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 چكيده
های تحول در یک سازمان، راهبرد مدیریت دانش است. دانش در بسياری از مواقع مبنائی است  یکی از ابعاد بسيار تأثيرگذار بر استراتژی

های  از بسياری از منابع مهم. تحول سازمانی و نگرش نسبت به آن بدون مدیریت دانش و  یادگيری مستمر از تجربه برای استفاده اثربخش
های  پژوهش با هدف ، بررسی تأثير ابعاد مدیریت دانش  بر استراتژی تحول سازمانی در شرکت سازمانی امری غيرممکن خواهد بود. این

 -ه است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی محسوب می شود که به روش توصيفی دانش بنيان استان اصفهان انجام گرفت
های دانش بنيان استان  جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت .پيمایشی و با استفاده از مدل سه بعدی پاولوسکی انجام شده است

نتایج پژوهش  نشان داد که ابعاد مدیریت دانش در دو بعد  گيری  شده است. است که بصورت تصادفی ساده نمونه 1392اصفهان در سال 
های دانش بنيان استان اصفهان مورد تأئيد واقع شده ودر بعد  فنی و بعد انسانی بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت

 ساختاری مورد تأئيد واقع نگردید.

 ها: کليدواژه
 ختاری مدیریت دانش، بعد فرهنگی مدیریت دانش، بعد فنی مدیریت دانشمدیریت دانش،  استرتژی تحول سازمانی، بعد سا

 مقدمه. 1
جهان پس از گذر از انقالب کشاورزی که منبع کليدی در آن زمين بود وانقالب صنعتی که سرمایه و نيروی کار منابع اصلی آن 

د، دانش است. در اقتصادهای دانش محور بودند، شاهد انقالب اطالعاتی بوده است که درآن منبع ارزشمند خلق ثروت ودرآم
امروزی، دانش به عنوان منبع کليدی محسوب می شود که مانند سایر دارایی ها از قبيل نقدینگی، منابع انسانی یا مواد اوليه 
 باید مدیریت شود. واقعيت این است که موج بعدی تحوالت مختلف در کليه عرصه های اقتصادی،اجتماعی،سياسی وفرهنگی از
دانش و آگاهی نشات خواهد گرفت، لذا نمی توان این ارزشمند ترین دارایی را بدون مدیریت اصولی واتخاذ استراتژی مناسب 

توانند عملکرد موفقيت آميزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان مزیت  هایی می رها کرد.در چنين شرایطی تنها سازمان
دانش ابز ار  .، تأکيد بر دانش و اطالعات است21ی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن رقابتی پایدار بهره گيرند. اساس

ها را ممکن سازد. )محمدی فاتح وهمکاران،  قدرتمندی است که می تواند تغييرات را در جهان به وجود آورده و نوآوری
 (9،ص1387

زمان، راهبرد مدیریت دانش است. دانش در بسياری از مواقع های تحول در یک سا یکی از ابعاد بسيار تأثيرگذار بر استراتژی
مبنائی است برای استفاده اثربخش از بسياری از منابع مهم. تحول سازمانی و نگرش نسبت به آن بدون مدیریت دانش و امر 

 های سازمانی امری غيرممکن خواهد بود. یادگيری مستمر از تجربه

 . مباني نظری وپيشينه تحقيق2
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رکيب سيالی از تجربه ها،ارزشها و اطالعات مفهومی و دیدگاه های تخصصی قالب بندی شده است که در ذهن افراد ت دانش
کند.در سازمانها دانش اغلب نه تنها  شکل می گيرد و چارچوبی را برای ارزیابی وبه کارگيری تجارب واطالعات جدید فراهم می

( 5،ص 1998نجارهای سازمان نيز قابل مشاهده است. )داونپورت وپروساك،در اسناد ومدارك بلکه در فرایند ها،اعمال و ه
مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک ميکند اطالعات مهم وتجربيات الزم برای فعاليت هایی از قبيل تصميم 

( 42،ص 2000. )بابيتا،گيری،حل مسائل،برنامه ریزی استراتژیک و یادگيری پویا را کسب، انتخاب، سازماندهی و منتشر کند
مالهوترا تعریف خود را از مدیریت دانش اینگونه ارائه ميدهد:مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمانها در زمينه 
یادگيری )درونی کردن دانش( ، کد گذاری دانش )بيرونی کردن دانش( و توزیع وانتقال دانش، مهارت هایی را کسب ميکنند. 

 (6،ص 1997)مالهوترا،
ای است که  گونه دهی به اقدامات اصالحی در راستای بهبود اقدامات و عمليات سازمانی به تحول سازمانی تحول سازمانی جهت

موجبات حفظ کارائی و اثربخشی سازمان را فراهم نماید. به دليل عدم پایداری محيط سازمانی، تحول در محتوای سازمان 
 (2004ان، و همکار 1ضرورت می یابد. )اليوت

 مديريت دانش: 1.2
شود. این موضوع  معموالً در حوزه های گوناگون علمی، هر واژه با توجه به شرایط استفاده از آن، به گونه ای خاص معنی می

ی دانش نيز صادق است. با وجود این که کلمه دانش در فلسفه، روانشناسی و جامعه شاسی نيز معانی خاص خود را برای واژه
در رابطه با واژه  2تلفيقی کاربردی از آنها نيز در مدیریت دانش به کار برده شده است، اما تا کنون، مفهوم شناسی دارد که

( نيز 2001) 3( از طرف دیگر، ارونسون و توربن125، ص1996دانش در مدیریت، به شکل فراگير صورت نگرفته است. )ویگند، 
وجود ندارد. این عدم توافق بيشتر از پيچيدگی و ابهام در جز دوم این ترکيب  4کنند توافقی روی تعریف مدیریت دانش بيان می

 شود.  یعنی دانش ناشی می

توليد شده در  –دانش صریح و تلویحی  –(: مدیریت دانش سيستمی است که دارایی دانش جمعی 2003) 5هنری و هديپت
امل شناسایی، اعتبار سنجی، ذخيره و پاالیش دانش برای کند؛ و یک فرآیند مارپيچی است که ش سراسر سازمان را اداره می

 دسترسی کاربران به آن است. این فرآیند مارپيچی سه نتيجه را در پی دارد: 

 استفاده مجدد دانش توسط دیگران برای نيازهای مشابه -1
 حذف دانش به دليل فقدان اعتبار -2
 تغيير شکل دانش و خلق آن در شکل جدید -3

 کند:  ذیل تقسيم می رویکرد 4ع بندی تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش را مرور و در( در جم2004) جاشاپرا

 )سيستم های اطالعاتی و منابع انسانی(:  يكپارچه -1
های دانش یک سازمان  ( معتقدند که مدیریت دانش عبارت است از بهره برداری و توسعه سرمایه1998) 6داونپورت و پروساك

 ن. در جهت تحقق اهداف سازما
 فرآيند منابع انساني:  -2

                                                 
1
 Hlliott 

2 Semantic 
3 Eronson and Torben 
4 Knowledge Management / Management of Knowledge 
5 Henric, Morgan & Hedgepeth, Oliver, 2003 
6 Davenport & Prusak 



 

 

 

کند  ( مدیریت دانش را هر فرآیند یا عملی که خلق، کسب، تسهيم و استفاده از دانش را پشتيبانی می1999و دیگران ) 1سوان
 .   داند می

( مدیریت دانش را مدیریت آشکار و نظام مند دانش حياتی و مربوط به فرآیند خلق، جمع آوری، سازماندهی، 1999)2اسکيم
 .   داند نشر، استفاده و انتفاع از دانش در راستای اهداف سازمان می

 سيستم های اطالعاتي:  -3
ای که در یک رویکرد جامع موجب بهبود و ارتقای ( مدیریت دانش را هر متد، ابزار و وسيله2000و دیگران ) 3مرتين

 .   داند شود، می فرآیندهای دانش کليدی سازمان می
 استراتژی:  -4

 .   داند ( مدیریت دانش را نيل به اهداف سازمان به وسيله باروری عوامل دانش می2000) 4زبيجر
ی آن با محيط متالطم و پر تغيير مواجه که سازمانها به وسيله   داند های می( مدیریت دانش را بهبود روش2002) 5نوول
 کنند.  ر اطمينان حاصل میی دانشی خود از نوآوری مستمشود و با به جریان انداختن سرمایه می

کند گستردگی، پيچيدگی و تعداد تعاریف مدیریت دانش ناشی از دانش تلویحی و مستتر  ( بيان می1999همانطور که کانتر )
جای گرفته در ذهن بشر است که در پایگاه داده های هيچ سازمانی قرار ندارد. بر این اساس، در تفکر ما مدیریت دانش 

کند و هم عقيده با اسویبی  ر آن سازمان همه فرآیندهای خود را به عنوان فرآیند دانش مالحظه میچارچوبی است که د
دانيم و از منظر انسانی به مدیریت  ( ))مدیریت دانش را هنر خلق ارزش از دارایی های غير مشهود سازمان(( می2001و1996)

 واند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار فراهم کند. کنيم. از این دیدگاه است که مدیریت دانش می ت دانش نگاه می
 ابعاد مديريت دانش 2.2

، 1997مدیریت دانش را نمی توان تعریف کرد مگر آن که ابتدا مشخص شود چه دیدگاهی نسب به آن وجود دارد. )اسویبی، 
دیریت دانش مورد بررسی قرار می شود؛ سپس بر اساس آن، تعاریف م ( بنابراین، ابتدا رویکردهای مدیریت دانش ارائه می2ص

 گيرد. 
کنند؛ بنابراین، در  کند که برای تعریف یک مفهوم بهتر است ببينيم مردم چگونه از آن استفاده می ( بيان می1997اسویبی )-1

ریت دانش دهند؛ در ميان فروشندگان مدی ی مدیریت دانش نيز باید ابتدا بررسی کرد که مردم در این زمينه چه انجام میزمينه
و مصرف کنندگان مدیریت دانش یا کارورزان این قلمرو دو مسير فعاليت و دو سطح قابل  –پژوهشگران و مشاوران این حوزه  -

 مشاهده است:  

محققان و کارکنان دانش محور  مسير اول: مسير فناوری اطالعات مديريت دانش که برابر است با مديريت اطالعات:
ی کامپيوتر و علم اطالعات می پردازند. آنها در ایجاد کنند؛ به مطالعه و تحصيل در زمينه يت میی که در این مسير فعال

و... درگير هستند. برای آنها دانش برابر  7، مهندسی مجدد،  گروه افزار6ساختار سيستمهای مدیریت اطالعات با هوش مصنوعی
و نصب شود. این مسير جدید است و رشد سریعی دارد و با با اشياء است که می تواند در سيستمهای اطالعاتی شناسایی 

 پيشرفت های جدید در فناوری اطالعات گسترش می یابد. 

                                                 
1
 Sowan 

2
 Skim 

3
 Mortin 

4
 Bajerz 

5
 Nowel 

6 Artifical Intelligence(AI) 
7 Groupware 



 

 

 

پژوهشگران و کارورزان این مسير، به تحصيالنی  مسير دوم: مسير افراد مديريت دانش که برابر است با مديريت افراد:
و تجارت عالقه مند هستند. آنها به ارزیابی تغيير، بهبود و اصالح ی فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت در زمينه

کنند. آنها به این مسأله عالقمند هستند که یادگيری  مهارت های پویا، دانش عملی و... می پردازند که به طور مستمر تغيير می
دیمی است و به صورت بطئی رشد چگونه صورت می گيرد و چگونه این قابليت ها را می توان اداره کرد. این مسير خيلی ق

 کند.  می

که بر پژوهش و عمل سازمان  :که بر پژوهش و عمل اشخاص متمرکز است. سطح دیدگاه سازمانی :سطح دیدگاه شخصی
 شود.  متمرکز است. در جدول زیر ماتریس دانش اسویبی نشان داده می

 (1997. ماتریس مدیریت دانش، )اسویبی، 1جدول 

 مدیریت دانش

 ر افرادمسي

 دانش = فرآیندها

 مسير فناوری اطالعات

 دانش = شی

 

 مسير  

 سطح          

 سطح سازمانی مهندسی مجدد تئوریسين های سازمانی

 روانشناسان
 متخصصان هوش مصنوعی

 متخصصان الکترونيک
 سطح شخصی

ه هر کدام از مسيرها پارادایم های اسویبی می گوید علی رغم اینکه این ماتریس ساده است اما آنچه مهم است این است ک
متفاوتی در مورد دانش دارند. در ستون دانش برابر با شيئ، توجه و تأکيد روی تئوری اطالعات است و از این منظر به دانش 

ش کنند. در مقابل آن در ستون دانش برابر با فرآیندها، از مفاهيم فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی برای درك دان نگاه می
کنند. دو مسير به دليل منشاء متفاوتشان زبان های متفاوتی دارند و گفتگو بين متخصصان این دو گروه با یکدیگر  استفاده می

 شود.  بدون توجه به این تفاوتها، منجر به سردرگمی آنها می

ده است. آنها اظهار ( معرفی ش1997)1ی مدیریت دانش وجود دارد که توسط بارکلی و موریرویکرد دیگری در زمينه-2
کنند رویکرد معرفی شده توسط اسویبی روی هدف متمرکز است و این مسأله ممکن است تفاوت های مهم موجود در  می

 کنند با سه رویکرد می توان به مدیریت دانش نگاه کرد:  رویکردهای مدیریت دانش را نشان ندهد. بر این اساس آنها بيان می

انجام دادن بيشتر و بهتر »عبارت است از کاربرد فناوری و منابع برای  ي به مديريت دانش: کهرويكرد ماشين -رويكرد اول
 مفروضات اصلی این رویکرد شامل موارد ذیل است: «. کارها

قابليت دسترسی به اطالعات یک اصل مهم است. روشهای دسترسی و کاربرد مجدد اسناد متنوع است مانند: ارتباط فرامتنی، 
 ده ها، جستجوی متن کاملپایگاه دا

 انواع فناوری شبکه سازی راه حل اصلی است. 
 دهند.  فناوری و ميزان مصرف اطالعات، کار را انجام می

                                                 
1
 Barckly and Mouri 



 

 

 

ریشه های این رویکرد در فرآیند مهندسی مجدد و تغيير  رويكرد فرهنگي )رفتاری( به مديريت دانش: -رويكرد دوم
کند و بر خالقيت و نوآوری )سازمان یادگيرنده( تأکيد دارد. مفروضات  العه میاست که دانش را به عنوان موضوع مدیریت مط

 این رویکرد عبارتند از: 

نياز به تغيير  –با توجه به این که محيط های سازمانی به وسيله اطالعات محاصره شده اند  –فرهنگ و رفتارهای سازمان 
 شوند.  الل میعميق دارند. در غير این صورت در انجام وظيفه دچار اخت

فرهنگ و رفتارهای سازمان قابل تغيير هستند. اما فناوری برای مسأله دانش به نهایت مرز تأثير خود رسيده است و نگاه جامع 
ی مهم هستند نه فناوری. تا مدیران تغييری انجام ندهند وضع موجود تغيير نخواهد به سازمان الزامی است. فرآیندها مسأله

 کرد.
این رویکرد اعتقاد سنتی به تحليل منطقی مسأله دانش را حفظ  مند به مديريت دانش: رويكرد نظام -رويكرد سوم

کند. به این معنا که مسأله می تواند حل شود اما نيازی به تفکر جدید الزامی است. مفروضات اساسی آن شامل موارد ذیل  می
 است: 

 یف دانشنتایج پایدار مهم است نه فرآیندها یا فناوری یا تعر

 است که بتوان در مورد آن مدل سازی کرد« قابل مدیریت»یک منبع در صورتی 
 راه حلها در رشته ها و فناوری های گوناگون قابل شناسایی و کشف هستند. 

 روشهای سنتی را می توان با بررسی و آزمایش مجدد در مسأله دانش بکار گرفت. 

ارزیابی شود. کارکنان ممکن است تغيير کنند اما ضروری است که سياست ها و  مسأله فرهنگ مهم است اما باید به طور تيمی
 روشهای کار به طور دقيق تغيير کنند و می توان از فناوری به صورت موفقيت آميزی برای مسائل دانش تجاری استفاده کرد. 

نی روایت دیگر مدیریت اطالعات است و الزم به توضيح است که این دو رویکرد قابل انطباق هستند به طوری که رویکرد ماشي
رویکرد فرهنگی )رفتاری( قابل انطباق با مدیریت افراد است اما رویکرد سومی که توسط بارکلی و مورری ارائه شد نگاه جامع 

 تری به مدیریت دانش دارد و شامل ابعاد رفتاری، فرهنگی، فناوری و ترکيب آنها ست. 

یریت دانش نيز متنوع و متعدد است. تعدادی از آنها مبتنی بر رویکرد ماشينی )مدیریت بر اساس این رویکردها، تعریف مد
 اطالعات( هستند و بعضی از آنها مبتنی بر رویکرد فرهنگی یا رفتاری )مدیریت افراد(. 

 تعدادی از آنها نيز از منظر سيستماتيک و جامع تر به تعریف مدیریت دانش پرداخته اند.
 انشمدل مديريت د 3.2

یکی از مهمترین مدل ها که در خصوص توسعه مدیریت دانش به منظور ایجاد تحول در سازمان مطرح گردیده است، مدلی 
 دیده می شود:  1ارائه گردیده است،  این مدل متشکل ازسه بعد است که در شکل  2000در سال  1است که توسط پاولوسکی

 
                                                 
1 Pawlowsky 



 

 

 

 (2000)پاولوسکي،: مدل سه بعدي پياده سازي مديريت دانش 1شکل
 

ی یک سيستم منطبق با نيازهای سازمان ی مدیریت دانش، یکی از اولين پيش نيازها توسعهبرای توسعه بعدفني و ابزاری: -1
ی روزافزون فناوری اطالعات، می باشد. این بعد در واقع اشاره مستقيم به مبحث فناوری دارد. در این بعد با توجه به توسعه

 ندارد.  مشکل خاصی وجود

بعد مهم دیگری که در توسعه سيستم مدیریت دانش باید به آن توجه نمود، بعد انسان است. بهترین  بعدانسان:-2
سيستمهای مدیریت دانش به تنهایی نمی تواند متضمن تمامی مؤلفه های مدیریت دانش شود. این انسان است که نقش در 

شود. به تعبير  فناوری اطالعات و مدیریت دانش در این بعد خالصه می فرآیند مدیریت دانش دارد. در واقع، فرق اساسی
( در تعریف 1999بسياری از دانشمندان این حوزه، دانش نمی تواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد. )جان ون یوبرن، 

« دانش توانایی است»رادایم دیگر برای توسعه مدیریت دانش نياز اساسی تغيير فرهنگ انسان ها ست. انسانهایی که به پا
 کنند.   معتقدند هيچگاه دانش خود را تسهيم نمی

ی ی مدیریت دانش در سازمانها باید به آن توجه نمود سازمان است. این بعد اشارهبعد دیگری که برای توسعه بعدسازمان:-3
ین بعد نيز اهميت به سزایی در دوام مدیریت مستقيم به تغييرات اساسی دارد که به صورت موازی باید در ساختار ایجاد شود. ا

با توجه به ی استراتژی خود همواره به این موضوع توجه داشته باشد. دانش در سازمان دارد. در واقع، سازمان باید در توسعه
 استفاده از این مدل در بررسی موضوع تحقيق لذا فرضيه ها به این شرح هستند:

های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار  بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتابعاد مدیریت دانش فرضيه اصلي: 
 است.

های دانش بنيان  بعد فنی و تکنولوژی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت فرضيه فرعي اول:
 استان اصفهان اثرگذار است

های دانش  سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت بعد فرضيه فرعي دوم: 
 بنيان استان اصفهان اثرگذار است.

های دانش بنيان  بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتفرضيه فرعي سوم: 
 استان اصفهان اثرگذار است.

 ش  شناسي تحقيق. رو3

پژوهشی توصيفی از شاخه مطالعات ميدانی  ٬پژوهشی کاربردی و از حيث نحوه گردآوری دادها ٬پژوهش حاضر ازحيث هدف 
پيمایشی است که مهمترین مزیت آن قابليت تعميم نتای به دست آمده می  ٬به شمار می آید.روش انجام پژوهش

 ن پژوهش بدین شرح است:باشد.مهمترین روشهای گردآوری اطالعات در ای

از منابع  ٬مطالعه کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و ادبيات موضوع پژوهش (1
 کتابهای مورد نياز و نيز از شبکه جهانی اطالعات استفاده شده است. ٬مقاالت ٬کتابخانه ای

برای تعيين روایی  ات مورد نياز از پرسشنامه استفاده گردیده است.پژوهش ميدانی: به منظور جمع آوری داده ها و اطالع (2
پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد.اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما وچند نفر از کارشناسان مدیریت 

استفاده گردیده است  1ی کرونباخدر این پژوهش به منظور تعيين پایایی آزمون از روش آلفادانش مورد تایيد قرار گرفته است.
پرسشنامه پيش آزمون گردید و سپس با  30محاسبه شد بدین منظور یک نمونه اوليه شامل  Spssکه با استفاده از نرم افزار 

                                                 
1 - Cronbachs Alpha 



 

 

 

ميزان ضریب اعتماد با روش آلفای   Spssآماری  استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار
. این عدد نشان دهنده ی آن است که باشد دار می معنی a =01/0بدست آمد که در سطح 94/0نباخ محاسبه شد که کرو

 پرسشنامه از قابليت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است .
 است.  1392های دانش بنيان استان اصفهان در سال  جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شرکت

پرسشنامه انجام و واریانس صفت  30در این پژوهش با توجه به اینکه واریانس جامعه نامعلوم بود ابتدا مطالعه مقدماتی با توزیع 
 مورد مطالعه برآورد و در نتيجه با استفاده از فرمول حجم نمونه به شرح زیر تعيين گردید. 
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باشد که از تعداد  بنيان استان اصفهان می های دانش نفر از کارکنان شرکت 200رای انجام تحقيق تعداد بنابراین حجم نمونه ب

باشد.بنابراین  % می5/96پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها  193پرسشنامه توزیع شده تعداد  200
گيری در این  آماری براین اساس انجام گرفته است.روش نمونههای  ی تحليل نفرمی باشندکه کليه 193نمونه نهایی این تحقيق 

های مستقر در  طور تصادفی از ميان شرکت ها، کارکنان به پژوهش، تصادفی ساده است. پس از مشخص شدن تعداد نمونه
 اند.  های علم و فناوری و مراکز رشد انتخاب شده پارك

  . تحليل داده ها،آزمون فرضيه هاويافته های تحقيق4
منظور بررسی وجود ارتباط بين متغيرهای این پژوهش از ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد و سپس برای درك  به

این ضریب از رابطه مقابل بدست می آید:                                         دار بودن ضریب همبستگی استفاده گردید. دار بودن این رابطه از آزمون معنی معنی
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 H0  ps ≤0  :ارتباط مستقيم و معناداری وجود ندارد. yو  xفرض صفر: بين  مرحله اول:
 :H1  p>0ارتباط مستقيم و معناداری وجود دارد. yو  xفرض مقابل: بين 

محاسبه آماره آزمون                                      مرحله دوم:
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645.105.0محاسبه مقدار بحرانی                                  :مرحله سوم  ZZ
a 

 گيری تصميم مرحله چهارم:
تر از  داری کوچک % چون سطح معنی 95گيرد. پس با اطمينان  قرار می H0، پس مقدار آماره آزمون در ناحيه رد Z> Za اگر 

درصد همبستگی  95گردد. به عبارت دیگر در سطح اطمينان  تأئيد می H1رد شده است و  H0توان گفت  ميزان خطا است، می
 وجود دارد. yو  xداری بين  مستقيم و معنی

ان های دانش بنيان استان اصفه ابعاد مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتبررسي فرضيه اصلي: 
های دانش بنيان استان اصفهان  : ابعاد مدیریت دانش  بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت H0اثرگذار است. 



 

 

 

های دانش بنيان استان اصفهان  : ابعاد مدیریت دانش  بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت H1اثرگذار نيست.
 اثرگذار است.

 یت دانش  و آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی: همبستگی ميان مدیر 2جدول 
 همبستگي

 مدیریت دانش آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی 

ضریب همبستگی 
 اسپيرمن

 آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی

 **374/0 000/1 ضریب همبستگی

 000/0 0 آزمون معنی داری دوطرفه

 131 188 تعداد

 مدیریت دانش

 000/1 **374/0 ضریب همبستگی

 0 000/0 آزمون معنی داری دوطرفه

 136 131 تعداد

 درصد معنادار است. 1همبستگی در سطح   .**

های دانش  بعد فنی و تکنولوژی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتبرسي فرضيه فرعي اول:  
کنولوژی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در : بعد فنی و ت H0 بنيان استان اصفهان اثرگذار است.

: بعد فنی و تکنولوژی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول  H1های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار نيست. شرکت
 های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار است. سازمانی در شرکت

 یت دانش و آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی: همبستگی ميان بعد فنی مدیر 3جدول 
 همبستگي

 
آمادگی برای پذیرش تحول 

 سازمانی

بعد فنی و تکنولوژی مدیریت 
 دانش

ضریب همبستگی 
 اسپيرمن

آمادگی برای پذیرش تحول 
 سازمانی

**444/0 000/1 ضریب همبستگی
 

آزمون معنی داری 
 دوطرفه

0 000/0 

 168 188 تعداد

تکنولوژی مدیریت بعد فنی و 
 دانش

**444/0 ضریب همبستگی
 000/0 

آزمون معنی داری 
 دوطرفه

000/0 0 

 173 168 تعداد

 درصد معنادار است. 1همبستگی در سطح   .**

های  سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکت بعد  بررسي فرضيه فرعي دوم: 
سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی  : بعد  H0استان اصفهان اثرگذار است.  دانش بنيان

سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بر آمادگی برای  : بعد H1   های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار نيست. در شرکت
 اصفهان اثرگذار است. های دانش بنيان استان پذیرش تحول سازمانی در شرکت

 سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش و آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی : همبستگی ميان بعد  4جدول 
 همبستگي

 
آمادگی برای پذیرش تحول 

 سازمانی

سازمانی یا ساختاری مدیریت  بعد 
 دانش

 001/0 000/1 ضریب همبستگیآمادگی برای پذیرش تحول  ضریب همبستگی اسپيرمن



 

 

 

آزمون معنی داری  سازمانی
 دوطرفه

0 987/0 

 162 188 تعداد

سازمانی یا ساختاری  بعد 
 مدیریت دانش

 000/1 001/0 ضریب همبستگی

آزمون معنی داری 
 دوطرفه

987/0 0 

 167 162 تعداد

 درصد معنادار است. 1همبستگی در سطح   .**

های  رهنگی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتبعد انسانی یا ف بررسي فرضيه فرعي سوم: 
: بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش بر آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در   H0دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار است.

نش بر آمادگی برای پذیرش تحول : بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت داH1های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار نيست. شرکت
 های دانش بنيان استان اصفهان اثرگذار است. سازمانی در شرکت

 : همبستگی ميان بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش و آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی 5جدول 

 همبستگي

 
آمادگی برای پذیرش تحول 

 سازمانی

بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت 
 دانش

ضریب 
بستگی هم

 اسپيرمن

 آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی

 **488/0 000/1 ضریب همبستگی

آزمون معنی داری 
 دوطرفه

0 000/0 

 156 188 تعداد

 بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش

 000/1 **488/0 ضریب همبستگی

آزمون معنی داری 
 دوطرفه

000/0 . 

 161 156 تعداد

 درصد معنادار است. 1 همبستگی در سطح  .**

 . نتيجه گيری5
، ارتباط معنادار و مستقيمی وجود دارد. دراین بررسی ميزان این ارتباط برابر استراتژی تحول سازمانیميان مدیریت دانش و  .1
می باشد. در حقيقت  000/0برابر  sigدرصد معنادار است چرا که مقدار  99درصد می باشد که در سطح اطمينان  4/37
های  آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکترضيه اصلی این تحقيق مبنی بر اثرگذار بودن ابعاد مدیریت دانش بر ف

آمادگی و بعد فنی مدیریت دانش ميان  .2درصد مورد تأئيد واقع می شود.  99در سطح اطمينان  دانش بنيان استان اصفهان
درصد می باشد که در سطح  4/44ستقيمی وجود دارد. ميزان این ارتباط برابر ، ارتباط معنادار و مبرای پذیرش تحول سازمانی

می باشد. بنابراین فرضيه فرعی اول این تحقيق مبنی بر  000/0برابر  sigدرصد معنادار است چرا که مقدار  99اطمينان 
های دانش بنيان استان  ر شرکتآمادگی برای پذیرش تحول سازمانی داثرگذار بودن بعد فنی و تکنولوژی مدیریت دانش بر 

آمادگی و  سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بعد ميان  .3درصد مورد تأئيد واقع می شود.  99در سطح اطمينان  اصفهان
درصد می باشد که در سطح اطمينان  1/0، ارتباط معناداری وجود ندارد. ميزان این ارتباط برابر برای پذیرش تحول سازمانی

می باشد. در حقيقت فرضيه فرعی دوم این تحقيق مبنی بر اثرگذار  987/0برابر  sigنادار نيست چرا که مقدار درصد مع 95
های دانش بنيان استان  آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتبودن بعد سازمانی یا ساختاری مدیریت دانش بر 



 

 

 

آمادگی برای و بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش . ميان 4 درصد مورد تأئيد واقع نمی شود. 95در سطح اطمينان  اصفهان
درصد می باشد که در سطح  8/48، ارتباط معنادار و مستقيمی وجود دارد. ميزان این ارتباط برابر پذیرش تحول سازمانی

تحقيق مبنی بر  می باشد. بنابراین فرضيه فرعی سوم این 000/0برابر  sigدرصد معنادار است چرا که مقدار  99اطمينان 
های دانش بنيان استان  آمادگی برای پذیرش تحول سازمانی در شرکتاثرگذار بودن بعد انسانی یا فرهنگی مدیریت دانش بر 

 درصد مورد تأئيد واقع می شود. 99در سطح اطمينان  اصفهان

 

 منابع 
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Abstract 

One of the factors that have more effect on transition strategy in an organization is strategy of 

knowledge management.In many times the knowledge is a base for effective use of important 

resources.Organizational transition and attitude with it whithout knowledge management and 

continuing underestanding of organizational experiences will be impossible. The research aim is 

survey of effect of knowledge management aspects on acceptance preparation of organizational 

transition in knowledge-based companies in Isfahan province. The research in terms of aim is applied 

research that according descriptive and collective methed and with use of three dimensions Povloski 

model accomplished. Statistic population is including all of employees of knowledge based companies 

in Isfahan province in 2013, so samplin methed is simple random sampling. The research results 

shows that knowledge management dimension,and two dimensions of technical and humanity, have 

effect on acceptance preparation of transition, but structural dimension hasnot effect.  
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