بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تابآوری
ساااانماانیدمطردمطاا اه یا

ساااانماا

تحقیقاتی)
 ابراهیم محمطدناده

1

استاد و عضط هیات علمی دانشگاه صن تی ما
 مهرا کشتکار هرانکی

اشتر

2

استادیار و عضط هیات علمی دانشگاه عا ی دفاع ملی
 جلال نطری



عضااط هیات علمی جهاددانشااگاهی صاان تی شااری

و

دانشاوطی دکتری مدیریت راهرردی دانش دانشگاه عا ی
دفاع ملی
 حوتا ه مطمیطند

3

دانشاوطی دکتری مدیریت راهرردی دانش دانشگاه عا ی
دفاع ملی
تاریخ دریافت ،0011/01/6 :تاریخ بازنگری 0011/01/6 :و تاریخ پذیرش0011/01/66 :
صفحات01-62 :
10.22034/JTD.2022.252168

چكيده
توانایی و قابلیت ساااانا ها در ندیریت بحرا ها و چالشها ،تاثیر قابل توجهی بر تابآوری جانعه دارد .ساااانا ها در انا های
بحرا خدنات ضااروری ارائه نیکنند و نقش بساایار نهمی در ساار ت باات اات جانعه به اارایط ادی ایفا نیکنند .اا این رو
تابآوری ساانانی به نعنای ظرفیت ساانا در پیشبینی بحرا  ،واکنش نناسب به رایط بحرانی ،کاهش اثرات و نقاونت در برابر
آسایبهای آ و درنهایت باایابی اا ارایط بحرانی ،تبدیل به یک نوضاو نه در تحقیقات سااانانی اد است .در ساانا های
تحقیقاتی ،نوآوریهای ویرانگر ساااانا های رقیب ،چالش بزرگ و بحرانی اساات که نواجه ااد با آ نیاانند تابآوری ساااانانی
اساات .این تحقی به بررساای راب ه بین ابعاد ندیریت دانش و تابآوری در یک ساااانا تحقیقاتی پرداخته اساات .جانعه آناری
تحقی  ،تعداد  06نفر پژوه اگرا سااانا تحقیقاتی اسات .ابزار جمعآوری داد ها ،پرسا نانه توایع د بین ا ضا جانعه آناری
اسات و پرسا نانههای تکمیل د نبنای تحلیل این پژوهش قرارترفته است .روایی و پایایی پرس نانه نذکور بهترتیب با استفاد
اا نظر خبرتا و نحاسابه آلفایکرونباخ نورد بررسای قرارترفته اسات .بعلاو برای تحلیل داد ها و آانو فرضیههای پژوهش اا اا
نرم افزار  spssاسااتفاد ااد اساات .یافتههای پژوهش ن ااا نیدهد که بین نوآوری در ندیریت دانش و انتقال دانش با تابآوری
ساااانانی راب ه نعناداری وجود ندارد؛ انا بین ابعاد حفظ دانش ،کاربرد دانش ،کسااب دانش ،نسااتندساااای نتایم ندیریت دانش و
خل دانش با تابآوری ساانانی راب ه نعناداری وجود دارد .بنابراین ساانا باید فرایندهای انتقالدانش و نوآوری در ندیریتدانش
را نورد باانگری قرار داد تا در جهت تابآورساای ساانا حرکت نمایند.
واژگان كليدی :ندیریت دانش ،تابآوری ساانانی ،ظرفیت ان باقی ،دانش ضمنی ،کارآفرینی.
 1آدرس پست الکترونیکیmaheb20@mut.ac.ir:
 2آدرس پست الکترونیکیMkhmphd90@gmail.com :
 هد دار نکاتبات
 آدرس پست الکترونیکیSamJ.nouri99@sndu.ac.ir & Nouri@jdsharif.ac.ir :
 3آدرس پست الکترونیکیH.moomivand99@sndu.ac.ir
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 -0مقدمه
دساتگا های دولتی ایرا اا نظر فرایندها و ساختارساانانی اا
انا اکلتیری دولت ندر تاکنو بدو تغییر نحسااوسی در
قوانین ،همچناا با روال سااااب به فعالیت خود ادانه نیدهند و
دترتونی و باااتعری قاابال توجهی در نانوریتها و اهداف خود
انجام نداد اند .به همین دلیل بی تر ساانا ها و ارتا های بخش
دولتی در برابر تغییرات ،رویادادهاا و تنشهای انانه خود تابآور
نیستند .ساانا هایی که فاقد تابآوری در برابر آسیب و تهدیدات
هساااتند؛ انکا حذف یا فروپا ااای آنها در جایی که دیگر نزیت
رقابتی ندارند ایاد اساات[ .]1همچنین جوانع برای اینکه تابآور
با اند بر خدنات فراه اد توسط ساانا ها نتکی هستند ،تا
آنها را در برنانهریزی ،پاسخ و باایابی برای نوقعیتهای اض راری
و بحرا ها توانمند سااند[ .]06ساانا ها بخ ی اا جانعه هستند
و بساایاری اا ملیات رواانه جوانع بر دوآ آنها اساات[ .]02در
نتیجاه بهننظور اطمینا اا بقای سااااانا ها و ک کرد اختلال
نا ی اا یک فاجعه در جریا جاری اجتما ی ،تابآور بود برای
ساانا ها حیاتی است[.]2
توساااعاه کارآفرینی و تداوم فعالیت بنگا های اقتصاااادی در
نحیطهای کساابوکار نتغیر و چالش برانگیز ،در ترو تابآوری و
برنانهریزی برای تقویت آ کساابوکارها اساات[ .]11پویایی در
نحیطهای کساااب وکار که به دلیل بروا وانلی چو ر اااد یا
سقوط اقتصادی ،فزونای و ادت رقابات ،جهانیساای ،ادغاامهاا
و ترکیبها و نوآوریهای فناورانه بوجود آند اسااااااات ،قابلیت
ندیرا رد بالارا در درك به نوقع و پاسااخ یااحیه باااااه این
تغییرات به چالش ک اید اسات[ 9و  .]12در واقع ساانا ها به
حدی با چالشها نواجه هسااتند که برای ن ابقت و حفظ حیات
خود نجبورند تا بهطور نداوم خود ا را تغییر بدهند[.]22
در اارای ی که ریسااک و دم ق عیت در حال ر ااد اساات،
تاابآوری باه نوا نفهوم نواجاه باا اختلاالاات ،غاافلگیریها و
تغییرات نعرفی نی اااود[ .]21ایساااتن در بساااتر نخاطر آنیز
طبیعی ،لزونا به نعنای خساارت بار بود و آسیبپذیری نیست؛
بلکه فقدا تابآوری نیزا اناخت و ادراك جمعیت نستقر در
درجاه ،نو و نحو نخااطر آنیز بود ساااباب ایجاد خساااارت
اساات[ .]0بحث ایاالی رویکرد تابآوری این اساات که پا اا هر
اختلاال اجتماا ی یا نحی ی ،راب ه بین نحیط و انساااا تغییر
نیکند؛ دانش جدید توساعه یافته و تعادل نجدد برقرار نی ود.
بناابراین تاابآوری باهطور تساااترد ای باه ظرفیت دانش برای
یادتیری با جذب اطلا ات جدید وابسته است[ ،]01به تونهای که
هدف ایاالی اا نگهداری دانش ،دسااتیابی به تابآوری و توانایی
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ساااانا برای اقدام اثربخش تحت اارایط اسااترساا اساات .لذا
دانش ضوی حیاتی برای تابآوری است[.]22
اولویت اول در چارچوب سندای برای کاهش خ ر بلایا نربوط
به نوضااو سااه نه دانش در تابآوری جانعه اساات ،انا بهبود
دانش به خودی خود نتوانساااته روند نزولی تابآوری جانعه را
نعکوس کند[ .]06به بارت دیگر ،آتاهی اا بلایا ،دانش دربار
بلایا را تقویت کرد اساات ،انا در این فرآیند ،جوانع بساایاری
تابآوری خود را اا دساات داد اند .بنابراین ،این سااوال باقی نی
ناند که چرا دانش نوجود همی اه بکار نمیرود یا بهطور نناسب
استفاد نمی ود و چگونه نیتوا دانش را با بهبود دانش نوجود،
بهویژ دانش جانعه ،حفظ کرد( اااکل ااامار  1را ن ااااهد
نمایید).
بر این اساس این تحقی به بررسی راب ه ابعاد ندیریت دانش
و تابآوری ساانانی نیپردااد و به دنبال پاسخ به این سوال است
که آیا ندیریت دانش در این ساانا در راستای افزایش تابآوری
ساانانی حرکت نیکند یا خیر.

 -6مبانی نظری و پيشينه تجربی پژوهش
هیچ ن انهای اا کاربرد تابآوری در آثار لمی تا سال 1111
نیلاادی وجود نادارد؛ یعنی انانی که تردتلد آ را برای تعری
نلکی چوبی بکار برد؛ وی توضیه داد که چرا برخی اا انوا چوب
بدو ااکسااتن قادر به تحمل بارهای ساانگین هسااتند[ .]20در
فرهنگ لغات ،تابآوری به نعنای توانایی باایابی ،بهبود سااریع،
اناوری ،ک اساانی و نیز خاییت فنری و ارتجا ی ترجمه د
اسات .تابآوری را نیتوا به نفهوم توا بااسااای و باات ت به
حالت ادی و یا در نفهوم آساایبپذیر نبود و به تلاآهایی که
برای کاهش خساارات و تلفات نا ی اا نخاطرات یورت نیتیرد
نیز ترجمه کرد.
ری ااه واژ تابآوری در لاتین  resilioبه نعنای باات اات به
تذ ااته اساات[ .]21نفهوم تابآوری اولین بار در سااال 1912
توساااط هولیناگ در نقالهای تحت نوا "تاب آوری و پایداری
ساایساات های اکولوژیکی"با دیدتا نحیط ایسااتی ن رش ااد.
درپژوهشهای هولینگ با پیدایش یک اخص تم د در نفهوم
تابآوری به نام "ظرفیت تغییر" ،نواجهای که اسااااس تابآوری
اسااات[ .]21وی تاابآوری را چنین تعری کرد اسااات :نیزا
نقاونت سیست ها و توانایی آنها در تحمل تغییر و اختلال و تداوم
روابط نوجود بین افراد یاا نتغیرها[ ]22و نعتقد اسااات که این
نفهوم چاارچوب تحلیلی نفید و جدیدی را ارائه نیکند و حاکی
اا نحو تقابل افراد ،جوانع ،ساانا ها و اکوسیست ها در رویارویی
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باا جها نتغیر ،چالشها و دم ق عیتهاسااات[ .]22تابآوری
سااانا دارای دو بعد برنانهریزی د و ان باقی است .تابآوری
برنانهریزی ااد پیشبینی کنند اساات ،در حالی که تابآوری
ان باقی نعمولا پا اا فاجعه ظاهر نی اااود و نیاا به رهبری،
پیوندهای خارجی ،همکاری داخلی ،توانایی یادتیری اا تجربیات
تااذ اااتااه و رفااا کااارکنااا دارد .پژوهشهااا در این حوا ،
دساااتاهبنادیهاای نتعاددی در نورد رفتارهای تابآورانه ارائه
داد اند؛ با اینحال ،تعدادی اا آنها ن رش کرد اند که هیچ نعیار
سانجش قابل قبولی بهیورت ام و کلی برای تابآوری ساانانی
وجودنادارد[ 19و  .]21اا طرفی ،ظرفیات ان بااقی را به نوا
جنبهای اا تابآوری درنظرنیتیرند که یادتیری ،انع افپذیری

برای تجربه و اتخاذ تصامیمات جدید و پاسخهای تعمی یافته به
چالشها را ننعکا نیکند(واکر و همکارا  .)2662 ،دالیزل و
ناکنانوس( )2660ظرفیت ان باقی را بهکارتماری و درتیری
کارکنا نسااا ول و پاساااخگو تعری نیکنند که به توساااعه
تابآوری ساانانی کمک نیکند .ایرا آنها ارتباط بین تابآوری و
نوقعیت بلندندت خود را درك کرد اند .این ساایساات ها توانایی
پاسخ به تغییرات نحیط خارجی و ایلاش ن کلات ساختار داخلی
خود را دارند .ظرفیت ان باقی ،نحیط یا فضااایی اساات که در آ
ساانا طوری مل نیکند که نوسانات اختلالات را به یک س ه
نتعادل برساند[.]12

تابآوری جامعه
انتخاب درست +

چرا دانش موجود جامعه
به طور صحيح مورد
استفاده قرار نمی گيرد

اقدام
انگيزه +

دانش
دانستن -چگونه

كاربردها+

دانش
دانستن –چه
دانستن -چگونه
چيزی

زمينه +

اطلاعات
مفهوم +

داده
عناصر+

واقعيت

شكل  :0نردبان تابآوری جامعه از طریق دانش[]02
در ادبیات نربوط به تابآوری ،تبادل دانش اغلب نو اادارویی
اسااات برای ایجاد نتایم ،رفتارها و ا مال پایدار[ .]26ندیریت
دانش اغلب به نوا یک نگرآ ذخیر کنند نحتوا تویااای
نیتردد ،به این نعنی که آ را حفظ کنید ،اید انانی در آیند
نفید واقع تردد .بسایاری اا اسناد در بایگانی قرار داد نی ود و
ساسا اا ابزار پیچید جستوجو برای باایابی برخی اا این ننابع
اسااتفاد نیتردد و بدین ترتیب ،ساایساات های نساابتا ظی و
پرهزینه ندیریت دانش بوجود نیآیند .روآها و را حلهای ارائه

اد توساط سیست ندیریت دانش ،در جذب و ضبط ،ذخیر و
تبادل دانش ،بهویژ درسهای ترفته د و بهترین تجارب ،مل
کرد اند[.]1
دالکر )2662(0تاریخچه ندیریت دانش را اینتونه بیا نی-
کند؛ آغاا ینعتی د در  ،1166فناوریهای حملونقل در
 ،1126ارتباطات  ،1966رایانهای د  ،1926دنیای نجاای د
در اویل دهه  1916و تلاآهای اخیر در فناوریهای خصیساای
در سال .2666

4 Dalkr
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و هفت ،بهار 1041

11

بررسي رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوري سازماني...

اساااویبااای )1990(2و کاااپلااا و نورتن )1990(0نیز دانش
ساانانی را به نوا سرنایه ن رش کردند .در سالهای اخیر توجه
به ندیریت دانش بی ااتر ااد اساات .اارکتهایی نثل بوئینگ
بریتیش پترولیوم ،فورد ،هوندا ،آی بی ام ،ایراکا و ن ابه آنها اا
ننااافع سااار ااااار ناادیریاات دانش بهر ننااد نی اااونااد .در
جمهوریاسالانی نیز این نوضو در سند چ انداا ،سیاستهای
کلی نظام و برنانه پنمساله توسعه نورد توجه قرار ترفته است.
یااااحابنظرانی نثال ویاگ ،)1992(1نهیر وااك،)1990(1
نکالوری ،)1999(9بیوکویتز و ویلیانز ،)2666(16بیرکین و اااو
و اایها  )2662(11و دالکر( )2662چرخههای ندیریت دانش را
بیا کرد اند[ 1و  .]10ساااانا توسااعه آساایا )2612(12ندلی را
برای ندیریت دانش ن رش کرد اسات .این ندل ارش نختصری
اا نایار ایالی ،نفاهی و ایولی است که باید در هنگام اجرای
ندیریتدانش درنظرترفته ااود .ااکل و طراحی آ به تونهای
هساات که تمانی جنبههای ندیریتدانش را درنظرترفته اساات.
جانع و کاربردیبود  ،سادتی و تمرکز بر بهر وری اا ویژتیهای
ایلی این ندل است[ .]11در این ندل ابعاد ندیریتدانش انل:
کسااااب دانش ،حفظ دانش ،انتقااال دانش ،خل دانش ،نتااایم
ندیریت دانش ،نوآوری در ندیریت دانش و کاربرد دانش است.
یافتههای ساویل 12و همکارا ( )2660ن ا نیدهد که دم
توجه به جنبههای نرم نرتبط با وانل انسااانی در یک ساااانا
نمکن اسااات با ث نقاونت در برابر تغییر اااود که تابآوری را
کاهش داد و یا به نوا نانعی در برابر آ مل نیکند .بنابراین
تابآوری سااانانی اا طری توسعه دانش افراد و همچنین بهطور
جمعی در یک سااانا  ،برای پاسخ کارآند به نوقعیتهای ناآ نا
و نتلاط افزایش نییابد[ 12و .]20
اا آنجاییکه تابآوری ساااانانی به نوا توانایی ساااانا در
ان باا پذیری ،ارائه خدنات رقابتپذیر و ایجاد اراآ سااااانانی
تعری نی اااود ،نیتوا تفات کااه نادیریاات دانش ننجر بااه
تابآوری سااااانانی نی اااود؛ ایرا نرا بحثهای ندیریت دانش
یرف در درو ساانا با توسعه ایستگیهای ساانانی به ننابع
خارج اا ساانا توسعه یافته است و بر لزوم توجه و تسترآ این
بحث به ندیریت دانش ن تری تاکید دا ته است[ 21 ،19و .]29

5 Asvybay
6 Kaplan and Norton
7 Whig
8 Meyer and Zack
9 McElroy
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 -3مدل مفهومی تحقيق
در این پژوهش ،بررسی س ه ندیریت دانش ساانا براساس
ندل توساعه آسایا( )2612انجام د است[ .]29این ندل رش
نختصااری اا نایاار ایاالی ،نفاهی و ایااولی اساات که باید در
هنگام اجرای ندیریتدانش درنظرترفته ود .کل و طراحی آ
باه توناهای هسااات کاه تماانی جنباههاای نادیریت دانش را
درنظرترفته اسااات .جانع و کاربردی بود  ،ساااادتی و تمرکز بر
بهر وری اا ویژتیهای ایاالی این ندل اساات[ .]11در این ندل
ابعااد ندیریت دانش اااانل :کساااب دانش ،حفظ دانش ،انتقال
دانش ،خل دانش ،نتااایم ناادیریاات دانش ،نوآوری در ناادیریاات
دانش و کاربرد دانش اسات .همچنین تابآوری ساانانی که ابعاد
آ ن اب پی ااینه تحقی ااانل تابآوری ان باقی و تابآوری
برنانهریزی د است؛ بنابراین ندل نفهونی تحقی کل مار
 2است.

 -0فرضيههای تحقيق
بحث ایالی رویکرد تابآوری این است که پا اا هر اختلال
اجتماا ی یا نحی ی ،راب ه بین نحیط و انساااا تغییر نیکند.
دانش جدید توسااعهیافته و تعادل نجدد برقرار نی ااود .بنابراین
تاابآوری بهطور تساااترد ای به ظرفیت دانش برای یادتیری با
جذب اطلا ات جدید وابسته است[ .]01پرایاج و همکارا ()2611
یادتیری ساانانی را بهتونهای تعری نیکند که بااار طبااا آ
تماااانی افراد در ساانا با یکدیگر کار نیکنند تاااا بیانواناااد
ن اااااااکلات را حااااال نمایناااااد و را حلهای نوآورانه خل
نیکنند[ .]22ساایساات های با ظرفیت یادتیری ساااانانی بالا،
نوآورتر بود و آساایبپذیری کمتری خواهند دا اات و تابآوری
بالایی را ن اااا خواهند داد .در یک نحیط سااااانانی ،توساااعه
تاابآوری بساااتگی باه جنباههاای ناانلموس نختل یادتیری
ساااانانی دارد[ .]12بنابراین فرضاایه یک تحقی بهیااورت ایر
تعری نی ود:

10 Williams
11 Birkin Shaw and Sheehan
12 APO
13 Seville
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تابآوری برنامه

كسب دانش

ریزی شده

تابآوری سازمانی

مدیریت دانش

نتایج مدیریت

انطباقی

خلق دانش

دانش

انتقال دانش

كاربرد دانش

حفظ دانش

نوآوری در
مدیریت
دانش

شماره  :6مدل مفهومی رابطه مدیریت دانش تابآوری سازمانی

 -H1کساب دانش و تابآوری ساانانی راب ه نعناداری با یکدیگر
دارند.
نحققا باید ناهیت دانش ،اا جمله درك فرایندهای تولید
دانش ،وجود انوا نختل دانش و ننابع آنها و انتقال و استفاد اا
اطلا ات را افزایش دهند .دانش این فرایندها را نیتوا بهبود
بخ ااید ،درنتیجه تا حد ایادی به تابآوری جانعه در نواجهه با
فاجعه کمک نیکند[ .]20تغییر نگرآ و انتظارات مونی جانعه
اا ساااانا های نختل نوجب ااد تا نفاهیمی چو بهساااای
فرایندها ،ر ااد پایدار ،انع افپذیری در برخورد با نحیط ،جلب
رضااایت ن ااتریا  ،بهبود کیفیت نحصااولات و خدنات و افزایش
بهر وری ننابع به نساائل ایلی بسیاری اا ساانا ها تبدیل ود.
درواقع ،نیتوا تفت که ضع فرایندها ،اتلاف ننابع ،دم پویایی
ن اکلاتی اسات که بسایاری اا ساانا ها را درتیر ساخته است.
حل ن ااکلات فو نیاانند دسااتیابی ساااانا ها به قابلیتهایی
است که آنا را در پاسخگویی به انتظارات ذینفعا و بهکارتیری
هر چه بهتر ننابع و انکانات نوجود خود یاری دهد .این قابلیت را
باید در دانش نوین حایااال اا فرایند خل دانش در سااااانا
جسااتجو کرد؛ چراکه دانش پویا و نوین به دلیل برخورداری اا

ویژتیهایی چو تقلیدناپذیری ،ناندتاری ،اختصااایاای بود و
تعویضپاذیری پاایین نیتواناد برتر اا تمااام قابلیتهای دیگر
قرارترفته و نحیط ساانا را بهبود بخ د[ .]12انروا دانش ،نه
فقط یک ننبع نزیت رقابتی بلکه درواقع تنها ننبع و ساارنایه
رقابتی اسات .اتر ساانانی به راحتی نتواند کل یحیه دانش را
ا اا ضاامنی و آ ااکار ،در جایگا نناسااب آ بکار ببرد ،در
ریااههای رقابتی با ن ااکل نواجه خواهد ااد[ .]10بنابراین
فرضیه دوم تحقی بهیورت ایر تعری نی ود:
 -H2خل دانش و تابآوری سااااانانی راب ه نعناداری با یکدیگر
دارند.
هدف ایلی اا نگهداری دانش ،دستیابی به تابآوری و توانایی
ساااانا برای اقدام اثربخش تحت اارایط اسااترس اا اساات؛ لذا
دانش ضااوی حیاتی برای تابآوری اساات[ .]22فرضاایه سااوم
تحقی بهیورت ایر تعری نی ود:
 -H3حفظ دانش و تابآوری ساااانانی راب ه نعناداری با یکدیگر
دارند.
اسااتفاد اا دانش یکی اا فرایندهای ساایساات ندیریت دانش
جوانع اساات .دانش بونی ننبع تابآوری اساات؛ ایرا وقتی دانش
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و هفت ،بهار 1041

01

بررسي رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوري سازماني...

بونی در سایسات های اجتما ی و اکولوژیکی ادغام نی ود ،اینها
توانایی نقابله با پیچیدتی و دم ق عیت را ن ا داد است[.]22
بنابراین فرضیه چهارم تحقی بهیورت ایر است:
 -H4کاربرد دانش و ندیریت تابآوری ساانانی راب ه نعناداری با
یکدیگر دارند.
ندیریتدانش انل تبدیلدانش ،اطلا ات و داراییهای فکری
نختل به اراآ برای یک ساااانا اساات[ .]01ا ااتراكتذاری
دانش و توسعه آ در درو ساانا و همچنین در بین ساانا ها
و سایست های توناتو  ،به فرایندی نحوری و جهتتیری ایلی
ساااانا ها در ندیریت دانش تبدیل ااد اساات[ .]2ووتاس و
سااتکلی ( ،)2662تسهی دانش و روابط را به نوا رایط ایجاد
تابآوری سااانانی تویای کرد اند[ .]21بنابراین فرضیه پنج
تحقی به یورت ایر بیا نی ود:
 -H5انتقال دانش و ندریت تابآوری ساااانانی راب ه نعناداری با
یکدیگر دارند.
آنیادو نوآورری دانش را اینتوناه تعری نیکند :ایجاد،
توسعه ،تبدیل و کاربرد افکار جدید در قالب کالاها و خدنات قابل
فروآ که نوجب نوفقیت ساااانا ها ،ا تبار اقتصاااد یک نلت و
پی رفت و ترقی یک جانعه نی ود .هر ساانانی تلاآ نیکند اا
فریتهای ارائه د توسط ندیریت دانش نظیر روآهای کسب،
همانندسااای و تسهی اطلا ات در نوآوری استفاد کند .بنابراین
در قلب ندیریتدانش باید نوآوری را جساااتجو کرد؛ایرا نزیت
رقابتی پایدار در نوآوری پنها اساات .لذا ساااانا باید جوی را
بوجود آورد که تبادل آ ااکار دانش و نوآوری درآ نورد تأکید
اینگونه تعری نی ود:
قرار تیرد[ .]11فرضیه
 -H6نوآوری در نادیریتدانش و تابآوری سااااانانی باه راب ه
نعناداری دارند.
درسهای آنوخته ااد اا هر فاجعه ثابت کرد اساات که
اساتفاد نجدد و به ا اتراكتذاری دانش نیتواند انع افپذیری
جانعه را در ندیریت خ ر بلایا افزایش دهد .چالش پیاد ساااای
نادیریات دانش در ایجااد تابآوری جانعه ،فقدا راهبردهای
ندیریت ساایسااتماتیک برای توسااعه و بهکارتیری دانش جانعه
است[ .]20فرضیه هفت تحقی به کل ایر تعری نی ود:
 -H7نساتندسااای نتایم ندیریت دانش تابآوری ساانانی راب ه
نعناداری با یکدیگر دارند.

14 Prayag
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 -5روش تحقيق
این تحقی اا نو کمی همبسااتگی-تویاایفی اساات .جانعه
آناری پژوهش 06 ،نفر اا پژوه اااگرا یک سااااانا تحقیقاتی
اسات .تعداد  06پرس نانه توایع تردید و در ندت انا یک نا
و نی تعداد  09پرسا انانه تکمیل د نورد تجزیهوتحلیل قرار
ترفت.
ابزار جمعآوری داد هاای این پژوهش برای ارایابی تابآوری
ساااانانی پرساا اانانه اسااتاندارد پرایاگ 10و همکارا ()2611
اسات[ .]20این پرسا انانه انل  16تویه بسته پاسخ براساس
طی پنم درجهای لیکرت اساات .پرساا اانانه دو بعد تابآوری
برنانهریزی اد و تابآوری ان باقی را نوردسنجش قرار نیدهد.
در ن العه رسااتگار و همکارا ( )1291روایی یااوری و نحتوایی
پرس نانه نورد تایید قرار ترفت .همچنین برای روایی ،پرس نانه
به تایید  16نفر خبر رساید اسات .برای ارایابی س ه ندیریت
دانش اا پرسا انانه ندل سااانا توساعه آسیا( )2612استفاد
ااد که این ندل دارای  1بعد و  21تویه بسااته با اسااتفاد اا
طی لیکرت اسااات .روایی نحتوایی این پرسااا ااانانه با ن العه
پرسا انانههای ندیریت دانش و تابآوری به وسیله  1نفر خبر
نوردتایید قرارترفت[ 20 ،16و .]29
بهننظور ارایابی پایایی پرس نانهها اا آلفای کرونباخ استفاد
اد اسات .نقدار آلفایکرونباخ برای پرسا نانه ندیریت دانش
 6/961و نقدار آلفای کرونباخ برای پرس نانه ندیریت تابآوری
نقدار  6/112است .بنابراین پایایی تحقی نیز نوردتایید است.
جدول شماره  :0بررسی پایایی پرسشنامه تحقيق
شرح

تعداد بعد

آلفای كرونباخ

پرس نانه ندیریت دانش

1

6/961

پرس نانه تابآوری ساانانی

2

6/112

این پرسا انانهها پا اا ادغام بهیاورت یک پرس نانه بین
افراد جانعه آناری با ارائه توضیحات کانل توایع تردید و به ندت
یک نا و نی فرایند جمعآوری پرسااا ااانانهها به طول انجانید.
برای تحلیل داد ها اا نرمافزار  spssاستفاد تردید .تحقی اا نو
همبستگی-توییفی است .برای بررسی توایع داد های پژوهش اا
آانو کولموتروف اسمیرنوف استفاد د و تجزیهوتحلیل داد ها
نیز با آانو همبستگی ضریب اسسیرنن انجام د.

ابراهیم محمودزاده ،مهران کشتكار هرانكي ،جلال نوري و حجتاله مومیوند

 -6تجزیهوتحليل دادهها
برای بررسی توایع داد ها باید اا یک روآ نناسب با توجه به
داد هاای تحقی بهر ترفات .اا نیاا روآهاای توناتو نانند
کااایدو ،کاولاموتروف اسااامیرنوف و غیر روآ کولموتروف
اسامیرنوف برای داد هایی نناساب است که حج نمونه کمتر اا
 26دد با اد .بنابراین اا این روآ اساتفاد اد است .در این

آانو اتر نقدار  p-valueکمتر اا  6/62با ااد ،توایع غیرنرنال و
اتر بی تر با د ،توایع نرنال است[ .]2نتایه این آانو در جدول
امار  2ن ااا نیدهد  p-valueبرای نتغیر تابآوری ساااانانی
کمتر اا  6/62است .بنابراین داد ها دارای توایع غیرنرنال است و
برای آانو نعنااداری راب اه نیتوا اا آانو هاای ناپارانتریک
استفاد کرد.

جدول شماره  :6بررسی توزیع دادههای تحقيق

سازمانی

تابآوری

نتایج

دانش

مدیریت

نوآوری

دانش

كاربرد

خلق دانش

دانش

انتقال

حفظ دانش

دانش

كسب

09

09

09

09

09

09

09

09

2/211

2/020

2/011

2/29

2/221

2/2011

2/2661

2/2011

Mean

6/0120

6/1921

6/0162

6/020

6/101

6/1229

6/9611

6/0222

Std. Deviation

6/106

6/120

6/691

6/691

6/102

6/162

6/129

6/116

Absolute

6/106

6/616

6/610

6/620

6/161

6/629

6/121

6/602

Positive

-6/610

-6/120

-6/691

-6/691

-6/102

-/162

-6/129

-6/116

Negative

6/106

6/120

6/691

6/691

6/102

6/162

6/129

6/116

Test Statistic

6/611

6/621

6/266

6/266

6/612

6/266

6/226

6/112

)Asymp. Sig. (2-tailed

 -1بررسییی رابطیه بين ابعاد مدیریت دانش با تابآوری
سازمانی
باا توجه به اینکه داد های این تحقی دارای توایع غیرنرنال
اسااات ،برای بررسااای ارتباط بین ابعاد ندیریتدانش و تابآوری
ساانانی اا آانو همبستگی ضریب اسسیرنن استفاد د است.
برای آانو راب اه هرکادام اا ابعااد نادیریات دانش با تابآوری
فرضیههای  H0و  H1به رش ایر تعری د است:
 فرضیه  :H0دریورتیکه نقدار  p-valueبی تر اا  6/61با د،
راب ه نعنیداری بین نتغیرها وجود ندارد.
 فرضایه  :H1دریاورتیکه نقدار  p-valueکمتراا  6/61با د،
راب ه نعنیداری بین نتغیرها وجود دارد.

راب ه کساااب دانش با
تابآوری ساانانی

Normal Parametersa,b

Most Extreme
Differences

جدول شماره  :0نتایج آزمون فرضيه شماره دو
شرح
راب ه خل دانش با تاب-
آوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/661

6/61

6/201

تایید

با توجه به جدول ااامار  0نقدار سااا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/661اسات که اا س ه خ ا کمتر است .بنابراین فرضیه
 H0در نورد راب ه بین خل دانش با تابآوری ساانانی رد نی ود
و فرضیه  H1نورد تایید قرار نیتیرد .همچنین ضریب همبستگی
پیرسااو برای این راب ه  6/201اساات که ن ااانگر ارتباط نساابتا
ضعیفی بین این نتغیرهاست.
جدول شماره  :5نتایج آزمون فرضيه شماره سه

جدول شماره  :3نتایج آزمون فرضيه شماره یک
شرح

N

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/661

6/61

6/026

تایید

با توجه به جدول ااامار  2نقدار سااا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/66اساات که اا ساا ه خ ای نوردپذیرآ کمتر اساات.
بنابراین فرضاایه  H0در نورد راب ه بین کسااب دانش با تابآوری
سااااانانی رد نی اااود و فرضااایه  H1نورد تایید قرار نیتیرد.
همچنین ادت این راب ه  6/026است که ن ا نیدهد نیاا به
تقویت دارد.

شرح
راب ه حفظ دانش با
تابآوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/61

6/61

6/221

تایید

با توجه به جدول اامار  2نقدار ساا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/61است که اا س ه خ ا کمتر است .بنابراین فرضیه H0
در نورد راب ه بین حفظ دانش با تابآوری ساانانی رد نی ود و
فرضایه  H1نورد تایید قرار نیتیرد .همچنین ضریب همبستگی
پیرسااو برای این راب ه  6/221اساات که ن ااانگر ارتباط نساابتا
ضعی بین این نتغیرهاست.
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بررسي رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوري سازماني...

جدول شماره  :6نتایج آزمون فرضيه شماره چهار
شرح
راب ااه کاااربرد دانش با
تابآوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/662

6/61

6/290

تایید

با توجه به جدول اامار  0نقدار ساا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/662اسات که اا س ه خ ا کمتر است .بنابراین فرضیه
 H0در نورد راب ه بین کاربرد دانش با تابآوری سااااانانی رد
نی اود و فرضایه  H1نورد تایید قرار نیتیرد .همچنین ضریب
همبسااتگی پیرسااو برای این راب ه  6/290اساات که ن ااانگر
ارتباط نسبتا ضعیفی بین این نتغیرهاست.
جدول شماره  :1نتایج آزمون فرضيه شماره پنج
شرح
راب اه انتقاال دانش با
تاب آوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/62

6/61

6/216

رد

با توجه به جدول اامار  1نقدار ساا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/62اسات که اا سا ه خ ا بی تر است .بنابراین فرضیه
 H0در نورد راب اه بین انتقال دانش با تابآوری سااااانانی تایید
نی اااود و فرضااایه  H1نورد تایید قرار نمیتیرد .بنابراین راب ه
نعناداری بین این نتغیرها وجود ندارد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون فرضيه شماره6
شرح
راباا ااه نااوآوری در
نادیریت دانش با تاب-
آوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/602

6/61

6/201

رد

با توجه به جدول ااامار  1نقدار سااا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/66اساات که اا س ا ه خ ا کمتر اساات .فرضاایه  H0در
نورد راب اه بین راب اه نوآوری در نادیریات دانش با تابآوری
ساااانانی تایید نی ااود و فرضاایه  H1نورد تایید قرار نمیتیرد.
بنابراین بین این نتغیرها راب ه نعناداری وجود ندارد.
جدول شماره  :9نتایج آزمون فرضيه شماره1
شرح
راب ه نساااتندسااااای
نتایم ندیریت دانش با
تابآوری ساانانی

مقدار

سطح

ضریب

نتيجه

خطا

معناداری

همبستگی

گيری

6/666

6/61

6/261

تایید

با توجه به جدول ااامار  9نقدار ساا ه نعنا( )p-valueبه
نیزا  6/66اسات که اا سا ه خ ا کمتر است .بنابراین فرضیه
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 H0در نورد راب اه بین نساااتندسااااای نتایم ندیریت دانش با
تابآوری سااااانانی رد نی اااود و فرضااایه  H1نورد تایید قرار
نیتیرد .همچنین ضااریب همبسااتگی پیرسااو برای این راب ه
 6/261است که ن انگر ارتباط نسبتا قوی بین این نغیرهاست.

 -2نتيجهگيری و بحث در مورد نتایج
در این پژوهش برای بررساای تائید یا دم تائید فرضاایات و
همچنین آانو ها ،تجزیهوتحلیل داد ها اا نرمافزار  spssاسااتفاد
اااد .سااانجش توایع داد هاا باه وسااایله آانو کولموتروف
اسمیرنوف و با توجه به غیرنرنال بود توایع داد های پژوهش اا
آانو همبساتگی برای نعناداری راب ه بین نتغیرها و اا ضااریب
اسسیرنن برای ارایابی دت راب ه استفاد د است.
نتاایم آانو فرضااایه یک ن اااا داد که راب ه نعنادار بین
کسبدانش و تابآوری ساانانی در جانعه نوردن العه وجود دارد
و ن اا اا همسویی نتیجه این فرضیه با تحقیقات قبلی دارد .در
واقع آنواآ ،توسعه یادتیری کارکنا و افزایش ظرفیت یادتیری
نیتواند دستیابی به چابکی ساانانی و ظرفیت ان با ساانانی را
در ساااانا افزایش دهد و در نتیجه ساااانا ها تابآور ااوند
همچنین یاادتیری و آنواآ در کارکنا ایجاد انگیز و ن ااااط
نیکناد .بناابراین توجاه ندیریت سااااانا به کساااب دانش و
یادتیری ،احتمالا تابآوری ساانانی را افزایش نییابد.
نتایم آانو فرضاایه دو و سااه ن ااا داد که راب ه نعنادار و
نسابتا قوی بین خل دانش و حفظ دانش در ساانا با تابآوری
ساااانانی وجود دارد که با تحقیقات قبلی همسااو اساات .اا طری
خل دانش نیتوا دان ی نودرنیاا انا غیرقابل دسترس را ایجاد
نمود و اا این طری به کاهش اکاف دان ی ساانا کمک کرد.
همچنین حفظ کارکنا دان ای و دانش آنها به نوا یک سرنایه
ساااانا با ث انع افپذیری ،ساار ت پاسااخ به وقایع و ت بی
سااااانا با نوآوریهای ویرانگر رقبا نی اااود .با توجه به نتایم
تحقی فرایند خل دانش در افزایش تابآوری نوثر اسااات و
ندیرا باید برای ارتقاء نیزا تابآوری به خل دانش در ساانا
توجه نمایند.
نتایم آانو فرضایه چهار ن ا داد که راب ه نعنادار و نسبتا
قوی بین کاربرد دانش در ساانا و تابآوری ساانانی وجود دارد
و با نتایم تحقیقات قبلی سااتار است .بهطور طبیعی ساانا هایی
که تابآور اسااات ،ننابع دان ااای خود را در جهت ایجاد اراآ،
سااااتاری با تغییرات ،رقابتپذیری و اسااتفاد اا فریااتها بکار
نیتیرند و استفاد نیکنند .نتیجه این فرضیه با تحقیقات ن ابه
همساااویی دارد .بناابراین ندیرا تقویت کاربردیسااااای دانش
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حوادث و ان باا پاذیری باا نحیط با ث افزایش نیزا تابآوری
ساانانی نی ود.
نتایم آانو فرضاایههای اامار پنم و ااش تحقی ن ااا
نیدهاد کاه راب اه نعناادار بین نتغیرهاای نوآوری در ندیریت
دانش و انتقال دانش با نتغیر تابآوری سااااانانی به دلیل اینکه
نقاادار  p-valueبی اااتر اا نیزا خ ااای نوردپااذیرآ اسااات.
فعالیتهای نربوط به انتقال دانش و نوآوری در ندیریت دانش در
این سااانا در راساتای افزایش تابآوری ساانا و آنادتی این
ساااانا برای نوجه با بحرا ها نیساات .همان ور که در نقدنه و
پی اینه تحقی نوا اد ،نصر دانش و ندیریت دانش قابلیت
افزایش تابآوری جانعه را دارد ولی ساااانا ها باید اا این قابلیت
به نحو یاحیحی اساتفاد نمایند .همچنین نتایم این فرضیهها را

نی توا اینتوناه تفسااایر نمود کاه ندیرا سااااانا نیاای به
فرآینادهاای نوآوری در نادیریت دانش و انتقال دانش نمیبینند.
بنابراین بهنظر نیرساد که ساانا نورد ن العه نیاانند باانگری
در فرایندهای نربوط انتقال دانش اساات تا با افزایش کیفیت این
فرایندها تابآوری ساانانی حایل ود.
نتایم آانو فرضااایه هفت ن اااا داد که راب ه نعنادار بین
نساااتندسااااای نتایم ندیریتدانش با تابآوریسااااانانی وجود
داردکه با تحقیقات قبلی همساو است .درسهای آنوخته د اا
هر فاجعه ثابت کرد اسات که استفاد نجدد و به ا تراكتذاری
دانش نیتواناد انع اافپذیری جانعه را در ندیریت خ ر بلایا
افزایش دهد.
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