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 چکيده
آوری، رقابت پيچيده، حس  با مسائلي چون تغيير و تحوالت سريع فنعرصه کسب و کارهای امروزی 

مواجه اعتمادی به روشهای سنتي در مديريت سازماني و ميل کلي به کسب مزيت های رقابتي بي 

موفق عمل نمايند که در کسب مزيت های رقابتي  سازمان هايي مي تواننددر چنين شرايطي  .هستند

بعنوان يکي از ابزارهای قدرتمند جهت کسب مديريت دانش نسبت به رقبای خود پيشگام باشند. 

به کمک مديريت دانش، به  کسب مزيت رقابتيابتي سازمان ها بشمار مي آيد. در واقع، مزيت رق

عنوان پارادايم جديدی برای مهندسي سازمانها و بنگاههای رقابتي است. سوال اصلي در پژوهش 

ارتباط  نفت و افزايش مزيت رقابتي اين سازمانحاضر اين است که آيا بين مديريت دانش در شرکت 

ی وجود دارد؟ به دنبال پاسخ به اين سوال به بررسي اين فرضيه خواهيم پرداخت که بين  معني دار

ارتباط معني داری وجود دارد. هدف از پژوهش  نفتدر شرکت  و کسب مزيت رقابتي مديريت دانش

و  نفتبه کمک مديريت دانش در شرکت  کسب مزيت رقابتيپيش رو شناسايي عوامل تاثير گذار بر 

مي باشد. در کسب مزيت رقابتي شرکت نفت اين عوامل  و بهره مندی کار جهت افزايش تاثيرارائه راه

توصيفي از  بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها روش تحقيق اين مطالعه

در نظر گرفته  نفت شرکت کارکنان از نفر 220 حدود در جامعه آماری پژوهشپيمايشي است.   نوع

. روش جمع آوری داده نفر برآورد شد 136استفاده از جدول مورگان حجم نمونه حدود شدند که با 

پايايي پرسشنامه با استفاده از بود. پرسشنامه محقق ساخته در ميان نمونه آماری ها بر اساس توزيع 

ن آلفای کرونباخ بررسي گرديد. روايي پرسشنامه نيز توسط خبرگان مورد تاييد قرار گرفت. رابطه ميا

ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه از طريق نرم  متغيرها و آزمون فرضيه

 .انجام شد SPSS افزار آماری

 نفتدانش، شرکت  خلق، کاربرد دانش، مزيت رقابتيمديريت دانش،  :يديکل واژگان
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 مقدمه

آنچه در آغاز هزاره سوم مي توان بر آن صحه گذاشت، آن است که هر چه زمان مي گذرد، به نظر مي رسد روش های اداره و               

به اقتصاد مبتني  ها در حال وارد شدنسازمان .(Womack & Jones, 2003) استمديريت سازمان های توليدی کمتر شبيه به زمان قبل 

 .شده است ها شناختهمزيت رقابتي سازمانوامل کسب ترين ع مهميکي از عنوان  به بر دانش هستند اقتصادی که در آن دانش

 (Massa & Testa, 2009).  مديريت دانش به مديريت کردن دانش فردی و سازماني موجود در سازمان برای کسب مزيت رقابتي مي

شامل مجموعه عوامل يا توانمندی هايي است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی مزيت رقابتي که خود  (Grant, 1997)پردازد 

هر چند در حال حاضر سازمانهای بسياری در زمينه  (Gebauer, Edvardsson, & Gustafsson, 2010)ازد. بهتر از رقبا قادر مي س

توسعه دانش و کسب مزيت های رقابتي مرتبط با آن در سطوح متفاوت سرمايه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمانهای بسيار زيادی نيز 

نوع سرمايه گذاری را در ذهن مديران تنها با شکست مواجه شده اند. فقدان ساز و کارهای صحيح ارزيابي و پياده سازی مديريت دانش، اين 

د به يک هزينه اضافي تبديل کرده است. از اين رو، سازمانها بايد محيطي را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضای خود به وجو

وامل زمينه ای برای استقرار مديريت آورند، افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان آموزش دهند و در ايجاد بسترسازی و شناسايي ع

 (Economistintelligenceunit, 2007) دانش در سازمان بکوشند.

پيتر دراکر راز موفقيت و بقا سازماني را تأييد مي کنند. به طوری که  افزايش مزيت رقابتيتحقيقات پيشين رابطه مثبت مديريت دانش و 

 با ايجاد دانش و تبادل اطالعات بين افراد در سازمان سازمان هاهم چنين به اعتقاد باومن  وزی را کاربرد موثر دانش مي داند.سازمان های امر

 . (Bowman, 2002)را فراهم مي آورد  و کسب مزيت رقابتي و هم چنين با انتشار دانش، زمينه دستيابي به چابکي دروني

رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژيکي، تغيير محيط پايدار و نامطمئني روبه ری از سازمانها و شرکتهای امروزی با رقابت فزايندهبسيا

انداز استراتژيک ای در چشمهای بازاری و نيازهای درحال تغيير مشتريان، شدت يافته است. اين وضعيت بحراني موجب اصالحات عمده

رو، يکي از راههای پاسخگويي به لويت های کسب وکاری، و بازبيني مدلهای سنتي و حتي مدل های نسبتاً معاصر شده است. از اينسازمان، او

های استراتژيک برای بهبود اثربخشي سازمان تالش مجموعه، مديريت دانشاست. در واقع،  مديريت دانشاين عوامل تغيير و تحول سازماني 

 .(Joo & Lee, 2009)وکار و محيط اجتماعي است در تغييرات محيط کسب

 ای درويژه جايگاه نفت با توجه به اينکه ايران، کشوری غني از منابع طبيعي به ويژه منابع عظيم نفت و گاز مي باشد، در سده اخير صنعت
 گرو رشد در کشور بالندگي و رشد رو،از اين بوده است. موجود هایزمينه تمامي در کشور و توسعه پيشرفت محور عمالً و داشته ايران اقتصاد

است. با توجه به بازارهای جهاني نفت و رقابت بسيار فزاينده به ويژه با کشورهای حوزه خليج فارس در اين زمينه، نياز  صنعت اين توسعه و

يکي از است تا تدابيری انديشيده شود تا اين صنعت بتواند با کسب مزيت های رقابتي همواره حضوری قدرتمند در اين حوزه داشته باشد. 

و توجه  ها برای حفظ برتری های بلند مدت خود در عرصه های رقابتي ، دانش است که با مديريت صحيح آن مهم ترين ابزارهای سازمان

. با اين محتمل تر مي شود در کسب مزيت های رقابتي دانش است، موفقيت سازمان کاربرد، انتقال و ذخيره، خلقشامل ويژه به ابعاد آن که 

باط ابعاد مديريت دانش با کسب مزيت رقابتي، رخ داده است که  اهميت پژوهش را در اين زمينه وجود، تحقيقات بسيار اندکي در زمينه ارت

 .بيش از پيش آشکار مي سازد

، شرايطي را برای سازمان مهيا مي سازد تا با آشکار شدن اين تحقيق در خصوص تاثير هر يک از ابعاد مديريت دانش بر مزيت های رقابتي

و تالش در ارتقا و بهبود آن ابعاد توسط سازمان، بقا و موفقيت  دارد را يشترين سهم در پيش بيني مزيت های رقابتيکه کدام بعد بموضوع که 

 سازمان در کسب مزيت رقابتي تضمين گردد.

د دارد؟ اين ارتباط معني داری وجوو ارتقا مزيت رقابتي شرکت نفت اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين سوال است که آيا بين مديريت دانش 

 موثر مي باشد. مزين رقابتي سازمانپژوهش مبتني بر اين فرضيه است که استقرار مديريت دانش بر افزايش 

 

http://www.rassjournal.ir/


 136-150، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 

 مبانی نظري -1

 دانش مدیریت -1-1  

دانش به عنوان مهمترين سرمايه و دارايي يک سازمان و محرکي برای ايجاد مزيت رقابتي، تحول سازماني و نوآوری در سازمان به شمار  

 .ميرود. اين دارايي در مقايسه با انواع ديگر داراييها، منحصر به فرد است؛ زيرا هر چه بيشتراستفاده شود به ارزش آن افزوده ميشود

 (Nirmal  & et al, 2004) (Vashishta, Kumar, & Chandra, 2010)کاهش برای ابزاری  . در سالهای اخير از دانش به عنوان 

های گذشته مديريت اين دارايي نامشهود در طول دهه.(1385)حسن زاده, وسعه و توسعه يافته ياد شده است ت حال در کشورهای بين فاصله

توجه زيادی را به خود جلب نموده به طوری که اجرای يک استراتژی مؤثر مديريت دانش و تبديل شدن به يک سازمان دانش محور، شرط 

 .(Hung, Huang, Lin, & Tsai, 2005) الزامي موفقيت سازمان در دوره ای است که به دوره اقتصاد دانش محور معروف است

مديريت دانش به فرايند سيستماتيک و منسجم هماهنگ سازی فعاليتهای گسترده شامل کسب، خلق، ذخيره سازی، تسهيم و کاربرد دانش 

و به وسيله افراد و گروهها برای تحقق اين سازه به تالشهايي اشاره دارد که به طور نظاممند برای يافتن، خلق، قابل دسترس کردن، کاربرد 

، مقوله ای مهمتر از خود دانش "مديريت دانش" در واقع. (Rastogi , 2000) دارد اشاره سازماني اهداف مشهود سازمان و سرمايه های نا

گروهي به حساب مي آيد که در سازمانها به دنبال تعيين نحوه تبديل اطالعات و دانسته های فردی و سازماني به دانش و مهارت های فردی و 

 (Judith, 2008) مي باشد.

  دانش تاریخچه مدیریت 1-1-1-

وران زبده تجارت حرفه ای خود رابه طور مديريت دانش چيز جديدی نيست . درواقع ،ازصدها سال قبل که مالکان شرکتهای فاميلي و يا پيشه

که مديران عالي سازمانها  1990مي داده اند، مديريت دانش وجود داشته است . اما، تا سال کامل و دقيق به فرزندان و شاگردان خويش انتقال 

 شروع به بحث درباره مديريت دانش کردند چيزی به اين نام وجود نداشت . به همان اندازه که زيربناهای اقتصاد صنعتي از حالت وابستگي به

غيير حالت پيدا مي کرد، مديران نيز ناگزير از آن بوده اند تا به بررسي دانش زيربنايي منابع طبيعي به سمت وابستگي به سرمايه های فکری ت

کسب وکارشان وچگونگي استفاده از آن بپردازند. درست درهمين زمان ، افزايش شبکه های کامپيوتری امکان طبقه بندی ، ذخيره سازی و 

ترو ارزانتر از گذشته امکان پذير ساخت در اين مقاله پس از تبيين مفهوم مديريت اناستفاده برابر افراد از انواع مهم دانش را به گونه ای آس

سازمانها پرداخته شود و  کسب مزيت رقابتيدانش، سعي گرديده ابتدا به اهميت نهادينه شدن مديريت دانش در سازمان ها و تاثير آن بر 

ور مختصر به موانع اجرائي نظام مديريت دانش در سازمانها اشاره شده و همچنين مزايای سازمانهای دانش محور بيان گردد. در ادامه بط

بطور جدی  مديريت دانش واژه 1990دهه در اوايل  .(1392)ناظری ,  راهکارهايي برای نهادينه کردن آن در سازمان پيشنهاد گرديده است

وارد مباحث سازماني شده است. دانش و مديريت دانش بعنوان يک نياز استراتژيک برای سازمانهايي است که بدنبال پيشرفت و ترقي جايگاه 

  (Akhavan, Sanjaghi, & Ojaghi, 2013)خود مي باشند.

 دانش پياده سازي مدیریت 1-1-2-

شود. اجرا و کاربرد مؤثر مديريت دانش به درکي دقيق و شفاف از عواملي نياز دارد که بر فرايند پيچيده يک شبه انجام نمي پياده سازی اين

 آميز تموفقي اجرای برای اندازه يک به و خود خودی به ها سازمان .همه(1388محمدی,  &)رهنورد  گذاردفرايند مديريت دانش تأثير مي

 شرايط ايجاد  و شناخت سازمان، در دانش مديريت شکست و موفقيت درک کليد بنابراين  .(Zawawi, 2011) ندارند آمادگي دانش مديريت

 از مختلف کشورهای در گذشته های دهه . در(1388محمدی,  &)رهنورد  ر مناسب برای اجرای مؤثر فرايندهای مديريت دانش استبست و

 امروزه اما بودهاند، کار به مشغول رقابتي فشار از دور به و ثابت نسبتاً محيط يک در عالي آموزش مؤسسات توسعه، حال در کشورهای جمله

 اند شده گذشته از سريعتر و پوياتر آموزشي مؤسسات  افته و فرايندهای تصميمگيری و عملياتي در اين مؤسسات باي تغيير جهاني محيط

(Rogers, 2003)و آموزشي های هزينه افزايش جامعه، متنوع تقاضای نظامها، گسترش فناوری، سريع تغييرات جمله از فراواني . چالشهای 
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هدف اصلي در مديريت دانش،  .(Armbruster, Bikfalvi, Kinkel, & Lay, 2008) اندات مواجهاطالع و دانش عصر با تطبيق به نياز

تلفيق دانش بيروني و دروني سازمان به منظور حل چالش های محيطي و سازماني است و در پي توسعه و تسهيم و بکارگيری دانش در سازمان 

هدف از پياده سازی و اجرا مديريت دانش در سازمان را مي  (Petersen & Poulfelt, 2002) برای کسب و نگهداری مزيت رقابتي است.

 :(Davenport & Prusak, 2000)توان به شرح ذيل بيان نمود 

 تدوين راهبردهايي مشخص برای تبادالت دانش از طريق مشارکت، تدوين و آموزش .1

 تسريع انتقال دانش .2

 ديل مديريت دانش به جزئي از کار کارکنان از طريق انجام وظيفه تمام وقت و تبديل به امری فراگيرتب .3

 ايجاد نوعي فرهنگ سازماني جهت تسلط آزاد و آسان دانش در سازمان .4

 مديريت دانش در صدد انجام کارهای جالب و خالقانه است. .5

 ليتهای خاص مربوط به دانش را بهبود مي بخشد.مديريت دانش شکلهای خاصي از دانش را سازمان داده و فعا .6

 مديران دانش بر اعمال مديريت پروژه، مديريت تغيير و مديريت فناوری تسلط دارند.  .7

 دانشابعاد تشکيل دهنده  1-1-3-

 يک درباره مسلم امور و حقايق از ای مجموعه داده،  .(North, 1998) اند شده تشکيل دانش و اطالعات داده، عنصر سه از دانش های پله

 تجربه، با که است اطالعاتي دانش، و است؛ معنادار الگوهايي در ها داده بندی مقوله و بندی گروه دهي، سازمان شامل اطالعات پديده است. 
 .  (Davenport & Prusak, 1998) سازدمي ممکن را صحيح اقدام و ترکيب شده تأمل و تعبير زمينه،

 . در اين الگو دانش در چهار زمينه سازماندهيندرا ارائه داده ا الگوی عمومي دانش (،2009) 2و همچنين ماسا و تستا ،(2000) 1و کنراد نيومن

 ز:ها عبارتند اشود؛ اين زمينهمي

رفتارهای مربوط به ورود دانش جديد به سيستم انساني يا اجتماعي است که دامنة وسيعي را در بر دارد، نظير: کشف،  :3خلق دانش-1-3-1

يا يادگرفتن دانش، حفظ آن  خلقگام دوم بعد از  شود، دارد.توسعه، که پيوندی نزديک با رفتاری که نوآوری خوانده مي کسب، فراخواني،

 ت؛اس

شود. فعاليت حفظ، شامل دانش بعد از ورود آن به سيستم مي ذخيرهبه بقا و  هايي است که منجرمامي فعاليت: ت4دانش ذخيره -2-3-1

 و ...؛  های مربوط به اعتبار دانش، به روز کردن آنفعاليت رفتارهای متنوعي است، مانند:

 ش؛ تفسير، پااليش و ارائه دانمانند: ارتباط، ترجمه،  : شامل رفتارهای بسيار متنوعي است5انتقال دانش-3-3-1

                                                           
1 Newman & Conrad  
2 Massa & Testa 
3 Knowledge Creation 
4  Knowledge Storage 
5 Knowledge Transfer 
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 .هاستها، عملکردها و رسيدن به هدفگيری: استفاده از دانش موجود برای تصميم6کاربرد دانش -4-3-1

 

 دانشضرورت مدیریت 1-1-4-

 است کارکنان فرد به منحصر و ارزشمند تجربيات حاصل دانش، نوع اين و است ضمني نوع از ها سازمان در موجود دانش بيشتر که آنجا از  

تندسازی شود و در اختيار ساير کارکنان سراسر سازمان قرار گيرد. وظيفه اصلي مس دانشي چنين که است ضروری دارد، قرار آنان ذهن در که

مديريت دانش اجرای فرايندهای تبديل دانش است تا دانش فني از ذهن کارکنان مجرب بيرون کشيده شود و توسط ساير کارکنان سازمان 

 گرفته کار به جديدی دانش که وقتيشده است، ارزشي ايجاد نمي شود. در عمل مورد استفاده قرار گيرد. البته تا زماني که از دانش استفاده ن
  .شود مي ناميده نوآوری است، دانش حاصل کاربرد که تغييری است. چنين ارزشمند که گردد مي ايجاد محيط در شود، تغييراتي مي

 مزیت رقابتی1-2-

 تيمز یهدف تئور گذاشت. یرا برجا ريتأث نيمهمتر ،هينظر نيا انگذاريبه عنوان بن” ملتها يرقابت تيمز“با کتاب  1990پورتر در سال  کليما

 یدر رقابت ها یبرتر شيدايجهت پ داتيتنوع در تول جاديو ا ديتول یها نهيو کاهش هز يصحه گذاشتن بر نقش حساس بازار رقابت يرقابت

 یگردد. مؤلفه ها يبازار م یبه رهبر يابيو حفظ سهم بازار و دست شيموجب افزا يابيدر بازار يرقابت تيوجود مز نياست. همچن یاقتصاد

مهارت  ،یساز زهيشناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگ ،یمشتر یخشنود ،ييبازارگرا ،ينيشامل ارزش آفر يرقابت تيمفهوم مز

کند که  يم يمعرف شارز رهيبه نام زنج یکارآمد ابزار تيريدر علم مد يرقابت تياست. مز یو نوآور ييمناسب، پاسخگو متيق ،یساز

 رهيزنج ليو تحل هي. تجزرنديگ يبهره م یاقتصاد یدر رقابت ها یبه برتر يابيو دست صيتشخ یاز آن برا یامور اقتصاد یها ستياستراتژ

کاال و خدمات از  عيو توز يابيبازار د،يتول يطراح نهيمؤسسات خود را در زم یتهايدهد تا فعال يقرار م رانيمد ارياخت در امکان را نيارزش ا

 یمناسب برا ييتوانند به پاسخ ها و راهکارهايارزش م رهياز زنج یريگوناگون با بهره گ یکاالها دکنندگانيرو، تول ني. از همنديهم مجزا نما

 .(1390خليليان,  &)امير تيموری, شمشادی,  ابندي يشود دسترس يارتباط مطرح م نيکه در ا یمتعدد یپرسشها

 

 ابعاد مزیت رقابتی1-2-1-

ه در مکتب منبع مدار چهار عامل به عنوان ابعاد مزيت رقابتي معرفي شده اند. اين ابعاد عبارتند از کيفيت، کارايي، نوآوری و پاسخگويي ب

 .(Chen & G. Quester, 2009)مشتريان 

محصول يا خدمت با کيفيت، محصول و يا خدمتي است که بتواند کاری را که به خاطر آن طراحي شده است به خوبي انجام دهد.  کيفيت:

کيفيت معموالً شامل کيفيت طراحي توليد، کيفيت توليدات کارخانه، مهارت های تکنيکي کارکنان از طريق يادگيری و آموزش است.کيفيت 

 افزايش بهره وری، برای بدست آوردن بازار رقابت و برای حفظ قابليت اطمينان عملکرد توليد شودمي تواند باعث 

شامل: سودآوری، برای اندازه گيری کارايي، هزينه های ورودی مورد نياز برای توليد ستانده ای مشخص را محاسبه مي نمايند. که  کارایی:

 مي باشد ي عملياتبازگشت فروش، بازگشت سرمايه گذاری و کارايي کل

نوآوری عبارت است از هر راه نو و جديدی که يک شرکت بدان طريق عمل و يا کاالهايي را توليد نمايد. نوآوری شامل پيشرفت در  نوآوري:

منبع  نوآوری يکانواع کاالهای فرآيندهای توليد، سيستم های مديريت، ساختار سازماني و استراتژی های ايجاد شده توسط يک شرکت است. 

                                                           
6 Knowledge Application 
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کليدی مزيت رقابتي برای سازمانها است که سبب مي شوند آنها توانايي هايشان را توسعه دهند به گونه ای که از عملکرد بلند مدت کسب و 

 .کار پشتيباني کند

يک شرکت برای اينکه بتواند پاسخگوی مشتری باشد بايد به مشتريانش دقيقا آن چيزهايي را ارائه نمايد که او  پاسخگویی به مشتریان:

ارزش قائل شدن برای مشتری، ارضای نيازهای او و انجام اقداماتي مي خواهد و درست در زمان يا زمان هايي بدهد که آنها بدان نياز دارند. 

ها و خدمات برای الباب طبع مشتری کردن کا)يد و کيفيت خروجي سازمان است که شامل سفارشي سازی برای بهبود کارايي فرايند تول

  است (و يا انجام خدمت الزمان صرف شده برای تحويل کا)و زمان پاسخ به مشتری (نيازهای منحصربه فرد تک تک مشتريان

 

 پيشينه پژوهش2-2-

 پژوهش هاي داخلی1-2-2-

 ژوهش  داخلیخالصه پيشينه پ -1جدول

 یافته ها عنوان پژوهش پژوهشگر

مقايسه مديريت دانش در ايران  (1385)حسن زاده, 

 با ساير کشورها

عوامل زيرساختي به عنوان ستون فقرات مديريت دانش بايد 

تقويت شوند و از داراييهای مديريت دانش سازمانها در برنامه 

 بيشتر بهره گرفت. چهارم توسعه بايد

دانش فرد,  &)ذاکري 

1389) 

بر  دانش تيريمد ريتاث يررسب

 یها شرکت يتوان رقابت تيتقو

 مشاور نيمهندس

از کارشناسان حوزه  یاريکه به اذعان بس کنوني طيدر شرا

حوزه و تنوع و  نيحاکم بر ا ميپارادا يدگيچپي و کار، کسب

 برای ها است، سازمان ميپارادا نيا ياصل هایمؤلفه یداريناپا

 هایطيدر مح تيفضا و بقا و موفق نيا یها غلبه بر چالش

از  يکيدانش  تيريهستند که مد ييابزارها ازمندين يرقابت

 آنها است نتري مهم

)انصاري, یوشانلوئی, 

پاسبانی,  &رحمانی, 

1392) 

مفهومي تاثير  ارائه مدل

موفقيت پياده سازی مديريت 

دانش بر کسب مزيت رقابتي در 

 شرکت ها

 يآن در سطوح سازمان تيريمباحث مربوط به دانش و مد

شده و  ليسازمان ها تبد یمنابع راهبرد نيمختلف، از مهمتر

 يم یسازمان ها ضرور تيو موفق يرقابت تيکسب مز یبرا

 باشد

بررسي ضرورت مديريت دانش  (1392)ناظري , 

 در چابکي سازمان پرداخت

موانع اجرائي نظام  و ارائهتبيين مفهوم مديريت دانش، 

مديريت دانش در سازمانها و راهکارهايي برای نهادينه کردن 

 در سازمان مديريت دانش
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 خالصه پيشينه پژوهش  خارجی -2جدول

 یافته ها عنوان پژوهش پژوهشگر

(Dove , 1999)  بررسي ضرورت مديريت تغيير

 و مديريت دانش

 اصلي بازوی دو را دانش مديريت و تغيير کارايي وی 

 دانش مدير وی، اعتقاد به. کند مي قلمداد چابک سازمان  يک

وليت ايجاد دانش صحيح در مکان مسؤ چابک، سازمان يک در

 در زمان صحيح را به عهده دارد.صحيح و 

(Yang, 2005)  ترکيب دانش و نوآوری در

 صنايع با فناوری باال

شود تا عملکرد در سازی دانش و نوآوری، باعث مييکپارچه

سازد تا ها را قادر ميمحصوالت جديد افزايش يافته و شرکت

 باشند و بر رقبا پيروز شوند. بتوانند در بازار، پيشگام و برتر

 (Massa & 

Testa, 2009) 

رويکرد مديريت دانش به مزيت 

رقابتي سازماني در صنايع 

 غذايي

مهمترين عامل توليد و ، به عنوان های نامشهوددانش و دارايي

ها شناخته همچنين به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان

 شودمي

(Esper  &

Ellinger, 2010) 

چارچوب مفهومي ايجاد ارزش 

 از طريق مديريت دانش

خلق و کاربرد دانش در ايجاد ارزش برای عرضه و تقاضا تاثير 

ها در جهت عملکرد باالتر مثبت و معناداری دارد و به سازمان

 نمايدکمک مي

(Rahimli, 2012) برای داشتن مزيت رقابتي پايدار، يک سازمان بايد ياد بگيرد که  مديريت دانش و مزيت رقابتي

برداری نمايد و چگونه دانش را ايجاد کرده، توزيع و از آن بهره

 در نهايت آن را در فرايندهای سازماني دنبال کند

 

 مدل مفهومی پژوهش -2

با توجه به بررسي های انجام شده درخصوص پيشينيه تحقيق، و نيز موضوع اصلي پژوهش يعني بررسي تأثير مديريت دانش و ابعاد آن بر 

( 2009مزيت رقابتي سازمان مدل مفهومي پژوهش فعلي به شکل ذيل ارائه گرديده است. مديريت دانش بر اساس مدل فونگ و چوی )

انه آن عبارت بودند از: خلق دانش، ذخيره دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش. از سوی ديگر، مزيت رقابتي نيز بر سنجيده شد که ابعاد چهار گ

 طبقه بندی شد.  انيبه مشتر ييپاسخگوی و نوآوريي، کارا، تيفسنجيده شد که در چهار بعد کي( 1998جونز و هيل )اساس مدل 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 وابسته: مزيت رقابتي تعريف مي گردد.و متغير مديريت دانش با توجه به مدل مفهومي تحقيق متغير مستقل: 

 سوال پژوهش -3

سوال مورد بررسي  لذا است شرکت نفت افزايش مزيت رقابتيبرای  مديريت دانشهدف اين پژوهش شناسائي راهکارهای موثر از آنجائيکه 

 تحقيق عبارتست از:

 دارد؟ تاثيری چه نفت شرکت رقابتي مزيت بر دانش مديريت

 فرضيه پژوهش-4

0H  :ارتباط معني داری وجود دارد نفتو مديريت دانش در شرکت  بين کسب مزيت رقابتي. 

 فرض هاي پژوهش-4-1

1H  : ارتباط معني داری وجود دارد نفتدر شرکت  مزيت رقابتيو مولفه های بين مزيت رقابتي 

 خلق دانش

 ذخيره دانش

 انتقال دانش

 کاربرد دانش

 

 کيفيت

 کارایی

 نوآوري

پاسخگویی به 

 مشتریان

 

 مزیت رقابتی مدیریت دانش

 aH 

 b2H b1 H 
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2H  اردارتباط معني داری وجود د نفتمديريت دانش و مولفه های مديريت دانش در شرکت : بين 

 روش پژوهش -5

هايي که در تحقيق حاضر مورد استفاده از طرفي، داده .شود مي محسوب پيمايشي توصيفي روش نظر از و کاربردی هدف نوع از  اين پژوهشي

 شمار مي رود.قرار گرفت، از نوع کمي است که با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند. بنابراين، تحقيق از لحاظ نوع داده ها، کمي به 

 ابزار گردآوري اطالعات -5-1

ای سعي شد تا تمامي منابع معتبر شامل استفاده شد. در روش کتابخانهها گردآوری دادهدر اين تحقيق از دو روش کتابخانه ای و ميداني برای 

ابزارهايي مانند فيش، جدول، نقشه يا فرم های شبه کتابها، مجالت، گزارش ها و ... مورد بررسي قرار گرفته و اطالعات مفيد  با استفاده از 

 پرسشنامه يا ترکيبي از همه آنها استخراج گردد.

پرسشنامه ها در دستور کار قرار گرفت. در تحقيق حاضر از روش ای، روش ميداني نيز برای جمع آوری دادههمچنين، عالوه بر روش کتابخانه

 شد.استفاده  گردآوری اطالعات ميدانيبرای  ای

 پایایی پرسنشامه ها -5-1-1

 های فني پرسشنامه در پژوهش حاضر برای حصول اطمينان از دقت و صحت نتايج بدست آمده از تحقيق به ارزيابي ويژگي

استفاده  معيار آلفای کرونباخ در قسمت پايايي پرسشنامه ؛ بدين ترتيب،در دو بخش روايي و پايايي با استفاده از معيارهای مختلف پرداخته شد

 .نيز با استفاده از نظر خبرگان بررسي گشتو روايي پرسشنامه شد 
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 آماري، حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري جامعه -5-2

 گيری نمونه فرمول اساس بر. است شده برآورد نفر 220 ايشان تعداد که هستند نفت شرکت کارشناسان و مديران کليه تحقيق آماری جامعه 

 يع مي گردد. توز ايشان بين ها پرسشنامه تصادفي شيوه به و انتخاب 0,01 خطای سطح در نمونه بعنوان نفر 136 تعداد مورگان جدول و

 

 یافته هاي پژوهش  -6

 

 آزمون فرضيه ها  -6-1

متغيرهای بررسي شود. برای بررسي فرضيه های پژوهش از آزمون همبستگي استفاده مي کنيم. پيش از آزمون همبستگي بايد نرمال بودن 

 در جدول زير نتيجه ازمون کلموگروف اسميرنف ارائه شده است:
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 بررسی نرمال بودن متغيرهاي مدیریت دانش -3جدول 

 کاربرد دانش انتقال دانش ذخيره دانش خلق دانش 

 136 136 136 136 حجم نمونه

 K-S 2.518 2.346 1.754 1.765آماره 

siسطح معنی داري) g) .000 .000 .004 .004 

 بررسی نرمال بودن متغيرهاي مزیت رقابتی -4جدول

پاسخگویی به  نوآوري کارایی کيفيت 

 مشتریان

 136 136 136 136 حجم نمونه

 K-S 1.927 1.479 2.065 1.612آماره 

siسطح معنی داري) g) .001 .025 .000 .011 

هيچ يک از مولفه های مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان معني دار با توجه به سطوح معني داری آزمون کلموگروف اسميرنف 

siنيستند) g<0.05 پس برای بررسي همبستگي بايد از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده کنيم. نتايج آزمون فرضيه ها در ادامه ارائه شده .)

 است:

 فرضيه هاي پژوهش  -6-2

 دانش در شرکت نفت ارتباط معني داری وجود دارد.فرضيه اصلي: بين کسب مزيت رفابتي و مديريت 

 برای اين فرضيه، فرضيات صفر و مقابل به صورت زير است

H0.بين کسب مزيت رقاتبي و مديريت دانش در شرکت نفت ارتباط معني داری وجود ندارد : 

H1.بين کسب مزيت رقابتي و مديريت دانش در شرکت نفت ارتباط معني داری وجود دارد : 

 جه اين آزمون در جدول زير ارائه شده است:نتي

 همبستگی مدیریت دانش و مزیت رقابتی -5جدول

 فرضيه محقق sig همبستگی اسپيرمن متغير

 تاييد 0,00 0,65 مدیریت دانش و مزیت رقابتی

siبا توجه به سطح معني داری ارتباط بين مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان تاييد مي گردد) g<0.05 درصد  65(. شدت اين ارتباط

 است. 
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 فرضيه هاي فرعی -6-3

 بين کسب مزيت رقابتي و مولفه های کسب مزيت رقابتي در شرکت نفت ارتباط معني داری وجود دارد 

 همبستگی مزیت رقابتی و مولفه هایش -6جدول 

 فرضيه محقق sig همبستگی اسپيرمن متغير

 تاييد 000. **697. مزیت رقابتی و کيفيت

 تاييد 000. **647. مزیت رقابتی و کارایی

 تاييد 000. **598. مزیت رقابتی و نوآوري

 تاييد 000. **405. مزیت رقابتی و پاسخگویی به مشتریان

 

siبر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن ارتباط بين کسب مزيت رقابتي و مولفه های آن برای تمام مولفه ها تاييد مي گردد) g<0.05 شدت .)

 درصد مي باشد.  40درصد و پاسخگويي به مشتريان   59درصد، نوآوری  64درصد، کارايي  69اين ارتباط برای کيفيت 

  بين مديريت دانش و مولفه های مديريت دانش در شرکت نفت ارتباط معني داری وجود دارد 

 همبستگی مدیریت دانش و مولفه هایش -6جدول 

 فرضيه محقق sig همبستگی اسپيرمن متغير

 تاييد 000. **542. مدیریت دانش و  خلق دانش

 تاييد 000. **408. مدیریت دانش و  ذخيره دانش

 تاييد 000. **463. مدیریت دانش و  انتقال دانش

 تاييد 000. **457. مدیریت دانش و  کاربرد دانش

siهای مديريت دانش برای تمام مولفه ها تاييد مي گردد)بر اساس آزمون همبستگي اسپيرمن ارتباط بين مديريت دانش و مولفه  g<0.05 .)

 درصد مي باشد.  45درصد و کاربرد دانش،  46درصد، انتقال دانش 40درصد، ذخيره دانش  54شدت اين ارتباط برای خلق دانش، 
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 بحث و نتيجه گيري  -7

 جمله از فراواني چالشهای با شرکت ها امروزه .شده است تبديل ها سازمان از بسياری استراتژيک منبع به دانش محوری، دانايي عصر در
 مواجه اطالعات و دانش با عصر تطبيق به نياز و توليد های هزينه افزايش جامعه، متنوع تقاضای سيستمها، فناوری، گسترش سريع تغييرات

 بين ارتباط است شده سعي پژوهش اين در .است دانش مديريت ميشود کار گرفته به شرايط اين با مقابله برای که ابزارهايي از يکي .اند
 بين معنادار رابطه وجود بر مبني حاضر تحقيق های يافته .شود ارزيابي شرکت نفت بررسي و در کسب مزيت رقابتي و دانش عناصر مديريت

مزيت رقابتي سازمان  ،مديريت دانشبعبارت ديگر با بهبود عوامل تقويت کننده  .گرفت قرار تأييد مورد مزيت رقابتي سازمان با دانش مديريت

 ابعاد کليه که گفت پژوهش ميتوان اين نتايج به توجه با  .شودمي تأييد کامل طور به فرضيه اصلي محقق يابد و بالعکس. لذاافزايش مي
 از گذشته پژوهشهای يافته های نتايج با همسو و مکمل حاصل نتايج .دارندسازمان  مزيت رقابتي با معناداری رابطه دانش مديريت فرايندی

 افزايش جديد محصوالت در عملکرد تا مي شود باعث نوآوری، و مي باشد که بيان کرده اند دانش (2010) وو وليائو  و (2005) جمله يانگ

با استفاده از مديريت دانش عالوه بر بهبود  .شوند پيروز رقبا بر و بوده برتر و پيشگام بازار، در بتوانند تا مي سازد قادر را شرکت ها و يافته

ر کيفيت مي توان نوآوری و خالقيت در سازمان را ايجاد کرد و در واقع توان پاسخگويي به نيازهای مشتريان ايجاد مي گردد که در نهايت منج

مان طور که نتايج اين پژوهش نشان داده است، نقش مديريت دانش بر به بهبود کارايي و کسب مزيت رقابتي شرکت ها مي گردد، بنابراين ه

و همکاران  هفوگات ،(2015)  سينکوال و مزيت رقابتي غير قابل انکار است. يافته های اين پژوهش با نتايج تحقيقات محققاني همچون بيکر

 همخواني و مطابقت دارد. (1388) ذاکری و فرد ، دانش(1392) همکاران و (، انصاری2009ماسا و تستا ) ،(2009)

 

 محدودیت هاي پژوهش و پيشنهادات -7-1

اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش ها محدوديت هايي داشت يکي از محدوديت های اين پژوهش  استفاده از پرسشنامه برای  .1

 توان به موارد زير اشاره کرد: سنجش فرضيات بود که فرايند تکميل پرسشنامه همواره با مشکالتي مواجه است.  برای نمونه مي

 .ممکن است پرسشنامه ناقص و نارسا تهيه شود و در نتيجه پاسخ دهنده خوب توجيه نشود 

 .ممکن است پاسخ ها ناروا و ناقص باشند 

 .ممکن است بسياری از پاسخ نامه ها عودت داده نشوند 

 .ممکن است شخص ديگری غير از فرد مورد نظر آن را کامل کند 

پژوهش حاضر تنها مربوط به بخش خاصي از سازمان ها )شرکت نفت( بود بنابراين نمي تواند به طور کلي نماينده کل همچنين  .2

 اين و گرفته شود نظر در آماری جامعه عنوان به کشور ديگر در بخش ها و صنايع تحقيق اين که مي طلبد لذاسازمان ها باشد. 

 .ببرد بين از را مکاني محدوديت

 متغيرهای از يک هر از نيز ديگری موارد است، پرداخته رقابتي مزيت بر دانش مديريت تأثير مطالعه به تحقيق اين در که آنجا از .3

 که نمي رود انتظار بنابراين. است نشده گرفته نظر در باشد تاثيرگذار رابطه اين بر است ممکن مستقيم غير طور به که مستقل

 .کرد رعايت را احتياط جانب بايد آن ها دادن تعميم با رابطه در و باشد جامع ًکامال آمده بدست نتايج

 

ضر در نهايت پيشنهاد مي شود ارتباط بين مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان در ساير شرکت ها نيز ارزيابي و نتايج آن با نتايج مطالعه حا

 .مقايسه گردد
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