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خالصه 

پارس خزر و پارس  يدیتول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز تیریمد ریتاث یحاضر بررس قیهدف از تحق

نفر  154پارس خزر و پارس شهاب به تعداد  يدیتول يو کارشناسان شرکت ها رانیرا، مد قیتحق يجامعه آمار. شهاب است

تعداد به روش نمونه  نینفر بدست آمده، که ا 123 ازین موردفرمول کوکران حداقل حجم نمونه  قیداده اند که از طر لیتشک

دارد پرسشنامه استان قیتحق نیداده ها در ا يو ابزار گردآور یدانیداده ها م يروش گردآور. انتخاب شده اند يخوشه ا يریگ

) 2003(و جونز  لیهدانش؛ و از پرسشنامه  تیریسنجش مد يبرا) 1396(از پرسشنامه طبرسا و احمدوند  کهیبطور. باشد یم

شده، و  دییتا ییو محتوا يصور ییروا قیپرسشنامه از طر ییروا. استفاده شده است یرقابت تیمز ریمتغ يریاندازه گ يبرا

هستند و جهت  SPSS 22مطالعه   نینرم افزار مورد استفاده در ا. شده است دییکرونباخ تا يآلفا قیاز طر زیآن ن ییایپا

 تیریمثبت و معنادار مد رینشان دهنده تاث قیتحق جینتا. استفاده شده است ونیاز آزمون رگرس قیتحق يها هیآزمون  فرض

  .است یابترق تیدانش بر مز میدانش، و تسه يدانش و ابعاد خلق دانش، حفظ و نگهدار

.پارس خزر و پارس شهاب شهرستان رشت يدیتول يشرکت ها ،یرقابت تیدانش، مز تیریمد: کلمات کلیدي
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  مقدمه .1

در خلق و  یو اثربخش ییبودن کارا نییپا یداخل يدیتول يشرکت ها یاز مشکالت اساس یکیرسد  یبه نظر م

از توجه کمتر  یناش انیمشتر يو وفادار تیرضا تایبرتر و نها تیفیک ،یرقابت تیموقع ،يمشتر يارزش برا جادیا

 ینگاه.است ینسب تیفناورانه در خلق مز يرنوآو نیدانش و همچن تیریمد ریو نقش انکار ناپذ تیسازمان ها به اهم

و قدرت  یرقابت تیآنها در کسب مز دینشان از ضعف شد ریدهه اخ یکشور، در ط يدیتول يشرکت ها تیبه وضع

 یبه محل یداخل يدیتول يشرکت ها تیکه اکثر دیتوان د یعمالً م کهیدارد، بطور یدر مقابل محصوالت واردات يبربرا

 يبرابر يارایتیفیو ک متیو محصوالتشان از نظر ق. انددرآمده  نیباالخص چ گر،ید يمونتاژ محصوالت کشورها يبرا

دامن  شیاز پ شیب يکاریکار پرداخته و به معضل ب يروین لیشرکت ها کوچک تر شده، به تعد نیروز به روز ا. ندارد

  .دزنن یم

 یکه فاکتور مهم و اساس دهیرس دگاهید نیحوزه به ا نیمقاالت، و کتب و مطالب موجود در ا یبا بررس محقق

 مزیتمطالعات نشان داده در راستاي رسیدن به . بحران کارساز باشد نیتواند در رفع ا یمآن حیصح تیریدانش و مد

چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاري براي  ،یرقابتی پایدار توجه به دانش موجود، کسب دانش از منابع خارج

به آن داشته  يا ژهیاستفاده از اطالعات و دانش جدید امري مهم و حیاتی شمرده می شود که سازمانها باید توجه و

ده هاي الزم را از نظام هاي تولیدي موفق، پایگاه و منابع داخلی و دا دکه مدیران و کارشناسان بای قیطر نیبد. باشند

خارجی بدست آورده؛ داده هاي خام را تجزیه و تحلیل و همبسته نموده، آنها را به اطالعات معنادار سازمانی تبدیل، و 

کت ها از جمله که شر ییها چالش. کنند لیتبد يسپس این اطالعات معنادار سازمانی را به دانش مفید و کاربرد

 شیمصرف کننده، افزا دیرفتار خر رییتمام شده، تغ متیکاهش ق: با آنها مواجه هستند عبارتند از يدیتول يشرکت ها

 يبازار متفاوت و وجود رقبا طیشرا ا،یساختار بازار پو ،تولیداز  يجدیدتريهاوريفناو  فلسفههاوجود  ،يخدمات مشتر

چالش ها و مهمتر از آن غلبه بر آنها،  نیدرك و شناخت ا..... و  يساز یدر مرحله بلوغ و جهان يبازارهاخالق و نوآور، 

 نیچن. دانش است ،ییتوانا نیا نیمنبع تام نیمهمتر. با هوش، آگاه، و بافراست است یرانیکارکنان و مد ازمندین

 نیبوده و مهمتر دیتول یر از عوامل سنتمهم ت که. قرار دارد انیکنندگان، کارکنان، و مشتر نیدر ذهن تام یدانش

دانش مورد  لیو تحل هیو تجز ییدانش شامل شناسا تیریکند، مد یم نیشرکت را تضم داریاست که رشد پا یمنبع

 دنیرس يدانش برا يها ییدارا شتریگسترش ب يو کنترل اقدامات برا يزیبرنامه ر نیو در دسترس است، همچن ازین

 يبرا هیمنبع اول کیاستفاده کارآمد دانش را به عنوان  تیاز محققان گذشته و حال، اهم ياریبس. به اهداف شرکت

 یم نیسازمان را تضم تیکه موفق یرقابت تیبه مز یابیارزش و دست جادیبهبود عملکرد و ا ،یاصل يتوسعه مهارتها

  .شناخته و اذعان کرده اند تیکنند، به رسم

دانش مبتنی . کننده محصوالت و مدیریت، منابع کلیدي مزیت رقابتی انـددانـش و فرآینـدهاي دانـشی احاطه 

امروزه سازمانها در تالشند که دانش . بر بازار و شایستگی محوري، بـا بنیـان مزیـت رقـابتی درهم تنیده شده است

دانش در حال افـزایش آنها در حـال بـه کـارگیري مغزها بیش از دستها هستند و نیاز براي به کارگیري . محور گردند

بسیاري از سازمانها در سراسر جهـان از ایـن موضـوع آگاهنـد و تـالش مـی کننـد زمینه اي از مدیریت دانش . اسـت

افزایش اهمیت دانش در سازمانهاي مدرن، نیاز به تمرکز بر . را به منظور بهبود و حفظ مزیت رقابتیشان کشف کننـد

 نیاز داغ تر یکیدانش هم اکنون  تیریمد .]1[دارایی سازمانی ضروري ساخته استمـدیریت دانـش را بـه عنوان 

اتخاذ و  قتیدر حق. شود یمحسوب م یصنعت يایو دن ،یو خدمات یمطالعات اطالعات ،يمباحث در توسعه اقتصاد

اقتصاد  است که درصدد هستند به ییسازمان ها يبرا یاتیمرحله ح کیبعنواندانش  تیریمد يها تیفعال ياجرا
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دانش  يریکسب، انتشار و بکارگ ندیفرا لندیکه ما ییدهد که سازمان ها یشواهد نشان م. وندندیبر دانش بپ یمبتن

 يها ستمیبه س يا ندهیتوجه فزا دیباشد، با يو بهبود عملکرد جار يریادگیشیسازنده در سازمانشان به منظور افزا

  ].2[دانش خود داشته باشند  تیریمد

  

  

  قیتحق ندیروش  و فرا نه،یشیپ ات،یادب. 2

قیتحق اتیادب. 2-1

  یرقابت تیمز

 تیمفهوم مز. منحصر به فرد و حفظ آن است یرقابت تیموفق به مز یابیاغلب سازمان ها، دست یینها هدف

 تیمز"و سپس با عنوان  "یرقابت ياستراتژ"است که ابتدا با عنوان  يمهم در حوزه استراتژ میاز مفاه یکی،یرقابت

 یرقابت تیمز کیجادیکسب و کار، ا کیتیفقمو دیکل ،يراهبرد دگاهید کیاز . به آن پرداخته شده است "یرقابت

شرکت ها . رقبا دشوار باشد ياز ان برا دیو تقل يبردار یکند و کپ جادیارزش ا ان،یمشتر يمنحصر  به فرد است که برا

 تیاز قابل يمجموعه ا ،يمحور يها یستگیشا. ابندییدست م یرقابت تیخود به مز يمحور يها یستگیبا توسعه شا

 میت ،يورآنو ،يبرتر، خدمات به مشتر تیفیشامل ک يدیکل يها نهیشرکت، در زم کیفرد هستند که  بهمنحصر  يها

 یم لیشرکت تبد کییرقابت تیمز یهستند که به هسته اصل رهیو غ انیبه مشتر ییپاسخگو ،يریانعطاف پذ ،يساز

 يریبا اندازه گ ایبازار و منابع شرکت،  تیمانند موقع یتیمنابع مز لیتحل قیتوان از طر یرا م یرقابت تیمز]. 3[شوند 

اگرچه . ثبات در سهم بازار، برآورد کرد ای) يمثل سودآور(عملکرد شرکت  قیاز طر یرقابت يحاصل از تالش ها امدیپ

 یباشد، م داریپا یترقاب تیمز يدارا یکند، اگر شرکت دایپشود که سود شرکت به سمت متوسط سوق  یرقابت باعث م

رقابت پذیري فرایندي است که هر نهادي می کوشد تا از این طریق بهتر از ]. 4[داشته باشد  ییباال يتواند سودآور

کسب توانمندي هاي رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش هاي اساسی . دیگري عمل کرده، از وي پیشی گیرد

مزیت رقابتی عبارت از میزان جذابیت پیشنهادهاي شرکت . تبدیل شده است مللیورهاي مختلف در سطح بین الکش

ضریب رقابتی، تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر بـه ارائه . در مقایسه با رقبا از مشتریان است

هایی است که همواره  نديامل مجموعه عوامل یا توانممزیت رقابتی ش. خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند

شرکت را به نشان دادن عملکردي بهتر از رقبا قادر می سازد؛ به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است 

 دینها تقلاز آ یتوانند به راحت یکه در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمانها می کند و رقبا نم

بهتر از  يا وهیباعث شود به ش ییتوانا نیکه ا دیکسب نما يا افتهیتوسعه  ییتوانا اییژگیو یسازمان کهیزمان ].1[کنند 

. است یرقابت تیمز يتوان گفت سازمان دارا یسازد، م رممکنیغ ایرقبا از او را مشکل  دیرقبا عمل کرده و امکان تقل

  ].5[گردد  یعملکرد م يمنجر به ارتقا نرویشود ازا یم یافزوده ارزشمند تلق زشاغلب به عنوان ار یرقابت تیمز

  

  دانش تیریمد

مفهوم  نیچند يحاو يعبارت دو کلمه ا نیا. بکار گرفته شد ریبار در دهه اخ نیاول يدانش برا تیریمد عبارت

بطور مثال داونپورت . دارند، ارائه شده است گریکدیبا ییتشابهات و تفاوت ها یکه برخ ،ياریبس فیتعار کهیبطور. است

. کرده است فیتعر یو استفاده موثر از دانش سازمان يگذارجذب، توسعه، به اشتراك  ندیدانش را فرا تیریمد) 1994(

 يرا برا کپارچهیکردیرو کینظم است که  کیدانش  تیریمد": ارائه داد يگرید فیتعر) 1998(سپس دوهن 

ها  ییدارا نیا. کند یشرکت باز م یاطالعات يها ییتمام دارا يو به اشتراك گذار یابیباز ،یابیگرفتن، ارز ،ییشناسا
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 نیبا ا. افراد باشد يکار اتیتخصص و تجرب یها و حت هیها، رو استیداده، اسناد، س يها گاهیممکن است شامل پا

قرار  یمورد بررس ریاخ سندگانیکار نو دیبا ،یرشته علم کیدانش به عنوان  تیریدرك مد يحال، برا

دانش، فرایند نظام مند منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوري هاي اطالعاتی و تعامل انسانی  مدیریت].6[ردیگ

این دارایی ها شامل پایگاه . را به کار می گیرد تا سرمایه هاي اطالعاتی سازمان را شناسایی، مدیریت و تسهیم کند

هم دانش آشکار و هم دانش ضمنی کارکنان را در بر  اینعالوه بر . ها و رویه ها می شودهاي اطالعاتی، اسناد، سیاست

می گیرد و از روشهاي متنوع و گسترده  براي تصرف، ذخیره سازي و تسهیم دانش در داخل یک سازمان استفاده می 

فناوري اطالعات و ارتباطات  مدیریت دانش، دانستن ارزش دانش، فهم اطالعات سازمان، استفاده از سیستم هاي. کند

مدیریت دانش شامل فرایند ترکیب بهینه دانش و اطالعات در . حفظ، استفاده و کاربرد دوباره دانش می باشد منظوربه 

هاي انسانی خالق و نوآور .سازمان و ایجاد محیطی مناسب به منظور تولید، اشتراك و بکارگیري دانش و تربیت نیر

ارزیابی و بکارگیري دانش مناسب در زمان مناسب  هداري،یند کشف،کسب، توسعه و ایجاد، نگمدیریت دانش، فرا. است

توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد 

به دانش  دنیانسجام بخش تدانش،یریهدف مد]. 1[ردیگ یصورت م یساختاري مناسب براي دستیابی به اهداف سازمان

حل  يهم در داخل و هم در خارج از سازمان برا یطیمح راتییدر همه زمانها با هدف تطابق با تغ ،یو خارج یدرون

منابع  يارتقا يمناسب را برا نهیزم دیبا رندهیادگیرو سازمان  نیاز ا. توسعه است يبرا ينوآور جادیمسائل موجود و ا

عادات  رییو تغ یادراك و شناخت فعل يالگوها رییتغ ،یبا کار چالش طیفضا و مح جادیفراهم کند که شامل ا یانسان

 شیبا افزا. خواهد بود یدانش سازمان ندهیدر آ یرقابت تیباور است که تنها منبع مز نیسنگه بر ا تریپ. فکر کردن است

به  یرقابت تیمز جادیا يبرا یفرصت وانموثر دانش بت رهیو ذخ تیریرسد که با مد یبه نظر م یارزش دانش، منطق

  ].7[بسازد  میعظ یاندك، قدرت يرویکه قادر است از ن ابدییدست م ییها يبه توانمند یسازمان دانش. وجود آورد

این مرحله در برگیرنده فعالیتهایی است که با ورود دانش جدید به سیستم مرتبط است و شامل  :خلق دانش

قادر به  ییآن، خود به تنها یدانش و پراکندگ عیشرکتها بخاطر رشد سر]. 1[توسعه، کشف و تسخیر دانش است 

سازمان در  کی. پردازند یم یرونیانش بد يدانش از بازارها هیدر ته یلذا سع. ستندیدارند، ن ازیتوسعه تمام آنچه خود ن

 کیپردازد، اغلب  یم هاسازمان به گرفتن مغز کیکه  یزمان. و هم فروشنده باشند داریتواند هم خر یبازارها م نیا

مختلف به  يدر حوزه ها دیدانش، سازمان با تیریمرحله از مد نیدر ا]. 8[شود  یبا فرار مغزها مواجه م گریسازمان د

  ].9[از آن باشد رونیب ایتواند درون سازمان و  یحوزه ها م نیذکر است که ا انیشا. بگردد دینو و جد يدنبال دانش ها

حفظ و نگهداري دانش عبارت است از فعالیتهایی که دانش را در سیستم ماندگار می  :دانش يو نگهدار حفظ

در این زمینه مهمترین عامل، حافظه سازمانی و حافظه ي فردي است و آن عبارت است از توانایی سازمان براي . کند

 رهیذخ.]1[ت می کنند یکدیگر را تقوی اشنداگر آن دو حافظه در کنار هم وجود داشته ب. حفظ و نگهداري دانش

کند و  یماندگار م ستمیکه دانش را در س يا افتهیسازمان  يها تیدانش عبارت است از فعال يحفظ و نگهدار ،يساز

حفظ دانش شامل به . آورد یرا فراهم م گریکارمندان د يبه اطالعات برا یو دسترس عیسر يامکان جست وجو

سازمان در خلق و  يبا وجود تالش ها. آن است یگانیو با یدانش در مخازن دانش دنیانباشتن و گنجان ،يخاطرسپار

 یسازمانده ،يساز رهیذخ نیکنند بنابرا یدانش آن را فراموش م یابیو رد يکسب دانش در صورت عدم به خاطرسپار

]. 10[رود  یه شمار مدانش ب تیریمهم مد ياشاره دارد، از جنبه ها یکه به حافظه سازمان یدانش سازمان یابیو باز

آنها،  یافراد به دنبال بازنشستگ یدانش ضمن. سازمان است يچالش عمده برا کیاز دانش کارکنان  يحفظ و نگهدار

حفظ کارکنان  یطیشرا نیشود؛ لذا، در چن یاز دسترس خارج م ،یلیترك شغل به هر دل ایشغل بهتر و  داکردنیپ
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کاهش عوارض  يبرا ن،یکنند؛ بنابرا یافراد سازمان را ترك م امروزه،است که  تیواقع کینیا. شود یم یمهم تلق يامر

  ].9[باشد  یمهم م يدانش کارکنان سازمان امر يامر، حفظ و نگهدار نیا

این مرحله اشاره به فعالیتهایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از بخشی یا شخصی به بخش  :دانش میتسه

اشتراك دانش به عنوان .]1[ارتباطات، ترجمه، تبدیل، تفسیر و پاالیش دانش می شود یا شخص دیگر است و شامل 

سازمان ها و درون آنها شامل بازخورد،  نیب ییها، اصول و مدل ها يها، تئور دهیا د،یعقا ق،یمبادله و انتقال حقا ندیفرا

 عیرا اشتراك و توز يادیعنصر بن نیا. شده است فیدانش تعر رندهیفرستنده و گ) دو طرفه(و اصالح متقابل  يریگیپ

شده از نقطه  يدانش بسته بند یکیمکان عیکار فقط توز نیکه ا میکن دیتاک تیواقع نیا رتا ب میا دهیدانش نام

اشخاص قابل  نیب يمبادالت فرد قیاست که اغلب فقط از طر ییبرعکس، دانش کاال. ستین يمرکز يهماهنگ ساز

جهت  یتواند راه حل کامل ینم ییبه تنها يموضوع را درك نموده اند که تکنولوژ نیسازمان ها ا رًایاخ. انتقال است

چرخش  نیا. ندینما یمعطوف م یمنابع انسان يرا بر رو يشتریب دیتاک نیو بنابرا دیحل مشکل اشتراك دانش ارائه نما

انتقال دانش در  یسازمان، عامل اصل ینسانا يها هیمطلب است که سرما نیدرك ا جهیها اساسًا در نت دگاهیدر د

  .]8[سازمان هستند 

  

  

  قیتحق نهیشیپ.2-2

 یرا مورد بحث و بررسمدیریت دانش و مزیت رقابتیریمتغ نیرابطه ب میمستق ریغ ایمیبه طور مستق ياریبس محققان

  :باشد یم) 1(آنها به شرح جدول  جیو نتا اتیتحق نیاز ا یقرار داده اند برخ

  

  تحقیقات پیشینخالصه .1

  یافته ها  نام نویسنده

لی و همکاران 

)2016(  

 تیفناورانه و مز يبر نوآور يمثبت و معنادار ریدانش تأث تیرینشان داد که مد جینتا

در  نیهمچن. دارد یرقابت تیبر مز يمثبت و معنادار ریتأث زین يداشته؛ و نوآور یرقابت

.فناورانه اثبات شده است ينوآور يگر یانجینقش م قیتحق نیا

مائو و همکاران 

)2016(

) یو ارتباط یانسان ،یرساختیز(اطالعات  يسه منبع فناورنشان داد نتایج پژوهش 

 تیریگذاشته، و مد ریدانش تاث تیریمد تیبر ظرف یوجود دارد که به شکل مثبت

.گذارد یم ریتاث یرقابت تیمتعاقباً بر مز زیدانش ن

هرج حسن آبادي و 

) 1396(مظفري 

مروري انجام شده است، بررسی ضرورت و -هدف مقاله حاضر که به روش علمی

اهمیت پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان ها و همچنین نقش آن در کسب مزیت 

جهت دسـتیابی به هدف فوق با توجه به ادبیات موجود در زمینه . رقابتی می باشد

در ابتدا پس از ارائه مفهوم دانش، مدیریت دانش و فرآیند آن،  موضوع مورد مطالعه،

.اهمیت دانش به عنوان مزیت رقابتی معرفی گردیده است

صالحیو همکاران 

)1396 (  

.دیگرد دییتأ زیدانش ن تیریمد تیو ظرف یرقابت تیمز نیرابطه بدر این مطالعه 
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کسب دانش،  :دانش تیریمد یکیعوامل مهم تاکت نینشان داد که ب قیتحق نیا جهینت)1393(معتمدي فر 

و تبادل دانش و کسب  میدانش، تسه تیریمد ندیاز فرا يریادگیدانش،  يریبکارگ

.وجود دارد يرابطه معنادار داریپا یرقابت تیمز

 دانش فرد و ذاکري

)1388(

و  توان رقابتیو نشدا کهبینمدیریتداده ها نشان داد که داد  لیو تحل هیتجز

 مدیریتمنابعمنظا،قابتیر انتو(آن  يمؤلفهها

رابطه ) یسازمان لکردعمو  رمحوزاربايارمديمشتر،یکژتکنولويآورمدیریتنو،نسانیا

.وجود دارد یهمبستگ

  

  :فرضیه هاي تحقیق بصورت زیر ارائه می گردد با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق،

  

  :ي تحقیقها هیفرض

 رگذاریتاثپارس خزر و پارس شهاب  يدیتول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز تیریمد :اصلیهیفرض

  . است

  :فرضیه هاي فرعی

  .است رگذاریتاثپارس خزر و پارس شهاب  يدیتول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز خلق.1

 رگذاریتاثپارس خزر و پارس شهاب  يدیتول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز حفظ و نگهداري.2

. است

.است رگذاریتاثپارس خزر و پارس شهاب  يدیتول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز تسهیم.3

  

  

  روششناسیپژوهش. 2-3

پـارس خـزر و پـارس شـهاب      يدیـ تول يدر شـرکت هـا   یرقـابت  تیـ دانـش بـر خلـق مز    تیریمـد  ریتاثتحقیقحاضرباعنوان

. کاربردیمیباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،ازنظرهدفیکتحقیق

صورتگرSPSS،ازنظرشیوهگردآوریاطالعاتکتابخانهایومیدانیبودهوآزمونفرضیههایتحقیقبااستفادهازنرمافزاررگرسیوناینمطالعهازنوع

نفـر   154پـارس خـزر و پـارس شـهاب بـه تعـداد        يدیـ تول يو کارشناسان شرکت ها رانیمدجامعهآماریتحقیقحاضر. فتهاست

تعداد بـه روش نمونـه    نینفر بدست آمده، که ا 123 ازیمول کوکران حداقل حجم نمونه مورد نفر قیکه از طر می باشندلیتشک

پرسشـنامه اسـتاندارد    قیتحق نیداده ها در ا يو ابزار گردآور یدانیداده ها م يروش گردآور. انتخاب شده اند يخوشه ا يریگ

) 2003(و جـونز   لیـ دانش؛ و از پرسشنامه ه تیریسنجش مد يبرا) 1396(پرسشنامه طبرسا و احمدوند  کهازیبطور. باشد یم

شـده، و   دییـ تا ییو محتـوا  يصـور  یـی روا قیپرسشنامه از طر ییروا. استفاده شده است یرقابت تیمز ریمتغ يریاندازه گ يبرا

  . ده استنشان داده ش) 2(پایایی متغیرهاي تحقیق در جدول  .شده است دییکرونباخ تا يآلفا قیاز طر زیآن ن ییایپا

  

  

  آلفاي متغیرهاي تحقیق.2
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  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیر

3/93  مدیریت دانش

8/91مزیت رقابتی

  

  نتایج و بحث روي نتایج. 2-4

  .نتایج حاصل از آزمون رگرسیون انجام شده نشان از تایید فرضیه اصلی و فرضیه هاي فرعی مطرح شده در تحقیق دارد

پـارس   يدیـ تول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز تیریمدنشان می دهد که  اصلیهیفرضنتیجه حاصل از آزمون 

نتایج حاصل از این فرضـیه، بـا نتـایج تحقیقـات انجـام       .ستا 391/0برابر با  ریتاث نیاو میزانگذار بودهریاثتخزر و پارس شهاب 

 یو رمضـان  نیمنـدج  یعـ ی؛ رب)2016(؛ مـائو و همکـاران   )2016(و همکـاران   ی؛ ل)2018(و همکاران  يمهد عایربشده توسط 

 ي؛ دانش فرد و ذاکـر )1393(فر  ي؛ معتمد)1396(و همکارانش  ی؛ صالح)1396( يو مظفر ي؛ هرج حسن آباد)1396( یمیم

  .؛ مطابقت دارد)1388(

 يدیـ تول يدر شـرکت هـا   یرقـابت  تیـ مزخلق دانش بر خلق نشان می دهد که  یفرع هیفرضون اولین نتیجه حاصل از آزم

نتایج حاصل از این فرضیه، با نتـایج تحقیقـات    .است 158/0برابر با  ریتاث نیا بوده و میزانگذار ریاثتپارس خزر و پارس شهاب 

.؛ مطابقت دارد)1393(فر  ي؛ معتمد)2018(و همکاران  يمهد عایربانجام شده توسط 

در شـرکت   یرقـابت  تیـ دانش بـر خلـق مز   حفظ و نگهداريی نشان می دهد که فرع هیفرضین ون دومنتیجه حاصل از آزم

نتایج حاصل از این فرضیه، با نتایج  .است 349/0برابر با  ریتاث نیابوده و میزانگذار ریاثتپارس خزر و پارس شهاب  يدیتول يها

  .؛ مطابقت دارد)1393(فر  ي؛ معتمد)2018(و همکاران  يمهد عایربتحقیقات انجام شده توسط 

 يدیـ تول يدر شرکت ها یرقابت تیدانش بر خلق مز تسهیمی نشان می دهد که فرع هیفرضین نتیجه حاصل از آزمون سوم

نتایج حاصل از این فرضـیه، بـا نتـایج تحقیقـات      .تاس 205/0برابر با  ریتاث نیابوده و میزانگذار ریاثتپارس خزر و پارس شهاب 

  .؛ مطابقت دارد)1393(فر  ي؛ معتمد)2018(و همکاران  يمهد عایربانجام شده توسط 

  

  

  نتیجه گیري. 3

 یهـاي دانشـ   هیهدفمنـد سـرما    شیو افـزا   تیبراي حفظ،  هـدا   ییقرن مرسرم  به عصر دانا نیدانش، تالش نو تیریمد

پرداختن بـه موضـوع   .  آورد یسود را به بار م نیشتریو ب نیگذاري در علم، بهتر هیاشاره دارد که سرما نیسازمان هاست و به ا

دانش بـه منظـور توانمندسـازي     یآن که عبارت است از سازمان ده ژهیو تیاهم  لیسازمان ها به  دل یدانش در تمام تیریمد

براي بهره وري، بهبود عملکرد  ییها وهیش هیارا ان،منابع فکري و خالقانه سازم میها، تسه تیافراد و سازمان در انجام مؤثر فعال

هـم  . روش هاي متفاوت امـري ضـروري اسـت    قیعملکرد از طر شیبراي  افزا  یسازي  دانش سازمان نهیها، به نهیو کاهش هز

فرهنـگ   جـاد یا زه،یـ انگ  شیافـزا   ،یاثـر  بخشـ    شیداشتن اطالعات به روز، افزا ،ییکارآ شیکار،  افزا  تیفیبهبود  ک  ن،یچن

پـرداختن سـازمان هـا بـه      لیـ دال گـر یاز د یرقـابت  تیمز جادیا ن،یبه حداکثر رساندن عملکرد نوآوري و هم چن مشترك براي

مهم  اریبس يدانش فاکتور تیریکه مد می دهدحاصل از آزمون انجام شده نشان  جینتا. باشد یدانش در عصر حاضر م تیریمد

  .می باشدپارس شهاب و پارس خزر  يدر شرکت ها یرقابت تیدر خلق مز

دانـش   يریدانـش و بکـارگ   میدانـش، تسـه   يدانش توجه به عوامل خلق دانش، حفـظ و نگهـدار   حیصح تیریدر جهت مد

  :نرویباشد از ا یم یالزام
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  :تواند سازنده باشد یم ریسلسله مراتب ز تیشرکت ها، رعا نیخلق دانش در ا يدر راستا

کارآمد  یتواند جذب و نگهداشت نخبگان، متخصصان و منابع انسان یدر خلق دانش م تیکسب موفق يقدم در راستا نیاول

و  ،یفنـ  ،ینـواقص علمـ   ییکارکنـان، شناسـا   يها يو توانمند اتیدانش، مهارت، تخصص، تجرب زانیم یابیدر شرکت باشد؛ارز

ها جهـت   شگاهینماها و  شیکنفرانس ها، هما نارها،یسم ،یآموزش يجلسات و دوره ها يدر کارکنان شرکت؛ و برگزار یکیتکن

 قیو تالش در جهت برآورده ساختن آن از طر انیمشتر يو خواسته ها ازهایاز ن یها و رفع نواقص؛کسب آگاه يتوانمند يارتقا

واحـد پـژوهش و توسـعه و حـوزه      تیو تقو شتریتوجه ب  نو؛ يها و راه حل ها دهیو ارائه ا يو نوآور تیپرداختن به خالق

کارکنـان   یو فنـ  یسازنده باشد؛تالش در جهت برطرف کردن نواقص علم اریتواند بس یدر شرکت ها م یو پژوهش یدانش يها

مستندات؛رصـد مرتـب    ریکتابخانه و سا ،یاطالعات يها گاهیپا نترنت،یدر ا یتخصص يمطالعه و جستجو قیدرون سازمان از طر

 يمحصوالت موجود، و تالش در جهت الگوبردار دیجد يکاربردها ایشده و  دیتول دیمحصوالت جد د،یجد یکیتکنولوژ راتییتغ

  .…دانش و  زانیم شیاز آنها؛ افزا

  

  :تواند سازنده باشد یم ریسلسله مراتب ز تیدانش رعا يحفظ و نگهدار يدر راستا

بـه مکـان مشـخص؛وجود     ازیـ زمان انـدك و بـدون ن   اد،یحفظ اطالعات در حجم ز يبرا یتالیجیکتابخانه د ستمیاستقرار س

مسـتندات،   يو نگهـدار  رهیـ ذخ؛ ...کتابخانـه هـا و    ،یاطالعـات  يهـا  گـاه یپا ریـ سازمان نظ يپروژه ها یبانک ها و مخازن دانش

از  یناشـ  يو درس آموختـه هـا   اتیـ دانش، تجرب يثبت و نگهدار زانیسازمان؛م يپروژه ها ياجرا يها هیدستورالعمل ها و رو

 يثبـت و نگهـدار  ؛ ارزشمند کسب شـده  اتیاز دست رفتن دانش و تجرب يریپروژه ها و جلوگ يها، شکست ها و اجرا تیموفق

 يو طبقـه بنـد   يوجود ساختار دسته بنـد ؛ در پروژه ها ریاطالعات مربوط به مهارت ها، دانش و تخصص کارکنان و عوامل درگ

بـا   یها، و منـابع دانشـ   گاهیو پا ریذخا یه روزرسانو ب شیرایو ،يپروژه ها؛بازنگر اتیدانش و تجرب یابیو باز رهیذخ يمناسب برا

از سوءاستفاده رقبـا از دانـش    يریحفظ دانش و جلوگ يسازمان؛وجود راه کارها يو برنامه ها یطیو تحوالت مح رییتوجه به تغ

  .سازمان يپروژه ها يراهبرد اتیو تجرب

  

  :تواند سازنده باشد یم ریسلسله مراتب ز تیدانش رعا میتسه يدر راستا

به سهولت بـا کارکنـان    شتریکسب اطالعات ب يگردد؛ کارکنان برا ایواحدها مه ریهمکاران و سا نیامکان تبادل اطالعات ب

کارکنان نگران از  نکهیبدون ا(کارکنان باشد  نیبراشتراك دانش ب يشتریب دیبخش ها در ارتباط باشند؛ در سازمان ها تاک ریسا

وسرپرسـتان   رانیرود که مـد  ی؛ از آنجا که درشرکت ها انتظارم)اطالعات باشند نیا يخود به خاطر واگذار گاهیدست دادن جا

 نیدانش بـ  يباشند اشتراك گذار یباال م یدانش عمل يدارا زین دیکارکنان خطوط تول نیباال باشند وهمچن يدانش تئور يدارا

 یرسـم  ریـ غ يشود کـه انتقـال دانـش از راه هـا     یرگردد؛ در سازمان سعسازمان منج یاثربخش شیتواند درکل به افزا یآنها م

  .ابدیشیافزا يمشترك و موضوعات کار قیدرباره عال یکیشبکه الکترون قیاعضا از طر نیامکان مباحثه ب نیشود؛ همچن قیتشو
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