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 چکیده:

 باشد، پژوهش حاضرمیی سازمان یبر عملکرد شرکت با نقش چابک یدانش سازمان یهاهیرو ریتأثهدف این پژوهش 

باشد، نان بانک تجارت میانجام شده است. جامعه آماری کلیه کارک پیمایشی-توصیفیاز نظر هدف، کاربردی و از نظر روش 

از طریق  بیبه ترتگردید، بدین منظور روایی و پایایی پرسشنامه  مندبهرهاز پرسشنامه ها پرسشنامه داده یآورجمع منظوربه

ها با کمک معادالت ساختاری نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل داده روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت،

 یسازمان یچابک .دارد ریسازمان تأث یبر چابک یکاربرد یهاهیرو .دارد ریدانش تأث یکاربرد یهاهیروکسب دانش بر  یهاهیرو

 .دارد ریتأث یسازمان یچابک یانجیدانش بر عملکرد شرکت با نقش م یکاربرد یهاهیرو .دارد ریبر عملکرد شرکت تأث

 شرکت، کسب دانش، کاربرد دانش، چابکی سازمانی دانش سازمانی، عملکرد یهاهیروکلمات کلیدی: 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational 

knowledge practices on the company's performance with the role of 

organizational agility. The present research is applied in terms of purpose and 

descriptive-survey method. The statistical population is all employees of the Bank 

of Commerce. In order to collect the data, the questionnaire was used by the 

questionnaire. For this purpose, validity and reliability of the questionnaire were 

confirmed by content validity and Cronbach's alpha, respectively, and the results 

of the data analysis were indicated using structural equations. Knowledge 

management practices have an impact on the organization's agility. 

Organizational hacking has an impact on firm performance. Applied knowledge 

systems have an impact on the firm's performance with the intermediate role of 

organizational agility. 

Keywords: Organizational knowledge practices, Company performance, 

Knowledge acquisition, Knowledge application, Organizational agility 
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