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 داخلی ارزیابی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت شرکت های بین المللی

 1فرزاد فخرآل علی

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران DBAدانشجوی دکترای   -1

Farzadfakhr@gmail.com 

 چکیده

ته است. مطالعات نظری این پرداخ ارزیابی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت شرکت های بین المللی داخلیاین مطالعه به 

تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق 

استفاده شد. این پرسشنامه بعد از  شرکت های بین المللی داخلی از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران

شرکت های بین یی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران تأیید اعتبار و روا

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از . شهر تهران بوده است المللی داخلی

نفر به عنوان نمونه آماری  131ل کرجسی و مورگان تعداد روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به جدو

شرکت های بین المللی انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که 

ایج نشان به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران به صورت تصادفی انتخاب شدند. نت شرکت( 112) داخلی

شرکت های بین توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش بر بهره وری، کسب رضایت بین المللی، بهبود وضعیت مالی و داد که 

 موثر بوده است. المللی داخلی

 مدیریت دانش، شرکت های بین المللی داخلی، شهر تهرانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

و فرهنگی که تمام ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده و  هم زمان با روند تحوالت اقتصادی، اجتماعی
انتظارات جدیدی را پدید آورده است، نقش و وظایف مدیران و رهبران نیز به شدت دگرگون شده است. طی دهه های اخیر، 

مهارت های مدیریتی نوینی  تحوالت بنیادی در سازمان ها به وجود آمده است و این تحوالت موجب پیدایش اصول، روش ها و

شده است که به کارگیری آن ها در سازمان های امروزی برای موفقیت ضروری می باشد و یکی از مهم ترین آنها مدیریت 

 (.1212، 1دانش است )آنانتوتموال و کانانگو

زمان براى استفاده از دانش عبارت است از توانایى یك سا مدیریت دانشتعاریف زیادى از مدیریت دانش در متون وجود دارد. 

 جمعى خود از طریق فرآیند خلق، به اشتراك گذارى و استخراج دانش با استفاده از فناورى براى دستیابى به اهداف سازمان

بعد رقابتی اصلی هر بنگاه، ایجاد و انتقال مؤثر  "( معتقدند 1222) 1(. همچنین باچ و همکارانش1311)نیستی و رنگباری، 

( دانش را چیزی غیر از سرمایه و نیروی انسانی بلکه به عنوان منبعی معنادار و 1993. دراکر )"سازمان است دانش درون

سرمایه فکری در جامعه دانشی امروز می داند که سازمان ها برای تبدیل آن به یك کاالی سرمایه ای باید در جهت ایجاد 

دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط رقابتی تعادل میان فعالیت های مدیریت دانش بکوشند. مدیریت 

و عصر اطالعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری می کنند و 

کنند )افرازه،  به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می

1311 .) 

و در  امروزه در محیطی کامال رقابتی که همراه با تحوالت شگفت انگیز است باید اداره شوندو شرکت ها سازمان ها همچنین 

 شود می خدماتی تلقی های سازمان محوری و کلیدی عامل مشتری امروزه. عین حال باید رضایت مشتریان خود را تأمین کنند

در چنین شرایطی مدیران است.  مشتریان سودآور نگهداشتن و جذب ، سازمانی منابع و راهبردها اهداف، متما گیری جهت و

فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذراند. کارکنان زمانی 

که از مهارت، دانش و توانایی الزم برخوردار  ضایت مشتریان را تأمین کنندو ر می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند

عاملی که در این زمینه بسیار برای سازمان مهم می باشد، مدیریت . و دانش مورد نیاز در هر زمان در اختیار آنها باشد باشند

 (.1319دانش است )تاج زاده و همکاران، 

ا، اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای دانش ترکیبی سیال از تجربیات، ارزش ه

ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست می دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می آید و به کار می 

ویه های کاری، فرآیند های رود. همچنین، دانش در سازمان ها نه تنها در قالب مدارك و منابع دانشی بلکه در شکل ر

سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می شود. دانش از اطالعات و اطالعات از داده ها ریشه می گیرد. تبدیل اطالعات به دانش 

 (.1339در عمل برعهده خود فرد است )داونپورت و الرنس،

؟ برای پاسخ به این سوال و  ه تأثیری داردچ مدیریت دانش بر موفقیت شرکت های بین المللی داخلیحال سوال اینجاست که 

می باشد.  مدیریت دانش بر موفقیت شرکت های بین المللی داخلیارزیابی تأثیر با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه 

 بنابراین مطالعه حاضر به آزمون فرضیه های زیر می پردازد:

                                                           
1 - Anantatmula and  Kanungo 
2 - Bach et al. 
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 فرضیه های تحقیق:

 ی بین المللی داخلی تأثیرگذار است. مدیریت دانش بر بهره وری شرکت ها -1

 شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است.  کسب رضایت بین المللیمدیریت دانش بر  -1

 شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است.  بهبود وضعیت مالیمدیریت دانش بر  -3

 ی تأثیرگذار است. شرکت های بین المللی داخل توانمند سازی کارکنانمدیریت دانش بر  -1
 روش تحقیق -1

. بوده استهدف و ماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه  با در نظر گرفتن

باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می

دیدگاه برای سنجش  محقق ساختهمجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه کتاب ها، 

استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری  شرکت های بین المللی داخلی مدیران

شهر تهران بوده است که تعداد آنها  شرکت های بین المللی داخلی نمدیراجامعه آماری مطالعه شامل مطالعه قرار داده شد. 

بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه  شرکت 112

آماری انتخاب نفر به عنوان نمونه  131گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 

 شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. 

استفاده کردیم، بدین ترتیب  SPSSشدند. سپس از نرم افزار  Excelبعد از جمع آوری داده ها، در ابتدا داده ها وارد نرم افزار 

استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش  که داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در 

سوم فرضیه های رابطه با سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد. سپس در بخش 

تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمون همبستگی مورد آزمون 

 هم استفاده شد.  سادهقرار گرفتند. همچنین از آزمون رگرسیون 

 

 نتایج و بحث -3

 استفاده شد.  همبستگی پیرسون با هم رابطه دارند یا نه از برای اینکه بررسی کنیم که متغیرهای مورد مطالعه به طور کلی

  فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح می شوند:

0

1

: 0

: 0

H

H








 

برای بررسی در نظر گرفته شده است.  سازمانی یادگیریمقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه با  که در آن 

سطح   <22/2مقادیری که مشاهده می شود زیر  همانگونه که در جدولمی شود. ن استفاده وابطه از ضریب همبستگی پیرسر

  .ستا معنی دار 22/2سطح  معناداری در
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 : همبستگی بین متغیرهای تحقیق1جدول شماره 

 مدیریت دانش  

 *2.112 ضریب همبستگی بهره وری

 2.221 سطح معناداری

 **2.112 ضریب همبستگی رضایت بین المللیکسب 

 2.221 سطح معناداری

 **2.132 ضریب همبستگی بهبود وضعیت مالی

 2.221 سطح معناداری

 **2.192 ضریب همبستگی توانمندسازی کارکنان

 2.221 سطح معناداری

 

ان دهنده وجود رابطه معنادار میان ( که نش1با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی به دست آمده از آزمون پیرسون جدول )

می باشد، بنابراین می توان فرضیه های تحقیق را مورد سنجش قرار داد.  22/2متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در سطح 

فرضیه های تحقیق، پس از احراز وجود همبستگی، حال باید به بررسی رابطه خطی میان متغیرهای برای اجرای آزمون 

 ر وابسته به وسیله رگرسیون ساده بپردازیم.مستقل با متغی

 :رگرسیون ساده

 مدیریت دانش بر بهره وری شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است. : فرضیه اول

به عنوان متغیر  مدیریت دانشبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  رکت های بین المللی داخلیبهره وری شمستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها1جدول شماره 
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 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

 12.11 131/2 بهره وری شرکت

 

2.221 1.11 

 

2.221 

 

2.112 

 

2.221 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  131/2کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  22/2رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

 مثبت بودناز تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به نشان دهنده درصدی 

 مدیریت دانش بر بهره وری شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است.بودن شیب خط، 

 

 . مدیریت دانش بر کسب رضایت بین المللی شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار استدوم: فرضیه 

به عنوان متغیر  مدیریت دانشبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 وابسته در نظر گرفته شده اند.  کسب رضایت بین المللیمستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها3جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری

کسب رضایت بین 

 المللی

122/2 12.12 

 

2.221 1.12 

 

2.221 

 

2.112 

 

2.221 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  122/2کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  22/2تأیید می کند )سطح معناداری از رگرسیونی را 

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

 ی بین المللی داخلی تأثیرگذار است.مدیریت دانش بر کسب رضایت بین المللی شرکت هاشیب خط، 
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 مدیریت دانش بر بهبود وضعیت مالی شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است. سوم: فرضیه 

به عنوان متغیر  مدیریت دانشبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 وابسته در نظر گرفته شده اند.  متغیر بهبود وضعیت مالیمستقل و 

 

 

 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها1جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

 1.119 112/2 بهبود وضعیت مالی

 

2.221 3.12 2.221 

 

2.111 

 

2.221 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  112/2کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  22/2رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

ست که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته ا

 مدیریت دانش بر بهبود وضعیت مالی شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است.شیب خط، 

 

  مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان شرکت های بین المللی داخلی تأثیرگذار است.: چهارمرضیه ف

به عنوان متغیر  مدیریت دانشرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن برای آزمودن این ف

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  توانمدسازی کارکنانمستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها1جدول شماره 

 ضریب تعیین متغیر مستقل

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط
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 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری رمقدا

توانمندسازی 

 کارکنان

122/2 1.112 

 

2.221 1.11 2.221 

 

2.131 

 

2.221 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  122/2کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  22/2معناداری از رگرسیونی را تأیید می کند )سطح 

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

 تأثیرگذار است.  مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان شرکت های بین المللی داخلیشیب خط، 
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شرکت مدیریت دانش بر بهره وری، کسب رضایت بین المللی، بهبود وضعیت مالی و توانمندسازی کارکنان نتایج نشان داد که 

دانش و مدیریت دانش آن از جمله عناصری است که امروزه توجه همه سازمان ها را  موثر بوده است. های بین المللی داخلی

به سمت خود جلب نموده است. نتایج تحقیقات متعدد و آمار و ارقام موجود نشانگر آنست که کشور هایی که در ایجاد دانش از 

سایرین پیشی گرفته اند از نظر رشد رقابتی و قدرت اقتصادی نیز در مرتبه ای باالتر از دیگران هستند. همچنین کشورهایی 

دار نیستند، از ضعف در شالوده ها و زیربنا در دانش رنج می برند. در واقع تأکید بر که از وضعیت اقتصادی مناسبی بر خور

مدیریت دانش، حاصل توسعه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی است. بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اکنون بشر به عصر 

طبیعی و یا بهره وری عملیاتی بلکه طراحی دانش گام نهاده است. عصری که مبنای رقابت سازمان ها، نه وابستگی به منابع 

 (.1213، 1محصوالت و خدمات متنوع و با کیفیت شده است )گوویند

قلمرو رقابتی که سازمان ها در سال های اخیر با آن مواجهند، در سطح باالیی از پویایی و بالندگی توصیف شده است. برای 

قابتی از طریق توسعه ظرفیت های فردی و سازمانی، ضرورت یافته است. در چنین شرایطی، استمرار و پایداری در مزیت ر ءبقا

کسب مزیت رقابتی پایدار  ی در این راستا، برخی از اندیشمندان و صاحب نظران معاصر اظهار می دارند که دانش، منبع عمده

ند به عنوان یك فرصت یند مدیریت دانش می تواآمحسوب می شود و به منظور دستیابی سازمان ها به چنین مزیتی، فر

اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی مؤثر برای انتشار  استراتژیك، مورد توجه قرار گیرد.

در مدیریت دانش، (. 1311دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند )ساعدی و یزدانی، 

اینکه در کنار هم باشند،  شود تا دانش، ذخیره و دسترس پذیر شود و این امکان فراهم گردد که افراد بدونمی دبر فناوری تأکی

  (.1312با یکدیگر همکاری کنند )حسن زاده، 

ما در دنیاى تغییرات روزافزون زندگى مى کنیم که از جهانى نشأت گرفته و اقتصاد دانش مدار نیز با گسترش روزافزون 

اطالعات و ارتباطات همگام شده است. این تغییرات نه تنها چالش هایى را پیش مى کشد، بلکه فرصت هایى نیز  فناورى

یعنی فرآیند استفاده خالق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش  1مدیریت دانش فراروى بخش هاى دولتى و خصوصى قرار داده است.
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جه به سود خود سازمان و یا به عبارت دیگر فرآیند تبدیل دانش ضمنی و اطالعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتی

به دانش کاربردی. برای بدست آوردن توان تبدیل دانش به مزیت رقابتی، سازمان ها بایستی محیطی فرهنگی به وجود آورند 

مل تأثیر گذار در کسب مزیت که در آن دانش و اطالعات تسهیم و مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد. دانش یکی از عوا

های رقابتی و منابع جمعی است. در سالهای اخیر شاهد ظهور رویکردهای بی شماری در زمینه مدیریت دانش بوده ایم. قدرت 

دانش یك منبع ارزشمند و مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و تازه، حل مسایل و مشکالت، ایجاد هسته 

 1312)رشمه و همکاران،  ان نهادن موقعیت های جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده استهای رقابت و بنی
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