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 چكيده
 یهاها در انا جانعه دارد. ساااانا  آوریتاب بر یقابل توجه ریثاها، تچالش وها بحرا  تیریدر ندها ساااانا  تیو قابل ییتوانا

رو  نی. اا اکنندنی فایا ی اد طیدر ساار ت باات اات جانعه به  اارا ینهم ارینقش بساا و کنندیارائه ن یبحرا  خدنات ضاارور

 ، کاهش اثرات و نقاونت در برابربه  رایط بحرانی بحرا ، واکنش نناسب ینیبیشساانا  در پ تیظرف ینعنابه  یساانان یآورتاب

های در ساانا  اد  است.  یسااانان قاتیتحقنوضاو  نه  در  کیبه  لیتبد ،یبحران طیاا  ارا یابیباا تینهادرآ  و  یهابیآسا

آوری ساااانانی های رقیب، چالش بزرگ و بحرانی اساات که نواجه  ااد  با آ  نیاانند تابهای ویرانگر ساااانا تحقیقاتی، نوآوری

 آناری . جانعهسااتا پرداختهآوری در یک ساااانا  تحقیقاتی دانش و تاب به بررساای راب ه بین ابعاد ندیریت اساات. این تحقی 

 آناری جانعه بین ا ضا  د  توایع پرسا نانه ها،داد  آوریجمع ابزار اسات. تحقیقاتی سااانا  پژوه اگرا  نفر 06 تعداد تحقی ،

با استفاد   بیترتپرس نانه نذکور به ییایو پا ییروا. است ترفتهقرار پژوهش این تحلیل نبنای  د تکمیل هایپرسا نانه و اسات

پژوهش اا اا  یهاهیها و آانو  فرضداد  لیتحل یو  برالااسات. بع ترفتهقرار یبررساکرونباخ نورد ینحاسابه آلفا نظر خبرتا  واا 

آوری دانش با تاب دانش و انتقال بین نوآوری در ندیریت که دهدیپژوهش ن ااا  ن یهاافتهیسااتفاد   ااد  اساات. ا spss افزار نرم

دانش و  ساااای نتایم ندیریتدانش، نسااتند دانش، کسااب دانش، کاربرد انا بین ابعاد حفظ ؛ساااانانی راب ه نعناداری وجود ندارد

نش دادانش و نوآوری در ندیریتهای انتقالبنابراین ساانا  باید فرایند .آوری ساانانی راب ه نعناداری وجود دارددانش با تاب خل 

 آورساای ساانا  حرکت نمایند.جهت تابر قرار داد  تا د باانگری را نورد
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 مقدمه -0
ساانانی اا ها و ساختارهای دولتی ایرا  اا نظر فراینددساتگا 

تیری دولت ندر  تاکنو  بدو  تغییر نحسااوسی در  اکلانا  

دهند و قوانین، همچناا  با روال سااااب  به فعالیت خود ادانه نی

ها و اهداف خود دترتونی و باااتعری  قاابال توجهی در نانوریت

های بخش ها و ارتا اند. به همین دلیل بی تر ساانا انجام نداد 

آور های انانه خود تابو تنشدولتی در برابر تغییرات، رویادادهاا 

آوری در برابر آسیب و تهدیدات هایی که فاقد تابساانا  نیستند.

هساااتند؛ انکا  حذف یا فروپا ااای آنها در جایی که دیگر نزیت 

آور تاب ینکها یجوانع براهمچنین  .[1]رقابتی ندارند ایاد اساات

 هستند، تا یها نتکبا اند بر خدنات فراه   اد  توسط ساانا 

 یاض رار یهایتنوقع یبرا یابیپاسخ و باا یزی،ربرنانه درآنها را 

ها بخ ی اا جانعه هستند ساانا  .[06]سااند توانمندها و بحرا 

. در [02]اسااتا و بساایاری اا  ملیات رواانه جوانع بر دوآ آنه

ها و ک  کرد  اختلال ننظور اطمینا  اا بقای سااااانا نتیجاه به

آور بود  برای در جریا  جاری اجتما ی، تابنا ی اا یک فاجعه 

  .  [2]ها حیاتی استساانا 

های اقتصاااادی در توساااعاه کارآفرینی و تداوم فعالیت بنگا 

 آوری وکار نتغیر و چالش برانگیز، در ترو تابوهای کساابنحیط

ویایی در پ. [11]کارها اسااتوریزی برای تقویت آ  کسااببرنانه

به دلیل بروا  وانلی چو  ر اااد یا وکار که  ای کسااابهنحیط

هاا ساای، ادغاامسقوط اقتصادی، فزونای و  ادت رقابات، جهانی

قابلیت  ،بوجود آند  اسااااااات فناورانههای ها و نوآوریو ترکیب

نوقع و پاسااخ یااحیه باااااه این  بالارا در درك به ندیرا  رد 

 به هاواقع ساانا در  .[12و  9]تغییرات به چالش ک اید  اسات

حفظ حیات  و ن ابقت برای که هسااتند نواجه هاچالش با حدی

 .[22]ندبده تغییر را خود ا  نداوم طوربه تا نجبورند خود

 ،اسااتدر حال ر ااد  تیو  دم ق ع سااکیکه ر ی یدر  اارا

ها و یریغاافلگ  نوا  نفهوم نواجاه باا اختلاالاات،باه یآورتااب

 زیآندر بساااتر نخاطر  ساااتنیا .[21] اااودین یرفعن راتییتغ

 ؛تسین یریپذبیخساارت بار بود  و آس یلزونا به نعنا ،یعیطب

نستقر در  تی اناخت و ادراك جمع زا ین یآوربلکه فقدا  تاب

خساااارت  جادیبود  ساااباب ا زیآنو نحو  نخااطر  نو  درجاه،

اساات که پا اا هر  نیا یآورتاب کردیرو یبحث ایاال .[0]اساات

 رییو انساااا  تغ طینح نی، راب ه بی ینح ای یاختلاال اجتماا 

.  ودین ارو تعادل نجدد برقر افتهیتوساعه  دیدانش جد ؛کندین

ی دانش برا تیباه ظرف یاطور تساااترد هبا یآورتااب نیبناابرا

که  یابه تونه ،[01]وابسته است دیبا جذب اطلا ات جد یریادتی

 ییو توانا یآوربه تاب یابیدانش، دساات یاا نگهدار یهدف ایاال

 الذ .اا اسااتاسااترس یطاقدام اثربخش تحت  اارا یساااانا  برا

  .[22]است یآورتاب یبرا یاتیح یدانش  ضو

 نربوط بلایا خ ر کاهش برای سندای چارچوب در اول اولویت

 بهبود انا اساات، جانعه آوریتاب در دانش نه  سااه  نوضااو  به

 را جانعه آوریتاب نزولی روند نتوانساااته خود خودی به دانش

 بار دانش در بلایا، اا آتاهی دیگر،  بارت به .[06]کند نعکوس

 جوانع بساایاری فرآیند، این در انا اساات، کرد  تقویت را بلایا

نی سااوال باقی این بنابراین،. اندداد  دساات اا را خود آوریتاب

 نناسب طوربه یا رودنمی بکار همی اه نوجود دانش چرا که ناند

 نوجود، دانش بهبود با را دانش توا نی چگونه و  ودنمی استفاد 

ن ااااهد   را 1  ااامار   اااکل)کرد حفظ جانعه، دانش ویژ به

 (.نمایید

انش د بر این اساس این تحقی  به بررسی راب ه ابعاد ندیریت

پردااد و به دنبال پاسخ به این سوال است ساانانی نی آوریو تاب

 آوریساانا  در راستای افزایش تاب دانش در این که آیا ندیریت

 کند یا خیر.ساانانی حرکت نی
 

 مبانی نظری و پيشينه تجربی پژوهش -6
 1111آوری در آثار  لمی تا سال ای اا کاربرد تابههیچ ن ان

ی  عرت آ  را برای تردتلد هی انانی کعنی؛ نیلاادی وجود نادارد

ب وچرا برخی اا انوا  ه چداد کضیه برد؛ وی تو وبی بکارچنلکی 

 در .[20]تحمل بارهای ساانگین هسااتند هبدو   ااکسااتن قادر ب

 سااریع، بهبود باایابی، توانایی نعنای به آوریتاب لغات، فرهنگ

  د  ارتجا ی ترجمه و فنری خاییت نیز و ک اساانی  اناوری،

 به باات ت و بااسااای توا  نفهوم به توا نی را آوریتاب. اسات

 که هاییتلاآ به و نبود  پذیرآساایب نفهوم در یا و  ادی حالت

 تیردنی یورت نخاطرات اا نا ی تلفات و خساارات کاهش برای

 ترجمه کرد. نیز

 به باات اات نعنای به resilio لاتین در آوریتاب واژ  ری ااه

 1912اولین بار در سااال  آورینفهوم تاب .[21]اساات تذ ااته

و پایداری  آوری تاب"تحت  نوا  ایتوساااط هولیناگ در نقاله

. با دیدتا  نحیط ایسااتی ن رش  ااد"اکولوژیکی هایساایساات 

هولینگ با پیدایش یک  اخص تم د  در نفهوم  هایدرپژوهش

 آوریکه اسااااس تاب  یانواجه ،"رفیت تغییرظ"به نام  آوریتاب

نیزا   :ری  کرد  اساااتعین تچنآوری را وی تااب .[21]اسااات

در تحمل تغییر و اختلال و تداوم  ها و توانایی آنهانقاونت سیست 

این  کهتقد اسااات عو ن[ 22]نوجود بین افراد یاا نتغیرها روابط

کند و حاکی نی ئهوب تحلیلی نفید و جدیدی را اراچارچانفهوم 

ها در رویارویی ها و اکوسیست قابل افراد، جوانع، ساانا   تحواا ن
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 آوریتاب .[22]هاساااتیتعها و  دم ق الشچ ،باا جها  نتغیر

 آوریتاب. است ان باقی و  د  ریزیبرنانه بعد دو دارای سااانا 

 یآورتاب که حالی در، اساات کنند  بینیپیش  ااد  ریزیبرنانه

 رهبری، به نیاا و  اااودنی ظاهر فاجعه اا پا نعمولا ان باقی

 تجربیات اا یادتیری توانایی داخلی، همکاری خارجی، پیوندهای

هااا در این حوا ، پژوهش .دارد کااارکنااا  رفااا  و تااذ اااتااه

آورانه ارائه رفتارهای تاب هاای نتعاددی در نوردبنادیدساااتاه

نعیار هیچ  که اندن رش کرد  تعدادی اا آنها حال،با این اند؛داد 

 آوری ساانانییورت  ام و کلی برای تاببه سانجش قابل قبولی

  نوا به را ان بااقی ظرفیات ،اا طرفی .[21و  19]ناداردوجود

 پذیریانع اف یادتیری، که تیرنددرنظرنی آوریتاب اا ایجنبه

 هب یافته تعمی  هایپاسخ و جدید تصامیمات اتخاذ و تجربه برای

 و (. دالیزل2662همکارا ،  و کند)واکرنی ننعکا را هاچالش

 درتیری و کارتماریبه را ان باقی ظرفیت( 2660)نانوسناک

 توساااعه به که کنندنی تعری  پاساااخگو و نسااا ول کارکنا 

 و آوریتاب بین ارتباط آنها ایرا. کندنی کمک ساانانی آوریتاب

 توانایی هاساایساات  این. اندکرد  درك را خود دتنبلند نوقعیت

 یداخل ساختار ن کلات ایلاش و خارجی نحیط تغییرات به پاسخ

 آ  در که اساات فضااایی یا نحیط، ان باقی ظرفیت .دارند را خود

 س ه یک به را اختلالات نوسانات که کندنی  مل طوری ساانا 

.[12]برساند نتعادل

 

 

 [02]دانش طریق جامعه از آوریتاب نردبان: 0 شكل
 

 نو اادارویی اغلب دانش تبادل آوری،تاب به نربوط ادبیات در

 ندیریت .[26]پایدار ا مال و رفتارها نتایم، ایجاد برای اسااات

 تویااای  نحتوا کنند ذخیر  نگرآ یک  نوا به اغلب دانش

 د آین در انانی  اید ،کنید حفظ را آ  که نعنی این به ،ترددنی

 و  ودنی داد  قرار بایگانی در اسناد اا بسایاری. تردد واقع نفید

 ابعنن این اا برخی باایابی برای جووجست پیچید  ابزار اا ساسا

 و  ظی  نساابتا هایساایساات  ،ترتیب بدین و ترددنی اسااتفاد 

 ارائه هایحلرا  و هاروآ. آیندنی بوجود دانش ندیریت پرهزینه
 

4 Dalkr 

 و ذخیر ، ضبط و جذب در دانش، ندیریت سیست  توساط  اد 

 ل م تجارب، بهترین و  د  ترفته هایدرس ویژ به، دانش تبادل

 .[1]اندکرد 

-تونه بیا  نیاین دانش را ( تاریخچه ندیریت2662)0دالکر

ونقل در های حمل، فناوری1166آغاا ینعتی  د  در  ؛کند

 د  دنیای نجاای ،1926 د  ای ، رایانه1966ارتباطات  ،1126

ساای های  خصیهای اخیر در فناوریو تلاآ 1916در اویل دهه 

 . 2666در سال 

  چگونه -دانستن

 

 واقعيت

 داده

 اطلاعات

 دانش
چه –دانستن 

 چيزی 

 دانش
  چگونه -دانستن

 آوری جامعهتاب

 اقدام

 عناصر+

 +مفهوم 

 +زمينه 

 كاربردها+

 + انگيزه

 انتخاب درست +
چرا دانش موجود جامعه 

به طور صحيح مورد 
 استفاده قرار نمی گيرد
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 دانش نیز (1990) 0کاااپلااا  و نورتنو  (1990)2اساااویبااای

های اخیر توجه در سال . نوا  سرنایه ن رش کردندساانانی را به

 بوئینگهایی نثل  اارکت .دانش بی ااتر  ااد  اساات به ندیریت

آی بی ام، ایراکا و ن ابه آنها اا  تیش پترولیوم، فورد، هوندا،یبر

در  . اااوناادننااد نی دانش بهر ننااافع سااار ااااار ناادیریاات

های انداا، سیاستاین نوضو  در سند چ   نیزاسالانی جمهوری

 . تاس ساله توسعه نورد توجه قرار ترفتهکلی نظام و برنانه پنم

(، 1990) 1یر وااك(، نه1992) 1نظرانی نثال ویاگیااااحاب

(، بیرکین و  اااو 2666)16(، بیوکویتز و ویلیانز1999)9الورینک

دانش را  های ندیریت( چرخه2662( و دالکر)2662)11و  اایها 

ندلی را  (2612)12توسااعه آساایا ساااانا [. 10و  1]اندبیا  کرد 

ین ندل  ارش نختصری ا .دانش ن رش کرد  اسات برای ندیریت

ایالی، نفاهی  و ایولی است که باید در هنگام اجرای اا  نایار 

 ایتونه  ااکل و طراحی آ  به .دانش درنظرترفته  ااودندیریت

 .دانش را درنظرترفته اسااتهای ندیریتهساات که تمانی جنبه

 هایوری اا ویژتیبود ، سادتی و تمرکز بر بهر جانع و کاربردی

دانش  انل: یریتدر این ندل ابعاد ند. [11]این ندل است ایلی

دانش، نتااایم  دانش، خل  دانش، انتقااال کسااااب دانش، حفظ

  است. دانش دانش و کاربرد دانش، نوآوری در ندیریت ندیریت

دهد که  دم ن ا  نی (2660)همکارا  و 12های ساویلیافته

های نرم نرتبط با  وانل انسااانی در یک ساااانا  توجه به جنبه

آوری را برابر تغییر  اااود که تاب نمکن اسااات با ث نقاونت در

 بنابراین .کند نوا  نانعی در برابر آ   مل نیکاهش داد  و یا به

طور هآوری سااانانی اا طری  توسعه دانش افراد و همچنین بتاب

های ناآ نا جمعی در یک سااانا ، برای پاسخ کارآند به نوقعیت

 .[20و  12]یابدو نتلاط  افزایش نی

توانایی ساااانا  در   نوا ساااانانی به آوریتاب کهاا آنجایی

پذیر و ایجاد اراآ سااااانانی پذیری، ارائه خدنات رقابتان باا 

کااه نادیریاات دانش ننجر بااه  توا  تفاتنی ، اااودتعری  نی

دانش  های ندیریتنرا بحثایرا  ؛ اااودسااااانانی نی آوریتاب

ع ه ننابهای ساانانی بیرف در درو  ساانا  با توسعه  ایستگی

این  بر لزوم توجه و تسترآ است و خارج اا ساانا  توسعه یافته

  [.29و  21، 19]است بحث به ندیریت دانش ن تری تاکید دا ته
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 ی تحقيق مومفهمدل  -3
اساس دانش ساانا  بر بررسی س ه ندیریت پژوهش،در این 

ین ندل  رش ا .[29]انجام  د  است (2612ندل توساعه آسایا)

اا  نایاار ایاالی، نفاهی  و ایااولی اساات که باید در نختصااری 

 کل و طراحی آ   .نظرترفته  وددانش درهنگام اجرای ندیریت

هاای نادیریت دانش را ای هسااات کاه تماانی جنباهتوناه باه

جانع و کاربردی بود ، ساااادتی و تمرکز بر  .درنظرترفته اسااات

ل در این ند. [11]این ندل اساات های ایاالیوری اا ویژتیبهر 

ابعااد ندیریت دانش  اااانل: کساااب دانش، حفظ دانش، انتقال 

دانش، خل  دانش، نتااایم ناادیریاات دانش، نوآوری در ناادیریاات 

آوری ساانانی که ابعاد همچنین تاب اسات. دانش و کاربرد دانش

 آوریآوری ان باقی و تابآ  ن اب  پی ااینه تحقی   ااانل تاب

ی تحقی   کل  مار  بنابراین ندل نفهون است؛ریزی  د  برنانه

 است. 2
 

 های تحقيق فرضيه -0
است که پا اا هر اختلال  نیا یآورتاب کردیرو یبحث ایال

 .کندین رییو انساااا  تغ طینح نیراب ه ب ،ی ینح ای یاجتماا 

 نی ااود. بنابراین ارو تعادل نجدد برقر افتهیتوسااعه دیدانش جد

ا ب یریادتی یدانش برا تیبه ظرف یاطور تساااترد هب یآورتااب

 (2611پرایاج و همکارا ) .[01]وابسته است دیجذب اطلا ات جد

کند که بااار طبااا  آ  ای تعری  نیتونهیادتیری ساانانی را به

نند تاااا بیانواناااد کافراد در ساانا  با یکدیگر کار نی تماااانی

های نوآورانه خل  حلن اااااااکلات را حااااال نمایناااااد و را 

ساااانانی بالا،  با ظرفیت یادتیری هایساایساات  .[22]کنندنی

آوری پذیری کمتری خواهند دا اات و تابنوآورتر بود  و آساایب

بالایی را ن اااا  خواهند داد. در یک نحیط سااااانانی، توساااعه 

هاای ناانلموس نختل  یادتیری آوری بساااتگی باه جنباهتااب

یااورت ایر . بنابراین فرضاایه یک تحقی  به[12]ساااانانی دارد

 : ودتعری  نی
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آوری سازمانیمدل مفهومی رابطه مدیریت دانش تاب :6 شماره

H1- یکدیگرآوری ساانانی راب ه نعناداری با کساب دانش و تاب 

 .دارند

 تولید فرایندهای درك جمله اا دانش، ناهیت باید نحققا 

 اا استفاد  و انتقال و آنها ننابع و دانش نختل  انوا  وجود دانش،

 بهبود توا نی را فرایندها این دانش .دهند افزایش را اطلا ات

 با نواجهه در جانعه آوریتاب به ایادی حد تا درنتیجه بخ ااید،

 جانعه  مونی انتظارات و نگرآ تغییر .[20]کندنی کمک فاجعه

 ساااایبه چو  نفاهیمی تا  ااد  نوجب نختل  هایساااانا  اا

 جلب نحیط، با برخورد در پذیریپایدار، انع اف ر ااد فرایندها،

 افزایش و خدنات و نحصااولات کیفیت بهبود ن ااتریا ، رضااایت

. ود  تبدیل هاساانا  اا بسیاری ایلی به نساائل ننابع وریبهر 

 اییپوی  دم ننابع، اتلاف فرایندها، ضع  که تفت توا نی ،درواقع

 .است ساخته درتیر را هاساانا  اا بسایاری که اساتن اکلاتی 

 یهایقابلیت به هاساااانا  دسااتیابی نیاانند فو  ن ااکلات حل

 یریکارتهب و نفعا ذی انتظارات به پاسخگویی در آنا  را که است

 را قابلیت این. دهد یاری خود نوجود انکانات و ننابع چه بهتر هر

 سااااانا  در دانش خل  فرایند اا حایااال نوین دانش در باید

 اا برخورداری دلیل به نوین و پویا دانش چراکه ؛کرد جسااتجو

 و بود  اختصااایاای ناندتاری، تقلیدناپذیری، هایی چو ویژتی

 ردیگ هایقابلیت تمااام اا برتر توانادنی پاایین پاذیریتعویض

نه  دانش، انروا  .[12]بخ د بهبود را نحیط ساانا  و قرارترفته

 هساارنای و ننبع تنها درواقع بلکه رقابتی نزیت ننبع یک فقط

 را شدان یحیه  کل نتواند به راحتی ساانانی اتر. اسات رقابتی

 در ببرد، بکار آ  نناسااب جایگا  در آ ااکار، و ضاامنی اا ا  

 . بنابراین[10] ااد خواهد نواجه ن ااکل با رقابتی های ریااه

  ود:نی تعری  ایر یورتبه تحقی  دوم فرضیه

H2-  آوری سااااانانی راب ه نعناداری با یکدیگر دانش و تاب خل

 دارند.

 ییو توانا یآوربه تاب یابیدانش، دست یاا نگهدار یهدف ایل

 الذ ؛اسااترس اا اساات یطاقدام اثربخش تحت  اارا یساااانا  برا

 سااوم فرضاایه. [22]اساات یآورتاب یبرا یاتیح یدانش  ضااو

  : ودنی تعری  ایر یورتبه تحقی 

H3- یکدیگرآوری ساااانانی راب ه نعناداری با حفظ دانش و تاب 

 دارند. 

 دانش ندیریت ساایساات  فرایندهای اا یکی دانش اا اسااتفاد 

 دانش وقتی ایرا ؛آوری اسااتتاب ننبع بونی دانش. اساات جوانع

 انتقال دانش 

 حفظ دانش
نتایج مدیریت 

 دانش

نوآوری در 
مدیریت 

 دانش

 كاربرد دانش

 كسب دانش دانش خلق

 مدیریت دانش 

آوری برنامه تاب
 ریزی شده

 انطباقی 

 آوری سازمانی تاب



 ...بررسي رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوري سازماني
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 اینها،  ودنی ادغام اکولوژیکی و اجتما ی هایسایسات  در بونی

. [22]است داد  ن ا  را ق عیت  دم و پیچیدتی با نقابله توانایی

 : استیورت ایر بنابراین فرضیه چهارم تحقی  به

H4- آوری ساانانی راب ه نعناداری با کاربرد دانش و ندیریت تاب

 دارند.  یکدیگر

 فکری هایدارایی و اطلا ات دانش،تبدیل  انل دانشندیریت

 تذاریا ااتراك[. 01]اساات ساااانا  یک برای اراآ به نختل 

 هاساانا  بین در همچنین و ساانا درو   در آ  توسعه و دانش

 ایلی تیریجهت و فرایندی نحوری به توناتو ، هایسایست  و

و . ووتاس [2]اساات  ااد  تبدیل دانش ندیریت در هاساااانا 

 ایجاد  رایط  نوا به را روابط و دانش تسهی  (،2662سااتکلی )

بنابراین فرضیه پنج   .[21]اند کرد  تویای  سااانانی آوریتاب

  ود:تحقی  به یورت ایر بیا  نی

H5- آوری ساااانانی راب ه نعناداری با انتقال دانش و ندریت تاب

 دارند. یکدیگر

 ایجاد، :کندنی تعری  توناهاین را دانش نوآورری آنیادو 

 ابلق خدنات و کالاها قالب در جدید افکار کاربرد و تبدیل توسعه،

 و نلت یک اقتصاااد ا تبار ها،ساااانا  نوفقیت نوجب که فروآ

 اا کندنی تلاآ ساانانی هر . ودنی جانعه یک ترقی و پی رفت

 ،کسب هایروآ نظیر دانش ندیریت توسط  د  ارائه هایفریت

ن بنابرای. کند استفاد  نوآوری در اطلا ات تسهی  و همانندسااای

 نزیت ایرا؛کرد جساااتجو را نوآوری باید دانشندیریت قلب در

 را جوی باید ساااانا  لذا. اساات پنها  نوآوری در رقابتی پایدار

 تأکید نورد درآ  نوآوری و دانش آ ااکار که تبادل آورد وجودب

  ود:فرضیه     اینگونه تعری  نی. [11]تیرد قرار

H6- آوری سااااانانی باه  راب ه دانش و تابنوآوری در نادیریت

 نعناداری دارند. 

 که اساات کرد  ثابت فاجعه هر اا  ااد  آنوخته هایدرس

 پذیریانع اف تواندنی دانش تذاریا اتراك به و نجدد اساتفاد 

 ساااایپیاد  چالش. دهد افزایش بلایا خ ر ندیریت در را جانعه

 هایراهبرد فقدا  آوری جانعه،تاب ایجااد در دانش نادیریات

 هجانع دانش کارتیریهب و توسااعه برای ساایسااتماتیک ندیریت

  ود:تعری  نی فرضیه هفت  تحقی  به  کل ایر .[20]است

H7- آوری ساانانی راب ه نساتندسااای نتایم ندیریت دانش تاب

 دارند.  یکدیگر نعناداری با

 

 

 

14 Prayag 

 روش تحقيق -5
جانعه  .تویاایفی اساات-این تحقی  اا نو  کمی همبسااتگی

پژوه اااگرا  یک سااااانا  تحقیقاتی  اا نفر 06 پژوهش،آناری 

پرس نانه توایع تردید و در ندت انا  یک نا   06تعداد  اسات.

وتحلیل قرار پرسا انانه تکمیل  د  نورد تجزیه 09نی  تعداد  و

 ترفت.

آوری برای ارایابی تابهاای این پژوهش آوری داد ابزار جمع

( 2611و همکارا ) 10اگیپرا اسااتانداردساااانانی پرساا اانانه 

تویه بسته پاسخ براساس  16این پرسا انانه  انل  .[20]اسات

آوری پرساا اانانه دو بعد تاب اساات.ای لیکرت طی  پنم درجه

دهد. آوری ان باقی را نوردسنجش قرار نی اد  و تابریزیبرنانه

روایی یااوری و نحتوایی ( 1291)همکارا  و سااتگاردر ن العه ر

نانه پرس  ،رواییبرای همچنین  .پرس نانه نورد تایید قرار ترفت

 برای ارایابی س ه ندیریت .اسات نفر خبر  رساید  16به تایید 

( استفاد  2612دانش اا پرسا انانه ندل سااانا  توساعه آسیا)

تویه بسااته با اسااتفاد  اا  21بعد و  1این ندل دارای  که  ااد 

روایی نحتوایی این پرسااا ااانانه با ن العه  اسااات.طی  لیکرت 

نفر خبر   1آوری به وسیله دانش و تاب ندیریتهای پرسا انانه

 .[29و  20، 16]ترفتتایید قرارنورد

  ها اا آلفای کرونباخ استفادننظور ارایابی پایایی پرس نانهبه

 دانش کرونباخ برای پرسا نانه ندیریتنقدار آلفای .اسات   اد

ی آورو نقدار آلفای کرونباخ برای پرس نانه ندیریت تاب 961/6

  .تایید استبنابراین پایایی تحقی  نیز نورد است. 112/6 نقدار
 : بررسی پایایی پرسشنامه تحقيق0جدول شماره 

 آلفای كرونباخ تعداد بعد شرح

 961/6 1 پرس نانه ندیریت دانش

 112/6 2 آوری ساانانیپرس نانه تاب

رت یک پرس نانه بین یاوها پا اا ادغام بهاین پرسا انانه

ناری با ارائه توضیحات کانل توایع تردید و به ندت جانعه آافراد 

 .ها به طول انجانیدآوری پرسااا ااانانهجمع فرایندیک نا  و نی  

تحقی  اا نو   .استفاد  تردید spssافزار ها اا نرمبرای تحلیل داد 

اا  پژوهشهای برای بررسی توایع داد  است.توییفی -همبستگی

ا هوتحلیل داد استفاد   د و تجزیه آانو  کولموتروف اسمیرنوف

 نیز با آانو  همبستگی ضریب اسسیرنن انجام  د.
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 هاوتحليل دادهتجزیه -6
ها باید اا یک روآ نناسب با توجه به برای بررسی توایع داد 

هاای توناتو  نانند اا نیاا  روآ .هاای تحقی  بهر  ترفاتداد 

روآ کولموتروف کاولاموتروف اسااامیرنوف و غیر   دو،کااای

که حج  نمونه کمتر اا نناساب است هایی اسامیرنوف برای داد 

در این  .است براین اا این روآ اساتفاد   اد . بنا دد با اد 26

توایع غیرنرنال و  ،با ااد 62/6کمتر اا  p-value آانو  اتر نقدار

نتایه این آانو  در جدول  .[2]است توایع نرنال ،اتر بی تر با د

آوری ساااانانی برای نتغیر تاب p-valueدهد  ااا  نین 2 امار  

ها دارای توایع غیرنرنال است و بنابراین داد  است. 62/6کمتر اا 

هاای ناپارانتریک اا آانو  توا برای آانو  نعنااداری راب اه نی

 .استفاد  کرد

 های تحقيقداده: بررسی توزیع 6جدول شماره 
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N 09 09 09 09 09 09 09 09 

Normal Parametersa,b 
Mean 2011/2  2661/2  2011/2  221/2  29/2  011/2  020/2  211/2  

Std. Deviation 0222/6  9611/6  1229/6  101/6  020/6  0162/6  1921/6  0120/6  

Most Extreme 
Differences 

Absolute 116/6  129/6  162/6  102/6  691/6  691/6  120/6  106/6  

Positive 602/6  121/6  629/6  161/6  620/6  610/6  616/6  106/6  

Negative 116/6-  129/6-  162/-  102/6-  691/6-  691/6-  120/6-  610/6-  

Test Statistic 116/6  129/6  162/6  102/6  691/6  691/6  120/6  106/6  

Asymp. Sig. (2-tailed) 112/6  226/6  266/6  612/6  266/6  266/6  621/6  611/6  

آوری بين ابعاد مدیریت دانش با تاببررسییی رابطیه  -1

 سازمانی

های این تحقی  دارای توایع غیرنرنال باا توجه به اینکه داد 

آوری دانش و تاببرای بررسااای ارتباط بین ابعاد ندیریت اسااات،

 ت. د  اساسسیرنن استفاد   ساانانی اا آانو  همبستگی ضریب

آوری برای آانو  راب اه هرکادام اا ابعااد نادیریات دانش با تاب

 به  رش ایر تعری   د  است: 1Hو  0Hهای فرضیه

  0فرضیهH: نقدار  کهیورتیدرvalue-p  با د 61/6بی تر اا، 

 بین نتغیرها وجود ندارد. یدارراب ه نعنی

  1فرضایهH: که نقدار یاورتیدرvalue-p  با د 61/6کمتراا، 

 .بین نتغیرها وجود دارد یدارراب ه نعنی
 

 نتایج آزمون فرضيه شماره یک: 3 جدول شماره

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

 نتيجه

 گيری

راب ه کساااب دانش با 

 آوری ساانانیتاب
661/6  61/6  026/6  تایید  

( به p-valueنقدار سااا ه نعنا) 2با توجه به جدول  ااامار  

 .که اا ساا ه خ ای نوردپذیرآ کمتر اساات اساات 66/6نیزا 

آوری دانش با تاب در نورد راب ه بین کسااب 0Hبنابراین فرضاایه 

 .تیردنورد تایید قرار نی 1H اااود و فرضااایه سااااانانی رد نی

دهد نیاا به که ن ا  نی است 026/6همچنین  ادت این راب ه 

 تقویت دارد.

 

 نتایج آزمون فرضيه شماره دو :0 جدول شماره

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

-با تاب دانشراب ه خل 

 آوری ساانانی
 تایید  201/6 61/6 661/6

به  (p-valueنقدار سااا ه نعنا) 0با توجه به جدول  ااامار  

بنابراین فرضیه  .که اا س ه خ ا کمتر است اسات 661/6 نیزا 

0H  ودآوری ساانانی رد نیدانش با تابدر نورد راب ه بین خل  

همچنین ضریب همبستگی . تیردنورد تایید قرار نی 1Hو فرضیه 

باط نساابتا که ن ااانگر ارت اساات 201/6پیرسااو  برای این راب ه 

 .ضعیفی بین این نتغیرهاست
 

 نتایج آزمون فرضيه شماره سه: 5ه جدول شمار

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

با  دانش راب ه حفظ

 آوری ساانانیتاب
61/6  61/6  221/6  تایید  

به  (p-valueنقدار ساا ه نعنا) 2 توجه به جدول  اامار  با

 0Hبنابراین فرضیه  .که اا س ه خ ا کمتر استاست  61/6نیزا 

 ود و آوری ساانانی رد نیدر نورد راب ه بین حفظ دانش با تاب

همچنین ضریب همبستگی  .تیردنورد تایید قرار نی 1Hفرضایه 

تباط نساابتا نگر ارکه ن ااا اساات 221/6 پیرسااو  برای این راب ه

 .ضعی  بین این نتغیرهاست
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 نتایج آزمون فرضيه شماره چهار :6 جدول شماره

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

با  دانش کاااربرد راب ااه

 ساانانی آوریتاب
 تایید  290/6 61/6 662/6

 به (p-value)نعنا ساا ه نقدار 0  اامار  جدول به توجه با

 فرضیه بنابراین .است کمتر خ ا س ه اا که اسات 266/6 نیزا 

0H آوری سااااانانی ردتاب با دانش کاربرد بین راب ه نورد در 

 ضریب همچنین. تیردنی قرار تایید نورد 1H فرضایه و  اودنی

 ن ااانگر که اساات 290/6 راب ه این برای پیرسااو  همبسااتگی

 .ستنتغیرها این بین نسبتا ضعیفی ارتباط
 

 نتایج آزمون فرضيه شماره پنج: 1جدول شماره 

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

با  دانش راب اه انتقاال

 تاب آوری ساانانی
62/6  61/6  216/6  رد 

به  (p-valueنقدار ساا ه نعنا) 1 با توجه به جدول  اامار 

بنابراین فرضیه  .که اا سا ه خ ا بی تر است اسات 62/6 نیزا 

0H آوری سااااانانی تایید در نورد راب اه بین انتقال دانش با تاب

بنابراین راب ه  تیرد.نورد تایید قرار نمی 1H اااود و فرضااایه نی

 نعناداری بین این نتغیرها وجود ندارد.
 

 6نتایج آزمون فرضيه شماره :2جدول شماره 

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

 در راباا ااه نااوآوری

-دانش با تاب نادیریت

 آوری ساانانی

 رد  201/6 61/6 602/6

به  (p-valueنقدار سااا ه نعنا) 1با توجه به جدول  ااامار  

در  0Hفرضاایه  .که اا ساا ه خ ا کمتر اساات اساات 66/6 نیزا 

آوری دانش با تاب نادیریات در نورد راب اه بین راب اه نوآوری

. تیردنورد تایید قرار نمی 1H ااود و فرضاایه ساااانانی تایید نی

 بنابراین بین این نتغیرها راب ه نعناداری وجود ندارد.
 

 1نتایج آزمون فرضيه شماره :9جدول شماره 

 شرح 
مقدار 

 خطا

سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

نتيجه 

 گيری

نساااتندسااااای  راب ه

ا دانش ب ندیریت نتایم

 آوری ساانانیتاب

 تایید  261/6 61/6 666/6

به  (p-valueنقدار ساا ه نعنا) 9توجه به جدول  ااامار   با

بنابراین فرضیه  .کمتر است که اا سا ه خ ااسات  66/6 نیزا 

0H دانش با  ندیریت سااااای نتایمدر نورد راب اه بین نساااتند

نورد تایید قرار  1Hفرضااایه و   اااودآوری سااااانانی رد نیتاب

همچنین ضااریب همبسااتگی پیرسااو  برای این راب ه . تیردنی

 .تسغیرهان بین این قوی نسبتا ارتباطاست که ن انگر  261/6
 

 گيری و بحث در مورد نتایج نتيجه -2
 و تائید فرضاایات  دم یا تائید بررساای برای پژوهش این در

اسااتفاد   spss افزارنرم اا هاداد  وتحلیلها، تجزیهآانو  همچنین

کولموتروف هاا باه وسااایله آانو  سااانجش توایع داد  . اااد

ا اهای پژوهش با توجه به غیرنرنال بود  توایع داد اسمیرنوف و 

آانو  همبساتگی برای نعناداری راب ه بین نتغیرها و اا ضااریب 

 اسسیرنن برای ارایابی  دت راب ه استفاد   د  است.

بین داد که راب ه نعنادار نتاایم آانو  فرضااایه یک ن اااا 

 آوری ساانانی در جانعه نوردن العه وجود دارددانش و تابکسب

در  .و ن اا  اا همسویی نتیجه این فرضیه با تحقیقات قبلی دارد

 یادتیری کارکنا  و افزایش ظرفیت یادتیری توسعه واقع آنواآ،

 را نانیساا ان با  ظرفیت و چابکی ساانانی به دستیابی تواندنی

آور  ااوند تاب هاساااانا  نتیجه در و دهد افزایش ساااانا  در

همچنین یاادتیری و آنواآ در کارکنا  ایجاد انگیز  و ن ااااط 

دانش و  کناد. بناابراین توجاه ندیریت سااااانا  به کسااابنی

   یابد.آوری ساانانی را افزایش نییادتیری، احتمالا تاب

داد که راب ه نعنادار و  نتایم آانو  فرضاایه دو و سااه ن ااا 

 آوریدانش و حفظ دانش در ساانا  با تاب نسابتا قوی بین خل 

 طری  اا .قبلی همسااو اساات که با تحقیقات ساااانانی وجود دارد

 دایجا رانودرنیاا انا غیرقابل دسترس  دان ی توا نی دانش خل 

 کرد. کمک ساانا  دان ی  اکاف کاهش به طری  این اا و نمود

 نوا  یک سرنایه  ههمچنین حفظ کارکنا  دان ای و دانش آنها ب

ت بی   پذیری، ساار ت پاسااخ به وقایع وساااانا  با ث انع اف

 نتایم به توجه با . اااودهای ویرانگر رقبا نیسااااانا  با نوآوری

 و اسااات نوثر آوریتاب افزایش در دانش خل  فرایند تحقی 

 ساانا  در دانش خل  به آوریتاب نیزا  ارتقاء برای باید ندیرا 

 نمایند. توجه

داد که راب ه نعنادار و نسبتا  نتایم آانو  فرضایه چهار ن ا 

آوری ساانانی وجود دارد  دانش در ساانا  و تاب قوی بین کاربرد

ایی هطور طبیعی ساانا . بهو با نتایم تحقیقات قبلی سااتار است

ننابع دان ااای خود را در جهت ایجاد اراآ،  اسااات،آور که تاب

ر ها بکاپذیری و اسااتفاد  اا فریااتسااااتاری با تغییرات، رقابت

ه نتیجه این فرضیه با تحقیقات ن اب .کنندتیرند و استفاد  نینی

سااااای دانش بناابراین ندیرا  تقویت کاربردیهمساااویی دارد. 
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آوری   تابپاذیری باا نحیط با ث افزایش نیزاحوادث و ان باا 

  ود.ساانانی نی

های  اامار  پنم و  ااش تحقی  ن ااا  فرضاایهنتایم آانو  

 نوآوری در ندیریتدهاد کاه راب اه نعناادار بین نتغیرهاای نی

آوری سااااانانی به دلیل اینکه دانش با نتغیر تاب دانش و انتقال

. اساااتبی اااتر اا نیزا  خ ااای نوردپااذیرآ  p-valueنقاادار 

دانش و نوآوری در ندیریت دانش در  به انتقالهای نربوط فعالیت

آوری ساانا  و آنادتی این این سااانا  در راساتای افزایش تاب

همان ور که در نقدنه و  .ها نیسااتساااانا  برای نوجه با بحرا 

ت دانش قابلی  نصر دانش و ندیریت ،پی اینه تحقی   نوا   اد

باید اا این قابلیت ها آوری جانعه را دارد ولی ساااانا بافزایش تا

ا را ههمچنین نتایم این فرضیه .به نحو یاحیحی اساتفاد  نمایند

توناه تفسااایر نمود کاه ندیرا  سااااانا  نیاای به توا  این نی

 .بینندفرآینادهاای نوآوری در نادیریت دانش و انتقال دانش نمی

رساد که ساانا  نورد ن العه نیاانند باانگری نظر نیبه بنابراین

تا با افزایش کیفیت این اساات یندهای نربوط انتقال دانش در فرا

 آوری ساانانی حایل  ود.فرایندها تاب

داد که راب ه نعنادار بین هفت ن اااا  نتایم آانو  فرضااایه

 سااااانانی وجودآوریدانش با تابنساااتندسااااای نتایم ندیریت

 اا  د  آنوخته هایدرس .همساو است داردکه با تحقیقات قبلی

 تذاریا تراك به و نجدد استفاد  که اسات کرد  ثابت فاجعه هر

 بلایا خ ر ندیریت در را جانعه پذیریانع ااف توانادنی دانش

دهد. افزایش
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