامااه باشد.  4/0بیشتر از 
( نشان 3شده در جدول شماره ) پژوهش توسط دو معیار ياد

 .داده شاده و پاياايي قابال قباول ابعاد مشهود است
 

                                                                                    
1. Magner 
2. AVE 

 روايی همگرا و پايايی .3جدول 

 متغیرهاي تحقیق
ضريب پايايی 

 ترکیبی

میانگین واريانس 

 استخراجی

 0.783183 0.955253 کیژاسترات ازیر برنامه

 0.934911 0.965175 ل اطالعاتیو تحل یهتیز

 0.715959 0.938851 ارهبر

 0.794134 0.971333 ت دانشیریمد

 0.893146 0.949830 ندیت فرایریمد

 0.810338 0.947968 امدار امشتر

 0.783783 0.934911 یمنابع انسان

ساه   شود مادل از لحااظ هار    طور که مشاهده مي همان
 الذکر در سطح بسیار خوبي قرار دارد. معیار فوق

بررسي روايي واگرا از طريق مقايسه میازان همبساتگي   
هااايش در مقاباال همبسااتگي آن  يااک سااازه بااا شاااخص

ها )روش فورنل و الرکر(، که نتاايج   ها با ساير سازه شاخص
( آمده است نشان از تثيید رواياي واگارا باه    4آن در جدول )
. قطر اصلي اين ماتريس حاوی جذر مقاادير  روش دوم دارد

هاای تحقیاق اسات.     های استخراجي سازه میانگین واريانس
های استخراجي هار   اگر میزان جذر مقادير میانگین واريانس

هاا بیشاتر    سازه از میزان همبستگي آن سازه با سااير ساازه  
 باشد از نظر فورنل و الرکر دارای روايي واگرا خواهد بود. 

کند و  های پژوهش صدق مي در مورد تمام سازهاين امر 
اين امر نشان از تثيید روايي واگرا دارد. بار اسااس مطالاب    

 Smart PLSافزار  شده و نتايج حاصل از خروجي نرم عنوان
هاای   دهناده ايان اسات کاه مادل       در جداول فاوق نشاان  

گیری از روايي )همگرا و واگرا( و پايايي )باار عااملي،    اندازه
يايي ترکیبي و ضاريب آلفاای کرونبااخ( مناساب     ضريب پا

 برخوردار است.

 هاي پژوهش يافته .6

 سازی معادالت ساختاری مدل

است تا  الزمیری اکنون گ  های اندازه پس از آزمون مدل

ارتبااط باین    ۀدهناد  مدل ساختاری ارائاه شاود کاه نشاان    
سااازی معااادال   متغیرهااای مکنااون تحقیااق اساات. ماادل
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ژوهشي رايج در علوم ماديريت، پزشاکي و   ساختاری، ابزار پ
علوم اجتماعي در دو سه دهه اخیر بوده است. باا توجاه باه    

 ازدر اياان قساامت، بااا اسااتفاده    شااده مطالااب مطااروح 
SMART-PLS ا رگاذاری   فقدان، به بررسي ا رگذاری يا

هاای   اداماه، شااخص   در و شود عوامل ياد شده پرداخته مي
نیز مورد بررسي قرار  سنجش عوامل و ضريب تعیین عوامل

د. برای بررسي برازش مادل سااختاری پاژوهش از    گیرن مي
تارين معیاار    شود که اولاین و اساساي   چند معیار استفاده مي

[. 19اسات ]  T-value ضرايب معناداری يا هماان مقاادير  
به اين صور   Tرازش مدل ساختاری با استفاده از ضرايب 

باشد تاا بتاوان در    بیشتر 96/1است که اين ضرايب بايد از 
 را تثيید کرد. آنها بودن درصد معنادار 95سطح اطمینان 

 
 . مدل در حالت اعداد معناداري2شکل 

دومین معیار برای بررسي برازش مدل ساختاری در يک 
 یدرونازا  پنهاان  یرهاا یمتغ به مربوط R2 بيضراپژوهش 

 ریتاث   از نشاان  کاه  اسات  یاریمع R2. است مدل(  وابسته)
دارد و ساه مقادار    زا درون ریا متغ کيا  بر زا برون یرهایمتغ

 یمتوساط و قاو   ف،یضع ريمقاد یبرا 67/0و  33/0، 19/0
R2 یباال اریمع نيا پژوهش ني. در اشود يدر نظر گرفته م 
اند، پس مدل ساختاری از منظار   )مالک مقادير قوی( 67/0

 اين معیار نیز دارای برازش مناسبي است.
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 حالت ضرايب استاندارد شده بار عاملی . مدل در3شکل 

 برازش مدل کلی .7

گیاری و   مدل کلي شاامل هار دو بخاش مادل انادازه     
شود و با تثيید بارازش آن، بررساي بارازش در     ساختاری مي

شود. برای بررساي بارازش مادل کلاي      يک مدل کامل مي
 سنجیده شود: GOF نام به اریمعکافي است يک  فقط

 
از میاااانگین مقاااادير  میااازان 

 آيد. دست مي آمده است، به 4اشتراکي که در جدول 

 . مقادير اشتراکی4جدول 

 مقادير اشتراکی متغیرها

 0.681097 کیاستراتژ ازیر برنامه

 0.873891 ل اطالعاتیو تحل یهتیز

 0.688532 ارهبر

 0.871418 ت دانشیریمد

 مقادير اشتراکی متغیرها

 0.730138 ندیت فرایریمد

 0.784711 امدار امشتر

 0.675552 یمنابع انسان

با توجه به مقادير جدول فوق میازان میاانگین مقاادير    
 .771/0اشتراکي برابر است با 

زای مرتبه اول در اين  آنجا که يک متغیر پنهان درون از 

 953/0برابر است با:  مدل وجود دارد بنابراين مقدار 
  برابر است با: GOFمقدار معیار 

 

  

 به عناوان که  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 
معرفاي شاده    GOF یبارا مقادير ضعیف، متوسط و قاوی  

953/0  771/0  857/0  



 هیافتر مطالعه تأثیر مديريت کیفیت جامع بر مديريت دانش
 

105 

برای ايان معیاار نشاان از     857/0[ حصول مقدار 20است ]
 برازش مناسب مدل کلي تحقیق است.

 ها آزمون فرضیه .8

دار  امعنا  T-value اس، آماره ال افزار اسمار  پي در نرم
 T مقادار  دهناد. اگار    تغیرها را بر هم نشاان ماي  بودن ا رم
دار  امثبات وجاود دارد و معنا    باشد؛ يعني، ا ار  96/1بیشتراز 
يان  ه اباشد، با  6/0باالی  ضرايب مسیر اگر  نینچاست. هم

 معناست که ارتبااطي قاوی میاان دو متغیار وجود دارد، اگر
ند، باشا  3/0زير  باشند، ارتباط متوسط و اگر 6/0و  3/0  بین

هااای  داده( 2003، 1دارد )چااین ارتباااط ضاااعیفي وجاااود  
 افااازار  دساات آمااده، از تحقیااق میااداني در نااارم      بااه

SMART-PLS نتاايج  3و  2 شاکل و مطاابق   شد اجارا ،
واقااع  دساات آمااد. تحلیاال هاار يااک از روابااط کااه در  بااه

صااور   ، بااهاسااتهااای تحقیااق  دهناااده فرضاایه نشااان
 .ده استنشان داده ش 5 شده در جدول خالصه

. جدول ضريب مسیر و عدد معناداري فرضیه 5جدول 

 اصلی

 مسیر میان متغیرها
ضرايب 

 استاندارد

اعداد 

 معناداري

نتیجه 

 فرضیه

تأ یر رهبرا بر مدیریت 

 دانش
 تأئید 3.481 0.186

ریزا  تأ یر برنامه

استراتژیک بر مدیریت 

 دانش

 رد شد 0.362 0.144

مدارا بر  تأ یر مشترا

 انشمدیریت د
 رد شد 0.318 0.223

تأ یر مدیریت فرایند بر 

 مدیریت دانش
 رد شد 1.44 0.182

تأ یر مدیریت منابع 

 انسانی بر مدیریت دانش
 رد شد 1.68 0.132

تأ یر تیزیه و تحلیل 

اطالعات بر مدیریت 

 دانش

 رد شد 0.655 0.197

                                                                                    
1. China 

 96/1کاه بیشاتر از    481/3برابر باا   Tبا توجه به آماره 
در  رهبری بر مديريت داناش شود که  جه گرفته مياست، نتی

درصد تث یر معنادار دارد. همچنین میازان   95سطح اطمینان 
 رهبری بر مديريت داناش ، بنابراين 186/0ضريب استاندارد 

 تث یر معنادار و قوی دارد.
 96/1از   کاه کمتار  362/0برابار باا    Tبا توجه به آماره 

ريازی اساتراتژيک بار     برناماه گیريم فرضیه  است، نتیجه مي
 ، اين فرضیه رد شده است.مديريت دانش

 96/1کاه کمتار از    318/0برابر باا   Tبا توجه به آماره 
مداری بار ماديريت    مشتریاست، نتیجه چنین است: فرضیه 

 اين فرضیه رد شده است. دانش
 96/1کاه کمتار از    44/1برابار باا    Tبا توجه به آمااره  

ماديريت فرايناد بار    ضایه  شاود، فر  است، نتیجه گرفته ماي 
 اين فرضیه رد شده است. مديريت دانش

 96/1کاه کمتار از    68/1برابار باا    Tبا توجه به آمااره   
ايان   مديريت منابع انساني بر ماديريت داناش   است، فرضیه
 شود. فرضیه رد مي

 96/1کاه کمتار از    655/0برابر باا   Tبا توجه به آماره 
و تحلیال اطالعاا    تجزيه  است، نتیجه چنین است، فرضیه 

 اين فرضیه رد شده است. بر مديريت دانش

 گیري  نتیجه .9

عصر حاضر که عصر دانش يا عصار اطالعاا  نامیاده    
باه  عام و جوامع سانتي را   به طورشود، جوامع بشری را  مي
خاص در وضعیت و شارايطي قارار داده کاه حیاا  و      طور

هاا و   ، شیوهاستمرار حیا ، مستلزم استفاده از راهکارها، ابزار
های مناسب با آن است. اگر در اوايل دوران انقاالب   رويکرد

ها ا ربخشي و راندمان و در نتیجاه تواناايي    صنعتي، سازمان
دادناد،   خود را با کار کردن نیروی کاار سااده افازايش ماي    

هاا در حاال روياارويي باا      اکنون در عصر دانش که سازمان
ترناد،   راتاب پیچیاده  رقابت جهاني فزاينده و مشترياني به م

فکری، نظر مديران را به خود جلب   سرمايه به عنواندانش 
هااای مناسااب باارای   کاارده و نوياادبخش ايجاااد فرصاات 

ابازار کلیادی    باه عناوان  هاسات. ماديريت داناش     سازمان
های تعريف،  مند و فرايند مديريت قرن جديد، استراتژی نظام

از ساوی   کارگیری اطالعاا  و داناش   دستیابي، انتقال و به
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ها است کاه موجاب ايجااد ناوآوری، تواناايي       افراد سازمان
شود و ضمن کماک باه حال     وری مي رقابت و ارتقای بهره

گیری پويا  ، ياد ريزی استراتژيک برنامه  ، گیری مشکل تصمیم
کند و به آگاهي  گیری مي های ذهني جلو و ... از زوال دارايي

ن را افاازايش پاذيری ساازما   افزاياد و انعطاااف  ساازمان ماي  
 را داناش  دسترسي و فناوری ابعاد قو  [ دلیل21دهد ] مي

طراحاي   زمیناه  در ساازمان  فناي  تواناايي  باه  تاوان  ماي 
 نسبت زمینه اين در داده های پايگاه و اطالعاتي های سیستم

 ايجااد  و ماديريت داناش   زمینه در سازمان داد. راهبردهای

 و شاناخت  هب نیاز نسبي به طور کنوني شرايط در نیز دانش
 شارايط  در آماده  دسات  باه  زيرا اعداد دارد بیشتری تقويت

 هاای  دارد. يافتاه  اخاتالف  ابعااد  ساير به نسبت نیز مطلوب

 اسات کاه   داده نشان پژوهش های فرضیه آزمون از حاصل

ماديريت داناش    های مديريت کیفیت جاامع بار   تث یر مؤلفه
شاان  های پژوهش ن عبار  ديگر يافته است. به بوده متفاو 

دهد مؤلفه رهبری از مديريت کیفیت جامع تث یر مثبت و  مي
هاای ايان    معناداری بر مديريت دانش دارد ولي ديگر مؤلفه

 متغیر تث یر مثبت و معناداری بر مديريت دانش ندارند.
پیشاانهادهای پااژوهش بااه دو بخااش پیشاانهادهای    

مند باه   کاربردی و پیشنهادهايي به ساير پژوهشگران عالقه
 شوند.  در خصوص موضوع فوق تقسیم مي پژوهش

در بخااش پیشاانهادهای کاااربردی بااه مااواردی اشاااره 
شود که برای تمرکز بیشتر بار نقاش ماديريت کیفیات      مي

جامع بر مديريت دانش و بهباود و ارتقاای آن در ساازمان،    
 مورد استفاده قرار گیرد. 

در بخش پیشنهادهايي به پژوهشگران ديگر به مواردی 
دلیل کمباود امکاناا  محقاق، امکاان      شود که به اشاره مي
به شود که  نها نبوده است و يا مواردی را شامل مي بررسي آ
 شوند. مکمل پژوهش انجام شده محسوب مي عنوان

 پیشنهادهاي کاربردي  .10

ارتبااط   فقاط دهد کاه   های اين پژوهش نشان مي يافته
غیار  بین مؤلفه رهبری از متغیر مديريت کیفیت جاامع باا مت  

های متغیار   مديريت دانش معنادار است و ارتباط ديگر مؤلفه
مديريت کیفیت جامع با ماديريت داناش طباق نتاايج ايان      

های جاانبي پاژوهش    پژوهش معنادار نیست. همچنین يافته

هاای ماديريت کیفیات     به بررسي وضعیت هر يک از مؤلفه
بودن  جامع مورد مطالعه پرداخته است و با توجه به نامناسب

های مديريت کیفیت جامع و مديريت داناش   برخي از مؤلفه
ساازمان اساناد و   که طبق پاسخ داده شده توسط کارکناان  

دسات   های موجود در پرسشانامه باه   سوالبه ابخانه ملي تک
 آمده است، در ادامه پیشنهادهايي برای تقويات هار ياک از   

 شود: ارائه مي آنها
کناد   ان ماي شدن فرضیه اصلي کاه بیا   با توجه به تثيید

های ماديريت کیفیات جاامع بار ماديريت داناش در        مؤلفه
تاث یر دارد پیشانهادهای زيار    سازمان اسناد و کنابخانه ملي 

 د:شو مطرح مي
    مديران با توجه به روحیا  کارکناان تادابیری را

بیانديشندکه موجب تشويق کارکنان به مشاارکت  
 ها شود؛ در مديريت کیفیت و بهبود فعالیت

  علاات توانمندسااازی  سرپرسااتان، بااهمااديران و
های آموزشي ضمن کار يا آموزش  کارکنان برنامه

هاای اداری خاود را    های بعد از سااعت  در ساعت
 سرلوحه کار خود قرار دهند؛

    هاا و   مديران تمرکز بر اجارای ا اربخش سیساتم
های تضامین کیفیات را در اولويات کااری      روش

 خود قرار دهند. 

کند رهبری  اول که بیان مي با توجه به رد شدن فرضیه
تاث یر  سازمان اساناد و کنابخاناه ملاي    بر مديريت دانش در 

 شود: دارد پیشنهادهای زير مطرح مي
      مااديران زمینااه تشااويق کارکنااان باارای بااه

 گذاری دانش را فراهم آورناد. و از داناش   اشتراک
های مختلف اساتفاده کنناد زيارا از     در زمینه آنها

کارکناان ديادگاه ماؤ ر     اين طريق کارکنان برای
 شود؛  بودن ايجاد مي

   از آنجااااايي کااااه مشااااارکت کارکنااااان در
هاايي باه اشاتراک داناش کماک       گیاری  تصمیم

شاود زمیناه مناسابي بارای      کند پیشنهاد ماي  مي
هااای نااوين باارای بااه   سااازی فناااوری فااراهم
 گذاری مؤ ر دانش تهیه و تنظیم شود. اشتراک
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کناد   ان ماي با توجه باه رد شادن فرضایه دوم کاه بیا     
سازمان اسناد و ريزی استراتژيک بر مديريت دانش در  برنامه

 شود: تث یر دارد پیشنهادهای زير مطرح ميابخانه ملي تک
     شاود   با توجه به تغییارا  محیطاي پیشانهاد ماي

کاردن   هاايي را در زمیناه منعطاف    مديران برنامه
هااای سااازمان باارای اعمااال  هااا و رويااه سیسااتم

فاوری بارای اساتفاده از    اصالحا  و بهبودهاای  
دانش جدياد ايجااد ياک واحاد ساازماني مجازا       

منظور نظار  و پیگیری برای استفاده از دانش  به
 طراحي کنند؛ آنها جديد و ارزيابي نتايج

  مديران سازمان با توجه به امکانا  سازمان زمینه
ريزی استراتژيک مناسب، با يک  ايجاد يک برنامه

  بازاريااابي بخااش تخصصااي در زمینااه تحقیقااا
 منظور تولید دانش جديد را فراهم آورند. به

کناد   با توجه به رد شادن فرضایه ساوم کاه بیاان ماي      
سااازمان اسااناد و مااداری باار مااديريت دانااش در  مشااتری

 شود: تث یر دارد پیشنهادهای زير مطرح ميابخانه ملي تک
 وگو و تبادل داناش   هايي برای گفت ساالنه جلسه

مايندگان مشتريان تشکیل تمام اعضا سازمان و ن
شود تا از اين طريق ارتباط بین سازمان، مشاتری  

 و کارکنان قوی تراز قبل شود؛

      مديران سازمان دسات باه تادابیری در راساتای
های جديد برای دريافت دانش ضامني   توسعه راه

کارکنااان و اسااتفاده بهینااه ازدانااش کارکنااان   
 بپردازند.

کناد   بیاان ماي   با توجه به رد شدن فرضیه چهاارم کاه  
 سااازمان اسااناد ومااديريت فراينااد باار مااديريت دانااش در 

 شود: تث یر دارد پیشنهادهای زير مطرح ميابخانه ملي تک
  هااای ويااژه باارای   مااديران بااه ايجاااد سیسااتم

 سازی دانش بپردازند؛ سازی و مستند ذخیره

 منظور تسهیل و بازيابي داناش، توساط    مديران به
و قابال درک از   افراد ساازمان باه تعرياف سااده    

 سازی دانش بپردازند؛ سیستم ذخیره

 دانش فرايند تبديل دانش انتقال بعد تقويت برای 

 در شاود  سازمان پیشنهاد مي در صريح به ضمني

 ناوين  راهکارهاای  و خالقیات  هرگونه راستا اين

 ارائاه  ساازمان  افاراد در  توساط  شده کاه  مدون

 تاا  شاود  آوری جماع  متمرکز صور  به و شود مي

 .باشد دسترس قابل افراد نیز بقیه یبرا

کناد   با توجه به رد شدن فرضایه پانجم کاه بیاان ماي     
سازمان اساناد و  مديريت منابع انساني بر مديريت دانش در 

 د: شو تث یر دارد پیشنهادهای زير مطرح ميابخانه ملي تک
    از آنجايي که قرار گرفتن نیروی انسااني مناساب

ايش عاماال در جايگاااهي متناسااب بااا اسااتعداده
شاود   موفقیت هار ساازماني اسات پیشانهاد ماي     

های منابع  های قابلیت بهبود فعالیت  مديران برای
را در نظار گرفتاه و باه آن جامعاه عمال       انساني 
 بپوشانند؛

     از آنجايي که داشتن داناش تخصصاي کارکناان
يک عاملي برای جلو افتادن از رقباسات ماديران   

راهم آورناد تاا   ای را برای کارکناان فا   بايد زمینه
منجر به تشاويق کارکناان متخصاص باه  بات      

 دانش ضمني خود شوند؛

   باه عناوان  زمینه چرخش شغلي مستمر کارکناان 
فاراهم    آنها گذاری دانش ابزاری برای به اشتراک

شود زيرا آموزش عملي بهتر از نظرياه در زمیناه   
 دهد؛ گذاری اطالعا  پاسخ مؤ ر مي اشتراک

  منظاور اساتخدام    را باه  سازمان تمام تمرکز خاود
  کارکنان برجسته انجام دهاد و ضامن آن زمیناه   

کردن ساازوکارهای مناساب    مناسبي برای فراهم
کردن  منظور حفظ دانش کارکنان فعلي و فراهم به

امکانا  فني مناسب برای کسب دانش کارکناان  
 فعلي فراهم آورد؛

 هاای  کاالس  تقويات  دانش به مؤ ر انتقال برای 

به طور  ها دوره پردازيم، زيرا اينشرکت ب آموزشي
 کارکناان  توساط  جديدالورود کارکنان برای عمده

 بین دانش هدف انتقال با شود مي برگزار تر سابقه با

 خاروج  باا  داناش  حاذف  از جلوگیری و کارکنان

 خواهد شد. تشکیل افراد از برخي
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کناد   با توجه به رد شدن فرضایه ششام کاه بیاان ماي     
ساازمان  بار ماديريت داناش در     تجزيه و تحلیل اطالعاا  

تاث یر دارد پیشانهادهای زيار مطارح     ابخانه ملي تاسناد و ک
 شود: مي

    مديران در تمام واحدها به ايجاد سیساتمي بارای
های داخلي در سازمان بپردازناد.تا   آوری داده جمع

از اين راه بتوانند، تجزياه و تحلیال اطالعاا  را    
 انجام دهند و به نتايج مناسبي برسند؛

       مديران باه ايجااد اطالعاا  باازار بپردازناد و از
اطالعا  مناسب در زمیناه کااری خاود اساتفاده     
کنند و در انتها باه بررساي سیساتم باازخورد در     

 سازمان بپردازند؛

 فاصاله  وجاود  و حاضر پژوهش نتیجه به توجه با 

 به بعد دسترسي دو در مطلوب و موجود وضع بین

سازمان به  شود دانش، پیشنهاد مي انتقال و دانش
 آنچاه  شبیه حساسیت، آموزش های گروه تشکیل

 رفتارشناسي و شناسي روان در درماني در گروه که

 های بازه در ها گروه اين های جلسه شود، مي انجام

 در افراد بین دانش تبادل منظور به مشخص زماني
 سازمان برگزار شود.

 پیشنهادهايی براي پژوهشگران آتی  .11

 شاده،   هاای ارائاه   ان مسئله و تحلیال مستند به بی
منظور انجاام   پیشنهادهايي به به عنوانموارد زير 
های آتي در ارتبااط باا موضاوع تحقیاق      پژوهش

 شود: مطرح مي
 های مديريت کیفیت جامع بار   بررسي تث یر مؤلفه

 ها؛ مديريت دانش در ساير استان

 هاای   از کتابداری برخي انجام پژوهشي مشابه در
 و مقايسه آن با نتايج اين پژوهش؛ ها دانشگاه

 ساازی   سازی و مساتند  های ذخیره بررسي سیستم
 منظور تسهیل بازيابي دانش؛ دانش به

 منظاور   های تشويقي کارکناان باه   بررسي سیستم
 ؛آنها سازی دانش ضمني مستند

  بررساااي میااازان تاااث یر چااارخش شاااغلي بااار
 گذاری دانش کارکنان؛ اشتراک

 منظاااور  باااههاااای ناااوين  شناساااايي فنااااوری
 گذاری دانش کارکنان؛ اشتراک

 های جديد برای دريافت دانش ضمني و  کشف راه
 ؛آنها استفاده مؤ ر از

  سازوکارهای مناسب برای حفظ دانش کارکنان؛ 

 .امکانا  فني مناسب برای کسب دانش کارکنان 
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Abstract 

The presented investigation was performed to study the relationship between the comprehensive 

quality management and knowledge management. In order to evaluate the overall quality 

management, Malcolm Baldrige's model was utilized with six components of leadership, strategic 

planning, customer orientation, process management, human resources management and information 

analysis. The knowledge management also includes five processes of knowledge acquisition, 

knowledge creation, knowledge sharing, knowledge storage, and knowledge use.  

From the view of practical purpose and method, this research is stored in descriptive - survey research. 

The statistical population of the study was all managers, supervisors and experts of the National 

Library and Documentation Organization. To determine the sample size, the Cochran formula was 

used and according to the sample population of 866 employees, 266 persons were computed for the 

required sample size. The data collection instruments were standard questionnaire which their 

reliabilities were confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.896. Structural equation modeling 

software Smart PLS was used for data analysis. According to the research findings, there was a 

positive and significant relationship between the leadership component and knowledge management in 

the National Library and Documentation Organization and the relationship between other components 

Comprehensive QM management with KM is not approved. 

Keywords: Strategic Planning, Human Resources Management, Comprehensive Quality  

Management, Knowledge Management. 
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