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 یسازمان کیستماتیس تیریدر مد ایپو یتهایو قابل ییدانا تیریمد تیقابل
 

 ی حاتم یمهد

 عیصنا یمهندس گروه، یو مهندس یفن دانشکده ه،یعسلو یالمللنینور مرکز بامیپ دانشگاه
Email: Eng.hatami65@gmail.com 

 

 ییاز ابزارها یکیباشند،  ینها برای بقاء به دنبال ابزاری نوکه سازمان کندیم یجابامروز ا یرمتغ دنیای -چکیده

پژوهش  قابلیت مدیریت هدف  است. ییدانا یریتکند، مد یاریاهداف  ینا ینها را در تأمسازمان تواندیکه م

و از نظر  یباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردیدانایی و قابلیتهای پویا در مدیریت سیستماتیک سازمانی م

پژوهش  یاست. جامعه آمار یمعادالت ساختار یابیبر مدل یمبتن یشیمایپ -یفیها توصداده یگردآور ةنحو

پژوهش  نیها در اداده یورآباشد. ابزار گردیم منطقه پارس جنوبیکارکنان و مدیران بیمه رازی حاضر شامل 

همگرا استفاده شده است.  ییواگرا، روا ییروا یهاپرسشنامه از آزمون ییپرسشنامه بوده است. جهت سنجش روا

پرسشنامه دارد.  ییایپا دییپرسشنامه استفاده شد که نشان از تا ییایپا نییتع یکرونباخ برا یاز آزمون آلفا نیهمچن

ن است که  قابلیت مدیریت دانایی و قابلیتهای پویا در مدیریت سیستماتیک آدهنده نشان هشپژو یهاافتهی

 .دیارائه گرد راتیتاث شیدر جهت افزا یشنهاداتیپاز با استفاده  ب،یترت نیدارد. بد یمثبت و معنادار ریسازمانی تاث

 یسازمان کیستماتیس تیریمد، ایپو یتهایقابلیی، دانا تیریمد تیقابل های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1

 جدیدی مفاهیم و اندکرده آغاز را دانش روند به پیوستن ،مختلف هایشرکت و هاسازمان اخیر هایسال در

 به با دهند وروند می این یافتن شدت از خبر دانشی، هایسازمان و کار، مدیریت دانایی کاردانشی، دانش چون

قدرت بازو، قدرت  یکه در آنها به جا دهدیها ماز سازمان یدینوع جد یجادواژگان خبر از ا ینا کارگیری

 و توسعه توانند انتظارمی جوامعی آینده در نظریه این (. براساس2018و همکاران،  1)سانترودارد  یتذهن حاکم

 منابع از برخورداری (.2019و همکاران،  2ابوبکر)برخوردار باشند  یشتریداشته باشند که از دانش ب پیشرفت

 یرویکه قادر است از ن یابدیدست م ییهایبه توانمند یسازمان دانش به اندازه دانش مهم باشد. تواندنمی طبیعی

. چهار عامل در ظهور سازدیهدف را محقق  م یناست که ا یابزار ییدانا یریتبسازد. مد یمعظ یاندک، قدرت

 
1. Santoro 
2. Abubakar 

mailto:Eng.hatami65@gmail.com
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 یش. ب( افزایفکر یهسرما هبه سلط یماد یهایداریهموثر است: الف( گذر از عصر سلطه سرما ییدانا یریتمد

 یهرم سن ییربه اطالعات. ج( تغ یدسترس یشافزا یزآن و ن یکیالکترون یرهخذالعاده در حجم اطالعات خارق

. هایتتر شدن فعالیکارکنان. د( تخصص یبه واسطه بازنشستگ یو خطر از دست دادن دانش سازمان یتجمع

که  ییاز ابزارها یکیباشند،  ینها برای بقاء به دنبال ابزاری نوکه سازمان کندیم یجابامروز ا یرمتغ یایدن

(. 2020و همکاران،  1)آتانوئساست  ییدانا یریتکند، مد یاریاهداف  ینا ینها را در تأمسازمان تواندیم

و  یسازمانده ینش،گز یابند،اطالعات مهم را ب کندیها کمک ماست که به سازمان یندیفرا مدیریت دانایی

 ضروری است یریگیمو تصم یاچون حل مشکالت، آموختن پو هایییتمنتشر کنند و واضح است که برای فعال

سازگاری منفعالنه، بلکه به واسطه کارکرد  یقنه تنها از طر ها. سازمان(2020و همکاران،  2ماریک - )گاویاریان

 ینشکل دهند، با ا ییرتغ توانندیم یها به راحت. سازماندهندیثبات وفق میهای بیطمتقابل فعال، خود را با مح

که  یبرخوردارند. سازمان یستاحالت منفعالنه و ا یکسازمان از  ینهموجود در  زم هاییدگاهاز د یاریهمه، بس

ها را عالوه بر خلق اطالعات و دانش، بتواند آن یداست، با ییردر حال تغ یطری کامل خود با محدرصدد سازگا

عنوان عامل به یدنه تنها منفعل نبوده، بلکه با یداعضای سازمان با ینبه طرز موثری، مورد پردازش قرار دهد همچن

 یهمواد اول ی،انسان یروین ید،تکنولوژی تول یه،سرما یلاز قب یها منابع مختلففعال در نوآوری عمل کنند. سازمان

 یها تمرکز اصلسازمان یشترنشان داده است که بها . پژوهش(2018و همکاران،  3)فریاندارند  یار...  در اخت و

ر عص یدایشاند. پخود را بر آن مبنا استوار کرده یرقابت هاییتقرار داده و مز یزیکیی منابع فخود را بر اداره

به  ین،نو هاییریگ. جهتیدگرد یسنت یکردهایها و رویریگاز جهت یاریدانش باعث ناکارآمدی بس

عمل آمده نشان  به های. بررسی(2020و همکاران،  4)مولیواکدارد  یهبر منابع ناملموس تک یمبتن یکردهایرو

 ییدارا ینتری دانش خود که مهمهمهصورت خاص، از هها بصورت عام و دانشگاهها بهکه سازمان دهدیم

اتفاق  یزیربه خودی خود و بدون برنامه ییدانا یریتمد یراکنند زیاستفاده نم رود،یها به شمار مناملموس آن

ی برای کارکنان در همه ییدانا یریتمد یندهایبا فرا ییمنابع آن و آشنا ییامر  مستلزم  شناسا ینو ا افتدینم

و نهفته داشته و در ذهن کارکنان  یاجتماع یتیماه . دانش،(2018و همکاران،  5)مردانیاست  یسطوح سازمان

خارج  شود،یمحسوب م یسازمان یمعظ هاییهدانش که سرما ینها از سازمان، انهفته است و با خروج آن

 
1. Antunes 

2. Gaviria-Marin 

3. Ferreira 

4. Miković 
5. Mardani 
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 یریتاثرگذار بر مد یدیهای کلو مولفه یندهااز فرا یحصح یشناسیبها بدون آساز سازمان یاری. بسگرددیم

ها با شکست مواجه برنامه ینکه در اکثر موارد اجرای ا کنندیم ییدانا یریتهای مدبرنامه رایاقدام به اج یی،دانا

 یینهرا در زم ییهاپژوهش یستیبا ییدانا یریتهای مدشده امروز، برنامه یبررس یقات. با توجه به تحقشودیم

. (2020و همکاران،  1)رائودی دانجام دهن ییدانا یریتمد یدیها و عناصر کلمولفه ییو شناسا یشناسیبآس

 یریکارگو به یرهذخ ی،سازمانده یابی،ارز یی،را برای شناسا هایییهمنظم است که رو مدیریت دانایی رویکردی

از  یحصح یشناسیبها بدون آساز سازمان یاری. بسسازدیو اهداف سازمان برقرار م یازهان یندانش به منظور تام

که  کنندیم ییدانا یریتمد هایاقدام به اجرای برنامه یی،دانا یریتاثرگذار بر مد یدیهای کلو مولفه یندهافرا

 یاسوال است که آ ینپژوهش به دنبال پاسخ به ا ین. اشودیها با شکست مواجه مبرنامه یندر اکثر موارد اجرای ا

 دارد؟ یرتاث یسازمان یستماتیکس یریتدر مد یاپو هاییتو قابل ییدانا یریتمد یتقابل

 

 ادبیات مرور -2

 شناسیی آسیبزمینه در را هاییپژوه بایستی مدیریت دانایی هایبا توجه به تحقیقات بررسی شده امروز، برنامه

دهند. بدین ترتیب، هدف از این تحقیق ارائه یک  انجام مدیریت دانایی کلیدی عناصر ها ومولفه شناسایی و

چارچوب مفهومی است که به بررسی ارتباط بین  قابلیت مدیریت دانایی و قابلیتهای پویا در مدیریت سیستماتیک 

 شوند:یپردازد در این مطالعه متغیرها به سه صورت زیر بیان مسازمانی می

 ها(:الف( متغیرهای ورودی )داده

 توانایی آن یبواسطه هاسازمان که شود و فرآیندیعنوان متغیرمستقل شناخته میقابلیت مدیریت دانایی به

 به را شده کسب دانش بود خواهند قادر و همچنین کرده پیدا را دانش به اطالعات و اطالعات به داده تبدیل

 . (2019و همکاران،  2)ایقبالگیرند  کاربه خود هایتصمیمدر  موثر ایگونه

 

 ها(:ب( متغیرهای خروجی )ستاده

مدیریت سیستماتیک  شود.عنوان متغیر وابسته شناخته میدر این تحقیق مدیریت سیستماتیک سازمانی به

و سطوح ها تیبراساس مسئولباشد که گروه از مردم می کشامل یسازمان  کسازمانی به این معناست که ی

معیاری برای  عنوانبهسازمانی  عملکرد بنابراین  کنند.باهم تالش می سازمان فاهدابه  دنیسازمان به منظور رس

 
1. RaudeliÅ 

2. Iqbal 



 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

50 

 

و  1)رائودی اشاره دارد یشغل تیبه رضاباشد و سازمانی می ،یدر سطح فرد ،سازمان ایو  گروهافراد،  یابیارز

 . (2020همکاران، 

 

 ج( متغیرهای مداخله گر: 

صورت زیر تعریف شود. این متغیر بهگر در نظر گرفته میعنوان متغیر مداخلهدر این تحقیق، قابلیت پویا، به

و همکاران،  2)مولیواکشود می ابتکار و بودن فعال پذیری، بیشریسک شامل که کارآفرینانه شود: گرایشمی

با توجه به عوامل شناخته و تاثیرگذار بر مدیریت سیستماتیک سازمانی پژوهش حاضر به منظور شناسایی (. 2020

مسئله اصلی پژوهش که شامل ارزیابی و ارتباط بین عوامل نامبرده در بیمه رازی منطقه اقتصادی پارس جنوبی 

 اثرگذار، و کلیدی هایوضعیت مولفه سنجش و شناسایی با ات هستیم دنبال آن به پژوهش این باشد. دربوده، می

 اقتصادی منطقه واحد رازی بیمه در دانایی مدیریت فرایندهای آمیزموفقیت اجرای برای را الزم کارهایراه

 توزیع سازی،ذخیره جدید، هایدانش کسب و ایجاد شامل نماییم. فرایندهای مدیریت دانایی پارس جنوبی ارائه

 دیگر، طرفی از مدیریت سیستماتیک سازمانی دارند. با تنگاتنگی ارتباط دانش، کارگیریهب و دانش انتقال و

   .باشدمی هامولفه این به شناسایی مدیریت دانایی، منوط هایبرنامه اجرای هایو محدودیت موانع تعیین

 

 

 

 

 

 
 مدل تحلیلی تحقیق

 

 شناسی روش -3

 قیتحق یجامعه آمارآوری داده پیمایشی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع

در نظر گرفته شده است. تعداد افراد مشغول  یپارس جنوب یاستان منطقه اقتصاد یراز مهیب کارکنان حاضر، شامل

 
1. RaudeliÅ 

2. Miković 

 قابلیت پویا

 سیستماتیک سازمانمدیریت  قابلیت مدیریت دانایی
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 ینفر برا 65 ینفر است. که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه آمار 80 دها در حدوشرکت نیبه کار در ا

ساده استفاده  یتصادف یریگاز روش نمونه یآمار لیو تحل هیجهت تجز حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد.

های باشد. در این پژوهش دادههای مدل مفهومی میشامل گویهی اطالعات پرسشنامه ورآابزار گرد شده است.

ارائه گردیدند.  lisrel 8.5و   SPSS19آوری شده در قالب آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار جمع

ابعاد متغیرهای مستقل و شناختی و توصیفی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهای جمعیت در آمار

وابسته از مقادیر میانگین، انحراف معیار، واریانس و فراوانی ارائه شد و در آمار استنباطی نیز  با استفاده از تکنیک 

مبتنی بر معادله ساختاری فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش  تحلیل مسیر

 اری اظهارنظر شد. های آمهر کدام از فرضیه
 

 هاابزار جمع آوری داده

باشد. روایی و پایایی پرسشنامه های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد

 مورد بررسی قرار گرفت. 1اسالافزار اسمارت پیبا استفاده از نرم

 شماره سواالت تعداد سوال متغیر

 19تا  1سواالت  19 مدیریت داناییهای قابلیت

 35تا  20سواالت  16 های پویاقابلیت

 45تا  36سواالت  16 مدیریت سیستماتیک سازمانی

 

 هایافته -4
 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه  اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم

 باشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.می 0.7چون مقادیر آلفا باالتر از  گردیده است.

 
 ضریب آلفای کرونباخ 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.76 های مدیریت داناییقابلیت
 0.71 های پویاقابلیت

 0.82 مدیریت سیستماتیک سازمانی

 
1. Smart PLS 
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 (1آرپایایی ترکیبی )سی 

اس انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه الپیپایایی ترکیبی که با استفاده از نرم افزار اسمارتنتایج آزمون 

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از  گردیده است.

   (CR) نتایج مربوط به پایایی ترکیبی

 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.86 مدیریت داناییهای قابلیت

 0.83 های پویاقابلیت

 0.89 مدیریت سیستماتیک سازمانی

 
 2اسالمحاسبه روایی با روش پی

 به وسیلة روایی واگرا محاسبه گردید.  پرسشنامه،اس روایی الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم
 

 روایی همگرا

 0.5اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها  بیشتر از با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار 

است، این اعداد حکایت از روایی همگرای مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای 

( 1981، 5الکر)فرنل و  0.5( و برای اوه  1978، 4)نونالی 0.7(، برای پایایی ترکیبی 1951، 3)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، میهای حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهباشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.64 داناییهای مدیریت قابلیت

 0.71 های پویاقابلیت

 0.75 مدیریت سیستماتیک سازمانی
 های تحقیقمنبع: یافته                                                                                                                                                     

 
1. CR: Composite Reliability 

2. PLS 

3. Cronbach 

4. Nunnally 

5. Fornel & Larker 
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 روایی واگرا

نتایج روایی واگرا در جدول ذیل شود. استفاده میروش فورنل و الرکر  ازمحاسبه میزان روایی واگرای برای 

 بیان شده است.

 روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

 سیستماتیک پویایی دانایی مدیریت متغیر

   0.79 های مدیریت داناییقابلیت

  0.77 0.75 های پویاقابلیت

 0.82 0.71 0.74 مدیریت سیستماتیک سازمانی

 منبع: یافته های تحقیق

 

 توصیفیتحلیل آمار 
 جدول توصیفی متغیرها

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغییر

 0.590 0.76839 3.651 4.79 1.95 65 قابلیت مدیریت دانایی

 0.603 0.77676 3.8308 4.94 1.63 65 های پویاقابلیت

 0.579 0.76087 3.5231 4.88 2.25 65 مدیریت سیستماتیک

  فرضیات تحقیقآزمون 
 های پژوهش در ادامه ارائه شده است.تحلیل عاملی سازه 

 

 گیریمدل اندازه

 

 
 گیری متغیر قابلیت مدیریت داناییمدل اندازه
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، اهمیت هر یک از  ابعاد )متغیرهای مشاهده شده( در خصوص پوشش فضای تعریفی متغیر زیرطبق نمودار 

 (. 77/0( و قابلیت دانایی )73/0مکنون قابلیت مدیریت دانایی عبارتند از قابلیت ادغام )

 
 گیری متغیرهای قابلیت پویا و مدیریت سیستماتیک سازمانیمدل اندازه

 

ابعاد )متغیرهای مشاهده شده( در خصوص پوشش فضای تعریفی   ، اهمیت هر یک از15-4طبق جدول 

(. اهمیت هریک از ابعاد 87/0( و قابلیت ادغام )74/0متغیر مکنون قابلیت پویا عبارتند از قابلیت سنجش)

)متغیرهای مشاهده شده( درخصوص پوشش فضای تعریفی متغیر مکنون مدیریت سیستماتیک سازمانی عبارتند 

(. بدیهی است سواالتی که دارای بار عاملی بیشتری هستند 74/0( و عملکرد مالی )81/0مالی)عملکرد غیر :از

 نمایند.تری در تبیین مفهوم متغیر ایفا میهمبستگی قویتری با متغیر داشته و نقش پر رنگ

 مدل ساختاری و پایه

یابی معادالت ساختاری استفاده شده که مدل های پژوهش از روش مدلها و آزمون فرضیهمنظور تحلیل دادهبه

 نشان داده شده است. زیرساختاری و  پایه در نمودارهای 

 
 )حالت استاندارد( مدل ساختاری
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دهنده دهنده ضرایب هستند. عالمت و بزرگی این ضرایب نشانهای رسم شده در دیاگرام مسیر نشانفلش
 باشد.بینی شده بین متغیرها میارتباط پیش)مثبت یا منفی( و شدت  نوع رابطه

 
 مدل پایه )حالت استاندارد(

 

 های برازشجدول شاخص

 مقدار های برازششاخص

 07/7 مجذور کای
 6 درجه آزادی

 17/1 مجذور کای/ درجه آزادی
 RMSEA)) 022/0ریشه میانگین مجذورات تقریب 

 99/0 (GFI)شاخص نیکویی 
 98/0 (AGFI)شاخص نیکویی تعدیل شده 

 99/0 (CFI)ای شاخص نیکویی مقایسه
 99/0 (NFI)شاخص نیکویی میانگین 

 

 آزمون فرضیات پژوهش
 آورده شده است. زیرهای ساختاری پژوهش در قالب جدول براساس مدل پژوهش، نتایج آزمون فرضیه

 
 (T-value) هامدل پایه آزمون فرضیه
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 های مدل ساختاریفرضیهنتایج  

 هافرضیه
حروف 

 اختصاری 

برآورد 

 استاندارد

 کمیت
t 

نتیجه 

 آزمون

بین مدیریت دانایی، با قابلیت پویا در بیمه رازی منطقه اقتصادی  -1

 پارس جنوبی رابطه مثبت وجود دارد.
km, dy 30/0 31/4 تایید 

بین قابلیت پویا، با مدیریت سیستماتیک سازمانی در بیمه رازی منطقه  -2

 وجود دارد.مثبت اقتصادی پارس جنوبی رابطه 
dy, op 58/0 30/8 تایید 

بین مدیریت دانایی، با مدیریت سیستماتیک سازمانی در  -3

وجود مثبت بیمه رازی منطقه اقتصادی پارس جنوبی رابطه 

 دارد.
Km, op 21/0 25/3 تایید 

بین مدیریت دانایی و قابلیت پویا، با مدیریت  -4

سیستماتیک سازمانی در بیمه رازی منطقه اقتصادی پارس 

 .وجود داردمثبت جنوبی رابطه 

km, dy, op 

 تایید ---  17/0 

 

 گیرینتیجه و بحث -5

 نتایج آمار استنباطی

شده است که  استفاده ساختاری معادالت یابیمدل روش از پژوهش هایفرضیه آزمون و هاداده تحلیل منظوربه

 خطای به پارامتر هر تخمین نسبت. گیردمی قرار بررسی مورد پارامترها تخمین باشد، قبول قابل مدل برازش اگر

 کهزمانی و 05/0 سطح در باشد 96/1 از بزرگتر t مقدار کهزمانی. شودمی داده نشان t آماره وسیلهبه آن استاندارد

 نشده، استاندارد پارامتر هایتخمین که آنجا از. بود خواهد معنادار 01/0 سطح در باشد 56/2 از بزرگتر آن مقدار

 و تجزیه مورد متغیرها هایمقیاس براساس توانمی تنها را هاتخمین این بنابراین دارد، همراه به را متغیرها مقیاس

 کند،می آزاد مقیاس از را متغیرها اینکه دلیل به شده استاندارد پارامترهای تخمین مقابل، در. داد قرار تحلیل

 .کندمی فراهم همدیگر با را مدل پارامترهای مقایسه امکان
 

 .دارد وجود مثبت رابطه منطقه اقتصادی پارس جنوبی رازی بیمه در پویا قابلیت با مدیریت دانایی، بین

باشد که بر می 31/4در این آزمون برابر با   tو کمیت  30/0شود برآورد استاندارد برابر چه مشاهده میچنان 

گیرد. باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه با مطالعات پیشین در این اساس فرضیه مورد تایید قرار می
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 تالش وکارکسب مدیران بنابراین ،است نامشهود دارایی ترینمهم دانش گردد کهاین خصوص مشخص می

 اعمال، کنترل، نحوه چگونگی حال، این با. کنندمی ارزش باالترین ایجاد برای دارایی این از استفاده برای بسیاری

 عبارت به. شودمی آغاز مدیریت دانایی با مجدد استفاده و دانش و منظورتولید به موثر طوربه دانش توسعه و

-اشتراک به و ارائه منظوربه آن توسعه و موثر طوربه گذاریسرمایه چگونگی که است مهم مطلب این دیگر،

 مدیریت دانایی قابلیت که گسترده، باور این وجود با. شود بررسی سازمان در را نامشهود هایدارایی گذاری

 معناداری رابطه اندکرده تالش محققان شود،می پویا هایقابلیت و مدیریت سیستماتیک سازمانی افزایش  باعث

 و پویا، قابلیت مدیریت دانایی، قابلیت بررسی بین روابط مطالعه این ترتیب، این به. کنند پیدا عوامل این بین

 قابلیت  که داد نشان تحقیق این همچنین .دهدمی نشان  را آمده دستبه نتایج و مدیریت سیستماتیک سازمانی

مدیریت  افزایش خود، نوبه به پویا، هایقابلیت در و سازمان در پویا هایقابلیت افزایش مدیریت دانایی

 .شودمی رقابتی هایمزیت باعث و کندمی فراهم سیستماتیک سازمانی
 

 رابطه منطقه اقتصادی پارس جنوبی رازی بیمه در مدیریت سیستماتیک سازمانی با پویا، قابلیت بین

  .دارد وجود مثبت

 بر که باشدمی 30/8 با برابر آزمون این در  t کمیت و 58/0 برابر استاندارد برآورد شودمی مشاهده چهچنان

باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه با مطالعات پیشین در  .گیردمی قرار تایید مورد فرضیه اساس این

 کارکردهای ترینمهم از دیرباز از جدید دانش خلق نتیجه در و هانوآوری ایجاد گردد کهاین خصوص بیان می

 تقویت و دانش ارتقاء در دانشگاهی جامعه اهتمام بیشترین راستا این در و آمده شماربه دانشگاهی موسسات

 نیروهای بلکه اطالعاتی؛ منابع شامل تنها نه منابع این. است بوده موجود منابع از مندیبهره با فکری هایسرمایه

 ایگونه به و شناسائی مدیریت صحیح هایشیوه کارگیریهب با است الزم که باشندمی نیز انسانی منابع و فکری

 دنبال به مدیریت دانایی و ایجاد پویایی در محیط کاری پیدایش .گیرند قرار برداریبهره مورد یافتهسازمان

 را داخل در شده تولید منابع و داخلی فکری هایسرمایه که است زمینه این در تالشی نشانگر اطالعات مدیریت

 برده فراتر پژوهشی و آموزشی مسائل از را خود هایفعالیت گستره داده؛ قرار توجه مورد خارجی منابع کنار در

 مراکز عنوانبه دانشگاهی موسسات که است ذکر به الزم. افکند سایه نیز اجرایی امور و اداری جریانات بر و

 هستند. مدیریت دانایی بررسی و اجرا نیازمند دیگری سازمان هر از بیش دانش اشاعه و تولید

 



 1399ماه  خرداد، پنجو  پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

58 

 

 رابطه منطقه اقتصادی پارس جنوبی رازی بیمه در مدیریت سیستماتیک سازمانی با مدیریت دانایی، بین

 .دارد وجود مثبت

 بر که باشدمی 25/3 با برابر آزمون این در  t کمیت و 21/0 برابر استاندارد برآورد شودمی مشاهده چهچنان 

باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه با مطالعات پیشین در  .گیردمی قرار تایید مورد فرضیه اساس این

 وجود دارد. سازمان اعضای یادگیری و مدیریت دانایی بین معناداری رابطه گردد کهاین خصوص مشخص می

 

منطقه اقتصادی پارس  رازی بیمه در مدیریت سیستماتیک سازمانی با پویا، قابلیت و مدیریت دانایی بین

 دارد. وجود مثبت رابطه جنوبی

 قرار تایید مورد فرضیه اساس این بر که باشدمی 17/0 برابر استاندارد برآورد شودمی مشاهده چهچنان 

 تجزیه ایجاد، به دارد باید توجه داشت که نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسه با مطالعات پیشین اشاره .گیردمی

 فرایند، این در. کیفیت بهبود آموزش از بخشی عنوانبه دانش سازیبهینه فرایند و اشاعه پرورش، تحلیل، و

 فرآیند در فعالیتی  یادگیری، و دانش یراز کنندمی  ایفا هدایت برای الزم نقش اجتماعی هایرسانه تکنولوژی

توانند در بهبود مدیریت سیستماتیک سازمانی تاثیر به سزایی گیری گردید که میباشند و نتیجهمی مدیریت دانایی

 داشته باشند.

 

 پیشنهادات تحقیق

سواالت هر متغیر و به تفکیک پیشنهادات این پژوهش با توجه به نتایج و اهداف در نظر گرفته شده و نیز میانگین 

 ها  به شرح زیر است:فرضیه

منطقه اقتصادی  رازی بیمه پویا در قابلیت بر مدیریت دانایی پیشنهادات حاصل از فرضیه اول )تأثیر

 پارس جنوبی(

با توجه به تایید فرضیه اول، به مدیران ارشد بیمه رازی استان منطقه اقتصادی پارس جنوبی، راهکارهای زیر 

 گردد که: برای تقویت این فرضیه پیشنهاد می

 ای کامل.مجهز شدن به دانش حرفه -

 های جدید و پیشرفته.دست آوردن دانشهافزایش توانمندی در ب -

دست آوردن هبرداری از اطالعات و بکار گرفتن و بهرههمهارت و خبرگی در بتالش در جهت ایجاد  -

 دانش الزم برای خود.
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 های گوناگون تجهیز و توانایی الزم جهت ثبت و نگهداری اطالعات و تکنیک -

 ها با روش، اصول و قواعد خاص.بندی کردن و خالصه کردن دانشتجهیز و توانایی الزم جهت دسته -

 رو شدن با رقیبان.ها و روبهکار بستن دانش برای رویارویی در رقابتهاد توانایی جهت بتالش در ایج -

کار بستن فناوری اطالعات برای جلوگیری و پیشگیری از دسترسی به هر هتجهیز و توانایی الزم جهت ب -

 دانش نامناسب.

 نش.عنوان یک راه موثر در محافظت و حمایت از داهایجاد یک برنامه انگیزشی ب -

منطقه  رازی بیمه در برمدیریت سیستماتیک سازمانی پویا، قابلیت پیشنهاد حاصل از فرضیه دوم )تأثیر

 اقتصادی پارس جنوبی(

با توجه به تایید فرضیه دوم، به مدیران ارشد بیمه رازی استان منطقه اقتصادی پارس جنوبی، راهکارهای زیر 

 گردد که: برای تقویت این فرضیه پیشنهاد می

 بررسی مستمر تغییرات محیطی در جهت شناسایی یک فرصت شغلی و تجارت جدید. -

 هاای تاثیر تغییرات محیطی بر مشتریبررسی دوره -

 های مشتریان.زمایش و بررسی مستمر محصوالت یا خدمات در جهت پاسخگویی به تقاضا و خواستهآ -

 تالش در جهت کارایی و کاربرد خدمات جدید. -

 ها و اطالعات جدید.بررسی و تحلیل دانش -

 تالش در جهت افزایش توانایی یادگیری و فراگیری بهتر. -

 رازی بیمه در مدیریت سیستماتیک سازمانی انایی برمدیریت د پیشنهادات حاصل از فرضیه سوم )تأثیر

 منطقه اقتصادی پارس جنوبی(

با توجه به تایید فرضیه سوم، به مدیران ارشد بیمه رازی استان منطقه اقتصادی پارس جنوبی، راهکارهای زیر 

 گردد که: برای تقویت این فرضیه پیشنهاد می

 های جدید.تالش در جهت شناسایی زمان مناسب برای انجام و ورود محصوالت و سرویس -

 ت.تالش در جهت توسعه خدمات با باالترین کیفی -

 تالش در جهت حفظ و ابقاء کارکنان برجسته سازمان. -

 فعالیت شرکت در جهت پرورش کارکنان. -

 ها.توانایی درجهت تعویض و تعدیل  شیوه مدیریت شرکت بر مبنای بازار و رقابت -

 توجه ویژه برای میزان رضایت کارکنان در شرکت. -
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 ریزی وسیع و فراگیر برای آینده .برنامه -

 گذاری نماید.روی توسعه بازار جدید سرمایهشرکت با قدرت  -

منطقه  رازی بیمه پویا با عملکرد در قابلیت پیشننهادات حاصنل از فرضنیه چهارم )تأثیر مدیریت دانایی و

 اقتصادی پارس جنوبی(

 گرددبا توجه به تایید فرضیه چهارم، به مدیران ارشد بیمه رازی استان منطقه اقتصادی پارس جنوبی پیشنهاد می

 که:

  سازمانی هایدر سمت های مدیریت دانایی و کار دانشیافراد متخصص و آشنا به شاخص از استفاده -

 جهت در کارآفرینانه هایقابلیت مدیریتی باال، دارای هایقابلیت گیری از افرادی که عالوه بر داشتنبهره -

 .دارا باشند نیز را بازار هایفرصت و نقایص تجسم و بینیپیش

 اشهای روز و ماموریتتالش مدیران ارشد در جهت منطقی کردن سازمان با آخرین پدیده -

 کشف هایفرصت فعاالنه بیش بینیپیش و رقابتی محیط کل واضح دیدن در سازمان توانایی افزایش -

 .رقبا تحرکات و مشتریان نیازهای بینیهمچنین پیش و نشده بازار

 مبتنی و هاقابلیت و براساس منابع شرکت زمینه درون در هافرصت سنجیامکان بررسی افزایش توانایی -

 دانش بر

 متفاوت هایقابلیت میان متقابل و ارتباط سازیعملی در جهت گسترش توانایی تالش -

 سازمان فرآیندی هایستاده کارایی و استفاده از دانش بر کیفیت توجه مدیران بر روی -

 

 آینده تحقیقاتها و محدودیت -6

 های این پژوهش این است:از محدودیت

شناختی مانند جنسیت و میزان تحصیالت مورد کنترل واقع نشده های جمعیتدر این تحقیق برخی ویژگی

 است.

ها، موسسات که جو، محیط و ساختار رقابتی توان  به دیگر سازماندست آمده از این پژوهش را نمینتایج به

 دارند، تعمیم داد.متفاوتی 

کارگیری آن در انجام کلیه روندهای سازمان مستلزم دسترسی به افراد هاستفاده از فرایند مدیریت دانایی و ب

 باشد.متخصص و خبره می
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-سنجی اجرای ایندرخصوص بررسی و رصد عملکردهای نوین در دیگر کشورهای جهان و بررسی امکان

 زمان، هزینه و تخصص است. ها در داخل کشور نیازمندگونه طرح
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➢ Antunes, H. D. J. G., & Pinheiro, P. G. (2020). Linking knowledge management, 

organizational learning and memory. Journal of Innovation & Knowledge, 5(2), 140-149.  
➢ Barley, W. C., Treem, J. W., & Kuhn, T. (2018). Valuing multiple trajectories of 

knowledge: A critical review and agenda for knowledge management research. Academy 

of Management Annals, 12(1), 278-317. 
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management capacity. Technological Forecasting and Social Change, 136, 347-354. 
➢ RaudeliÅ, J., & DavidaviÄ ienÄ, V. (2018). Knowledge management process 

model. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(3), 542-554. 
➢ Miković, R., Petrović, D., Mihić, M., Obradović, V., & Todorović, M. (2020). The 

integration of social capital and knowledge management–The key challenge for 

international development and cooperation projects of nonprofit organizations. 

International Journal of Project Management, 38(8), 515-533. 
➢ Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). Knowledge 
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 پیوستها -10
 پیوست

 پرسشنامه

 به نام خدا

 پاسخگوی گرامی

بررسی  قابلیت مدیریت "فرمایید مربوط به یک پژوهش دانشگاهی تحت عنوان ای که مالحظه میپرسشنامه

 " های پویا در مدیریت سیستماتیک سازمانی بیمه رازی منطقه اقتصادی پارس جنوبیدانایی و قابلیت

انجام شود ترین منابع اطالعاتی هستید پژوهشی شایسته است. امید است با ارائه نظرات ارزنده خویش که از مهم

نمایید که صرف تکمیل آن میو بهبود ارائه خدمات را به همراه داشته باشد. پیشاپیش از جنابعالی جهت زمانی

 نمایم.سپاسگزاری می

 دانشجوی کارشناسی ارشد       

 

 سواالت عمومی

 به باال 20         40-30         50-40       60-50       60-30سن)سال(:  -1

 مجرد  متاهل وضعیت تاهل: -2

  لیسانس و باالترفوق        لیسانس     فوق دیپلم      میزان تحصیالت:   دیپلم و پائین تر -3

 به باال         10-5         15-10        20-15       20 5سابقه کار )سال(: زیر  -4
 

 

 هریک از موارد زیر با دقت بیان نمایید.لطفاً نظر خود را در 

 ردیف
 سواالت

 )انتقال دانش(

کامال 

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

      ایم.ای کامل مجهز شدهما با دانش حرفه 1

های جدید و پیشرفته ما توانمندی بدست آوردن دانش 2

 را داریم.

     

برداری از اطالعات و بدست ما در بکار گرفتن و بهره 3

آوردن دانش الزم برای خودمان، ماهر و زبردست 

 هستیم.
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ما به توانایی الزم جهت ثبت و نگهداری اطالعات و  4

 ایم.های گوناگون مجهز شدهتکنیک

     

ما به توانایی الزم جهت صاف کردن )فیلتر کردن(  5

 ایم.اطالعات مجهز شده

     

بندی کردن و خالصه توانایی الزم جهت دستهما به  6

ها با روش ، اصول و قواعد خاص مجهز کردن دانش

 ایم.شده

     

های سازمانی یا ما به توانایی الزم جهت انتقال دانش 7

 ایم.مربوط به سازمان به افراد مجهز شده

     

شرکت ما همچنین توانایی این را دارد که دانش افراد  8

 ها انتقال دهد.بازیابی کند و به شرکت و سازمانرا 

     

ما به توانایی الزم جهت بکار بستن دانش برای ارتقا و  9

 های جدید مجهز شده است.توسعه سرویس

     

ایم که دانش را بکار گیریم ما به این توانایی مجهز شده 10

افزایش و کارایی و موثر بودن )میزان بازدهی( کار را 

 دهیم.

     

ما به توانایی استفاده از دانش برای حل مشکالت مجهز  11

 ایم. شده

     

شرکت ما توانایی بکار بستن دانش برای رویارویی در  12

 رو شدن با رقیبان را دارا است.ها و روبهرقابت

     

وضوح نشان داده که کدام دانش باید به شرکت ما به  13

 شود. حفاظتحمایت و  جدید

     

شرکت ما همچنین با توانایی بکار بستن فناوری  14

اطالعات برای جلوگیری و پیشگیری از دسترسی به هر 

 دانش نامناسب مجهز شده است.

     

عنوان یک راه موثر هشرکت ما یک برنامه انگیزشی ب 15

 در محافظت و حمایت از دانش بنا کرده است.

     

کارانه و یک دیدگاه ثابت محافظهشرکت ما یک  16

تنظیم  جلوگیری از سرقت دانشی ثابت برای رویه

 کرده است.
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کارانه و یک شرکت ما یک دیدگاه ثابت و محافظه 17

های دستیابی به دانشی ثابت برای جلوگیری از شیوه

 تنظیم کرده است. نامناسب

     

کارانه برای همچنین شرکت ما یک شیوه محافظه 18

تنظیم کرده  استفاده نامناسب از دانشجلوگیری از 

 .است

     

      ایم.ما همچنین با مفهوم محافظت از دانش مجهز شده 19

ما بارها تغییرات محیطی را بررسی تا یک فرصت شغلی  20

 و تجارت جدید را بشناسیم.

     

ایم کردهای بارها این موضع را مرور صورت دورهما به 21

 گذارد.ها میکه تغییرات محیطی چه تاثیری بر مشتری

     

کنیم تا ما بارها محصوالتمان را آزمایش و بررسی می 22

-های مشتریببینیم آیا این محصوالت تقاضا و خواسته

 کند یا خیر؟هایمان را برآورده می

     

ما تالش زیادی روی کارایی و کاربرد محصوالت  23

 دهیم.کنیم انجام میجدیدی که تولید می

     

ها و اطالعات جدید را مورد تحلیل و ما بارها دانش 24

 دهیم.بررسی قرار می

     

ها در صنعت مشابه، ما دارای در مقایسه با دیگر شرکت 25

 توانایی یادگیری و فراگیری بهتری هستیم.

     

صالحیت و توانایی فردی ما توانایی این را داریم که  26

 تکمیل و تبدیل به صالحیت و توانایی سازمانی کنیم.

     

ما توانایی درک این موضوع را داریم که هر کدام از  27

ای کارکنان چه کاری را باید انجام دهیم و چه وظیفه

 در قبال شرکت داریم.

     

دارا ما توانایی این را داریم که به روشنی درک کنیم  28

هایی مربوط و وابسته به بودن چه تکنیک و دانش

 شرکت ما است.

     

شویم، توانایی رو میوقتی با رویدادهای غیرمنتظره روبه 29

 ی آنها را داریم.برآمدن از عهده
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ما توانایی موفق شدن در فعل و افعاالت و همکاری  30

هم های دیگر را کردن با کارکنان از قسمت و بخش

 داریم.

     

ها با صنعت مشابه ما دارای در مقایسه با دیگر شرکت 31

 صالحیت و توانایی کامل بیشتری هستیم.

     

تولید و بازده ما همگام شده با تولید، تالش و بازدهی  32

 کارکنان است.

     

      منبع گسترش در سازمان مناسب است. 33

      مناسب و همساز است.مهارت ما در دارا بودن کار  34

ها با صنعت مشابه ما دارای در مقایسه با دیگر شرکت 35

قابلیت و مهارت ارتباطاتی و هماهنگی کردن بهتری 

 هستیم.

     

      مقدار و اندازه فروش ما بسیار باال است. 36

      ی سود ما بسیار باالست.مقدار و اندازه 37

      بسیار باالست.مقدار بازدهی ما  38

گذاری در شرکت ما میزان بازگشت پول در سرمایه 39

 بسیار باالست.

     

شرکت ما قادر است زمان درست برای انجام و ورود  40

 های جدید را به چنگ آورد.محصوالت و سرویس

     

شرکت ما به مهارت توسعه خدمات یا تولید محصوالت  41

 پیدا کرده است.با باالترین کیفیت، دست 

     

ها و محصوالت جدید از اندازی پروژهزمان انجام و راه 42

 های دیگر با صنعت مشابه بیشتر است.شرکت

     

درجه عملکرد خودکاری )اتوماسیون( از دیگر  43

 ها با صنعت مشابه بیشتر است.شرکت

     

شرکت ما قادر است شیوه مدیریت را بنا بر بازار و  44

 ها عوض کند و یا تعدیل کند.رقابت

     

شرکت ما قادر است کارکنان برجسته را حفظ و ابقا  45

 کند.

     

      شرکت ما در پرورش کارکنان، فعال است. 46
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شرکت ما ارزش زیادی برای میزان رضایت کارکنان  47

 در شرکت قایل است.

     

      رفاه کارکنان دارد.شرکت ما سیاستی بسیار عالی برای  48

شرکت ما برنامه های وسیع و فراگیری برای آینده ما  49

 دارد.

     

شرکت ما شدیداً و باقوت روی توسعه بازار جدید  50

 سرمایه گذاری میکند.

     

شرکت ما شدیداً و با قوت روی تکنولوژی های جدید  51

 سرمایه گذاری میکند.

     

 

 

 
 

 
 


