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 مقدمه

 یشیخود پ یبمانند و در عرصه رقابت از رقبا یسودآور باق کنند یمتالش  ها بنگاهامروزه همه 

با  ها آن، یرونیط بی. در محشوند یمگوناگونی مواجه  یرونیو ب یدرون یها چالش رند، ولی بایبگ

شتر یو با انتظارات ب تر آگاهان ی، مشتریو جهان یش رقابت داخلیاز افزا یناش یدهایو تهد ها فرصت

 یشتریب ییز آنها با فشارهاین یط درونیروبرو هستند. در مح یع در فناوریسر یها شرفتیپو با 

را  یرا کاهش دهند و به طور همزمان اثربخش ها نهیهز، ییاراکهستند تا در راستای افزایش مواجه 

جه یان ارتقاء دهند. در نتیمشتر یشتر برایجاد ارزش بیافته و ایبهبود  یق ارائه خدمات مشتریاز طر

وار است ار دشیبلندمدت بس یش بودن از رقبا برایه بقاء و پک ابندی یمدر  ها شرکت، ها چالشن یا

بقاء خود را حفظ و موقعیت خود را  توانند یم ییها بنگاه(. در چنین فضایی تنها 2004، 1)بابیت

ارتقاء دهند که تمرکز خود را بر همه ابعاد رقابت یعنی کیفیت، قیمت، سرعت، پاسخگویی به 

د پیشی مشتری و نوآوری معطوف نمایند، تا با کسب مزیت رقابتی پایدار بتوانند از رقبای خو

را از  ها شرکتر انتظارات مشتریان از کاال و خدمات و تغییرات محیطی، یین تغیبگیرند. همچن

با تخصیص  ها بنگاه. دهد یمآنها قرار  فراروی ییها چالشلحاظ رقابتی تحت فشار قرار داده و 

محصوالت و  توانند یمو کسب مزیت رقابتی پایدار  ها ییتواناو  ها یستگیشاکارای منابع، بهبود 

که اغلب  میابی یمموفق در  یها شرکتخدمات بهتری نسبت به سایر رقبا عرضه کنند. در بررسی 

)آلبرت و  سازد یمدارند که آنها را قادر به رقابت در بازارهای پرنوسان امروز  ییها یتوانمندآنها 

 (.2012، 2سیربان

 در .باشد یمقابلیت پویایی  دشو یمیکی از عواملی که باعث کسب مزیت رقابتی در سازمان 

 ارزش با منابع تجدید باید به سازمان رقابتی، برتری تثبیت به منظور خارجی محیط تغییر شرایط

 تغییرات مداوم این بر تا آورند یم فراهم امکان را این سازمانها یبرا پویا یها تیقابل .بپردازد خود

ه ب در تکشر تیظرف به تیقابل .(1393ی، تأثیرگذار باشند )هادیزاده مقدم، حمیدیان و بسیج

 مورد هدف به دنیرس منظور به یسازمان یندهایفرا یریکارگه ب و آنها بکیتر منابع، یریارگک

 خاص هک هستند ناملموس ای ملموس یندهایفرا اطالعات، بر یمبتن ها آن .شود یم فیتعر ازین

 .شوند یم جادیا تکشر منابع نیب در دهیچیپ تعامالت قیطر از زمان یط در و اند شرکت یک
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 از یبکیتر ای یابیبازار در تجاری نام تیریمد مانند یردکارک یها حوزه در معموالً ها تیقابل

 نیچن است نکمم ها شرکت جه،ینت در .هستند تکشر سطح در یفناور و یانسان ،یکیزیف منابع

 محصول، ینوآور ای یرارکت یندهایفرا باال، نانیاطم تیقابل با یخدمات در را ییها تیقابل

 کنند جادیا محصول توسعة یها کلیس و بازار یروندها به ییگو پاسخ د،یتول یریپذ انعطاف

 (.2001، 1)پریم و باتلر

خدمات /  پویایی به توانایی شرکت یا سازمان برای ایجاد فرایندهای تولیدی و یها تیقابل

و همکاران،  2محیطی اشاره دارد )هلفاتمحصوالت جدید به منظور پاسخگویی سریع به تغییرات 

پویایی همچنین به توانایی شرکت جهت یکپارچگی، تأسیس و نقل و انتقال  یها تیقابل(. 2007

فرایند جدید و  یها تیقابلمنابع درونی و بیرونی جهت صورت بندی بهتر به منظور ایجاد و توسعه 

 یها تیقابلگر شرکتی توانایی استفاده از (. ا2007، 3جدید بازار اشاره دارد )وو یها فرصتخلق 

مزایای رقابتی  پویایی را داشته باشد، قادر خواهد بود به تغییرات محیط بیرونی سریع پاسخ دهد و

(. در واقع 2006(. وو )2014برای خود فراهم کند تا ارزش بازارش را افزایش دهد )تسنگ و لی، 

و سبب  کند یمدرونی و بیرونی( را به عملکرد تبدیل منابع )قابلیت پویایی متغیری کلیدی است که 

 ..گردد یمکسب مزایای رقابتی باالیی برای سازمان 

پویا که نشان دهنده قابلیت بنگاه در  یها تیقابلکه ایجاد  کنند یمو همکارانش ادعا  4تیس

. باشد یمبنگاه متکی  وکار کسب، بر فرایندهای باشد یممتغیر  وکار کسبپاسخگویی به محیط 

را  ها تیقابلجدیدی از  مجموعهکه با بازار متغیر یا فناوری متغیر مواجه هستند باید  ییها سازمان

 (.1995، 5ایجاد کنند )لئونارد بارتون یریپذ انعطافبرای اجتناب از عدم 

ن یتر در گستردهاز جمله متغیرهای تأثیرگذار بر قابلیت پویایی قابلیت مدیریت دانش است. 

 ییها دگاهیو د ها تیفعاله شامل همة ک یمفهوم یت دانش عبارت است از چهارچوبیریمدمفهوم، 

ت و کشر یدانش یها هیت، معامله، و سود بردن از سرمایاز خالق ییسب دور نماک یه براکشود  یم

ن ینده به ایتوجه فزا یل برایاز دال یکیت الزم است. کرد و تجارت شرکنقش خاص آنها در عمل
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ک یو استراتژ نیتر ارزشآرام آرام به دانش، بعنوان با  یتجار یه سازمانهاکاست ن یموضوع ا

که  کند یم( اظهار 1994) 2شوئن(. 1999، 1)آندرسون و سیرتلینگ دنگرن یمن منبع خود یتر

یادگیری )که سه فرایند انباشت تجربه، ارتباط دانش و رمزگردانی  یها سمیمکانقابلیت پویایی از 

. بنابراین مدیریت دانش و یادگیری دانش منابع ضروری ردیگ یم( نشأت دهند یمل دانش را تشکی

قابلیت پویایی هستند. قابلیت مدیریت دانش به عنوانی روشی جهت بهبود محصوالت و فرایندها، 

که کلید  شود یمسازمانی در نظر گرفته  یها تیقابل، و تنظیم و تقویت یریگ میتصمبهبود راهبرد 

(. بنابر این اگر سازمانی با 2004، 3ی برقراری و نگهداری قابلیت پویایی هستند )شر و لیسازمان برا

 .شود یمقابلیت مدیریت دانش مجهز شده باشد باعث تقویت قابلیت پویایی 

 انیمشتر یمند بهرهجه، ینت در و خدمات و االک در زمینه بهبود خود ییتوانا شیبرای افزا ها شرکتلذا 

( خاطرنشان 1991) 5(. گرانت1998، 4دارند )داونپورت و پروساک ازین دانش به ،نکنندگا مصرف و

بیشتر نسبت به رقبا جهت توانایی حفظ مزایای  یها ییتواناو  تر یغنباید با منابع  ها سازمانکه  کند یم

آن با منابع  در بازار در حال تغییر مجهز شوند. این توانایی از طریق منابع دانشی و یکپارچگی شان یرقابت

 نیتر مهم(. بنابراین منابع دانشی 2014؛ تسنگ و لی، 1996است )گرانت،  ریپذ امکانداخلی و خارجی 

منبع سازمان برای اعمال تجاری است. قابلیت مدیریت دانش سازمانی عالوه بر تأثیرگذاری بر قابلیت 

ابق منابع درونی و بیرونی بر سریع به تغییرات محیطی و تط یده پاسختجاری،  یها فرصتنوآورانه، 

 7و نگوین و نک (2014) یلتسنگ و  (.2007، 6عملکرد سازمانی نیز تأثیرگذار است )فلین و هسترلی

( نیز در پژوهش خود دریافتند که قابلیت مدیریت دانش بر قابلیت پویایی سازمانی 2008)

فرایندهای ندکی رابطه ا یها پژوهشکه  دهد یمپیشینه تجربی نشان تأثیرگذار است. بررسی 

مسأله . بنابراین اند کردهبررسی  دانشگاهی یها طیمحمدیریت دانش و قابلیت پویایی را به ویژه در 

 اساسی مورد بررسی در این مطالعه، تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی سازمان است.
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قیتحقاهداف

بر قابلیت پویایی در دانشگاه علوم و  هدف اصلی، بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش

 تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران است. به این منظور اهداف فرعی دیگری به شرح زیر است:

 شناسایی تأثیر اکتساب دانش بر قابلیت پویایی .1

 شناسایی تأثیر تبدیل دانش بر قابلیت پویایی .2

 شناسایی تأثیر به کارگیری دانش بر قابلیت پویایی .3

 سایی تأثیر حفاظت دانش بر قابلیت پویاییشنا .4

 مدل مفهومی پژوهش

براساس مطالعات، مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر ترسیم شده است. در این شکل 

فرایندهای مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل و قابلیت پویایی به عنوان متغیر وابسته در نظر 

 گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشمدل مفهومی -1شکل 

 

فرایندهای مدیریت دانش و  به رابطه یا مطالعهبررسی متون مختلف نشان داد که تاکنون 

قابلیت پویایی نپرداخته است، اما با توجه به ارتباط برخی از عوامل از قبیل مدیریت دانش، نوآوری 
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 .شود یمو عملکرد سازمانی در زیر به بررسی نتایج اهم این مطالعات پرداخته 

 یها تیقابل( در پژوهش خود به بررسی تأثیر 1393) یآباد کینرستگار و شفیعی اللهی، 

با فناوری  ها سازمانفرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در 

شرکت دارای فناوری  250پیشرفته پرداخت. جامعه آماری این پژوهش واحدهای تحقیق و توسعه 

فرایندی مدیریت  یها تیقابلتهران بودند. نتایج معادالت ساختاری نشان داد که  پیشرفته واقع در

دانش تأثیر مثبت و معناداری بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری دارد. فرایند نوآوری نیز تأثیر 

 مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری داشت.

رد سازمانی با رویکرد کارت مدیریت دانش بر عملک یتأثیر اجرا( به بررسی 1391) یاحمد

نتایج تحقیق حاکی از اثر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران پرداخته است.  متوازن یامتیاز

مثبت و معنادار )اگرچه ضعیف( مجموعه اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد کلی سازمان بوده 

متوازن  یر کارت امتیازابعاد مطرح د ٔ  مجموعهو رشد از  یاست؛ این تأثیر تنها بر بعد یادگیر

، فرهنگ، یمعنادار نبوده است. همچنین عوامل اصلی استراتژ ها جنبهمعنادار بوده و بر سایر 

و  یو انگیزش، هدایت و حمایت رهبر یده پاداش، ی، آموزش و بازآموزها تیفعالفرایندها و 

 .اند بودهمانی عملکرد ساز یاطالعاتی به ترتیب حائز بیشترین ضرایب اهمیت بر روفناوری 

 بر دانش تیریمد یها یاستراتژ ری( به بررسی تأث1391و همکاران ) در پژوهشی که صفرزاده 

 دانش یکدگذار و دانش یساز یشخص داد که، ج نشانیپرداختند، نتا یسازمان عملکرد و ینوآور

 عملکرد بر یرنوآو قیطر از رهایمتغ نیا نیهمچن دارد. یسازمان عملکرد و ینوآور بر یمثبت ریتأث

 یدار یمعن و مثبت رابطه زین یسازمان عملکرد و ینوآور نیب و گذارند یم یمثبت ریتأث یسازمان

 .دارد وجود

( پژوهشی با عنوان طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد 1391خدامی و همکاران )

چابکی  یریگ شکلپویا به  یها تیقابلکه پویای سازمانی انجام داند. نتایج نشان داد  یها تیقابل

، همچنین چابکی مشتری ایجاد شده بر کیفیت و کارایی ندینما یم مشتری در سازمان کمک

 .فرایندی سازمان اثر مثبت دارد یها ستاده

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خالقیت و نوآوری  ٔ  رابطه( به بررسی 1387امانی )

پرداخته است. نتایج نشان داد که مدیریت  شهر تهران 9و  4سازمانی در مدیران مدارس مناطق 

دانش و ابعاد آن و یادگیری سازمانی و ابعاد آن، دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیرهای خالقیت 

 و نوآوری سازمانی هستند.
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( در پژوهشی به بررسی تأثیر قابلیت مدیریت دانش و قابلیت پویایی بر 2014تسنگ و لی )

 یها سمیمکانند. نتایج نشان داد که قابلیت پویایی یکی از مهمترین عملکرد سازمانی پرداخت

تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. قابلیت مدیریت مدیریت دانش باعث افزایش قابلیت پویایی 

 .شود یمسازمانی شده و از این طریق منجر به افزایش عملکرد سازمانی 

ر بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت ( به منظو2012در پژوهشی که فرارسی و همکاران )

استراتژیک، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی انجام دادند دریافتند که  یریگ جهتدانش، 

استراتژیک دارد اما رابطه بین متغیرهای دیگر معنادار  یریگ جهتمدیریت دانش تأثیر مستقیمی بر 

 نبود.

به بررسی  "یه فکری و مدیریت دانش( به بررسی رابطه بین سرما2012) 1هسو و سابروال

مدیریت دانش در  یا واسطهبا استفاده از نقش  ها سازمانسرمایه فکری شرکتها بر عملکرد تأثیر

که سرمایه اجتماعی  دهد یمآنها نشان  یها افتهی. اند پرداختهشرکت در تایوان  533میان مدیران 

رمایه اجتماعی و مدیریت دانش نیز در این تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد. همچنین تأثیر مستقیم س

پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. سرمایه فکر بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری داشت. 

 .کند یمعالوه بر این مدیریت دانش نوآوری در خدمات را تسهیل 

، تبدیل، ( در پژوهشی به بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش )اکتساب2008نگوین و نک )

کاربرد و حفاظت دانش( بر مزیت رقابتی در ویتنام پرداختند. روش اجرای پژوهش توصیفی با 

استفاده از مدل معادالت ساختاری بود. نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش تأثیر مثبت و 

 معناداری بر مزیت رقابتی دارند.

مطالعه تجربی همبستگی بین روش یک "( در پژوهشی با عنوان 2005همکاران )و  2لئو

به بررسی  "مدیریت دانش و راهبرد تحول محصول جدید بر عملکرد محصول در صنایع تایوان

با عملکرد برتر  یها شرکتفرایندهای مدیریت دانش بر تولید کاالهای جدید و عملکرد  تأثیر

مدیریت دانش  یها یاستراتژکه استفاده از  .دهد یمبدست آمده نشان  یها افتهیتایوانی پرداختند. 

و از این طریق بر عملکرد آنها  در شرکتها تولید کاالهای جدید از سوی آنها را تسهیل کرده و

 تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

_______________________________________________________________ 
1. Hsu & Sabherwal 

2. Liu 
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 یریگ جهت( در پژوهش خود به بررسی رابطه 2012و همکاران ) 1در پژوهشی تئودوسیو

نان پرداخت. نتایج نشان داد که استراتژیک و عملکرد شرکت را در مدیران بانک در یو

 بر عملکرد شرکت دارند. یدار یمعنبازاریابی تأثیر مثبت و  یها تیقابلاستراتژیک و  یریگ جهت

ارتباط فرهنگ سازمانی، ساختار، راهبرد و  "( در پژوهشی با عنوان2010ژنگ و همکاران )

چین، دریافتند که کسب سازمان  301در  "نقش مدیریت دانش یگر یانجیماثربخشی سازمانی: 

محصول و درنتیجه بهبود عملکرد سازمانی  ٔ  توسعهآن در نوآوری و  یگذار اشتراکدانش و به 

محصول، کاهش  ٔ  توسعهبه  تواند یمدانش سازمانی  یساز کپارچهیمؤثر است. به عبارت دیگر 

 و افزایش کارآیی سازمانی منجر شود. ها بیع

شی به بررسی رابطه مدیریت دانش با نتایج عملکرد سازمانی ( در پژوه2009کسلینگ و همکاران )

پرداختند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر نتایج سازمانی از قبیل نوآوری، بهبود محصول 

 و بهبود کارکنان دارد.

پژوهشروش

به این  به حساب آورد. یقات کاربردیق، در رده تحقیت تحقیاین مطالعه از نظر هدف و ماه

دانشگاه کارمندان و دانشجویان دانش پژوه  اساتید، محققین،منظور جامعه آماری پژوهش حاضر 

. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و به این باشند یمعلوم و تحقیقات تهران 

و تحقیقات به  دانشگاه علومکارمندان و دانشجویان دانش پژوه  اساتید، محققین، نفر از 278ترتیب 

 ازاطالعات  برای گردآوریتصادفی انتخاب شدند.  یریگ نمونهعنوان نمونه پژوهش به روش 

 شده است.استفاده  یدانیم یها روش و یا کتابخانه یها روش

طبق  SPSS 18افزار  کرونباخ و نرم یت اعتماد، با استفاده از روش آلفایبه منظور تعیین قابل

رونباخ متغیرهای پژوهش تعیین شد که نتایج بیانگر پایایی مناسب جدول زیر ضرایب آلفای ک

 ابزارهای پژوهش است.

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
1. Theodosiou
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 : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش1-جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 94/0 مدیریت دانش

 83/0 اکتساب دانش

 82/0 تبدیل دانش

 84/0 کاربرد دانش

 84/0 حفاظت از دانش

 89/0 قابلیت پویایی

 88/0 قابلیت سنجش

 81/0 قابلیت یکپارچگی

عالوه بر روایی محتوایی ابزار از آزمون تحلیل عاملی  یریگ اندازهبرای بررسی روایی ابزار 

فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت  "تاییدی استفاده شد. در این مطالعه به آزمون فرضیه اصلی: 

 و چهار فرضیه فرعی به شرح زیر پرداخته شده است. "پویایی دانشگاه علوم و تحقیقات تأثیر دارد

 اکتساب دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد.

 تبدیل دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد. .1

 به کارگیری دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد. .2

 حفاظت دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد. .3

 فرایندهای مدیریت دانش یدییتا یل عاملیتحل

اکتساب، تبدیل، کاربرد و حفظ ) مؤلفهاین مطالعه فرایندهای مدیریت دانش با چهار  در

و  یریگ اندازهدانش( به عنوان نشانگر این سازه با تحلیل عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون مدل 

تمام  شود یمسازه فرایندهای مدیریت دانش بررسی شد. همانطور که مالحظه  یها مؤلفهنیز روائی 

 از مورد قبول هستند. 3/0رهای عاملی باالتر با
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 خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه فرایندهای مدیریت دانش -2شکل 

در  مؤلفه( مربوط به هر سؤاالت) ینشانگرهاعاملی  یبارهانتایج شکل باال مناسب بودن 

به عنوان  مؤلفهلی هر فرایندهای مدیریت دانش و نیز مناسب بودن بار عام یها مؤلفه ینیب شیپ

در جدول  ها مؤلفهنشانگر فرایندهای مدیریت دانش در پیش بینی این متغیر دارد، که بارهای عاملی 

 زیر گزارش شده است.
 فرایندهای مدیریت دانش یها مؤلفهبارهای عاملی  -2جدول 

 بار عاملی ها مؤلفه فیرد
2

 R
 

 %76 87/0 اکتساب دانش 1

 %96 98/0 تبدیل دانش 2

 %90 95/0 کاربرد دانش 3

 %62 79/0 حفاظت دانش 4
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 گزارش شده است. یریگ اندازهبرازش مدل  یها شاخصدر ادامه 

 برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر یها شاخص -3جدول 
 برآورد مشخصه

 76/1 (2/df) یآزادنسبت مجذور خی به درجه 

 052/0 (RMSEA) بیتقرواریانس خطای  برآوردجذر 

 94/0 (GFIبرازش )شاخص نکویی 

 92/0 (AGFIبرازش )نکویی  ٔ  شدهشاخص تعدیل 

 98/0 (CFI) یقیتطبشاخص برازندگی 

 97/0 (NFI) یبرازندگشاخص نرم شده 

 .باشد یممدل دارای برازش بسیار خوبی  دهدکه یمنشان  یریگ اندازهبرازش مدل  یها شاخص

 قابلیت پویایی یدییتا یل عاملیتحل

قابلیت سنجش و یکپارچگی( است و آنها ) مؤلفهدلیل آنکه قابلیت پویایی نیز دارای دو  به

به عنوان نشانگر این سازه عمل کنند، لذا تحلیل عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون مدل  توانند یم

 سازه قابلیت پویایی بررسی شده است. همانطور که مالحظه یها مؤلفهو نیز روائی  یریگ اندازه

 از مورد قبول هستند. 3/0تمام بارهای عاملی باالتر  شود یم

 
 خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه قابلیت پویایی -3شکل 

در  مؤلفه( مربوط به هر سؤاالت) ینشانگرهاعاملی  یبارهانتایج شکل باال مناسب بودن 
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به عنوان نشانگر قابلیت  مؤلفههر  قابلیت پویایی و نیز مناسب بودن بار عاملی یها مؤلفه ینیب شیپ

 در جدول زیر گزارش شده است. ها مؤلفهاین متغیر دارد، که بارهای عاملی  ینیب شیپپویایی در 
 قابلیت پویایی یها مؤلفهبارهای عاملی  -4جدول 

R 2 بارعاملی هامؤلفه فیرد
 

 %94 97/0 قابلیت سنجش 1

 %40 63/0 قابلیت یکپارچگی 2

 

استاندارد استفاده شده است. برای  یها پرسشنامهش هریک از این متغیرها از برای سنج 

قابلیت  یریگ اندازه( و برای 2006فرایندهای مدیریت دانش از پرسشنامه اسمیت ) یریگ اندازه

 .شد( استفاده 2014که تسنگ و لی ) یا پرسشنامهپویایی از 

 ها افتهیتجزیه و تحلیل 

درصد  84/47مردان و  درصد پاسخ دهندگان را 16/52ه کز آن بود ا کیژوهش حا پ یها افتهی

دارای مدرک کارشناسی و  دهندگان پاسخ. بیشترین درصد دهند یمل کیپاسخ دهندگان را زنان تش

کارمند و  درصد 53/34دانشجو،  دهندگان پاسخدرصد  77/37کارشناسی ارشد و از این میان، 

بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش مطابق جدول زیر قبل  درصد اساتید بودند. به منظور 70/27

اطالع حاصل  ها دادهالزم است تا از وضعیت نرمال بودن  ها فرضاز وارد شدن به مرحله آزمون 

استفاده شود. در این آزمون اگر سطح  ها آزمونشود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، 

 1Hباشد فرض α=05.0از مقدار خطا یعنی  تر بزرگ، بدست آمده از اجرای آزمون یدار یمعن

 تاًیید خواهد شد.0Hو در غیر اینصورت فرض 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -آزمون کولموگروف -5دول ج

Sig مقدار آزمون متغیر )سطح معناداری(   
 485/0 837/0 اکتساب دانش

 989/0 445/0 تبدیل دانش
 143/0 48/1 کاربرد دانش

 702/0 706/0 حفظ دانش
 480/0 840/0 مدیریت دانش یها تیقابل

 352/0 930/0 قابلیت پویایی

 1Hاست پس فرض 05.0با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 

 شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است. یآور جمع یها دادهکه  میریگ یمو نتیجه  شود یم دییتأ
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ورود به  یبرا یرها قدم بعدین متغیرابطه ب ییشناسا یریاندازه گ یابزارها یین رواییپس از تع

ب یحاضر در مدل از ضر یرهاین متغیرابطه ب ییشناسا ی. براباشد یمبحث معادالت ساختاری 

 یها تیقابل یب همبستگیکه ضر دهد یمنشان  ها افتهیرسون استفاده شده است. یپ یهمبستگ

ب یمثبت و معنادار است. ضر >01/0pدر سطح  (=59/0rمدیریت دانش با قابلیت پویایی )

و حفظ  (=55/0r، کاریرد دانش )(=51/0rدانش )، تبدیل (=50/0rاکتساب دانش ) یهمبستگ

 ست.مثبت و معنادار ا >01/0pبا قابلیت پویایی در سطح  (=48/0rدانش )

  
 پژوهش یها سازه یس همبستگیماتر -6جدول 

123456رهایمتغ

مدیریت  یها تیقابل. 1
 دانش

1      

     1 83/0** . اکتساب دانش2

    1 72/0** 89/0** . تبدیل دانش3

   1 77/0** 66/0** 91/0** . کاربرد دانش4

  1 70/0** 61/0** 54/0** 84/0** . حفظ دانش5

 1 48/0** 55/0** 51/0** 50/0** 59/0** پویایی . قابلیت6

ر استاندارد یدر شکل زیر مدل آزمون شده برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش همراه با مقاد

فرایند مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر  شود یمهمانطور که مشاهده  شده درج شده است.

 قابلیت پویایی دارد.

 
 (p < 0.05 ** p < 0.01 *شده مدل آزمون شده پژوهش )ضریب استاندارد  -4شکل 
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 > p < 0.05 ** p *پژوهش )ضرایب تی مدل آزمون شده  -Error! No text of specified style in document.5شکل 

0.01) 

مدیریت دانش بر  یها تیقابلضریب تأثیر  شود یممشاهده  7همانطور که در شکل 

زیر ضریب مسیر و در جدول  مثبت و معنادار است. 01/0قابلیت پویایی در سطح 

 ن شده مدل پژوهش آورده شده است.ییانس تبیوار
 ج ضریب مسیر و واریانس تبیین شدهینتا -7جدول 

واریانستبیینشدهضریبمسیرمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 مدیریت دانش یها تیقابل

 
**67/0 

46% 

که  دهد یمان نش 12-4مدل آزمون شده در جدول  یبرازش بدست آمده برا یها شاخص

برخوردار بوده و  یاز سطح قابل قبول 059/0زان یدر مدل برآورد شده با م RMSEAشاخص 

و  99/0، 98/0، 99/0ب برابر با یبه ترت AGFIو ، CFI ،GFI ،NFIگر شاخص برازش مانند ید

ن یا یها دهد داده یبرازش نشان م یینکو یها مشخصهن یو اهستند  یدر سطح مناسب یهمگ 95/0

 دارد. ین مدل برازش مناسبیا یژوهش با ساختار عاملپ
 مدل برازش شده یبرازندگ یها مشخصه -8جدول 

AGFI NFI GFI CFI RMSEA X2/df 

95/0 99/0 98/0 99/0 059/0 95/1 

 فرعی پژوهش یها هیفرضمدل معادالت ساختاری برای بررسی 

ر یی پژوهش همراه با مقادفرع یها هیفرضزیر مدل آزمون شده برای بررسی  یها شکلدر 
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اکتساب دانش، تبدیل دانش، کاربرد  شود یماستاندارد شده درج شده است. همانطور که مالحظه 

 پویایی دارند. تیقابلدانش و حفظ دانش تأثیر مثبت و معناداری بر 

 

 (p < 0.05 ** p < 0.01 *ضرایب استاندارد شده مدل آزمون شده پژوهش )-6شکل 
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 p < 0.05 ** p < 0.01 *ب تی مدل آزمون شده پژوهش)ضرای -7شکل 

 ها آندر جدول زیر ابعاد فرایندهای مدیریت دانش و قابلیت پویایی همراه با بارهای عاملی 

 آورده شده است.
 بارهای عاملی فرایندهای مدیریت دانش و قابلیت پویایی -9جدول 

کاربردتبدیلدانشاکتسابدانشسؤاالت
دانش

حفاظتاز
دانش

قابلیت
پویایی

بارهای
عاملی

قابلیت  63/0 60/0 73/0 57/0 1
 سنجش

63/0 

قابلیت  70/0 75/0 69/0 63/0 2
 یکپارچگی

90/0 

3 58/0 66/0 71/0 55/0   
4 75/0 67/0 65/0 66/0   

5 73/0 62/0 69/0 59/0   
6 75/0 61/0 63/0 77/0   
7   60/0 73/0   

ضریب تأثیر اکتساب دانش، تبدیل دانش، کاربرد  شود یممشاهده  8-4همانطور که در شکل 

ضریب  14-4مثبت و معنادار است. در جدول  01/0دانش و حفظ دانش بر قابلیت پویایی در سطح 

 ن شده مدل پژوهش آورده شده است.ییانس تبیمسیر و وار
 م و کلیر مستقیم، غیب اثرات مستقیج ضراینتا -10جدول 

واریانستبیینشدهرضرایبمسیمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 اکتساب دانش

 تبدیل دانش
 کاربرد دانش

 حفظ دانش

 
 **31/0 

**36/0 
**47/0 

**41/0 

62% 

مطابق جدول باال ضریب تأثیر اکتساب دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش و حفظ دانش بر 

از واریانس قابلیت  درصد 62این  مثبت و معنادار است. عالوه بر 01/0قابلیت پویایی در سطح 

 .شود یمن ییموجود در مدل پژوهش تب یرهایپویایی توسط متغ

که  دهد یمنشان  15-4مدل آزمون شده در جدول  یبرازش بدست آمده برا یها شاخص

برخوردار بوده و  یاز سطح قابل قبول 057/0زان یدر مدل برآورد شده با م RMSEAشاخص 

و  95/0،98/0، 99/0ب برابر با یبه ترت AGFIو ، CFI ،GFI ،NFI گر شاخص برازش مانندید

ن یا یها دهد داده یبرازش نشان م یینکو یها مشخصهن یهستند و ا یدر سطح مناسب یهمگ 92/0

 دارد. ین مدل برازش مناسبیا یپژوهش با ساختار عامل
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 مدل برازش شده یبرازندگ یها مشخصه -11جدول 

AGFI NFI GFI CFI RMSEA X2/df 

92/0 98/0 95/0 99/0 057/0 91/1 

 پژوهش یها افتهی

فرایندهای مدیریت ر یب تأثیضرجدول زیر،  یها افتهیبا آزمون فرضیه اصلی پژوهش و مطابق 

 دار یمعنمثبت و  >01/0pدر سطح ( 91/6تی ) ٔ  آماره( با β = 67/0دانش بر قابلیت پویایی )

شده و فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت پویایی  أیید. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تباشد یم

 دانشگاه علوم و تحقیقات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 ج فرضیه اصلیینتا -12جدول 

 یتبیضرضریبمسیرمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 مدیریت دانش یها تیقابل

 
**67/0 

91/6 

 یها افتهینیز مطابق  "ت پویایی تأثیر دارداکتساب دانش بر قابلی "در خصوص فرضیه فرعی اول

در سطح ( 97/3( با آماره تی )β = 31/0اکتساب دانش بر قابلیت پویایی )ر یب تأثیضرجدول زیر 

01/0p<  و اکتساب دانش بر  شود یم. بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید باشد یم دار یمعنمثبت و

 دارد. قابلیت پویایی دانشگاه علوم و تحقیقات تأثیر
 ج فرضیه اولینتا -13جدول 

ضریبتیضریبمسیرمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 اکتساب دانش

 
 **31/0 

97/3 

ر یب تأثیضرنشان داد که  "تبدیل دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد "بررسی فرضیه فرعی دوم

دار  یمثبت و معن >01/0p در سطح( 41/4( با آماره تی )β = 36/0تبدیل دانش بر قابلیت پویایی )

و تبدیل دانش بر قابلیت پویایی دانشگاه علوم  شود یم. بنابر این فرضیه دوم پژوهش تأیید باشد یم

 و تحقیقات تأثیر دارد.
 ج فرضیه دومینتا -14جدول 

یتبیضرضریبمسیرمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 تبدیل دانش

 
**36/0 

41/4 



 1395، زمستان 50دوره دانشگاهی،  یرسان اطالعتحقیقات کتابداری و 

 ________________________________________________________  

  

130 

 

جدول زیر  یها افتهی، "بکارگیری دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد "سپس آزمون فرضیه سوم

( 89/5( با آماره تی )β = 47/0به کارگیری دانش بر قابلیت پویایی )ر یب تأثیضرکه  دهد یمنشان 

و به  شود یم. بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید باشد یمدار  یمثبت و معن >01/0pدر سطح 

 پویایی دانشگاه علوم و تحقیقات تأثیر دارد. کارگیری دانش بر قابلیت

 
 ج فرضیه سومینتا -15جدول 

یتبیضرضریبمسیرمسیر

 از به روی قابلیت پویایی
 کاربرد دانش

 
**47/0 

89/5 

 

، "حفاظت دانش بر قابلیت پویایی تأثیر دارد "آزمون فرضیه نهایی، یعنی فرضیه فرعی چهارم

در ( 46/5( با آماره تی )β = 41/0ظت دانش بر قابلیت پویایی )حفار یب تأثیضرکه کهنشان داد

 و حفاظت شود یم. بنابر این فرضیه چهارم پژوهش تأیید باشد یم دار یمعنمثبت و  >01/0pسطح 

 دانش بر قابلیت پویایی دانشگاه علوم و تحقیقات تأثیر دارد.
 ج فرضیه چهارمینتا -16جدول 

 ضریب تی ضریب مسیر مسیر

 از ی قابلیت پویاییبه رو

 حفظ دانش

 
**41/0 

46/5 

 

 یریگ جهینتبحث و  

ن پژوهش بررسی تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر قابلیت یهمانطور که بررسی شد، هدف ا 

ر یب تأثینشان داد که ضر یمعادالت ساختار جینتادانش بنیان است.  یها سازمانپویایی در 

پژوهش  یها هیفرض نیباشد. بنابرا یم دار یمعنمثبت و  ییایوپ تیدانش بر قابل تیریمد یهافرایند

 ییایپو تیقابل ( برکاربرد و حفاظت ل،یاکتساب، تبد) دانش تیریمد یهاو فرایند شود یم دییتأ

تسنگ و لی  یها پژوهشبا نتایج  ها افتهیاین  دارد. یمثبت و معنادار ریتأث قاتیدانشگاه علوم و تحق

(، اللهی، 2009(، کسلینگ و همکاران )2005و همکاران ) لئو(، 2008(، نگوین و نک )2014)

 ( همخوانی دارد.1387( و امانی )1393رستگار و شفیعی نیک آبادی )

شرکت در  یتوانمند د،یکسب دانش جد ییتوانا ،ای مجهز بودن شرکت به دانش حرفه لذا 
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 ت،نش توسط کارکنان شرکجستجو و کسب دانش، اشتراک دا یاطالعات برا یاستفاده از فناور

 ییکارکنان، توانا نیانتقال دانش ب ییدانش، توانا بندی طبقه ییدانش، توانا رهیحفظ و ذخ ییتوانا

 د،یتوسعه محصوالت/ خدمات جد یکاربرد دانش برا ییدانش از افراد به شرکت، توانا یابیباز

با  یسازگار یانش براکاربرد د ییکار، توانا یبهبود اثربخش یکاربرد دانش برا ییتوانا

استفاده از دانش  ییاستفاده از دانش جهت حل مشکالت، توانا ییتونا ک،یاستراتژ یرگی جهت

استفاده  ییتوانا ،یبر حفظ دانش شرکت دیرقبا، تأک یبوجود آمده از سو های مقابله با چالش یبرا

استفاده از  ،یزماننامناسب به دانش سا یاز هرگونه دسترس یریاطالعات جهت جلوگ یاز فناور

 و ها روش یاز سرقت دانش، برقرار یریجلوگ یبرا یمؤثر یمحافظت های استیو س ها وشر

از دانش توسط شرکت  ینامناسب از هر گونه استفاده یریجلوگ یبرا یمؤثر یمحافظت های استسی

 .شود یسازمان م ییایپو تیمنجر به قابل یمحاظت از دانش شرکت ییو توانا

تبدیل دانش بر قابلیت پویایی ر یب تأثیضریج معادالت ساختاری نشان داد که از طرفی نتا

نتیجه گرفت که اگر شرکت دارای فرایندهایی برای  توان یمباشد. بنابراین  یدار م یمثبت و معن

پاالیش )فیلترینگ( دانش، انتقال دانش سازمانی به افراد، جذب دانش از افراد به سازمان، 

ختلف و انواع دانش، ذخیره دانش سازمانی و جایگزینی دانش منسوخ شده یکپارچگی منابع م

 .گذارد یمباشد بر قابلیت پویایی شرکت تأثیر 

مثبت و  به کارگیری دانش بر قابلیت پویاییر یب تأثیضرنتایج معادالت ساختاری نشان داد که 

فرایندهایی برای استفاده از نتیجه گرفت که اگر شرکت دارای  توان یم. بنابراین باشد یمدار  یمعن

، تنظیم ها چالشدانش در: تحول محصوالت/خدمات جدید، حل مسائل جدید، حل مشکالت و 

از مزایای دانش جدید باشد بر  یریگ بهرهگیری استراتژیک سازمانی، تغییر شرایط رقابتی و  جهت

 .گذارد یمقابلیت پویایی شرکت تأثیر 

در سطح حفاظت دانش بر قابلیت پویایی ر یب تأثیضرکه نتایج معادالت ساختاری نشان داد 

01/0p< نتیجه گرفت که اگر شرکت دارای  توان یم. بنابر این باشد یمدار  یمثبت و معن

فرایندهایی برای ممانعت از استفاده نامناسب در داخل شرکت، ممانعت از استفاده نامناسب در 

ازمان، ممانعت از سرقت دانش در خارج از خارج از شرکت، ممانعت از سرقت دانش در درون س

برای محافظت از اسرار تجاری، ارزش قائل شدن برای  یا گسترده یها روشو  ها استیسسازمان، 

خود باشد بر  یسازمان بروندر ارتباطات  دانش افراد و آگاه از اهمیت دانش حفاظت شده سازمان
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 .شود یمقابلیت پویایی شرکت افزوده 

 تحقیق برای دانشگاه عبارت است:اهم پیشنهادات 

اکتساب دانش در حوزه مشتریان، تولید دانش جدید از دانش  ٔ  نهیزمانجام اقداماتی در  -1

نیز توزیع و تبادل دانش بین افراد جهت، که  محصوالت/ خدمات جدید و ،کنندگان نیتأمموجود، 

 در نهایت منجر به افزایش قابلیت پویایی دانشگاه خواهد شد.

دارد. بنابراین  دار یمعنتبدیل دانش بر قابلیت پویایی تأثیر مثبت و  ز آنجا که نتایج نشان داد. ا2

که به منظور پاالیش و انتقال دانش سازمانی به افراد، جذب دانش از افراد به  شود یمپیشنهاد 

نسوخ سازمان، یکپارچگی منابع مختلف و انواع دانش، ذخیره دانش سازمانی و جایگزینی دانش م

 الزم را تدوین کنند. یها یاستراتژشده جهت افزایش قابلیت پویایی شرکت 

که  گردد یمبه کارگیری دانش بر قابلیت پویایی، پیشنهاد  دار یمعنمثبت و  ریتأث. با توجه به 3

برای استفاده دانش در تحول محصوالت/ خدمات جدید، استفاده دانش برای حل مسائل جدید، 

استراتژیک سازمانی، تغییر شرایط رقابتی و  یریگ جهت، تنظیم کردن ها شچالحل مشکالت و 

 از مزایای دانش جدید جهت افزایش قابلیت پویایی اقدام الزم صورت پذیرد. یریگ بهره

بود. بنابراین به دانشگاه  حفاظت دانش بر قابلیت پویایی دار یمعنمثبت و  ریتأث. نتایج مبین 4

ممانعت از استفاده نامناسب در داخل شرکت، ممانعت از استفاده  که برای گردد یمپیشنهاد 

نامناسب در خارج از شرکت، ممانعت از سرقت دانش در درون سازمان، ممانعت از سرقت دانش 

در خارج از سازمان، محافظت از اسرار تجاری، ارزش قائل شدن برای دانش افراد و آگاه از 

خود جهت افزایش قابلیت پویایی و  یسازمان برونباطات اهمیت دانش حفاظت شده سازمان در ارت

 مزیت رقابتی قوانین الزم را تدوین کرده و در جهت حفظ دانش سازمانی اقدام نمایند.
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 منابع

 یمدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیاز یتأثیر اجرا "(.1391محسن )احمدی، 

 (BSC)متوازن  یعملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازمدیریت دانش بر  یمتوازن تأثیر اجرا

. تهران.دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.  "در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یمورد ٔ  مطالعه

 یها تیقابل(. بررسی تأثیر 1393اللهی، صفورا؛ علی رستگار، عباس؛ شفیعی نیک آبادی، محسن )
با فناوری  ها سازمانوآوری با اثر میانجی فرآیند نوآوری در فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد ن

 129-105(: 4)1، فصلنامه مدیریت توسعه فناوریپیشرفته. 
(. بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خالقیت و نوآوری سازمانی 1387امانی، مرتضی )

ی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پایان نامه کارشناسشهر تهران.  9و  4در مدیران مدارس مناطق 
شهید بهشتی. 

طراحی مدل (. 1391خدامی، سهیال؛ خداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی، اصغر؛ آذر، عادل )
اری ی، هوشIT ستگییای سازمانی: بررسی نقش شایی پوتهایکرد قابلیچابکی مشتری با رو

 .24-1(: 1) 2، تحقیقات بازاریابی نوین. رکی بازارینانه و زیکارآفر

مدیریت دانش بر  یهایاستراتژ(. بررسی تأثیر 1391صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم )

فصلنامه علمی رمانی شمال فارس(. نوآوری و عملکرد سازمانی )مطالعه موردی مراکز بهداشتی و د
. 86-76(: 1) 11، پژوهشی دانشکده بهداشت یزد

پویا در  یها تیقابل(. تحلیل و یررسی مفهوم 1393هادیزاده مقدم، اکرم؛ حمیدیان، محمد؛ بسیجی، عسل )
اولین همایش ملی حسابداری،  مدیریت استراتژیک با رویکردی تحلیلی بر نظرات اخیر تیس.

 مدیریت حسابرسی و
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