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 چکیده

 

مفهوم مدیریت دانش، گونه های متفاوتی از دانش جهت . مدیریت دانش، عنصری اساسی در دستیابی و بقای مزیت رقابتی در سازمان است

 مبانی دانش جاری در سازمان به پایگاههای جدید و قدرتمند و اصالح ارزیابی وضعیت کنونی، انتقال پشتیبانی استراتژی های سازمان،

از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی . کند کمبودهای موجود در این حیطه را ارائه می

ت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مجزا برای در این تحقیق، جه. در بانک حکمت ایرانیان شعبه سرپرستی جنوب کشور می باشد

نفر از کارمندان بانک حکمت ایرانیان بود که  55اندازه ی جامعه آماری این پژوهش، . متغیر مدیریت دانش و مزیت رقابتی استفاده گردید

و تحلیل داده ها، با استفاده از روش مدل  سپس به منظور تجزیه .نفر انتخاب شد 84با استفاده از فرمول کوکران، اندازه ی نمونه برابر با 

نتایج حاکی از آن بودند که چهار متغیر کسب دانش، نگهداری . سازی معادالت ساختاری، تاثیر متغیرها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت

مربوطه با توجه به یافته های در انتها نیز راهکارهای . دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش بر کسب مزیت رقابتی تاثیر گذار هستند

 .تحقیق ارائه شدند

 

 مدیریت دانش، مزیت رقابتی، تمایز خدمات، تمایز پرسنلی، بکارگیری دانش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

به بیان دیگر بحث رقابت . در دنیای رقابتی امروز تمامی سازمان ها به دنبال کسب سود و افزایش سهم بازار خود می باشند

شرکت ها شامل مجموعه ای از . پذیری یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است

-استراتژی واحدهای کسب و کارند که ممکن است در صنایع مختلفی در حال رقابت بوده، مشتریان متفاوتی داشته و ادارات و

, نورتون &کاپالن )احدهای کسب و کار خود بکار گیرندوهای مختلفی را برای کسب مزیت رقابتی و ارزش آفرینی 

از توانایی های منحصر بفرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و مجموعه ای  مزیت رقابتی.(8844

 .(8848, الوانی)ا را برای آن واحد فراهم می آوردبرتری بر رقب

ای کسب مزیت رقابتی به و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی سازمان ها تبدیل شده و سازمان ها بر اطالعات از سویی دیگر،

پیشرفت (. 4008گانش، )ود در محیط پویای امروزی می باشددنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خ

حاصل شد، مدیران را با کثرت فرایندها و تغییرات  هاو محیط پیرامون آن که در دهه های اخیر در سازمانها های گوناگونی

رقابت و احتمال بقای سازمان بر توسعه و . بخش عظیمی از این تغییرات به منظور بهبود عملکرد است. سازمانی مواجه ساخت

بسته به تا آنجا که موفقیت هرسازمان بیش از آنکه وا. کاربرد سرمایه های فکری و رشد شایستگی های اساسی متمرکز شد

های فکری سازمان در کسب، مستند سازی و بیش از آن مرهون قدرت و توانایی انتقال ارزش فیزیکی باشد، منوط به سرمایه

بنابراین مدیریت دانش فرایندی . (8848, شعبانی ورکی &قلی زاده )باشددانش با اثر بخشی بیشتر و سرعت زیاد در رقابت می

و منتشر کنند و تخصصی است که برای  ست که به سازمان ها یاری می کند اطالعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهیا

 . فعالیت هایی چون حل مشکالت، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروز که با تغییر و تحوالت پر شتاب محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار جهان 

جامعه اطالعاتی و دگرگونی اقتصاد جهانی همراه است، توانایی در رقابت پذیری به مثابه موتور توسعه شرکت ها عمل می کند 

ام آور در حال پیشرفت هستند به طوری که فناوری های نوین با سرعتی سرس. وری خواهد شدکه در نهایت سبب افزایش بهره

م تضمین جوامع به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در عرصه آشفته و متالط

یرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی سازمان ها باید بپذ. کنند

مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند چرا که امروزه کمتر سازمانی در این عرصه به صورت سنتی و به 

سازمان های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمان ها در . (8841, کاتلر)دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند

سازمان ها ناگزیند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید . غولند، شدیداً تغییر یافته اندآن مش

نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برای مدیریت 

 .(8848, باقی)ن پیچیده تری نیاز دارندها و فنوسرمایه های دانشی خود به روش 
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بنابراین برای نشان دادن ضرورت و اهمیت مدیریت دانش و اثر آن بر کسب مزیت رقابتی سازمان، تصمیم به انجام پژوهش 

به طوری که بتواند راهگشای تصمیمات حیاتی برای سازمان . حاضر گرفته شد تا اهمیت این موضوع برای سازمانها روشن شود

در همین راستا، ادبیات نظری و فرضیات تحقیق در ادامه . قابتی برای آنها شودباشد و سبب رشد سهم بازار و افزایش مزیت ر

 .بیان گردیده اند

 

 مدیریت دانش

های نوین و متعدد اشاره دارد که در آن انگیزه، تلقین و تجربه به توانایی سازمان در ایجاد ایده ها و راه حل :دانش اکتساب

توسعه و بهبود دانش در یک سازمان دانش محور به روش های مختلفی  .(8841, اورمزدی &طبرسا )نقش مهمی ایفا می کند

به این روش ها، روش . برخی از این روش ها منجر به بهبود دانش از طریق منابع خارج از سازمان می شود. امکان پذیر است

ین راه برای کسب دانش بیرونی، خرید آن است، یعنی استخدام مستقیم ترین و گاهی موثرتر. های کسب دانش گفته می شود

دانش مورد نیاز موجود در بیرون سازمان را نه تنها می توان خرید بلکه می . فرد یا افرادی که از دانش مورد نیاز برخوردارند

ه های پژوهشی یا دانشگاه ها روش رایج در بهره گیری از دانش بیرونی حمایت مالی شرکت ها از موسس. توان از آن بهره گرفت

 (.4002جونز و ریان، )به ازای کسب حق استفاده از نتایج تحقیقات بالفاصله پس از بدست آمدن آنهاست

عبارت دیگر توزیع دانش هم  هب. استدانش کاالیی است که در اثر تعامل افراد و ارتباطات آنها قابل انتقال  :توزیع و نشر دانش

میتواند به معنای یک فرآیند متمرکز جهت دار برای پخش دانش در میان گروه معینی از کارکنان قلمداد شود و هم می تواند 

الزم  "در توزیع دانش باید به یک اصل عمومی توجه کرد که . مبین انتقال دانش بین افراد در داخل گروه های کاری باشد

اسرار تلقی می شوند،  ئی ازبنابراین برخی از دانش های سازمان که محرمانه بوده و یا جز. "س همه چیز را بداندنیست همه ک

همچنین وجود ساختارها و ارتباط های غیر رسمی . فناوری اطالعات یکی از ابزارهای مهم توزیع دانش است. نباید توزیع شوند

 (.4002و زینگ، شریف )در توزیع دانش نقش مهمی ایفا می کنند

البته . می توان بهره برداری از دانش را معادل مرحله ی اجرا و پیاده سازی در فرآیند مدیریت دانش دانست: دانش بکارگیری

موانعی نیز بر سر راه به کارگیری دانش وجود دارد از جمله مهم ترین موانع بهره برداری از دانش، کوری سازمانی و مانع 

در آن صورت . ازمانی وقتی اتفاق می افتد که رویه های جاری سازمان در عمل با موفقیت همراه باشندکوری س. فرهنگی ست

نوع دانش جدیدی که در صدد بهبود عملکرد یا ارتقای کارایی آنها باشد، با  ردانش افراد تثبیت می شود و آن گاه نسبت به ه

 (. 4008سوسانا، )ازمان می نامندچنین وضعیتی را کوری س. دیده ی شک و تردید نگاه می کند

برخی از برنامه های سازمانی سبب خروج افرادی از سازمان ها شده است که دارای تجربیات و دانایی های با  :دانش نگهداری

چنین پدیده ای می تواند منجر به از دست دادن دائمی و غیر قابل برگشت قسمتی از دانش این سازمان ها . ارزشی هستند

در مرحله ی انتخاب، . آیند محافظت از دانش سازمانی شامل سه مرحله ی انتخاب، ذخیره و به روز کردن می شودفر. شود

سازمان ها باید از میان اتفاقات، وقایع، افراد و فرآیندهای متعددی که با آنها عجین شده اند و یا سر و کار دارند، دست به 

برای این منظور دو فعالیت عمده توسط . افظت دارند تعیین و شناسایی کنندگزینش زده و مواردی را که ارزش مراقبت و مح

ابتدا افراد با ارزش و کلیدی سازمان که دارای تجربه ها و دانش های با ارزش و مورد نیاز سازمان . سازمان ها دنبال می شود

 . گذشته مستند و مکتوب می شوند همچنین درس های آموخته شده از شکست ها و موفقیت های. هستند، شناسایی می شوند
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در مرحله ی بعد باید اطالعات و تجربیات افراد کلیدی و نیز مستندات تهیه شده در حافظه ی سازمانی ذخیره 

 (.4002هوترا، لما).شوند

 مزیت رقابتی

مزیت رقابتی حاصل  با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که

یک فرایند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان، از منابع سازمان نشأت می گیرد و به 

های رقابتی را برای واسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت هایی به وجود می آیند که بهره گیری از آنها مزیت

در این میان، ابزارهای تمایز رقابتی شامل دو عنوان اصلی تمایز در خدمات و تمایز پرسنلی به  .ان می آورندسازمان به ارمغ

 .شرح زیر می باشد

 تمایز خدمات

برای کسب مزیت رقابتی راه حل مساله در این است که خدمات . یک سازمان می تواند خود را از لحاظ خدماتی متمایز سازد

سهولت سفارش،  ،متمایز کنندگان در خدمات. افزوده شود و کیفیت این خدمات همه بهبود یابد حصولمارزشمند بیشتری به 

هستند که از بین اینها، متمایز کنندگان اصلی در  غیرهتحویل، نصب، آموزش مشتری، مشاوره با مشتری، تعمیر و نگهداری و 

 (.8841کاتلر، )رهو غی آموزش مشتری، مشاوره با مشتری: خدمات بانکی عبارتند از

آموزش عبارت است از آموزش مشتری با این هدف که آنها از تجهیزات و طرحهای درست تر و موفق تر : آموزش مشتری

 .استفاده کنند

مجاناً به مشتری ارائه می ( بانک)سیستم داده های آماری، اطالعات و خدمات مشورتی است که فروشنده : مشاوره با مشتری

 .کند

 پرسنلیتمایز 

. بانک ها و شرکت ها از طریق استخدام و آموزش کارکنانی بهتر از کارکنان رقبا، می توانند به مزیت رقابتی خوبی دست یابند

ند، کارکنان امتواضع مک دونالدکارکنان . هواپیمایی سنگاپور به واسطه خدمه پرواز خود از شهرت بسیار خوبی برخوردار است

ی کارکنان فروش شرکت های. ی عمل می کنند، کارکنان دیسنی بسیار خوش بین و بشاش هستندای بی ام مجرب و حرفه ا

فروشگاه زنجیره ای وال مارت فروشگاه های . از شهرت و اعتبار فوق العاده ای برخوردارندهمچون کانکتی کات جنرال الیف 

 (.8841، کاتلر). متمایز کرده است کند،می «خوش آمدگویی»خود را با استخدام یک نفر در هر فروشگاه که به مشتریان 

 پیشینه تحقیق

-رقابت برای کسب کلیدی عامل به عنوان دانش مدیریت توانایی بررسی" عنوان با پژوهشی تهران دانشگاه بند درعالقه کریمی

 نتیجه این به داد و انجام "کشور داخل مرکزی بانکهای درشعبات مشتریان با ارتباط مدیریت بر تأکید با سازمانها در پذیری

 .(8842, کریمی عالقه بند)معناداراست ایران، بانکداری درصنعت پذیری رقابت بر دانش مدیریت مستقیم اثر رسید که
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 مدیریت نقش بررسی" عنوان طالقانی با و مهرابی کیاکجوری، داود وسیله به8844سال در که پژوهشهایی از دیگر یکی در

 نظرات گردآوری با پژوهشگران شد، انجام "مازندران غرب در منطقه البرز بیمه سهامی درشرکت رقابتی مزیت درکسب دانش

 و رگرسیون پیرسون همبستگی آماری رقابتی با استفاده ازآزمونهای مزیت وکسب دانش رابطه مدیریت تبیین به کارشناس، 28

 کسب دانش، خلق شامل دانش با مدیریت مرتبط مستقل رمتغی شش همگی که است داده نشان پژوهش این نتایج. اندپرداخته

 بر داشته و معنادار رابطه رقابتی مزیت وابسته متغیر با دانش و ذخیره دانش بری کار دانش، انتقال سازمانی، یادگیری دانش،

  .(8844, مهرابی &کیاکجوری ) گذارند تاثیر آن

 .نمایش داده شده است 8مدل مفهومی پژوهش حاضر، به صورت شکل  با توجه به ادبیات نظری تحقیق،

 فرضیات تحقیق

 :فرضیه اصلی

 مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 :فرضیات فرعی

 کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

  دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری داردنگهداری. 

 توزیع دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 بکارگیری دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 روش تحقیق

 22جامعه آماری تحقیق حاضر شامل . شداین پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات، کمی می با

نفر از کارمندان شعبه سرپرستی بانک حکمت ایرانیان می باشد که به منظور تعیین اندازه ی نمونه، از فرمول کوکران استفاده 

 .شده است

  

    

  

  
 

 
 
    

     
 

در نظر گرفته  0,2هرکدام برابر با  qو  pدر فرمول فوق، به منظور انتخاب حداکثر نمونه ممکن از میان جامعه آماری، مقادیر 

نفر  84نفر، اندازه ی نمونه برابر با  22(N)و اندازه ی جامعه آماری 0,02(  d)بنابراین با در نظر گرفتن سطح خطای . شد

ده ها شامل دو پرسشنامه برای متغیرهای مدیریت دانش و مزیت رقابتی می باشد که پس از ابزار گردآوری دا. تعیین گردید

. تایید روایی محتوایی به وسیله ی اساتید مشاور، میان افراد نمونه آماری توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری گردید

تنظیم گردیده است که پایایی هر دو ( مخالفم  از کامال موافقم تا کامال) پرسشنامه ها بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت 

 .به ترتیب برای مدیریت دانش و مزیت رقابتی، به دست آمد 0,10و  0,42پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
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 روش های تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها، از روش مدل سازی معادالت ساختاری با بهره گیری از نرم افزار 

Smart PLSروش . ، استفاده شده استPLS  ،را تحت پوشش قرار اصلی قسمت  دوبرای ارزیابی مدل های معادالت ساختاری

 :می دهد

 بخش مربوط به مدل های اندازه گیری (8

 بخش مربوط به مدل ساختاری (4

به این ترتیب . مرحله به ترتیب در پژوهش اجرا شود دو، باید این Smart PLSو همچنین نرم افزار  PLSهنگام استفاده از روش 

که ابتدا از صحت روابط موجود در مدل های اندازه گیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده و سپس 

 .(8818, محمدی)وجود در بخش ساختاری پرداخته شودبه بررسی و تفسیر روابط م

 معیار های ارزیابی برازش مدل اندازه گیری

به همراه شاخص  مزیت رقابتیو  مدیریت دانشطبق مدل مفهومی پژوهش حاضر، دو مدل اندازه گیری که متشکل از سازه ی 

بنابراین به منظور ارزیابی برازش این دو مدل، از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی . های مربوطه می باشند، وجود دارد

که  جهت بررسی روایی استفاده گردیده است( AVE) 8ترکیبی جهت بررسی پایایی مدل و از میانگین واریانس استخراج شده

 .نشان داده شده است( 8)حلیل توسط نرم افزار، در جدولنتایج حاصل از تجزیه و ت

و برای میانگین واریانس استخراجی  0,1، برای پایایی ترکیبی  0,1بنابراین با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ 

AVE  و مطابق با نتایج مشروح در جدول فوق، تمامی این معیارها در مورد  (8814, رضازاده &داوری )است 0,8برابر با

 .متغیرهای مکنون مقدار مناسبی اتخاذ نموده اند، می توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی پژوهش حاضر را تایید ساخت

 معیار های ارزیابی برازش مدل ساختاری 

Rو معیار t(T-values )حقیق حاضر، از معیار اعداد معناداری در این بخش به منظور بررسی برازش مدل ساختاری ت
2

 (R 

Squares )ی میان سازه ها در مدل ساختاری از اعداد معناداری برای بررسی رابطه .استفاده شده استt  استفاده می شود که در

نتیجه تایید فرضیه های پژوهش در  بیشتر شود، نشان از صحت رابطه ی بین سازه ها و در  8,12صورتی که مقدار این اعداد از 

، اعداد Smart PLSدر مدل مفهومی پژوهش حاضر، پس از انجام محاسبات توسط نرم افزار . است% 12سطح اطمینان 

مشخص است، تمامی ضرایب معناداری  (8)و  (4)همانگونه که در شکل . نمایش داده شد (8)و  (4)به صورت شکل  tمعناداری 

نشان می %  12بیشتر می باشند که این امر، معنادار بودن تمامی سواالت و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  8,12از 

فقط صحت رابطه ها را نشان می دهند و شدت رابطه ی بین سازه ها را نمی توان با  tالبته باید توجه داشت که اعداد . دهد

 .استفاده نمودR2 (R Squares )بنابراین برای این منظور، باید از معیار معیار . آنها سنجید

R2 هر چه مقدار . نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا می گذاردR2  مربوط به سازه های درون

را به عنوان مقدار  0,21و  0,88،  0,81سه مقدار ( 8114)چین . زای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است

 بنابراین میزان ضعیف، متوسط و یا قوی بودن برازش بخش . معرفی می کند  R2مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 

                                                           
1
- Average Variance Extracted  
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 در شکل زیر با توجه به مدل مفهومی تحقیق، مقادیر محاسبه شده. مشخص می گردد R2ساختاری مدل به وسیله ی معیار 

می ( 4)برای هر یک از سازه ها به صورت جدول  R2، مقدار (8)با توجه به شکل . توسط نرم افزار آورده شده است  R2برای 

 و همینطور حدود مشخص شده برای تعیین میزان برازش مدل اجرا شده نشان می دهد که مقدار (4)با توجه به جدول . باشد

R2 برای تمامی متغیر ها در ناحیه ی قوی و بسیار قوی وجود دارند که حکایت از برازش قوی مدل ساختاری دارد. 

  بیانگر این مطلب است که متغیر مدیریت ( 0,40)ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر مدیریت دانش و متغیر مزیت رقابتی

 .بتی را تبیین می کنددرصد از تغییرات متغیر مزیت رقا 40دانش به میزان 

 آزمون فرضیه اصلی

 مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

به منظور بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی ، از ضریب مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری 

بوده و این  84,82از آنجا که ضریب معناداری این فرضیه برابر با .  استداده شده  (8)استفاده می گردد که نتایج در جدول زیر 

از سوی دیگر ضریب . بیشتر می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که این رابطه معنی دار می باشد 8,12مقدار از حد بحرانی 

بر  می توان گفت که مدیریت دانش% 12از این رو در سطح اطمینان . و مثبت می باشد 0,40بار عاملی محاسبه شده برابر با 

کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با اتخاذ مدیریت دانش مناسب و بهبود آن به اندازه ی یک 

 .بهبود خواهد یافت 0,40واحد، مزیت رقابتی به اندازه ی 

 آزمون فرضیات فرعی

این ضرایب . به منظور بررسی فرضیات فرعی تحقیق از ضریب مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری استفاده می شود

در ادامه به بررسی هر . بدست آمدند (2)و  (8)و انجام محاسبات، به صورت شکل  Smart PLSپس از اجرای مدل در نرم افزار 

 .کدام از فرضیات فرعی و آزمون آنها می پردازیم

 فرضیات فرعی

 کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 نگهداری دانش بر کسب مزیت رقابتی ، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 عناداری داردتوزیع دانش بر کسب مزیت رقابتی ، تاثیر مثبت و م. 

 بکارگیری دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

و ( 2,28)برای فرضیه فرعی اول برابر با  t، با توجه به اینکه مقدار آماره ی (8)بر اساس نتایج جدول % 12در سطح اطمینان 

ضریب معناداری محاسبه . تاثیر معنادار و مثبتی دارداست، می توان گفت کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی ،  8,12بزرگتر از 

 8,12می باشد و با توجه به اینکه این مقدار بزرگتر از  88,42 شده برای تاثیر نگهداری دانش بر کسب مزیت رقابتی برابر با

 tاینکه مقدار آماره ی با توجه به . است، می توان گفت که نگهداری دانش بر کسب مزیت رقابتی ، تاثیر معنادار و مثبتی دارد

است، می توان گفت توزیع دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر معنادار  8,12و بزرگتر از ( 4,10)برای فرضیه فرعی سوم برابر با 

است، می  8,12و بزرگتر از ( 8,88)برای فرضیه فرعی چهارم برابر با  tهمچنین، با توجه به اینکه مقدار آماره ی . و مثبتی دارد

 .وان نتیجه گرفت که بکارگیری دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر معنادار و مثبتی داردت
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 نتیجه گیری و پیشنهادات

یکی از . در پایان فعالیت تحقیقی، با توجه به فرضیات آزمون شده و رد یا قبول فرضیات، محقق باید نتیجه ی کار را ارائه نماید

برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح  قسمت های مهم تحقیق که می تواند راهی

هدف ما در این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر کسب مزیت . و پیشنهادات مربوط و مناسب در هر تحقیق است

 .رقابتی بود

 نتایج بدست آمده از آمار استنباطی

فرضیات پژوهش، به بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به تاثیر متغیر مستقل بر  در این مرحله به منظور انجام آزمون

پرداخته  Smart PLSمتغیر وابسته با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار مربوطه یعنی 

عیارهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس در ابتدا، به بررسی برازش مدل های اندازه گیری با استفاده از م. شد

Rو ضریب  tپرداختیم و سپس مدل ساختاری تحقیق با استفاده از ضرایب معناداری ( AVE)استخراج شده 
، مورد تجزیه و 2

آمده در زیر تشریح در انتها نیز آزمون های فرضیات آماری تحقیق انجام گرفتند که خالصه نتایج بدست . تحلیل و قرار گرفت

 .گردیده اند

 .مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد: فرضیه اصلی

. همانگونه که در بخش قبل مشاهده شد، می توان مدیریت دانش را بر کسب مزیت رقابتی، دارای تاثیر مثبت و معنادار دانست

ان گفت که با یک واحد تغییر در مدیریت دانش، مزیت رقابتی به میزان همچنین با توجه به ضریب مسیر بدست آمده می تو

 . درصد تغییر می کند 40

 .کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و معناداری دارد: فرضیه فرعی اول

ضریب مسیر  ، تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی معنادار شناخته شد و همچنین از(2,28)بدست آمده  tبا توجه به آماره ی 

ازای یک  بنابراین، می توان اظهار داشت که به. می توان گفت که این تاثیر مثبت و با قدرتی باال می باشد( 0,41)بدست آمده 

 .تغییر می کند 0,41، مزیت رقابتی به اندازه ی واحد تغییر در کسب دانش

 .عناداری داردنگهداری دانش بر کسب مزیت رقابتی، تاثیر مثبت و م: فرضیه فرعی دوم

، تاثیر آن بر مزیت رقابتی، معنادار شناخته شد و بنابراین این فرضیه فرعی نیز (88,42)بدست آمده tبا توجه به آماره ی 

 .پذیرش گردید 

 .توزیع دانش بر کسب مزیت رقابتی ، تاثیر مثبت و معناداری دارد: فرضیه فرعی سوم
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تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی معنادار شناخته شد و همچنین از ضریب مسیر ، (4,10)بدست آمده  tبا توجه به آماره ی 

بنابراین، می توان اظهار داشت که به ازای یک . می توان گفت که این تاثیر مثبت و با قدرتی باال می باشد( 0,48)بدست آمده 

 .تغییر می کند 0,48واحد تغییر در توزیع دانش ، مزیت رقابتی به اندازه ی 

 .بکارگیری دانش بر کسب مزیت رقابتی ، تاثیر مثبت و معناداری دارد: فرضیه فرعی چهارم

، تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی معنادار شناخته شد و همچنین از ضریب مسیر (8,88)بدست آمده tبا توجه به آماره ی 

توان اظهار داشت که به ازای یک واحد تغییر در بنابراین، می . می توان گفت که این تاثیر مثبت می باشد( 0,88)بدست آمده 

 .تغییر می کند 0,88بکارگیری دانش ، مزیت رقابتی به اندازه ی 

 پیشنهادات تحقیق

با عنایت به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق، پیشنهادات زیر جهت بهبود وضعیت جاری عنوان می 

 .گردد

 ده مناسب جهت حفظ و ذخیره سازی دانش موجود در سازماناستفاده از پایگاه های دا 

 به عنوان مثال بهره . استفاده از نظرات متخصصان خارج از سازمان به منظور بهره گیری از دانش موجود در خارج از سازمان

 .گیری از نظرات و راه کارهای شرکت های مشاوره در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان

 ضمن خدمت برای کارکنان به منظور بکارگیری از دانش موجود در سازمان و همچنین ارتقای توان علمی  برگزاری دوره های

 آن ها

  با توجه به اینکه فعالیت های بانکی مستقیما با مشتریان و رضایت مندی آنان در ارتباط است لذا پیشنهاد می گردد تا در

بعنوان مثال، انجام تالش های الزم . سایر بانک ها اقدامات الزم صورت گیردزمینه ی ایجاد تمایز در خدمت دهی در مقایسه با 

در زمینه ی کاهش مدت زمان انتظار مشتریان، ارتقای آگاهی کارمندان از قوانین و رویه های موجود در نظام بانکی به منظور 

 .انتقال راحت آن ها به مشتریان و غیره

 تأثیر دانش انتقال و ایجاد و همچنین بدیع افکار و ها ایده ابراز به افراد تشویق در کاری هایگروه و فرهنگی هایسیستم 

 ارزشگذاری در سازمان، حمایتی محیط ایجاد جمله از هایی استراتژی سازمان، این که گردد می پیشنهاد لذا. دارند بسزایی

 کارکنان تشویق همچنین و تیمی کار به سازمان افراد کارکنان، تشویق سایر با آن تسهیم و شخصی تخصص اساس بر کارکنان

 سازمان کاری در جو و فرهنگ همچنین .دهد قرار خود های فعالیت محور و الگو را جدید و دانش تجربه کسب به سازمان

 فراهم دانش ترویج و تولید انگیزه و زمینه تا پی ببرند سازمان در آن کاربرد لزوم و دانش اهمیت به کارکنان که باشد طوری

 .گردد
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 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  کسب دانش، نگهداری دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانشبعد  چهار، از مدیریت دانشدر این تحقیق به منظور سنجش 

لذا پیشنهاد می گردد برای تحقیقات آتی از سایر مدل های موجود برای سنجش این متغیر و مقایسه ی نتایج . استفاده شد

 .حاصله، استفاده گردد

  در تئوری های مرتبط با نیروی انسانی، عوامل مداخله گر و میانجی بسیاری وجود دارند که نتایج تحقیقات را تحت الشعاع قرار

لذا توصیه می گردد که . در تحقیق حاضر بدون در نظر گرفتن متغیر میانجی به بررسی تاثیرات متغیرها پرداخته شد. می دهند

قین از متغیرهای میانجی همانند انگیزش های فردی، غنای شغلی، سبک های رهبری و غیره در بررسی روابط فی ما سایر محق

 .بین، استفاده نمایند

 محدودیت های تحقیق

های کمی باشد و چنانچه این مشکالت  قطعی ترین نتایج از تحقیقی به دست می آید که دارای مشکالت ومحدودیت بهترین و

 .بدست نخواهد آمد نتایج کامالً درنتیجه تحقیق تاثیر گذاشته وزیاد باشد 

 :موانع این تحقیق عبارتند از 

 .عدم توانایی کنترل آزمودنی ها در پاسخ دهی دقیق به سواالت -8

 جامعه آماری محدود -4

 سوی برخی کارکنان جدی نگرفتن تحقیق از -8

 به پرسشنامه تمایالت شخصی کارکنان هنگام پاسخگویی تعصبات و -8
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 نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا( :  8)جدول 

متغیرهای 

 مکنون

ضریب آلفای 

 کرونباخ

  (Alpha >7.0) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی

  (Alpha >7.0) 

میانگین واریانس 

 استخراجی

   (AVE >7.0) 

 0,18 0,44 0,42 مدیریت دانش

 0,82 0,12 * کسب دانش

 0,20 0,42 * نگهداری دانش

 0,80 0,1 * توزیع دانش

 0,11 0,18 * بکارگیری دانش

 0,11 0,14 0,10 مزیت رقابتی

 0,28 0,41 * تمایز خدمات

 0,18 0,18 * تمایز پرسنلی 

 

Rمقادیر ( : 4)جدول 
 برای هر یک از سازه ها 2

بکارگیری 

 دانش

توزیع 

 دانش

نگهداری 

 دانش

کسب 

 دانش

مدیریت 

 دانش

تمایز 

 پرسنلی

تمایز 

 خدمات

مزیت 

 رقابتی
 نام سازه

0,14 0,11 0,10 0,28 
متغیر 

 برون زا
0,40 0,11 0,22 

مقدار 
RSquares 

بسیار 

 قوی

بسیار 

 قوی
 قوی قوی

متغیر 

 برون زا

بسیار 

 قوی

بسیار 

 قوی
 میزان برازش قوی

 مزیت رقابتیو  مدیریت دانش( :  8)جدول 

نتیجه ی 

 آزمون
 tآماره 

ضریب 

 مسیر

نوع 

 فرضیه

متغیر 

 وابسته
 متغیر مستقل

پذیرش 

 فرضیه
 اصلی 0,40 84,82

مزیت 

 رقابتی
 مدیریت دانش

 آزمون فرضیات فرعی( : 8)جدول 

نتیجه ی 

 آزمون

آماره 
t 

ضریب 

 مسیر

نوع 

 فرضیه
 متغیر مستقل متغیر وابسته

 کسب دانش مزیت رقابتی فرعی 0,41 2,28 پذیرش فرضیه
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 پذیرش فرضیه
88,

42 
 نگهداری دانش مزیت رقابتی فرعی 0,18

 فرضیهپذیرش 
4,1

0 
 توزیع دانش مزیت رقابتی فرعی 0,84

 پذیرش فرضیه
8,8

8 
 بکارگیری دانش مزیت رقابتی فرعی 0,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل مفهومی تحقیقم( : 8)شکل 

 

 

 برای ارزیابی بخش ساختاری مدل T-valuesمقادیر  ( : 4)شکل 

مدیریت 

 دانش
مزیت 

 رقابتی

کسب 

 دانش

نگهداری 

 دانش

توزیع 

 دانش

تمایز 

 خدمات

تمایز 

 پرسنلی

بکارگیری 

 دانش
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 برای ارزیابی بخش ساختاری مدل R2مقادیر  ( :8)شکل 

 

 برای ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق  t-valuesرابطه ی ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی به همراه مقادیر ( : 8)شکل 
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 برای ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق R2رابطه ی ابعاد مدیریت دانش و مزیت رقابتی به همراه مقادیر ( : 2)شکل 

 

 منابع

 .8848نشر نی، : تهران .مدیریت عمومی، ید مهدیس ،الوانی[1]

 .8848، 2 ،صنایع الکترونیک. مدیریت دانش ،رشتهف ،باقی[2]

 .8814سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، : تهران .PLSمدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار ،رضازاده، آرش ولی ع ،داوری [3]

 .8844انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تهران، : تهران .محورسازمان استراتژیک ، .یوید پید ،نورتون و کاپالن، رابرت اس[4]

 .8841نشر آموخته، : تهران( مترجم ،فروزنده. ب) .مدیریت بازاریابی. یلیپف ،کاتلر[5]

رآورده مطالعه موردی در شرکت ملی پخش ف: تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش  وشین،ن ،اورمزدی و طبرسا، غالمرضا[6]
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مجله مطالعات تربیتی و . نسبت میان فرآیند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد . ختیارب ،شعبانی ورکی و لی زاده، رضوانق[7]

 .8848 ،44-2، روانشناسی

بررسی توانایی مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی برای کسب رقابت پذیری در سازمان ها با تاکید بر مدیریت ارتباط با  . ف ،کریمی عالقه بند[8]

 .8842ی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگان. مشتریان در شعبات مرکزی بانک های داخل کشور

پایان نامه . بررسی نقش مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی در شرکت سهامی بیمه البرز در منطقه غرب مازندران .هراز ،مهرابی وداود  ،کیاکجوری[9]

 .8844 دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، کارشناسی ارشد مدیریت،
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