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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to provide a suitable model for effective 

factors in the establishment of SKM system in Payam Noor University of the West. 

 

Methodology: The present research is applied in terms of purpose and in terms of 

nature and method, survey, descriptive-analytical. The statistical population in the 

quantitative section includes 425 scientific members of Payame Noor University of 

West Country (Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam). Using Cochran 

formula, 202 individuals were selected as sample. In the qualitative section, 30 

experts were selected. Using interviews and Delphi techniques, factors affecting the 

establishment of the SKM system at Payame Noor University were identified. 

 

Findings: Effective factors were classified in nine main groups (knowledge 

processes, information technology, organizational culture, organizational climate, 

organizational learning, social capital, human resources, organizational innovation, 

leadership and commitment), and the research model was developed. Then, the 

questionnaire was distributed among the statistical population and analyzed using 

SMART-PLS. Validity (confirmatory factor analysis) and reliability (Cronbach's 

alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measurement tools have 

good validity and reliability. 

 

Discussion and Conclusion: The results of hypothesis testing using t-test and path 

coefficients (β) showed that 9 factors have a positive and significant relationship 

with strategic knowledge management. 
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 همقدم
ـ   ةعصر کنونی، دور بینـی اسـت.   یشتحوالت شتابنده و غیرقابـل پ

هـای  وضعیت مدیریت در جامعه ما بیـانگر تـوازن میـان پیگیـدگی    
بینـی و  هـا در پـیش  ها و عدم توانایی این سازمانروزافزون سازمان

ها برای مقابلـه بـا   هاست. سازمانمقابله با این تحوالت و پیگیدگی
های احتمـالی، نااـار هسـتند    تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت

، نقـا  ضـعیر را   هـای خـود را بشناسـند   ها و توانمندیکه ظرفیت
ده و به تقویت نقـا  قـوت بپردازنـد. اـرا کـه مسـائل و       کرترمیم 

انان پیگیـده و درهـم شـده کـه تشـخی       مشکالت مدیریت آن
هـا و پیگیـده   میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان یآسانبهمشکل 

ده اسـت. در  کـر هـا را مضـاعر   بودن رفتار کارکنان، این پیگیدگی
هایی موفق و کامیاب هستند کـه بـا کسـب    انین شرایطی سازمان

دانش و راهبردهای آن و آگاهی وسیعی از عوامـل محیطـی بـرای    
حفظ بقا و حیات خود، بتوانند زمینه رشد و افزایش عملکرد سـازمان  

هـای تحقـق ایـن امـر مقولـه      را بهبود و ارتقا بخشـند. یکـی از راه  
های آن است. مـدیریت دانـش در سـال    تراتژیمدیریت دانش و اس

ای نـه انـدان دور قـدرت و مزیـت     مطرح شد و در گذشـته  7910
انسانی، دسترسی بیشتر بـه منـابع    ةرقابتی یک سازمان با یک جامع

شد. اما امروزه شرایط به کلی متحول شـده و در  مادی محسوب می
سـتراتژی  هـا در ا ترین مزیت رقابتی برای سازمانحال حاضر اصلی

 (.4 :7011)آزاد شهرکی،  مدیریت دانش تجلی پیدا کرده است
ارا که در مطالعات مدیریت دانش، مفاهیم مربو  بـه نگـرش   

 .اسـت استراتژیک به مـدیریت دانـش، مفـاهیمی جدیـد و ابـداعی      
که سـازمان جهـت مـدیریت    کند میاستراتژی مدیریت دانش بیان 

های مدیریت دانـش )شـامل   های دانشی خود و اجرای فراینددارایی
دانـش(، اگونـه و بـا اـه حجـم       یریکارگبهکسب، خلق، انتقال و 

هـای  هـای دانشـی کنتـرل و از دانـش    بر دارایی دبایگذاری سرمایه
د و بیشـتر بـر   کننـ گیـری  صریح و ضمنی موجود در سازمان بهـره 

برداران از کدام نوع دانش متمرکز باشد. راهبرد مدیریت دانـش  بهره
د که هدف کنحرکت در جهت اهداف سازمان را مشخ  میمسیر 

اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در راهبـرد  
 یها و استانداردسازی اجـزا سازی، فعالیتیند پیادهامدیریت دانش فر

و  اتیــعمل. مجموعــه گیــردمــدنظر قــرار مــیهــا حــلراهاصــلی 
د شـو یت دانش موجب مـی های سازمان در پرتو راهبرد مدیرفعالیت

د، بـه  کنـ صـورت مـؤثر و کارآمـد عمـل      تا نظام مدیریت دانش به
د و در راسـتای حمایـت از سـازمان، بـه     شـ سازمان ملحـق  فرهنگ

 (.01 :2007، 7تکتمدهد )کارکرد مؤثر خود ادامه 

                                                                      
1. Tectem 

توســعه و  ةنــیدرزمهــای زیــادی در حــال حاضــر هرانــد ســازمان
اند و بعضی گذاری هنگفتی کردهاستراتژی دانش سرمایه سازیپیاده

ها زیادی وجود دارند که بـا  اند، اما سازماندر کارهایشان موفق شده
اند. فقـدان سـازوکارهای صـحیح    شکست در این زمینه مواجه بوده

ارزیابی مدیریت دانش استراتژیک و همگنین درک ضعیر مـدیران  
ده کـه  سازی این مقوله باعـ  شـ  در شناسایی عوامل مؤثر در پیاده

( رهبــری و تعهــد و 2075) 2فــرزین و همکــاران»اکثــر محققــان 
ینـدهای دانـش، ارزیـابی    ا( فر2070) 0؛ الحمـودی یسـازمان فرهنگ

( فناوری اطالعات، 2001) 5عملکرد، جوسازمانی؛ اانگ و همکاران
 4، رهبری و ارزیابی عملکـرد؛ کـیم یـو و همکـاران    یسازمانفرهنگ

 6ی اطالعـات؛ دانوقـو و همکـاران   و فناور یسازمانفرهنگ( 2000)
و ســاختار ســازمان؛ هاشــمیان  یســازمانفرهنــگ( فنـاوری،  7999)

( فنـاوری اطالعـات و سـاختار سـازمانی،     7015بجنوردی و افرازه )
اجتمـاعی، خـدیور و همکـاران     ة( سـرمای 7016اعرابی و همکاران )

، فنــاوری اطالعــات، یســازمانفرهنــگ( ســاختار ســازمانی، 7090)
، ســاختار ســازمانی، فنــاوری یســازمانفرهنــگ( 7016ده )زاحســن

تعهـد و یـادگیری سـازمانی: محمـدی صـدر و       -اطالعات، رهبری
( منـابع انسـانی؛   2072) 1سـرنا  «( نوآوری سازمانی7090همکاران )

کـه بـر مـدیریت    بپردازنـد   به شناسایی عوامل ذکر شده در سازمان
 قاعـده نـور نیـز از ایـن     دانش استراتژیک اثر دارند که دانشگاه پیام

 مستثنی نیست.
دلیل گرایش مدیریت سنتی در نـزد مـدیران   در غرب کشور به

دانشگاهی و نیز عدم وجود یک سیستم مدیریت دانش اسـتراتژیک  
یک الگو استفاده کنند، مـا را بـر    عنوانبهها بتواند از آن که دانشگاه

ام برسـانیم. امـا   نور انجـ  امیپآن داشت تا این موضوع را در دانشگاه 
که دانشگاه پیـام نـور   این رغمیعلگفته شود که  دبای زیهر اقبل از 

هـای کشـور خـدماتی    که بیش از سه دهه همسو با دیگر دانشـگاه 
علمی کشور ارائه کرده اما امروزه، با افـت دانشـجو    ةارزنده به جامع

 هـا هـم  دانشگاه دیگرمواجه بوده که البته این شرایط در ( 7 )جدول
راهبردی اندیشیده شـود تـا بتوانـد ضـمن      ةوجود دارد. اما باید برنام

آورده شـده   مسـلله کمبود رفع دانشجو ]طبق سند که در پایان بیان 
دانشگاه بتواند درآمدزایی داشته باشد و به حیـات خـود ادامـه     است[

که حذف شوند های سنتی ، باید بعضی از رشتهسببدهد. به همین 
زهای جامعه نیستند و در عوض بایـد بـه سـمت    دیگر جوابگوی نیا

ـای کارشناسـی   و اند نظمی بـرای رشـته   یارشتهانیمهای رشته ه

                                                                      
2. Farzin & et al. 

3. Alhamoudi 

4. Chong & et al. 

5. Kim Yu & et al. 

6. Donoghue & et al. 

7. Serna 
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ـ     7ارشد حرکت کرد ـاد   د و همگنین بـرای افـزایش درآمـد بای بـه ایج
ــه ــزاری دورهزمین ـای برگ ــدهای  هـ ــوزش از راه دور در واح ـای آم هـ
 ةی برنامـ . هـدف از اجـرا  2اقدام کرد جوارمهو کشورهای  یمرزبرون

راهبردی این است که دانشگاه پیام نور بتوانـد ضـمن حفـظ کیفیـت     
دانشگاه در امر تدریس و درآمدزایی داشته باشد که این خود متکی بـه  
این است که دانش راهبردی در دانشگاه پیام نور برای رسیدن به ایـن  

ـای آن جهـت     امر به ـا از مزای طور کارآمد و اثربخش مدیریت شـود. ت
جست. اـرا کـه مـدیریت دانـش      اهداف راهبردی خود، بهره پیشبرد

ـازمانی  استراتژیک با فرایندها و نوسازی هایی در ارتبا  است که هر س
ـال و  از آن توانندمی «دانشگاه پیام نور»جمله  من ، در جهت خلق، انتق

ـای راهبـردی   گیـری تسهیم دانش بـرای گـرفتن بهتـرین تصـمیم     ه
المللی کـردن واحـدهای   و بین های ارشدخویش ازجمله تأسیس رشته

ـار  های غرب کشور برای جذب دانشجومرزی استان بـرد. بـدن    به ک
ترتیب استقرار عوامل مؤثر بر طراحی یک سیستم کارآمد و اثـربخش  

ـای غـرب   مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور در اسـتان  ه
و از ایـن طریـق    ردهتواند مزیت رقابتی پایدار را ایجاد کـ کشور که می

ـایی  و از بحرانی که داار آن شده شان برسندبه هدف راهبردی اند، ره
 شود.یابند، مطرح می

شود که مشکل دانشگاه می بیانهای فوق، با توجه به گفته ،لذا
پیام نور غرب کشور عدم شناسایی عواملی اسـت کـه بـر مـدیریت     

یریت دانـش  توانـد مـؤثر باشـد اـرا کـه مـد      دانش استراتژیک می
هـایی از آن  در باال نمونـه  هایی کهاستراتژیک با فرایندها و نوسازی

هـا در گـرفتن   از آن تواننـد گفته شد ارتبـا  دارد کـه دانشـگاه مـی    
 برد. به کارهای استراتژیک خود گیریبهترین تصمیم
با توجه »و  7505دانشگاه پیام نور در افق  اندازاشمطبق سند 
و  جـا همههمه، در  به آموزش عالی برای ترسیدس« به تحقق شعار

دانشگاهی اسـت اسـالمی، پیشـرو،     «دانشگاه مذکور»وقت همهدر 
ترین دانشگاه بـاز در دنیـای اسـالم بـا     بالنده، جذاب در حد شاخ 

های باز منطقه آسیای جایگاه اول علمی و فناوری در سطح دانشگاه
ح جهـانی، جـامع و   جنوب غربی در عین ممتاز و معتبر بودن در سط

فراگیر در گستره سرزمینی و فرا سرزمینی و منطبق با استانداردهای 
منـد  جهانی و ملی در تولید و اشاعه علم، آموزش و پژوهش و بهـره 

های معتبر داخلی و خارجی برای تربیـت  دانشگاه استادان از خدمات

                                                                      
نور از  امیدانشگاه پ استیر دیبازد» بیشتر رجوع شود بهاطالعات  برای .7

تاریخ  http://pnu.ac.ir در سایت زیر: «نور مرکز زاهدان امیدانشگاه پ
 00/1/7095مراجعه 

در نشست  یدیابوسع یدکتر رستم» رجوع شود بهبرای اطالعات بیشتر . 2

 «یاسالم یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یبا اعضا یمیصم
 71/9/7095تاریخ مراجعه  http://pnu.ac.ir :در سایت زیر

کشور خصوصاٌ تربیـت   ازیموردنهای مؤثرترین دانشجویان در عرصه
 برای توسعه و تعالی مناطق کمتر برخـوردار کشـور.   آموختگانانشد
این دانشگاه مجبور است تا برای تحقق این شعار بـه ]مـدیریت    ،لذا

ـ راهبـردی )  خألتا بتواند  دانش استراتژیک[ متوسل شده  رغـم یعل
اینکه دانشگاه پیـام نـور کـه بـیش از سـه دهـه همسـو بـا دیگـر          

علمی کشور ارائه کـرده   ةده به جامعهای کشور خدماتی ارزندانشگاه
راهبـردی   ةاما امروزه، با افت دانشجو مواجـه بـوده. امـا بایـد برنامـ     

اندیشیده شود تا بتواند ضمن کمبود رفع دانشجو، دانشگاه بتواند بـه  
که در این زمینه برای رسیدن بـه ایـن شـعار     (حیات خود ادامه دهد

کل عدم شـناخت دقیـق   وجود دارد برطرف کند، البته در این را مش
کـه   تا جایی است دانش راهبردی توسط مدیران و کارکنان دانشگاه

ریاست دانشگاه پیـام نـور در    00/1/7095ای که در تاریخ در جلسه
کــه بــا اعضــای  71/9/7095مرکــز دانشــگاهی زاهــدان و تــاریخ 

کمیسیون آموزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـالمی داشـته،      
سازی درسـت راهبـردی کـردن دانـش در     هایشان به شناخت و پیاد

بـه شـعار    توان از این راهپیام نور تأکید فراوان داشتند و فرمودند می
 خود دانشگاه جامعه عمل پوشاند.

 ن، در ایـن تحقیـق   امحققـ با توجه به شـرایط فـوق،    تیدرنها
 مـؤثر دنبال شناسایی عواملی خواهند بود که بر دانـش راهبـردی   به

ه بتوان از این طریـق مـدلی را بـرای آن شـعار     است و امید است ک
 طراحی کرد.

تـوان مـدل   شود کـه آیـا مـی   این سؤال مطرح می به عبارتی،
نهایی و جامعی از عوامل مؤثر بـر مـدیریت دانـش اسـتراتژیک در     

ابتـدا  دانشگاه پیام نور غرب کشور ارائه کرد؟ در این راستا با بررسی 
و نظـر خبرگـان،   تکنیک دلفی ( و بعد با 2جدول ) 3پیشینه پژوهش

عوامل اصلی در دانشگاه پیام نور استخراج و در نه گروه اصـلی کـه   
، یسـازمان فرهنـگ شامل: فراینـدهای دانـش، فنـاوری اطالعـات،     

اجتمـاعی، منـابع انسـانی،     ة، یادگیری سـازمانی، سـرمای  یجوسازمان
متغیرهای مستقل ایـن   عنوانبهبود  رهبری و تعهد ،نوآوری سازمان

شناسـایی  مـدیریت دانـش اسـتراتژیک    آن  پژوهش و متغیر وابسته
 .شد

                                                                      
 نقـش  در مـدیران  کـه  گام حساسـی  دانش، سازی مدیریتپیاده از قبل .0

شناسایی عوامـل مهمـی   دهند.  انجام خود سازمان برای ها بایداستراتژیست
 در تأثیرگـذار  عوامـل  کـه  از آنجاییهستند که بر مدیریت دانش تاثیر دارد. 

 گیریتصمیم و و تحلیل تجزیه و بوده زیاد دانش مدیریت استراتژی انتخاب

ها بـا  سازمان اکثر در یاستراتژ این انتخاب دارد، متعددی عوامل به بستگی
 رو است. پس از مرور مبانی نظری تحقیـق، تعـدادی از عوامـل   مشکل روبه

 در انـد کـه  شـده  شناسایی دانش های مدیریتاستراتژی براستقرار تأثیرگذار

 .است شده داده ( نشان2) جدول
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 ریزش دانشجو طی اند سال اخیر در کشور .1جدول 

 تعداد دانشجو سال تحصیلی
 کارشناسی

14-15 012065 

16-14 619021 

11-16 7706410 

11-11 145477 

19-11 107211 

90-19 902070 

97-90 7059066 

92-97 146200 

90-92 162570 

95-90 664527 
 آمار پیام نور .منبع        

 
 

بر استراتژی مدیریت دانش رگذاریعوامل تأث .2جدول 

 SKM رگذاریتأثعوامل  پژوهشگر سال
 یندهای دانشافر الحمودی 2070
  ان و فانگ 2072
 وری اطالعاتافن جاو و جانگ 2070

  گلدن 2009
 یانگ و همکاران 2009

 اانگ و همکاران 2009

 اانگ و همکاران 2001

 گرینر و همکاران 2001

 ایانگ 2005

 کیم و همکاران 2000

 ککزسمل 2002

 اوی و لی 2000

 دانوقو و همکاران 7999

 خدیور و همکاران 7090

 رزمی و همکارن 7092

 جواهری و همکاران 7092

 اخوان و همکاران 7019

 زادهحسن 7016

 هاشمیان بجنوردی و افرازه 7015

 یسازمانفرهنگ فرزین و همکاران 2075
  وو و همکاران 2070
 گلدن 2009

 یانگ و همکاران 2009

 اانگ و ونگ 2009

 جانگ و همکاران 2009

 اوی و همکاران 2001
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 کیمبل و بوردن 2001

 اانگ و همکاران 2001

 گرینر و همکاران 2001

 یانگا 2005

 کیم و همکاران 2000

 ککزسمل 2002

 اوی و لی 2000

 دانوقو و همکاران 7999

 خدیور و همکاران 7090

 جواهری و همکاران 7092

 اخوان و همکاران 7019

 ساختار سازمانی گلدن 2009
  یانگ و همکاران 2009
 اانگ و همکاران 2009

 جانگ و همکاران 2009

 مکاراناوی و ه 2001

 کیمبل و بوردن 2001

 ایانگ 2005

 اوی و لی 2000

 دانوقو و همکاران 7999

 خدیور و همکاران 7090

 جواهری و همکاران 7092

 اخوان و همکاران 7019

 زادهحسن 7016

 هاشمیان بجنوردی و افرازه 7015

 جوسازمانی الحمودی 2070

 یادگیری سازمانی زادهحسن 7016

 اجتماعی ةسرمای لین 2001

  محمودی میمند و شهابی 7095
 منابع انسانی سرنا 2072
 اوی و جونگ 2070

 

 وو و همکاران 2070

 اانگ و همکاران 2009

 اانگ و ونگ 2009

 کیمبل و بوردن 2001

 ایانگ 2005

 اوی و لی 2000

 اخوان و همکاران 7019

 وری سازمانینوآ محمدی صدر و همکاران 7090

 رهبری و تعهد فرزین و همکاران 2075

 اانگ و همکاران 2001
 

 زادهحسن 7016

)مدیریت( ارزیابی  الحمودی 2070
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 عملکرد

  اانگ و همکاران 2001

 
 مشخ  0زیرسازه مربو  به هریک از متغیرهای مستقل در جدول 

 
ــژوهش  ــدل پ ــدوین  هــاهیفرضــ و شــده اســت و ســپس م ــت دش

 متغیرهای مستقل و زیر سازها: 3جدول 

 زیر سازه نشانگر زیر سازه سازه

 فرایندهای دانش

 

q1 اکتساب دانش 

q2 ایجاد دانش 

q3 ذخیره کردن دانش 

q4 توزیع دانش 

q5 نگهداری از دانش 

 

 

 فناوری اطالعات

q6 ویژگی برونداد 
q7 درک سودمندی استفاده از فناوری اطالعات 

q8  آسان فناوری اطالعات یریرگکابهدرک 

q9 نگرش به استفاده از فناوری اطالعات 

q10 لذت مورد انتظار 

q11 تمایل به استفاده از فناوری اطالعات 

 

 

 یسازمانفرهنگ

q12 مشارکتی 

q13  یکپاراگیثبات و 

q14 یریپذانعطاف 

q15 یتیمأمور 

یجوسازمان  q16 روحیه گروهی 

q17 مزاحمت 

q18 صمیمیت 

q19 یمندعالقه 

q20 مالحظه گری 

q21 یریگفاصله 

q22 نفوذ و پویایی 

 

 

 یادگیری سازمانی

 

q23 مشترک اندازاشم 
q24 یسازمانفرهنگ 

q25 کار و یادگیری تیمی 

q26 رهبری مشارکتی 

q27 توسعه شایستگی کارکنان 

q28 ساختار سازمانی 

q29 استراتژی 

ی سازمانینوآور  

 

q30 نوآوری تولیدی 

q31 نوآوری فرایندی 

q32 نوآوری اداری 

اجتماعی ةسرمای  q33 عنصرشناختی 

q34  یارابطهعنصر 

q35 عنصر ساختاری 
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 سبک رابطه مدار q36 رهبری و تعهد

q37 سبک وظیفه مدار 

 آموزش و توسعه q38 مدیریت منابع انسانی

q39 ارزیابی عملکرد 

q40 جبران خدمات 

q41 روابط با کارکنان 

q42 سالمت و ایمنی 

q43 استخدام و انتخاب 

   

مدل مفهومی پژوهش .1نمودار   

با توجه به پیشینه پژوهش و همگنین مدل مفهومی ارائه شده، 
 شود:نه فرض اصلی در نظر گرفته می

 داری بایمثبت و معن ةاول: فرایندهای دانش رابط ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

با  دارییمعنمثبت و  ةرابطدوم: فناوری اطالعات  ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

با  دارییمعنمثبت و  ةرابط یسازمانفرهنگسوم:  ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

با مدیریت  دارییمعنمثبت و  ةرابط یجوسازماناهارم:  ةفرضی
 یک دارد.دانش استراتژ

با  دارییمعنمثبت و  ةرابطپنجم: یادگیری سازمانی  ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

با  دارییمعنمثبت و  ةرابطاجتماعی  ةششم: سرمای ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

با مدیریت  دارییمعنمثبت و  ةرابطهفتم: منابع انسانی  ةفرضی
 دانش استراتژیک دارد.

با  دارییمعنمثبت و  ةرابطهشتم: نوآوری سازمان  ةفرضی
 مدیریت دانش استراتژیک دارد.

داری با مدیریت یمثبت و معن ةرابطنهم: رهبری و تعهد  ةفرضی
 دانش استراتژیک دارد.

 

 پژوهش شناسیروش
است و از  «تحقیقات کاربردی»این تحقیق از نظر هدف از نوع 

 تحقیقـات پیمایشـی و  » هـا، از نـوع  گـردآوری داده  ةنظر نحـو 
 نیـی دنبـال تع بـه  نااست. از آنجا که محقق «یلیتحل -یفیتوص
ــ ةرابطــ ــتحق یرهــایمتغ نیب ــتحق نیــاســت، ا قی ــوع  قی از ن
بـا رجـوع بـه     ،یاست. در بخـش نظـر   «یهمبستگ قاتیتحق»

انجـام   یبرا ازیموردناطالعات  ،ینترنتیا گاهیها و پاکتب، مجله
 هاداده یآورجمع یبرا یدانیشد. در بخش م یآورجمعپژوهش 
پرسشـنامه اسـتفاده شـد. در گـام اول و بـا       یریگاندازهاز ابزار 
 کیدانش اسـتراتژ  رتیعوامل مؤثر بر مد ،ینظر یمبان مطالعه

ـ نفـر از خبرگـان ا   00 از طریقو سپس  شده نییتع عوامـل   نی
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در قالـب   ییعوامـل نهـا   یقرار گرفتند. در گام بعـد  دییتأمورد 
نفر  202 نیبود. ب کرتیل یانهیگز 4 ریط یه داراک پرسشنامه
 یسازمدل قیاز طر ،ییشد و در گام نها عیتوز یعلم یاز اعضا

ـ و تحل هیها مورد تجزداده ،یمعادالت ساختار قـرار گرفتنـد.    لی
 یعلمـ  ینفـر از اعضـا   524شامل  قیتحق نیدر ا یجامعه آمار
نفر بود کـه   202نور غرب کشور بود. حجم نمونه  امیدانشگاه پ
کوکران به دست آمده و انتخاب افراد به روش  مولفر قیاز طر
پرسشـنامه، ابتـدا    ییسنجش روا یساده بوده است. برا یتصادف

قـرار گرفـت    دییو عوامل مورد تأ عیتوز نظرصاحبنفر  00 نیب
 SPSS ابـزار کرونباخ بـا اسـتفاده از    یآلفا ،ییایبرآورد پا یبرا

ه شـده پرسشـنامه مـورد اسـتفاده     محاسـب  یمحاسبه شد. آلفـا 
بـاالتر از   یآلفـا  بیضـر  کهنیا. با توجه به دشمحاسبه  0،104
پرسشـنامه مـذکور را    ییایپا توانیم ،لذا .درصد قبول است 10

 کرد. یابیخوب ارز
 

 پژوهش هايافتهي
استفاده شده اسـت.   یجزئمقاله از روش حداقل مربعات  نیا در
 ةمعادل یسازاست. مدل یاختارمعادله س یسازمدل یبرا یروش

ـ  ای ریمس یهامدل لیتنها ابزار تحل یساختار  اسـت. مـدل   یعل 
 ریوابسته دارند که دو متغ ریسه متغ کمدست ق،یتحق نیا ریمس

 یمسـتقل را بـاز   ریمتغ شوابسته نق ریمتغ نیسوم یوابسته برا
ـ متغ عنـوان بهگانه نه ریمتغ قیتحق نی. در اکندیم مسـتقل و   ری
وابسته در نظر گرفتـه   ریمتغ عنوانبه کیدانش استراتژ تیریمد

 یهامؤلفه لیاست از تحل یبیروش ترک نی، ادرواقع. شده است
و  کنـد ینهفتـه مـرتبط مـ    یرهایها را به متغکه شاخ ،یاصل
نهفتـه را   یرهـا یاز متغ یستمیس جادیر، که امکان ایمس لیتحل

هـا  شـاخ   ةدهنداننشکه  یی. برآورد پارامترهاسازدیفراهم م
حداقل مربعـات   یهاکیبا استفاده از تکن ر،یهستند و روابط مس

ـ . در اردیـ گیصورت م یمعمول ابتـدا   دیـ روش، پژوهشـگر با  نی
مـورد   فزاراها را مشخ  کند. نرمساختار مدل و روابط شاخ 

ـ اسـت. ا  Smart-Plsپژوهش  نیاستفاده در ا افـزار از  نـرم  نی
ـ  معـادالت   یهـا ارائـه مـدل   یبـرا  یروش حداقل مربعات جزئ

حاصـل از   یهـا ی. در ادامـه خروجـ  کنـد یاستفاده مـ  یساختار
 آورده شده است. هاآن لیافزار و تحلنرم

 

 

 ضرایب مسیر مدل. 2نمودار 
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 Tنتایج آزمون . 3نمودار 

 

 ةدار بـودن رابطـ  یا معنی T (T-Value)است ارزش  ذکرقابل
 96/7بیشـتر از   Tاگـر مقـدار    .نددهمتغیرها را بر هم نشان می

دار اسـت. اگـر بـین    مثبت وجود دارد و معنـی  ةباشد یعنی، رابط
ـ  ةباشد رابطـ  -96/7تا  +96/7 اگـر  وجـود نـدارد و    دارییمعن

 داریمعنـ  یولمنفی دارد  ةباشد یعنی رابط - 96/7از  ترکواک
باشـد بـدین    6/0است و همگنین ضـرایب مسـیر اگـر بـاالی     

میان دو متغیر وجـود دارد، اگـر بـین     تباطی قویمعناست که ار

باشـند ارتبـا     0/0باشند ارتبا  متوسط و اگر زیـر   6/0تا  0/0
آمـده از   بـه دسـت  هـای  (. داده2000این، دارد )ضعیفی وجود 

د و مطـابق  شـ اجـرا   SmarT Plsافـزار  تحقیق میدانی در نرم
 آمـد تحلیـل هریـک از    به دسـت نتایج فوق  0و  2نمودارهای 
بـه   اسـت هـای تحقیـق   فرضـیه  ةدهنـد نشان درواقعروابط که 

 نشان داده شده است. 5صورت مفید و مختصر در جدول 

 

 هاهخالصه نتایج حاصل از آزمون فرضی .8جدول 

 میزان رابطه دارییسطح معن Tارزش آزمون  ضریب مسیر هاهفرضی

 ضعیر داریمعن 100/0 277/0 اول

 متوسط ردایمعن 511/1 416/0 دوم

 متوسط داریمعن 051/6 417/0 سوم

 ضعیر داریمعن 140/2 704/0 چهارم

 ضعیر داریمعن 611/2 717/0 پنجم

 ضعیر داریمعن 564/4 260/0 ششم

 ضعیر داریمعن 440/2 740/0 هفتم

 متوسط داریمعن 140/4 510/0 هشتم

 ضعیر داریمعن 041/2 717/0 نهم
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بر پایه نتایج حاصل از آزمون فرضـیات  که  5به جدول  با توجه
 ةتـوان عنـوان کـرد کـه: نتیجـ     آمده است می به دستتحقیق 

 و 277/0اول با توجه به ضریب مسـیر   ةحاصل از آزمون فرضی
 ةدهـد کـه فراینـدهای دانـش رابطـ     ، نشان میT 100/0مقدار 

ــ ــت و معن ــش   دارییضــعیر، مثب ــا مــدیریت دان و متوســط ب
و  416/0دوم با ضریب مسیر  ةمون فرضیدر آز استراتژیک دارد.

فنـاوری اطالعـات   ، این نتیجه حاصل شد کـه  T 511/1مقدار 
با مدیریت دانش اسـتراتژیک   دارییمعنضعیر، مثبت و  ةرابط
 417/0سوم با ضریب مسیر  ة. نتایج حاصل از آزمون فرضیدارد

 ةرابطـ  یسازمانفرهنگ، گواه بر این دارد که T 051/6و مقدار 
با مدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد.    دارییمعن، مثبت و ضعیر

و  704/0اهارم با ضـریب مسـیر    ةنتایج حاصل از آزمون فرضی
ضعیر،  ةرابط یجوسازمان، گواه بر این دارد که T 140/2مقدار 

با مـدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد. نتـایج      دارییمعنمثبت و 
و مقـدار   717/0پنجم با ضریب مسـیر   ةحاصل از آزمون فرضی

T 611/2  ضـعیر،   ة، گواه بر این دارد یادگیری سـازمانی رابطـ
با مـدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد. نتـایج      دارییمعنمثبت و 

و مقـدار   260/0ششم با ضریب مسـیر   ةحاصل از آزمون فرضی
T 564/4ضـعیر،   ةاجتماعی رابط ة، گواه بر این دارد که سرمای

با مدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد. آزمـون     دارییمعنمثبت و 
، گواه بر T 440/2و مقدار  740/0هفتم با ضریب مسیر  ةفرضی

ـ  ةاین دارد که منابع انسانی رابط داری بـا  یضعیر، مثبت و معن
هشتم با ضـریب   ةمدیریت دانش استراتژیک دارد. آزمون فرضی

ی ، گواه بر این دارد کـه نـوآور  T 140/4و مقدار  510/0مسیر 
بـا مـدیریت دانـش     دارییمعنـ متوسط، مثبت و  ةسازمان رابط

و  717/0نهم با ضـریب مسـیر    ةاستراتژیک دارد. آزمون فرضی
 ةگواه بر این دارد کـه رهبـری و تعهـد رابطـ     ،T 041/2مقدار 

 با مدیریت دانش استراتژیک دارد.داری یمعنمتوسط، مثبت و 
ش از روایـی  ارزیابی روایـی پـژوه   منظوربهروایی پژوهش: 

های سازه یا عامل استفاده شده که یکی از پرکاربردترین مقیاس
روش تحلیل عاملی تأییدی  طریقمحاسبه اقدر روایی است و 

دهـد کـه اوال    شود. مقدار عامل تأییدی نشـان مـی  محاسبه می
همگرایی با سازه مورد بررسی دارنـد.   ةاقدر هر نشانگرها رابط
ها در یک سازه دارای بار عاملی بـاالیی  ثانیا  اقدر هر نشانگر تن

تحلیل عـاملی تأییـدی اساسـا  یـک روش      گریدعبارتبهاست، 
آزماید کـه نشـانگرهایی   آزمون فرضیه است و این مطلب را می

که برای معرفـی سـازه یـا متغیرهـای مکنـون در نظـر گرفتـه        
هستند یـا نـه و همگنـین مشـخ       هاآنمعرف  واقعا اند، شده
 هـا آن Tنشـانگرهایی کـه در بـرآورد سـازه مقـدار      د که کنمی
نیست حذف شوند. این عمل جهت کاهش منابع خطـا   داریمعن

گیرد. نتـایج ایـن تحلیـل در    های آتی صورت میپژوهش جهت
آورده شده است. در مـدل معـادالت سـاختاری بـرای      4جدول 
پارامترهای مدنظر در مدل از شاخ  آمـاری   دارییمعنآزمون 

T پارامترهایی کـه   با توجه به نتایج تحقیقشود. لذا اده میاستف
 است. داریمعناز لحاظ آماری  96/7 تربزرگدارای مقادیر 

 

 های پژوهش، در مورد زیرسازهیریگاندازهمقادیر مدل  .0جدول 

ازهنشانگر زیر س سازه  tارزش  مقدار بار عاملی زیر سازه 

427/0 اکتساب دانش q1 فرایندهای دانش  019/1  

q2 697/0 ایجاد دانش  510/22  

q3 179/0 ذخیره کردن دانش  179/29  

q4 440/0 توزیع دانش  411/1  

q5 956/0 نگهداری از دانش  765/710  

059/0 ویژگی برونداد q6 فناوری اطالعات  067/4  

q7 416/0 درک سودمندی استفاده از فناوری اطالعات  951/6  

q8  وری اطالعاتآسان فنا یریکارگبهدرک  594/0  470/1  

q9 161/0 نگرش به استفاده از فناوری اطالعات  702/27  

q10 171/0 لذت مورد انتظار  215/22  

q11 157/0 تمایل به استفاده از فناوری اطالعات  195/50  

یسازمانفرهنگ  q12 140/0 مشارکتی  247/22  

q13  یکپاراگیثبات و  117/0  101/71  

q14 یریپذانعطاف  012/0  661/72  

q15 یتیمأمور  610/0  777/9  
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یجوسازمان  q16 246/0 روحیه گروهی  965/2  

q17 564/0 مزاحمت  070/1  

q18 561/0 صمیمیت  919/2  

q19 یمندعالقه  212/0  674/7  

q20 111/0 مالحظه گری  216/79  

q21 یریگفاصله  007/0  106/7  

q22 465/0 نفوذ و پویایی  107/0  

مشترک اندازاشم q23 یادگیری سازمانی  622/0  650/70  

q24 یسازمانفرهنگ  104/0  726/02  

q25 606/0 کار و یادگیری تیمی  407/1  

q26 500/0 رهبری مشارکتی  447/0  

q27 451/0 توسعه شایستگی کارکنان  110/4  

q28 294/0 ساختار سازمانی  161/2  

q29 015/0 استراتژی  019/5  

تولیدی نوآوری q30 نوآوری سازمانی  614/0  190/1  

q31 499/0 نوآوری فرایندی  962/6  

q32 550/0 نوآوری اداری  702/5  

اجتماعی ةسرمای  q33 051/0 عنصر شناختی  609/76  

q34  یارابطهعنصر  664/0  951/2  

q35 417/0 عنصر ساختاری  569/7  

517/0 سبک رابطه مدار q36 رهبری و تعهد  071/0  

q37 969/0 سبک وظیفه مدار  006/01  

انیمدیریت منابع انس  q38 101/0 آموزش و توسعه  190/74  

q39 601/0 ارزیابی عملکرد  141/9  

q40 161/0 جبران خدمات  669/71  

q41 111/0 روابط با کارکنان  606/77  

q42 094/0 سالمت و ایمنی  256/4  

q43 279/0 استخدام و انتخاب  404/2  

 
گزارش شده برای هر یـک   tیر ، مقاد4با توجه به نتایج جدول 

ها مورد بررسـی قـرار گرفـت. و نتـایج تحلیـل عـاملی       از گویه
، 79های )دهد که تنها گویهنشان می t ةتأییدی با توجه به آمار

ـ گاندازهنیستند و برای  داریمعن( 04و  27 صـفت مکنـون    یری
هـا  . بقیـه گویـه  نیستاجتماعی( مناسب  ة)جوسازمانی و سرمای

های مکنون مورد مطالعه این پژوهش با صفت یریگزهاندابرای 
بـه   نظری تطابق قابـل قبـولی دارنـد.    یربنایزساختار عاملی و 

، 79هـای ) نهایی پژوهش، گویـه  همین جهت برای تدوین مدل
 شوند.( حذف می04و  27

یکـی از معیارهـا بـرای ارزیـابی     : مـدل کلـی   یبرازنـدگ آزمون 
. این معیار است (CR)ترکیبی برازندگی مدل، قابلیت اطمینان 

ــودن بخــش  ــت ب ــان از ثاب ــرای اطمین ــدل  ب ــر م ــای مختل ه
. قابلیت اطمینان ترکیبی باید بیشتر از رودیمبه کار  یریگاندازه
کـه در   طـور همـان باشـد.   نانیاطمقابلها باشد تا سنجه 10/0

هـا  نشان داده شده است قابلیت اطمینان همـه سـنجه   6جدول 
 .است 10/0باالتر از 
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 مدل کلی یبرازندگآزمون  .5جدول 

CR معیار 
17/0  فرآیندهای دانش 

12/0  فناوری اطالعات 

10/0 یسازمانفرهنگ   

11/0  جوسازمانی 

10/0  نوآوری سازمانی 

15/0  یادگیری سازمانی 

10/0  سرمایه اجتماعی 

15/0  مدیریت منابع انسانی 

14/0  رهبری و تعهد 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از این تحقیق، تعیین عوامل مـؤثری بـرای مـدیریت دانـش     
استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور بود کـه از ایـن طریـق    

 بتوان مدل مناسبی اراده داد.  

 ةتحقیق، حاکی از آن است که فرایندهای دانش رابط اول ةفرضی

 با مدیریت دانش استراتژیک دارد. گفته شده کـه  دارییمعنمثبت و 
 ،لـذا  .دانش خواهد توانست مزیت رقابتی را برای سازمان به بار آورد

شود که سازمان مربوطه طوری عمل کند که دانـش را  پیشنهاد می
طور کارآمـد توزیـع کنـد تـا افـراد در سراسـر       در سراسر سازمان به

های استراتژیک مهم دست یابند. نتایج ایـن فرضـیه   سازمان به ایده
( 2072اـن و فانـگ )   ( و2070هش الحمودی )نیز، در راستای پژو

 .است

که فناوری اطالعات دهد دوم نشان می ةنتایج فرضی دوم ةفرضی

بــا مــدیریت دانــش اســتراتژیک دارد.  دارییمعنــمثبــت و  ةرابطــ
وری اطالعات به افزایش دانش و آگاهی کارکنـان و  اکارگیری فنبه

کارکنـان  و دانـش   انجامـد تر شدن محتـوای مشـاغل مـی   نیز غنی
پیشـنهاد   ،لـذا  .شـود هـا بـر سـازمان مـی    ای آنموجب تسلط حرفه

وری اطالعـات در سـازمان   ناشود که سازمان مربوطه به نقش فیم
اهمیت داده، ارا که رسیدن به اسـتراتژیک دانـش در گـروه توجـه     

در سـازمان اسـت. نتـایج ایـن فرضـیه، در راسـتای        ITکردن بـه  
یانـگ و همکـاران    ؛(2009لـدن ) گ ؛(2070جاو و جانگ )تحقیقات 

؛ (2001اانـگ و همکـاران )   ؛(2009اانگ و همکـاران )  ؛(2009)
ــاران ) ــر و همک ــگ ) ؛(2001گرین ــاران   ؛(2005ایان ــیم و همک ک

دانوقو و همکـاران   ؛(2000اوی و لی )؛ (2002ککزسمل ) ؛(2000)
 ؛(7092رزمــی و همکــارن ) ؛(7090خــدیور و همکــاران ) ؛(7999)

زاده حسـن  ؛(7019اخوان و همکاران ) ؛(7092اران )جواهری و همک
 است.( 7015( و هاشمیان بجنوردی و افرازه )7016)

 ةرابط یسازمانفرهنگاین نتیجه حاصل شد که  سوم ةفرضی

با مدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد. بـا وارد     دارییمعنمثبت و 
سـازمان   ةترین سرمایعنوان مهمشدن به عصر دانایی، دانش به

هـا در ایجـاد،   هـا بـه توانـایی آن   طرح شده و موفقیت سازمانم
گیری و انتقال دانـش بسـتگی پیـدا کـرده اسـت.      کسب و بهره
ــگ ــازمانفرهن ــه یس ــب ــوان )مجموع ــا و ارزش ةعن ــا، باوره ه

سازمان( عاملی کلیدی در موفقیـت   یاعتقادهای مشترک اعضا
ون استراتژی مدیریت دانش است و استراتژی مدیریت دانش بد

تواند بر اعتماد نمیوجود یک فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی
توانـد  مـی  یسـازمان فرهنگای موفق به کار گرفته شود. گونهبه

ترین عامل در کسب موفقیت، استراتژی مـدیریت دانـش   اصلی
بـا نتـایج تحقیقـی فـرزین و      راسـتا همباشد. نتایج این فرضیه، 

یانگ  ؛(2009گلدن ) ؛(2070وو و همکاران ) ؛(2075) همکاران
جانگ و همکـاران   ؛(2009اانگ و ونگ ) ؛(2009و همکاران )

 ؛(2001کیمبـل و بـوردن )  ؛ (2001اوی و همکاران ) ؛(2009)
ایانـگ   ؛(2001گرینر و همکاران ) ؛(2001اانگ و همکاران )

اـوی و   ؛(2002ککزسـمل ) ؛ (2000کیم و همکاران ) ؛(2005)
خــدیور و همکــاران  ؛(7999ن )دانوقــو و همکــارا ؛(2000لــی )

ــاران ) ؛(7090) ــواهری و همک ــاران 7092ج ــوان و همک ( و اخ
 .است( 7019)

 ةرابطـ  یجوسـازمان این نتیجه حاصل شد که  چهارم ةفرضی

ــا مــدیریت دانــش اســتراتژیک دارد. در  دارییمعنــمثبــت و  ب
باشـد کـه کارکنـان را بـه      یاگونهبه دبای یجوسازمانها سازمان

تـوان  اعتماد میهمدیگر تشویق کرد. ارا که با ایجاد اعتماد به 
دانش را بین افـراد سـازمان گسـترش داد. گفتـه شـده همـین       

توانند مزیت رقابتی پایدار را ایجاد کننـد.  می هستند کهکارکنان 
دانشگاه پیام نور برای رسیدن بـه راهبردهـای اسـتراتژیکی     ،لذا

ری برقرار کند کـه  جوسازمانی را در سازمان طو ددانش خود بای
نتایج این فرضیه  کارکنان به همدیگر حس اعتماد داشته باشند.
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( انجام شده مطابقت 2070نیز، با تحقیقی که توسط الحمودی )
 دارد.

این نتیجه حاصل شد کـه یـادگیری سـازمانی     پنجم ةفرضی

با مدیریت دانش اسـتراتژیک دارد. در   دارییمعن مثبت و ةرابط
ـ  ونی سازمانمحیط ناپایدار کن از یـادگیری سـازمانی در    دهـا بای

اگر دانشگاه  ،یابی به مزیت رقابتی استفاده کنند. لذاجهت دست
 دپیام نور بخواهد استراتژی مدیریت دانش را خوب پیاده کند بای

مطابقـت   نتایج این فرضیه، با تحقیقی. اهمیت دهد یریادگیبه 
  است. ه( انجام شد7016) زادهحسن از طریقکه  دارد

اجتمـاعی   ةاین نتیجه حاصل شد کـه سـرمای   ششم ةفرضی 

بـا مـدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد.      دارییمعنمثبت و  ةرابط
اعتماد و روابط متقابل و اجتماعی بودن در محل کار و عـواملی  

اجتمـاعی   ةسطوح باالیی از سـرمای ة دهندنشاناز این قبیل که 
و همکـاری شـده و از   در سازمان است باع  افزایش کار تیمی 

توان اجرای موفق مدیریت دانـش اسـتراتژیک را   این طریق می
دانشگاه پیام نور اگـر بخواهـد در    ،ادی تضمین کرد. لذاتا حد زی

 ةمایراجرای استراتژی دانـش موفـق شـود بایـد بـه نقـش سـ       
اجتماعی توجه شایانی داشته باشند. نتایج ایـن فرضـیه نیـز، بـا     

( و محمـودی  2001ه توسـط لـین )  کـ  مطابقـت دارد تحقیقاتی 
  گرفته است.( انجام 7095میمند و شهابی )

ة این نتیجه حاصل شد که منابع انسـانی رابطـ   هفتم ةفرضی 

. درک بـا مـدیریت دانـش اسـتراتژیک دارد     دارییمعنمثبت و 
عوامل کلیدی در  نیترمهماهمیت منابع انسانی و توسعه آن از 
زیرا تنها منبع مزیـت رقـابتی    پیشبرد و اثربخشی سازمان است،

پایدار سازمان، منابع انسـانی آن اسـت. منـابع انسـانی خواهـد      
توانست از دانش و استراتژی آن، در جهت پیشبرد و اثربخشـی  

هر سازمانی برای اینکـه بـه مـدیریت     ،سازمان استفاده کند. لذا
دانش استراتژیک در کار دست یابد، باید به منابع انسانی توجـه  

که  مطابقت داردنتایج این فرضیه نیز، با تحقیقاتی  ه باشند.داشت
وو و همکـاران   ؛(2070اـوی و جونـگ )   ؛(2072توسط سرنا )

 ؛(2009اانـگ و ونـگ )   ؛(2009اانگ و همکـاران )  ؛(2070)
( و 2000اوی و لی ) ؛(2005ایانگ ) ؛(2001کیمبل و بوردن )
 (، انجام شد 7019اخوان و همکاران )

 دهـد هشتم نشـان مـی   ةنتایج حاصل از فرضی هشتم ةفرضی

با مدیریت دانـش   دارییمعنمثبت و  ةکه نوآوری سازمان رابط
گفت که هر سازمانی با کسب دانـش بـه    داستراتژیک دارد. بای

این است  ةدهندنشاندنبال مزیت رقابتی خود است و این حرف 
که مزیتـی رقـابتی پایـدار داشـته باشـیم بایـد بـه        که برای این

رسیدن بـه مزیتـی پایـدار در     ،گریدیعبارتبه .نوآوری دقت کرد
کـه بـه دانـش    هر سازمانی بـرای ایـن   ،لذاگروه نوآوری است. 

استراتژیک خود دست یابد، باید به نوآوری توجه داشـته باشـند.   
نتایج این فرضیه نیز، با تحقیقاتی که توسـط محمـدی صـدر و    

 د.(، انجام شده مطابقت دار7090همکاران )

 ةاین نتیجه حاصل شد که رهبری و تعهـد رابطـ   نهم ةفرضی

با مدیریت دانش اسـتراتژیک دارد. لـذا هـر     دارییمعنمثبت و 
سازمانی برای افزایش دانش و آگاهی کارکنـان نیازمنـد جـذب    

های رهبری گونه هسـتند کـه   ها و مهارتمدیران دارای ویژگی
کار در سازمان ایجـاد  بتوانند انگیزه و تعهد را در کارکنان برای 

دانشـگاه پیـام نـور بخواهـد دانـش       خاطر اگـر کرده، به همین 
استراتژیک را خوب بکـار بگیـرد، نیازمنـد جـذب و اسـتخدام و      

انین مدیرانی هست که رفتاری انین در کار داشته  یریکارگبه
باشند. نتایج این فرضیه نیز، با تحقیقاتی کـه توسـط فـرزین و    

ــاران ) ــ2075همک ــاران )(، اان ــن2001گ و همک زاده ( و حس
 (، انجام شده مطابقت دارد.7016)

 از طریقاین مقاله بر گرفته از یک طرح پژوهشی است که 
 مالی قرار گرفته است. تیموردحمادانشگاه پیام نور 
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