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1  مقدمه
عامل  و  سازمانی  مهم  منبع  یک  به عنوان  دانش  امروزه 
می شود  قلمداد  سازمان ها  رقابتی  مزیت  جهت  در   مهمی 
  Garrido-Moreno, 2011; Mavodza & Ngulube, 2012(

ایجاد  اهمیت  بر  همیشه  محققان   .)& Padilla-Meléndez

فراهم کردن  به منظور  شرکت ها  در  منحصربه فرد  دانش 
با  مقایسه  در  تمایز  ایجاد  و  جدید  خدمات  محصوالت/ 
کرده اند  تأکید  رقابتی  مزیت   به  دستیابی  برای   رقبایشان 
)Birasnav, 2014(. سازمان هاي موفق  امروزي، سازمان هایی 

هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و از دانش 
می گیرند.  آن ها  بهره  فعالیت هایشان  بهبود  براي  خلق شده 
از شیوه هایی نو و خالق براي اصالح ساختار و عملکردشان 
بهره برده اند و در نتیجه توانسته اند دانش خود را به گونه ای 
مناسب و مؤثر مدیریت کنند )اخوان و یزدی مقدم، 1392(. 
را  عملکرد  و  دانش  مدیریت  ارتباط  گوناگونی  مطالعات 
بررسی کرده اند )به عنوان مثال: یونسی فر و همکاران، 1393؛ 
 Birasnav, 2014 López-Nicolás & Merono-Cerdán, 2011;

اینکه  چگونه  بررسی  حال  این  با   ،)Cohen & Olsen, 2015

را  قابلیت های مدیریت دانش خود  به طور مؤثر  یک شرکت 
در جهت ارائه و اشتراک گذاری دارایی های نامشهود به نفع 

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد  شرکت ها: با تأکید بر نقش قابلیت های پویا و سرمایه ی  
اجتماعی

سامره شهبازی1|  عماد گل محمدی2*| 

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها با تأکید بر نقش قابلیت های پویا و سرمایه ی اجتماعی است. این 
دانش بنیان مستقر در  پژوهش شرکت های  آماری  است. جامعه ی  توصیفی- همبستگی  نظر روش  از  و  کاربردی  لحاظ هدف  از  پژوهش 
پارک های علم و فناوری  کشور بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی استاندارد بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان و 
پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )مدیریت دانش 0/81، عملکرد شرکت ها 0/88، قابلیت پویا 70/ و سرمایه ی اجتماعی 0/83( 
تأیید شد. آزمون مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام 
گرفت. یافته ها نشان داد که اثر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر عملکرد معنادار نبوده و تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه ی 
اجتماعی معنادار است، همچنین مدیریت دانش بر قابلیت های پویا نیز اثر معناداری ندارد. یافته های دیگر نشان داد که سرمایه ی اجتماعی 

بر عملکرد و قابلیت های پویا مؤثر است و قابلیت های پویا نیز بر عملکرد اثر معناداری دارد.

 واژگان کلیدی:
مدیریت دانش، سرمایه ی اجتماعی، قابلیت های پویا، عملکرد

تاریخ دریافت مقاله: 98/10/14
تاریخ پذیرش مقاله: 98/12/19

1.  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالم، ایالم، ایران.
2. نویسنده ی مسئول - مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان ایالم، مرکز آموزشی پارسیان )ایالم یک(، ایالم، ایران

به  باتوجه  است.  مهم  می دهد،  توسعه  رقابت  بازار  در  خود 
این واقعیت که دیدگاه های اساسی در منابع سنتی فاقد یک 
ساز و کار  برای تبدیل منابع به مزیت رقابتی هستند، شرکت ها 
و  )متوسط  پویا  تغییرات  شناسایی  به  قادر  است  ممکن 
بلندمدت( در محیط برای پاسخ گویی فوری به تغییرات بازار 
عملکرد  ارتقا ی  برای  شرکت  راه  حل  تنها  بنابراین،  نباشند. 
است  شرکت  پویا ی  قابلیت های  طریق  از  ارتقا   سازمانی، 
پویا  قابلیت هاي  از  مدیران   .)Tseng & Lee, 2014(

دوباره  و  تدوین  جهت  گسترش،  ابزاري  به عنوان 
تطبیق  براي  منابع  و  عملیاتي  ظرفیت هاي  به  شکل دادن 
استفاده  امروزي  پیچیده ی  و  متالطم  محیط  با  بیشتر 
این  وجود  با   .)1393 همکاران،  و  )کردنائیج  مي کنند 
پویا،  قابلیت های  و  دانش  مدیریت  قابلیت های  که  باور 
کوشش های  دارند،  دنبال  به  را  سازمان  عملکرد  ارتقا ی 
است شده  انجام  زمینه  این  در  محققان  توسط   اندکی 

.)Tseng & Lee, 2014(

از سوی دیگر، اثربخشی نظام  مدیریت دانش و به کارگیري 
موفقیت آمیز سرمایه هاي دانشی در تمامی شرکت ها بستگی 
مؤثر  ارتباطی  ایجاد شبکه هاي  در  توانایی هاي شرکت ها  به 
شرکت ها  این  در  خلق شده  دانِش  کاربرد  و  تسهیم  براي 
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هماهنگ  ارتباطی  شبکه هاي  عدم وجود  در صورت  زیرا  دارد، 
و یکپارچه، اجراي فرایندهاي نظام مدیریت دانش در سازمان 
دچار اختالل شده و باعث انحراف سازمان از اهدافش می شود 
)ابیلی و زارع خلیلی، 1392(. بررسی هاي میدانی نشان می دهد 
رقابتی  قابلیت  و  توان  از  دانش بنیان  شرکت هاي  بیشتر  که 
شرکت هاي  عملکرد  بررسی  نتایج  هستند،  برخوردار  پایینی 
این شرکت ها  بیشتر  که  می دهد  نشان  ایران  در  دانش بنیان 
و  )آرمان  هستند  مواجه  شرکت ها  سایر  با  رقابت  چالش   با 
شفیعی، 1396(. بنابراین و باتوجه به تغییرات سریع فناوری 
و محیط پیرامون شرکت های دانش بنیان که عملکرد آن ها را 
صحیح  به کارگیری  می دهد.   قرار  تحت تأثیر  رقابت  بازار  در 
دانش و سرمایه ی اجتماعی موجود در شرکت ها و همچنین 
توجه به قابلیت های درونی شرکت، امری اجتناب ناپذیر است. 
بر این اساس مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی 
اثر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها از طریق تبیین و توجه 
به قابلیت های پویا و سرمایه ی  اجتماعی است که این اثرگذاری 
این  دیگر  به سخن  تشریح می کند.  مدلی جامع  قالب  در  را 
تحقیق به دنبال پاسخ گویی به  این پرسش است که آیا مدیریت 
دانش از طریق قابلیت های پویا و سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد 

شرکت های دانش بنیان تأثیر دارد؟

پیچیده ی  و  ساده  جنبه های  دربرگیرنده ی  تعارف  این 
مدیریت دانش هستند. مدیریت دانش در یک مفهوم ساده 
به فرایند نظام یافته، گزینش، سازمان دهی، پاالیش و ارائه ی 
دانش برای افزایش یادگیری کارکنان و سوق آنان به سمت 
به کارگیری دانش برای حل مشکالت، پویا شدن برنامه ریزی 
سازمان  انعطاف  افزایش  درنهایت  و  تصمیم گیری  راهبردی، 

2 مبانی نظری پژوهش

2-1 مدیریت دانش 
اطالعات  و  داده  از  کامل  بهره گیري  از  است  عبارت  دانش 
درآمیخته با مهارت ها، شایستگي ها، عقاید، ادراکات، تعهدات 
و انگیزه هاي دروني انسان )مانیان و همکاران، 1390(. نانوکا 
و  «دانش ضمنی   به دو شکل دسته بندی می کند:  را  دانش 
ایده ها،  تجربه ها،  مانند  عواملی  ضمنی  دانش  آشکار«  دانش 
بصیرت، شهود، تخصص های علمی، فوت وفن کار، بینش خاص 
فرد در مورد صنعت، قوه ی تشخیص در زمینه ی کسب وکار و 
که  است  دانشی  آشکار  دانش  در برمی گیرد.  را  فنی  تخصص 
با اشکالی مانند نوشتار، نمودار و مانند این ها  می توان آن را 
 .)1392 دیگران،  و  )آشنا  کرد  دسترس پذیر  و  مستندسازی 
محققان، تعریف واحدی از مدیریت دانش ارائه نکرده اند . با این 
 حال بیشتر  تعاریف، به یک نکته ی مشابه که مدیریت دانش 
 .)Lapiņa et al., 2014( رسیده اند  است،  کاربردی  رویکردی 
نظام مند  و هماهنگ کننده ی سازمانی  فرایند  مدیریت دانش 
 Zheng et( است  سازمانی  اصلی  اهداف  به  دستیابی  جهت 
al., 2010(. در ادامه برخی از تعاریف مدیریت دانش از نظر 

محققان آورده شده است.

جدول 1: تعاریف مدیریت دانش
 تعریف محقق

ها و های داده، مستندات، رویههای فکری شامل پایگاهدارایی تمامیمند جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم رویکردی یکپارچه و نظام (5002جونز )
 ها و تجارب موجود در ذهن افراد.سیاست

دانش ملموس و ناملموس سازمان با هدف استفاده از دانش های معیارهایی جهت هدایت و کنترل دارایی مند و هدفمندکاربرد نظام (5002دانرام )
 موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود.

 .است.مند، جهت یافتن، درک و استفاده از دانش در خلق ارزش مدیریت دانش رویکردی نظام (5000اودل )

محیط کاری که در آن دانش و تخصص به آسانی توزیع شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطالعات بتواند در وکاری جهت ایجاد ازس (5002اسمیت )
 صورت مؤثرتر و با کارایی بیشتر فعالیت کنند.ها بتوانند بهای که آنگونهزمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد به

وآوری شود، نکند، عملکرد بهتری را موجب میهای جدید را فراهم میجربه که قابلیتسازوکاری برای دستیابی به تخصص، دانش و ت (5002بکمن )
 دهد.نفعان را افزایش میکند و ارزش مطلوب ذیرا تشویق می

 
 .)1392 همکاران،  و  )شیخ  اسمعیلی  می شود  اطالق 
مدیریت دانش نه تنها بر ایجاد دانش جدید متمرکز است، 
تجربه ی  ذخیره کردن  و  به دست آوردن  نیز  آن  هدف  بلکه 
از  اطراف شرکت  و  داخل  در  آن ها  از  بهره گیری  و  گذشته 
است  دانش  از  مجدد  استفاده ی  و  دانش  اشتراک   طریق 

.)Xin et al, 2019(
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2-2 قابلیت های پویا
مفهوم قابلیت هاي پویا در دهه ی 90 پدید آمد . قابلیت هاي 
پویا به عنوان ابزاري در دست مدیران جهت گسترش، تدوین 
براي  منابع  و  عملیاتي  ظرفیت هاي  به  شکل دادن  دوباره  و 
مورد  امروزي  پیچیده ی  و  متالطم  محیط  با  بیشتر  تطبیق 
استفاده قرار مي گیرد. به زعم ویلیامسون  )1999(، تعریف 
مشخصی برای قابلیت های پویا وجود ندارد. اما، هیچ شکی 
رقابتی  مزیتی  به  دستیابی  در  پویا  قابلیت های  که  نیست 
قابلیت ها ی   .)1393 همکاران،  و  )کردنائیج  هستند  مؤثر 
فرایندهای  ایجاد  در  شرکت  توانایی  نشان دهنده ی  پویا 
تولید/ خدمت جدید به منظور پاسخ گویی سریع به تغییرات 

.)Tseng & Lee, 2014( محیطی هستند
یکپارچه سازی،  برای  شرکت  «توانایی  به عنوان  پویا  قابلیت 
داخلی  توانایی های  مجدد  پیکره بندی  و  ساختاردهی  
در  به سرعت  محیط های  ارزیابی  جهت  در  خارجی  و 
پویا  قابلیت های  بعدها،  است.  شده  تعریف  تغییر«  حال 
مستمر  به صورت  شرکت  رفتاری  «گرایش های  به عنوان 
و  منابع  بازخلق  و  نوسازی  بازآرایی،  یکپارچه سازی،  برای 
قابلیت های آن و مهم تر از همه، ارتقا و بازسازی قابلیت های 
هسته ای آن در پاسخ به محیطی متغیر در جهت حصول و 
 .)Singh & Rao, 2016( ابقای مزیت رقابتی« توصیف شد 
زولو و وینتر )2002( قابلیت های پویا را به صورت یک الگوی 
اکتسابی و ثابت از فعالیت جمعی تعریف می کنند که سازمان 
ایجاد و تعدیل فعالیت های  از طریق آن به طور نظام مند به 
عملیاتی روزمره می پردازد تا به اثربخشی باالتری دست یابد 
)نقی زاده و همکاران، 1392(. این تعاریف نشان می دهند که 
قابلیت های پویا در مفهوم کلی، فرایندهای سازمانی هستند 
همچنین  است.  سازمان  منابع  اساسی  تغییر  آن ها  نقش  و 
پیشینه ی موضوع نشان می دهد که قابلیت های پویا از بازار 
به  و  می شوند  ایجاد  سازمان  در  بلکه  نمی شوند،  خریداری 

مسیر حرکت سازمان وابسته اند )هادوی، 1388(.

2-3 سرمایه ی اجتماعی
کالسیک  اثر  در  نخستین بار  اجتماعی  سرمایه ی  اصطالح 
«جین جاکوب« به نام «مرگ و زندگی« در شهرهاي بزرگ 
1389؛ رستمی،  و  )زمردیان  است  رفته  به کار   آمریکایی 

اجتماعی،  سرمایه ی   .)Alguezaui & Filieri, 2010

مجموعه ای از منابع اجتماعی است که ازطریق روابط فردی 
 .)chow, 2009( عمل می کند

«وجود  به عنوان  را  اجتماعی  سرمایه ی   )1997( فوکویاما 
غیررسمی  هنجارهای  یا  ارزش ها  از  خاصی  مجموعه ی 
همکاری  که  می کند  تعریف  گروه  اعضای  بین  در  مشترک 
بین آن ها را مجاز می داند«  )Jha & Cox, 2015(.  ادواردز 
)2005( بیان می کند که سرمایه ی اجتماعی به ارزش ها و 
متقابل  ارتباطات  و  پیوندها  از  که  است  مرتبط  هنجارهایی 
به  و  است  شده  منشعب  تفاهم شده  اجتماعی  و  گروهی 
نوبه ی خود نیز پدید آورنده ی آن پیوندها و ارتباطات است. 
مانند:  مفاهیم  از  مجموعه اي  را  اجتماعي  سرمایه ی   پوتنام 
و  ارتباط  ایجاد  موجب  که  می داند  شبکه ها  هنجار  اعتماد، 
و  شده  اجتماعی  سرمایه ی  یک  اعضای  بهینه ی  مشارکت 
نظر  از  کرد.  خواهد  تأمین  را  آن ها  متقابل  منافع  در نهایت 
همراهان  دوستان،  داشتن  همان  سرمایه ی  اجتماعی   برت 
به فرد فرصت هایی می دهد  ارتباطات عمومی تر است که  و 
انسانی خود استفاده کنند )هرندی،  از سرمایه ی مالی و  تا 

.)1393

2-4 عملکرد 
عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین مفاهیم  در پژوهش هاي 
جهان  سازمان هاي  اکثر  در  همواره  است.  مدیریت  رشته ی 
عملکرد  بهبود  و  ارتقا  پی  در  سازمانی  رهبران  و  مدیران 
عملکرد   .)chin et al, 2003( هستند  خویش  سازمان های 
اهداف سازمان  تحقق  است که چگونگی  سازمان شاخصی  
یا مؤسسه را می سنجد  )Ho, 2008(. در سنجش عملکرد، دو 
رویکرد عمده وجود دارد : عیني و ذهني و هر دو رویکرد داراي 
محاسن و معایب خاص خود هستند. مقیاس هاي عیني، بیشتر 
واقعي هستند؛ اما از نظر قلمرو پوششي، محدود به داده هاي 
مالي هستند و دیگر ابعاد سازماني را تبیین نمي کنند. از سوي 
دیگر، مقیاس هاي ذهني، کمتر واقع گرا هستند؛ اما توصیفي 
غني از اثر بخشي سازمان ارائه مي کنند. این مقیاس ها اجازه 
می دهند که دامنه ي وسیعي از سازمان ها در صنایع مختلف 
محققان،   .)Alien et al, 2008( گیرند  قرار  مقایسه  مورد 
شاخص های  مختلفی را برای سنجش عملکرد مطرح کرده اند، 
مالی  عملکرد  و  بازار  عملکرد  شاخص های  از  تحقیق  این   در 
)Hooley et al, 2005( برای سنجش عملکرد استفاده شده است. 
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2-5 پیشینه ی تجربی
محققان توجه زیادي به بررسي تجربي ارتباط بین مدیریت 
تالش ها  داده اند.  اختصاص  شرکت  عملکرد  و  دانش 
به طور خاص بر قابلیت های موردنیاز مدیریت دانش به منظور 
استخراج  و تدوین دانش سازماني و براي توسعه و حفظ دانش 
 ضمني موجود در بطن سرمایه ی انساني متمرکزشده است 
زیادی  شواهد  دیگر،  سوی  از   .)Cohen & Olsen, 2015(

وجود دارد که قابلیت های پویا ی شرکت اثر قابل توجهی بر 
عملکرد آن دارد )Protogerou et al., 2009(. تیس، پیسانو و 
شون )1997( معتقدند قابلیت های پویا در بطن  موفقیت )و 
شکست( شرکت قرار دارد. آن ها همچنین بیان می کنند که 
تغییر دهند،  را  پویا می توانند جایگاه های فعلی  قابلیت های 
رقابتی و جایگاه ها و مسیرهای  بر عملکرد شرکت و مزیت 

جدید تأثیر بگذارند )نکوئی زاده و دیگران، 1393(. 
پویای  قابلیت های  بیان شده است که  بسیاری  در مطالعات 
پیکره بندی  ادغام،  نوآوری،  در  آن ها  توانایی  به  شرکت ها 
مجدد، بهره گیری از منابع داخلی و خارجی کمک می کند. 
این فرایندهای تحولی )قابلیت های پویا( به توانایی استفاده ی  
 شرکت از دانش موجود در سطح شرکت و مدیریت آن مرتبط است 
)Tseng & Lee, 2014(. سرمایه ی اجتماعی عموماً به عنوان 
بالفعل موجود در روابط میان عامالن تعریف  بالقوه و  منابع 
می شود و به طور روزافزونی به عنوان یک پیش بینی کننده ی 
مهم عملکرد فردی و سازمانی درنظر گرفته می شود )امیرخانی 
همچنین  اجتماعی  سرمایه ی  وجود  همکاران،1393(.  و 
را  آن  انتقال  و  دانش  تدوین  و  تهیه  دانش،  می تواند جذب 
مدیریت  فرایندهاي  این  اجتماعی،  سرمایه ی  دهد.  افزایش 
دانش را افزایش می دهد، زیرا به سازمان ها در ترکیب و تبادل 
منابع، تشویق رفتارهاي تعاونی فعالیت هاي جمعی اثربخش تر 
کمک می کند و این اقدامات، خود مبنایی براي به کارگیري 
مدیریت دانش در سازمان هاست )ابیلی و زارع  خلیل، 1392(. 
ادبیات  موضوعی در مورد تئوری مبادالت اجتماعی بر این 
نقشی  قدرتمند  اتحادهای  و  پیوندها  که  دارد  تأکید  امر 
ترکیب  و  بازآرایی  یکپارچه سازی،  توسعه ی  برای  حیاتی 
قابلیت های شرکت ایفا می کنند . این امر بدین معناست که 
پیوندها و روابط موجود در  فرایندهای کاری شرکت نقشی 
اساسی و ضروری در انتشار، اکتساب و یکپارچه سازی منابع 
قابلیت های  توسعه ی  در  اجتماعی  سرمایه ی  از این رو  دارد. 

 Singh & Rao, 2016,pp( می کند  ایفا  اساسی  نقش  پویا 
و  داخلی  پژوهش های  از  برخی  اختصار  به  ادامه  در   .)134

خارجی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر آمده است.
لوپزنیکوالس و مورانوکردان )2011( در تحقیقی به بررسی 
 310 عملکرد  بر  نوآوری  و  راهبردی  دانش  مدیریت  اثر 
مدیریت  داد که  نشان  یافته ها  پرداختند.  اسپانیایی  شرکت 
دانش راهبردی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد 
توالیی و همکاران )1398(  دارد.  تأثیر معناداری  شرکت ها 
غیرمالی  عملکردهای  بر  دانش  مدیریت  تأثیر  تحقیقی  در 
با نقش تعدیل گر سبک تصمیم گیری  در سازمان های مالی 
بر  دانش  مدیریت  که  داد  نشان  نتایج  کردند.  بررسی  را 
عملکرد تأثیرگذار است و سبک تصمیم گیری به عنوان متغیر 
تعدیل گر می تواند شدت ارتباط بین این دو مؤلفه را ارتقا دهد. 
یونسی فر و همکاران )1393( در تحقیقی رابطه ی مدیریت 
دانش و عملکرد سازمانی را بررسی کردند. جامعه ی آماری 
تحقیق کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد بود. یافته ها 
نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه ی 
ابعاد مدیریت  بین  مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 
دانش )ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش( 
ارتباط مثبتی وجود دارد. نکوئی زاده و همکاران )1393( در 
شرکت های  در  را  عملکرد  بر  پویا  قابلیت های  اثر  تحقیقی 
بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. یافته ها نشان داد که 
که قابلیت های پویا به طور غیرمستقیم و از طریق قابلیت های 
رابطه ی  به عالوه  است.  اثرگذار  شرکت  عملکرد  بر  عملیاتی 
مستقیم قابلیت های پویا و عملکرد معنادار نیست. کردنائیج 
و همکاران )1393( در تحقیقی تأثیر قابلیت های پویا را بر 
عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدکننده ی مواد شوینده 
بررسی کردند. یافته ها نشان داد که قابلیت هاي پویا، عملکرد 
سازمان را تحت تأثیر قرار مي دهند. تانگ و لی )2014( در 
تحقیقی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش و قابلیت های پویا 
یافته ها نشان داد که  بر عملکرد سازمانی بررسی کردند.  را 
است. همچنین  مؤثر  بر عملکرد  دانش  قابلیت  های مدیریت 
مدیریت دانش از طریق قابلیت های پویا بر عملکرد موثر است 

و قابلیت های پویا نقش میانجی دارد.
در   )1392( خلیلی  زارع  و  ابیلی   ،)1392( زارعی  و  بردبار 
تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه ی مثبت و 
معناداری بین سرمایه ی اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد. 
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حسین پور و آذر )1390( د ر تحقیقی رابطه ی سرمایه ی فکری 
و اجتماعی را با عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون بررسی 
کردند. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین 
سرمایه ی فکری و سرمایه ی اجتماعی با عملکرد سازمانی است.

سرمایه ی  که  می کنند  بیان   )2014( همکاران  و  ریجسن  
بالقوه ی  اجتماعی سازوکاری  برای تحقق بخشیدن به تأثیر 
دانش بر قابلیت پویا ست. اسو و وانگ  )2012( به این بحث 
و  رشد  به  منجر  هنگامی  انسانی  سرمایه ی  که   پرداختند 
توسعه ی منابع جدید در شرکت شده و نشانگر تأثیر سرمایه ی 
اجتماعی بر قابلیت  پویای شرکت خواهد شد که با شبکه های 

اجتماعی )تعامالت و ارتباطات مؤثر( یکپارچه و همسو شود.

2-6 مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش
باتوجه به مبانی  نظری، پیشینه ی تجربی و با در نظر گرفتن هدف 
پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها 

و همچنین تأثیرگذاری غیرمستقیم مدیریت دانش بر عملکرد 
از طریق قابلیت های پویا و سرمایه ی اجتماعی در شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری کشور، مدل مفهومی 
پژوهش حاضر در قالب شکل )1( ترسیم شد. پژوهشگران باتوجه 
به پژوهش های مطرح شده در پیشینه ی تجربی که مدیریت دانش 
می تواند به طور مستقیم بر عملکرد، قابلیت های پویا و سرمایه ی 
اجتماعی و نیز به طور غیرمستقیم و از طریق قابلیت های پویا و 
سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد تأثیرگذار بوده و  نیز سرمایه ی 
اجتماعی می تواند بر قابلیت های پویا مؤثر باشد، مدل مفهومی 
هم زمان  تأثیرگذاری  بررسی   کردند.  ترسیم  را  حاضر  پژوهش 
مدیریت دانش و قابلیت های پویا  و سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد 
که در پژوهش های گذشته بیشتر بصورت تکی ارائه شده است 

نوآوری مدل ارائه شده توسط پژوهشگران است.

می توان  را  پژوهش  فرضیه های  فوق  مطالب  به  عنایت  با 
به صورت زیر بیان کرد:

فرضیه ی 1: مدیریت دانش بر عملکرد تأثیر معناداری دارد. 
فرضیه ی 2: مدیریت دانش بر قابلیت های پویا تأثیر معناداری 

دارد.
تأثیر  اجتماعی  سرمایه ی  بر  دانش  مدیریت   :3 فرضیه ی 

معناداری دارد.
فرضیه ی 4: قابلیت های پویا بر عملکرد تأثیر معناداری دارد.

معناداری  تأثیر  عملکرد  بر  5: سرمایه ی  اجتماعی  فرضیه ی 
دارد.

تأثیر  پویا  قابلیت های  بر  اجتماعی  سرمایه ی   .6 فرضیه ی 

شکل1: مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 سرمایه اجتماعی 

دانش مدیریت  عملکرد 

پویا قابلیت  

معناداری دارد.
بر  پویا  قابلیت های  طریق  از  دانش  مدیریت   :7 فرضیه ی 

عملکرد تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  ی 8: مدیریت دانش از طریق سرمایه ی اجتماعی بر 

عملکرد تأثیر معناداری دارد.

3 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه ی گردآوری 
اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل معادالت 
ساختاری است. جامعه ی آماری تحقیق شرکت های دانش بنیان 
مستقر در پارک های علم و فناوری استان های کشور بودند، روش 
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انتخاب نمونه بدین صورت بود که ابتدا از کل کشور پنج منطقه 
)شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز( یک استان در نظر گرفته شد 
و با مراجعه به وبگاه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 
الکترونیکی برای مدیران  انتخابی پرسش نامه به صورت  استان 
شرکت ها ارسال شد که پس از بررسی پرسش نامه های بازگشتی، 

تعداد 45 پرسش نامه قابل تحلیل بودند. برای سنجش متغیرهای 
پژوهش از پرسش نامه های معتبر که سؤاالت آن ها برمبنای طیف 
پنج گزینه ای لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم 
و کاماًل مخالفم( بخش بندی شده، استفاده شده است. در جدول 

)2 ( اطالعات مربوط به پرسش نامه های پژوهش آمده است.

آلفای کرونباخ  از ضریب  پایایی پرسش نامه  بررسی  به منظور 
کل  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  مقدار  است.  شده  استفاده 
پرسش نامه برابر با 0/894 است که از مقدار 0/7 بیشتر است 
و نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق است. به منظور بررسی 
روایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت 
آزمون  به منظور  شد.  تأیید  آن ها  توسط  روایی  در نهایت  و 
فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری  و روش 
مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته 
می توان  مربعات جزئی  روش  از  استفاده  میان دالیل  از  شد. 
داده های  بودن  غیرنرمال  و  نرمال بودن  به  به عدم حساسیت 
حساسیت  عدم  مناسب،  پیش بینی  قدرت  شده،  جمع آوری 
به حجم نمونه و توانایی این رویکرد در استفاده از مدل های 

جدول 2: متغیر، تعداد و منابع سؤاالت پرسش نامه

جدول 3: بررسی پایایی متغیر های پژوهش

جدول 4: بررسی روایی همگرا متغیرهای پژوهش

 منبع سواالت ابعاد متغیر
 )Liao et al, )2011 01 --- مدیریت دانش

 (0991زاده و همکاران)نقی 9 راییاقابلیت ادراک محیطی، قابلیت یادگیری، قابلیت باز های پویاقابلیت

 )Singh & Rao, )2016 5 --- سرمایه اجتماعی

 )Hooley et al,)2005 6 عملکردبازار، عملکرد مالی عملکرد

اسفیدانی،   و  )محسنین  کرد  اشاره   ... و  ترکیبی  اندازگیری 
.)1393

4 یافته ها
به  سپس  و  اندازه گیری  مدل  ارزیابی  به  ابتدا  بخش  این  در 
پایایی  منظور  این  برای  می شود.  پرداخته  فرضیه ها  آزمون 
 )CR( متغیرها را با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب
 )CR( بررسی می کنیم. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب
برای متغیرها باید بیشتر از مقدار 0/7 باشد. با توجه به نتایج 
آزمون )جدول 3( برخی از سؤاالت پرسش نامه دارای بار عاملی 
کمتر از مقدار مجاز بودند که با حذف آن ها متغیرها از پایایی 

مناسبی برخوردار شدند. 

 )AVE( به منظور بررسی روایی متغیرها نیز از روایی همگرا
باشد.  از 0/5  بیشتر  باید   )AVE( استفاده شده است، مقدار 
باتوجه به نتایج جدول )4( روایی همگرای سازه های پژوهش 

 ( CR <7/0) پایایی ترکیبی ( α >7/0) آلفای کرونباخ متغیر
 568/0 518/0 مدیریت دانش

 219/0 555/0 عملکرد
 591/0 708/0 قابلیت پویا

 556/0 535/0 سرمایه اجتماعی
 
بیشتر از مقدار 0/5 است؛ بنابراین، همه ی متغیرها از روایی 

الزم برخوردار هستند. 

 ( < 5/0AVEروایی همگرا ) متغیر
 515/0 مدیریت دانش

 936/0 عملکرد
 913/0 قابلیت پویا

 916/0 سرمایه اجتماعی
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س جدول 5: معیار برازش مدل کلی

جدول 6: آزمون فرضیه های پژوهش

است   )R2( تعیین  ضریب  مدل،  مناسب بودن  معیارهای  از 
چین ،  درون زا ست.  متغیرهای   ارزیابی  اساسی  معیار  که 
ارزش های R2 را معادل 0/67، 0/33 و 0/19 در مدل مسیر 
پی ال اس، به ترتیب قابل توجه، قابل قبول و ضعیف توصیف 
می کند )چین، 1998 به نقل از نقی زاده و همکاران، 1392(. 
در پژوهش حاضر، مقادیر ضریب تعیین )R2( برای متغیرهای 
قابلیت پویا، عملکرد و سرمایه ی اجتماعی  به ترتیب، 0/443، 
مدل  که  کرد  بیان  می توان  به دست آمد،   0/377 و   0/397

پژوهش مناسب است.

معیار مناسب بودن مدل کلی: این معیار هر دو مدل اندازه گیری 
برای  به عنوان معیاری  را مد نظر قرار می دهد و  و ساختاری 
توسط  معیار  این  به کار می رود.  مدل  کلی  عملکرد  سنجش 
تننهاوس و همکاران )2005( پیشنهاد شد. حدود این معیار 
بین صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران )2009( سه مقدار 
ضعیف،  مقادیر  به عنوان  به ترتیب  را   0/36 و   0/25  ،0/01
  GOF متوسط و قوی برای مناسب بودن مدل در حالت کلی
نتایج آزمون  معرفی کردند )محسنین و اسفیدانی، 1393(. 

این معیار در جدول )5( آمده است.

باتوجه به نتایج که در جدول )5( آمده است معیار برازش مدل 
کلی GOF برابر با 0/49 است که نشان از مناسب بودن  مدل 

پژوهش است.

4-1 آزمون فرضیه های پژوهش

 GOF میانگین سرمایه اجتماعی قابلیت پویا عملکرد مدیریت دانش 
2R ----- 9393/0 3399/0 9990/0 3000/0 334/0 1313/0 0414/0 0490/0 0933/0 1494/0 مقادیر اشتراکی 

 
آزمون  و  بررسی  به  مدل  برازش  معیارهای  بررسی  از  پس 
فرضیه های پژوهش می پردازیم. برای تأیید یا رد فرضیه های 
پژوهش ضریب مسیر و مقدار تی ) معناداری( آن را بررسی 

می کنیم، نتایج آزمون فرضیه ها در جدول )6( آمده است.

معناداری  یا  تی  پژوهش مقدار  یا رد فرضیه های  تأیید  معیار 
آن ها ست که باید از مقدار 1/96 بیشتر باشد. باتوجه به نتایج 
مقدار  اینکه  به دلیل  پژوهش  و دوم  اول  فرضیه ی   )6( جدول 
می شوند.  رد  است،  مقدار 1/96  از  کمتر  آن ها  تی  )معناداری( 
فرضیه های سوم، چهارم، پنجم و ششم پژوهش باتوجه به اینکه 
مقدار تی آن ها بیشتر از مقدار 1/96 است، می توان بیان کرد 
که در سطح اطمینان 0/95 درصد تأیید می شوند. در فرضیه ی 

 نتیجه Tآماره  ضریب مسیر مسیر فرضیه
 رد 040/1 942/0 مدیریت دانش عملکرد 1
 رد 086/1 334/0 های پویامدیریت دانش قابلیت 9
 تأیید 606/6 014/0 مدیریت دانش سرمایه اجتماعی 3
 تأیید 910/9 -412/0 های پویا عملکردقابلیت 4
 تأیید 018/9 044/0 سرمایه اجتماعی  عملکرد 5
 تأیید 909/9 400/0 های پویاقابلیت  سرمایه اجتماعی 0

 نتیجه  Z مقدار ضریب مسیر مسیر غیر مستقیم 
 رد  ----  -132/0 های پویا عملکردمدیریت دانش قابلیت 6
 تأیید 142/4 325/0 سرمایه اجتماعی  عملکرد دانش مدیریت 8

 
تأثیر  در  پویا  قابلیت های  میانجی گری  نقش  پژوهش،  هفتم 
مدیریت دانش بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ از آنجا که هم 
مسیر مدیریت دانش بر قابلیت های پویا و مسیر مدیریت دانش 
بر عملکرد معنادار نبود، براین اساس فرضیه ی هفتم پژوهش 
نیز رد می شود. در فرضیه ی هشتم پژوهش نقش میانجی گری 
بر عملکرد مورد  تأثیر مدیریت دانش  اجتماعی در  سرمایه ی 
بررسی قرار گرفت، که ضریب مسیر آن برابر است با حاصل ضرب 
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اثر مستقیم مدیریت دانش بر سرمایه ی اجتماعی در اثر سرمایه ی 
اجتماعی بر عملکرد که مقدار به دست آمده برای آن 0/395 است.  
از آنجا که مسیر مدیریت دانش بر عملکرد معنادار نبود می توان 
بر  اجتماعی  از طریق سرمایه ی  بیان کرد که مدیریت دانش 
عملکرد مؤثر است و سرمایه ی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی 
)کامل( عمل می کند، برای معناداری اثر متغیر میانجی معموالً 

از آزمون سوبل استفاده می شود. مقدار به دست آمده در آزمون 
سوبل باید بیشتر از مقدار 1/96 باشد، طبق نتایج جدول )6( 
مقدار به دست آمده برابر با 4/149 است که بیشتر از مقدار 1/96 
است؛ بنابراین، می توان بیان کرد که نقش میانجی گری سرمایه ی 
اجتماعی تأیید می شود. در ادامه مدل معناداری نهایی پژوهش 

آمده است )شکل 2(.

5 بحث و نتیجه گیری
بر  دانش  مدیریت  تأثیر  بررسی  دنبال  به  حاضر  پژوهش 
سرمایه ی  و  پویا  قابلیت های  طریق  از  شرکت ها  عملکرد 
اجتماعی در قالب طراحی مدل مفهومی جدیدی بود. طبق 
نتایج پژوهش های گذشته مدیریت دانش بر عملکرد شرکت ها 
یافته ی   است.  بوده  مؤثر   و غیرمستقیم(  )به صورت مستقیم 
پژوهش در فرضیه ی اول نشان داد که اثر مدیریت دانش بر 
عملکرد شرکت ها معنادار نبوده و این یافته با نتایج پژوهش های 
 ،)2011( مورانوکردان  و  لوپزنیکوالس   ،)2014( لی  و  تانگ 
یونسی فر و همکاران )1393 (  و  توالیی و همکاران )1398( 
همخوانی ندارد. یافته ی پژوهش در فرضیه ی دوم، نشان داد 
که اثر مدیریت دانش بر قابلیت های پویا معنادار نیست؛ این 
ندارد.  )2014( همخوانی  لی  و  تانگ  پژوهش   نتایج  با  یافته 
یافته ی پژوهش در فرضیه ی سوم، نشان داد که اثر مدیریت 
دانش بر سرمایه ی اجتماعی معنادار بوده و این یافته با نتایج 
زارع خلیلی  و  ابیلی  و   )1392( زارعی  و  بردبار  پژوهش های 
)1392( همخوانی دارد. یافته ی پژوهش در فرضیه ی چهارم، 
)منفی(  اثرمعنادار  عملکرد  بر  پویا  قابلیت های  که  داد  نشان 
 )2014( لی  و  تانگ  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  و  دارد 
و کردنائیج و همکاران )1393( همخوانی دارد و با نتیجه ی 

 

 سرمایه اجتماعی

 مدیریت دانش

 قابلیت پویا

 عملکرد

2.618 

2.216 1.687 

1.046 
2.262 

2.7.767 

شکل 2: مدل معناداری نهایی پژوهش

پژوهش نکوئی زاده و همکاران )1393(که به این نتیجه دست 
عملکرد  بر  مستقیم  به صورت  پویا  قابلیت های  که  بود  یافته 
فرضیه ی  در  پژوهش  یافته ی  ندارد.  همخوانی  ندارد،  تأثیر 
پنجم، نشان داد که اثر سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد معنادار 
است که این یافته با نتایج پژوهش حسین پور و آذر )1390( 
همخوانی دارد. یافته ی پژوهش در فرضیه ی ششم، نشان داد 
است  معنادار  پویا  قابلیت های  بر  اجتماعی  سرمایه ی  اثر  که 
 )2014( و همکاران  ریجسن  پژوهش   نتایج  با  یافته  این  که 
همخوانی دارد. یافته ی پژوهش در فرضیه ی هفتم، نشان داد 
پویا  قابلیت های  طریق  از  عملکرد  بر  دانش  مدیریت  اثر  که 
تانگ و  نتایج پژوهش های  با  یافته ها  این  معنادار نیست. که 
لی )2014( و نکوئی زاده و همکاران )1393( همخوانی ندارد. 
یافته ی پژوهش در فرضیه ی هشتم، نشان داد که اثر مدیریت 
دانش بر عملکرد از طریق سرمایه ی اجتماعی معنادار است و 
از آنجا که پژوهشی با این عنوان یافت نشد، نمی توان نتایج را 
مقایسه کرد. به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  
به کارگیری مدیریت دانش در جامعه هدف، از طریق تأکید و 
توجه بر سرمایه ی  اجتماعی بر عملکرد شرکت ها مؤثر است. 
همچنین می توان بیان کرد سرمایه ی اجتماعی و شبکه سازی 
در جامعه هدف مهم ترین عامل برای اثرگذاری بر متغیرهای  
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مدل بوده است. از دالیل معنادار نبودن برخی از روابط بین 
سازه ها را می توان تعداد کم مشارکت شرکت ها در پاسخ گویی 
به ابزار تحقیق و همچنین تنوع فعالیت شرکت ها )به این معنی 
که شرکت های مشارکت کننده در پژوهش از یک طیف خاص 
نبوده و موضوع فعالیت آن ها با یکدیگر تفاوت دارد( دانست. 
براساس یافته ها می توان بیان کرد که شرکت ها، دانش خلق 
شده را از بستر تعامالت و ارتباطات اعضا تسهیم می کنند  و بر 
این اساس عملکرد شرکت را ارتقا می دهند. ارتباطات، تعامالت 
و هنجارهای مناسب اعضای شرکت موجب افزایش یادگیری، 
قدرت درک محیط و توانایی بازآرایی منابع شرکت می شود و 

این اثرگذاری را معنا می بخشد. 

5-1 پیشنهادها
دانش بنیان  شرکت های  به  پژوهش  یافته های  به  عنایت  با 

پیشنهاد زیر ارائه می شود:
- تشویق کارکنان به یادگیری بیشتر، تسهیم دانش و تجربه های 

خود در بین دیگر همکاران؛
- فراهم آوردن بستری مناسب برای ابراز ایده  و نظرات جدید 

کارکنان؛
دانش  تولید  و  کارگروهی  در  همکاری  به  کارکنان  -تشویق 

جدید؛ 
-بازآرایی منابع شرکت متناسب با حوزه ی فعالیت در جهت 

افزایش عملکرد شرکت؛
-توجه و تأکید بر ارتباطات و تعامالت اثربخش بین کارکنان

به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود موضوع پژوهش حاضر را 
در شرکت های صنعتی بررسی کرده و نتایج را مقایسه کنند.
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Abstract
The present study  aims to study the impact of knowledge management on performance of corporations with an 
emphasis on the role of social capital and dynamic capability. This study is, in terms of the aim, an applied re-
search and in terms of methodology, a descriptive-correlation. The statistical society of this research is knowledge 
organizations based in the science and technology parks. The tool for collecting data was a standard questionnaire, 
the content validity of which was confirmed by experts’ comments, and its reliability was confirmed by Cranach’s 
alpha coefficient(Knowledge management,/081, performance, 0/88, dynamic capability, 0/70, social capital, 0/83 ). 
The conceptual model and hypotheses of the research are tested  by structural equations modeling using smart PLS 
software. The findings showed that impact of knowledge management on performance is not significant directly and 
that it is only significant indirectly and through social capital. In addition, knowledge management does not have 
significant impact on dynamic capabilities. Other findings showed that social capital is effective on performance and 
dynamic capabilities and dynamic capabilities have significant impact on the performance.
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