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 چکیده 
 قابلیت افزایش برای هادانشگاه خصوصبهو  هاسازمان محیط امروزی، در تغییرات بروز سرعت افزایش به توجه با

هدف  .هستند آن ارتقاء و دانش مدیریت نیازمند سازمانی، عملکرد بهبود و افزایش به توجه ضمن ،محیط تغییرات به پاسخگویی

 یهاییتوانا گرییانجیمنتخب کشور با م هایدانشگاهدانش بر عملکرد  تیریمد ریثأت یابیارز یمدل بوم یطراح، حاضر تحقیق

 منتخب کشور هایدانشگاهمدیران جامعه آماری شامل و  .بوده یشیمایاز نوع پ یفیتوص ،قیتحق . روشباشدمیی سازمان ندیفرا

از  ،هاداده آوریجمع ی. برااندهنفر به عنوان نمونه انتخاب شد 353 ،غیرتصادفی گیرینمونهبا استفاده از روش که  باشدمی

. استفاده شده است تأیید شد ونباخکر یآزمون آلفاتحلیل عامل تأییدی و  وسیلهبهآن و پایایی  ییاستاندارد که روا پرسشنامه

و  یسازمان ندیفرا یدانش بر توانمند ندیفرا یتوانمندو دانش  ندیفرا یبر توانمند یدانش ییداراکه،  اندنشان داده هاافتهی

نشگاه به و نوع دا اندازه. شته استمعنادار دا ریتأثمنتخب کشور  هایدانشگاهبر عملکرد دانشگاه در  یسازمان ندیفرا یتوانمند

بوده  مؤثرمنتخب کشور  هایدانشگاهدر  یبر عملکرد سازمان یسازمان دنیفرا یتوانمند ریتأثبر   گرمداخله ریمتغ کیعنوان 

 یامروز هایدانشگاهمهم و ارزشمند  یکردهایاز رو یکیعنوان دانش به  تیریمدشده است که  گیرینتیجه. در پایان است

و  کرد. یریسازمان جلوگ یفکر هایداراییاز خروج و زائل شدن  توانیم یستمیس نیچن که با استقرار شودیمحسوب م

 به متغیر توانمندی فرایند دانش و توانمندی فرایند سازمانی در جهت عملکرد بهتر توجه بیشتری نمایند. ستیبایم هادانشگاه

  ی.سازمان ندیفرا یمندتوان، هادانشگاهملکرد عدارایی دانشی، توانمندی فرایند دانش،  ،دانش تیریمد :هادواژهیکل
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 مقدمه

منابع که  ایگونهبه اندجلب کردهبه خود را  یادیتوجه زها در سازماندانش  تیریمددانش و امروزه 

ها و انمجانبه سازرشد همه عامل ترینمهمدانش به عنوان . شوندیم یعیمنابع طب نیگزیجابه مرور دانش 

 روازایندارند.  یشد و مدیریت دانش محرک عملکردهایی است که ریشه در منابع دانشبامی هادانشگاه

گرا، مشارکتی، گرا، پاسخگو، کیفیتمحور، رقابتی، مشتریامروزی که در جو دانش هایدانشگاه

رقابتی  کنند، مستلزم دستیابی سریع به نیروی انسانی توانمند به عنوان ابزارگرا فعالیت میکارآفرین و تحول

 ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند.هاستآنباشند. از همین رو کارکنان و دانشی که در ذهن می

-گذاریهیمتصل هستند. سرما سازمان یرقابت تیبه مز 1 سازمان بعنابر م ینتمب هینابع دانش بر اساس نظرم

منابع فناوری اطالعات و  هایسیستم ،یخارج و یداخل ندیمجدد فرا یطراح لیدانش، از قب تیریانبوه مد

 ,.Barney, 1991; Karkoulian et al) تا رقابت را حفظ کنند هستند یالزام سازمان  کی یبرا ،یانسان

که الزم است طی به  شودنامشهود محسوب می یهااجزای دارایی ترینمهمدانش به عنوان یکی از  .(2013

 های دانش این است که نامشهود است یعنی غیریکی از ویژگی، رواقعدمشهود تبدیل شوند.  هایدارایی

ی هاگر در گذشته بیشتر داراییا .گیری آن سخت و مشکل استقابل لمس است و ارزشگذاری و اندازه

 ,.Sullivan et al) ها نامشهود هستندسازمان یهاولی امروزه قسمت اعظم دارایی ،اندها مشهود بودهسازمان

 یدیکل هایداراییبه عنوان  نامشهود هایدارایی بر دانش اشاره دارند که یمبتن هایدگاهید .(2000

 است که یدانش علم تیریمد .(Alavi et al., 2006) دنشویم یرقابت تیمز یدارپای به منجر ها،سازمان

کننده  انیتواند بیکند و میم یبانیو مبادله و انتقال اطالعات در سازمان را پشت عیآسان و سر ارتباط

 شرفتیاز عوامل پ یکی ،یطیشرا نیدر چن. باشند هادانشگاه ویژهبهها در سازمان ییو کارا یینوآوری، توانا

 یرقابت تیمز کیدانش به عنوان  از آن است که بتواند یدر بهبود عملکرد سازمان یهر سازمان یو تعال

مهم و  یکردهایاز رو یکیعنوان  دانش به تیریمد .(Mousakhani et al., 2009) ردیبهره گ داریپا

از خروج و زائل شدن  توانیم یستمیس نیکه با استقرار چن شودیمحسوب م امروزی هایدانشگاهارزشمند 

 .(Khatami, 2009) کرد یریسازمان جلوگ یفکر هایدارایی

رایند مدیریت دانش، توانمندی ف در این مقاله ابتدا به بحث مباحث نظری در خصوص دارایی دانش،

ی تحقیق و در ادامه با تشریح روش و الگوی توانمندی فرایند سازمانی، عملکرد دانشگاه و سپس پیشینه

________________________________________________________________ 

1 . Resource Based View. 
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گیری پرداخته خواهد شد. با توجه به مباحث فوق هدف این مقاله ارائه مدل ها و نتیجهتحقیق به بیان یافته

گری توانمندی فرایند منتخب کشور با میانجی هایگاهدانشمدیریت دانش در عملکرد  ریتأثبومی ارزیابی 

 باشد.سازمانی می
 

 مبانی نظری و پیشینه
 دارایی دانشی و توانمندی فرایند دانش

گیری دانش، تخمین دانش ملی بیانگر این است که ارزیابی و اندازه منظوربهگزارش بانک جهانی 

سهیم شدن در انقالب دانشی جهان یاری  منظوربهن هایشاابزاری است که کشورها را جهت تحلیل قابلیت

شود و برای رشد های ملی میها و قابلیتدانشی موجب شناسایی شایستگی هایداراییارائه  .رساندیم

 Rezaeian et) اقتصادی، کسب مزیت رقابتی، توسعه انسانی و بهبود کیفیت زندگی ضروری خواهد بود

al., 2011) .برای اهداف عملکردی  اتییمحرک ح روییهر شرکت، دانش، نقش ن هایدارایی انیدر م

 Nejatian et) شودوکار میدر کسب نهیبه رییگمیتصم ندیفرا لیموجب تسه رایز کندمی فایسازمان را ا

al., 2014)کی کامل از دانش موجود در برداریبهره منظوربه کیستماتیس دگاهید کیدانش،  تیری. مد 

پیش  هایفرصتبرای اینکه بتوانند از  هاسازمان .(Najafbaygi et al., 2011) کندمی تیسازمان را تثب

منابع دانش را به صورت  دیبا ند،یو مزیت رقابتی کسب نما ردهاستفاده ک یکنون یآمده در محیط پویا

 مدیریت دانش  اغلب نقش مهمی را در فرآیندهای. (Alavi et al., 2001) ندینما تیریاثربخش مد

های یک انمندی فرایند دانش، تواناییتو. (Wu & Lin, 2009) دارد هاآنسازمانی و طراحی دوباره 

تولید دانش  منظوربهدانش در یک سری فرایندهای دانش هماهنگ  هایداراییسازمان در استفاده از 

 -توانمندی درونی درون سازمان، -توانمندی بیرونیشامل  سازمانی ندیفرا باشند. توانمندیارزشمند می

  را انجام دهند. سازمانی هایتیتا فعال باشدیمسازی بیرون سازمان و توانمندی یکپارچه
 دارایی دانشی و توانمندی فرایند سازمانی

های دانشی خود، بیش از به مدیریت دارایی هاسازمانهای دانشی، لزوم توجه اهمیت داراییبا توجه به 

ها دستیابی به دانش الزم برای اجرای . در بیشتر سازمان(Ahmadpoor, 2002) پیش فزونی یافته است

زیرا مدیریت دانش  (Ciganek et al., 2008) رسدای مشکل به نظر میها و وظایف مختلف تا اندازهنقش

شود که از قبل زمینة فرهنگی مناسب برای پذیرش آن آمیز در سازمان اجرا میموفقیت طوربهزمانی 

های وانمندی فرایند مدیریت دانش به تواناییت. (Kaweevisultrakul et al., 2007) ی شده باشدبسترساز
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ایجاد دانش  منظوربهدانش در یک سری فرایندهای دانش هماهنگ  هایدارایییک شرکت در استفاده از 

 ی و کاربرد. کند. چهار فرایند دانش مشترک وجود دارد: تولید، انتقال، یکپارچگارزشمند، اشاره می
 توانمندی فرایند دانش و توانمندی فرایند سازمانی

باشد. در سازی دانش میهایی برای توسعه، اکتساب، تدوین قوانین و ذخیرهتولید دانش شامل فعالیت

کارگران دانش داخلی از طریق تحقیق، تجربه یا یادگیری تجربی  وسیلهبهتوان این مرحله دانش را می

های بازار، مشتریان، خارجی کسب شود از قبیل کانال از منابعمچنین دانش ممکن است توسعه دارد. ه

-های انتقال میها و کانالها و بخشها، ادارهافراد، گروه . (Davenport, 1993) و رقیبان کنندگاننیتأم

مانی به حداقل ساز توانند رسمی و غیررسمی باشند. بدون انتقال دانش، اثر دانش موجود، بر روی عملکرد

های یک طبیعی مشکل باشد. بنابراین تقویت توانایی طوربهرسد. بنابراین انتقال دانش ممکن است می

باشد. یکپارچگی سازمان در ارتقاء و افزایش سهم دانش، یک مسئله مهمی در رابطه با انتقال دانش می

ردن و تفسیر دانش موجود برای کم های یک شرکت در فراهم کردن، بازسازی کدانش به عنوان توانایی

-کردن فراوانی، افزایش سازگاری، تعویض دانش منسوخ و به حداکثر رساندن همکاری دانش تعریف می

های سازمان و تعیین شود. کاربرد و استعمال دانش، کاربرد واقعی دانش ارزشمند را برای توسعه صالحیت

 هایداراییچگی منابع دانش شامل شناسایی یا تشخیص یکپاردهد. موقعیت منبع مزیتی رقابتی، نشان می

دهند و در باشد که در یک بافت سازمانی روی میدانش و یک سری فرآیندهای دانش هماهنگ می

-دانش مختلف می هایداراییتولید، انتقال و استعمال  شوند.کارهای عادی و ویژه سازمانی جاسازی می

کند تا فعالیت کمک می هاسازمانندی فرآیند سازمانی شوند که به توانند منجر به یک بهبودی در توانم

انحصاری استفاده  طوربهملموس و ناملموس  هایداراییهماهنگ کنند و از  مؤثری طوربهسازمانی خود را 

  .(Davenport, 1993) کنند
 توانمندی فرایند سازمانی و عملکرد دانشگاه

همزمان در جهت کارآفرینی و توسعه اقتصادی به کار  طوربها ، آموزش و پژوهش رهادانشگاهامروزه 

ترین تعریف کنترل چرخه تولید، انتقال و کاربرد کاال بدانیم، اقتصاد گیرند. اگر اقتصاد را در سادهمی

سیستمی و با در نظر گرفتن  صورتبهکند. این چرخه، دانش محور چرخه درآمدزای دانش را مدیریت می

کنندگان و ، توزیعشود. همچنین نقش و جایگاه تولیدکنندگانبازیگران به تصویر کشیده میتمام اجزاء و 

شود. در پیوسته باز تعریف می طوربهرانه های دانشی در چارچوب تحوالت فناوکنندگان بستهمصرف

 شودیمهمین چرخه است که دانشگاه به عنوان یک سازمان میزبان تولیدکنندگان دانش جای دهی 

(Mousakhani et al., 2009).  دانش، مجموعه بر مدیریتیک مرور کلی ادبیات سنجش عملکرد مبتنی-
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های های مالی و غیرمالی مطرح کرده است، از جمله متریکهای پیشنهادی را با شاخصای از متریک

وجودی(، سال و کاهش فهرست م)کیفیت فرایند، کارایی فرایند، قابلیت اعتماد و اطمینان ار عملیاتی

ی مالی )رشد هاهای مبتنی بر بازار )رابطه مشتری، رهبری محصول و  زمان در بازار( و متریکمتریک

 یادار ،یآموزش ،یپژوهشدر مجموع این تحقیق  متغیرهای  .گذاری، سودآوری(درآمد، برگشت سرمایه

 ظر گرفته استدر ن هادانشگاههای عملکرد یی را به عنوان شاخصو دانشجو یفرهنگ ،یو مال

(Mousakhani et al., 2009). 

مبنای کار ( 2009ن )همکارا و یخانیموس و (2014) چن و ووالگوی ترکیبی  پژوهش مدل در این

متغیر اصلی دارایی دانش، توانمندی فرایند  چهاربا توجه به متغیرهای تحقیق که شامل  قرار گرفته است.

مداری در جهت توسعه متغیر میانجی کیفیت چهارو د دانشگاه دانش، توانمندی فرایند سازمانی و عملکر

بوده الگوی تحقیق شکل گرفته  مداری فرهنگی، یادگیری سازمانی و اندازه و نوع دانشگاهعهدانش، توس

 ندنشان دادو  پرداخته برای غلبه بر رقباها های سازمانی شرکتبه بررسی قابلیت( 2006ر )کمل و زفاست . 

و تخصص( تأثیر مثبتی  هاییتواناجمعی،  یهامهارت)شامل:  های توانمندسازی سازمانیؤلفهکه افزایش م

 مفهومی و مدون چارچوب کی ارائه هدف با( 2009ن )خانی و همکاراموسی. وکار داردبر عملکرد کسب

 فیتکی رشد و پژوهش امور به مربوط هایعامل که ندداد نشان دانشگاه، عملکرد ارزیابی نظام برای

 خدماتی و فرهنگی هایجنبه سپس و دانشجویی عوامل به توجه و است برتر هایرتبه دارای آموزشی

 تیریمد چرخه یندهایفرا توسعهبا هدف ( 2012ن )همکارا و اخوان .گیردمی قرار بعدی هایاولویت دارای

 چرخه در موجود املعو نیا متفاوت یدگاهید با دانش تیریمد تیموفق بر مؤثر عوامل بر یمبتن دانش

 استخراج دانش یریکارگبه و دانش یگذاراشتراک به و عرضه دانش، دیتول و کسب یعنی دانش تیریمد

 مطالعـة هـدف با( 2011ن )همکارا و قهرمانی .نمودند ارائه عوامل نیا یبرا یچهارچوب و یبررسرا  شده

 عوامـل دانشـگاه، یعلمئتیه ـایاعض دیدگاه از تبریز دانشگاه در دانش مـدیریت یهارساختیز

مورد  را مـالی منابع و فناوری فرآیندها، انسانی، نیروی سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنـگ زیرسـاختی

به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادالت ( 2011ن )و همکارا رضائیان .تأکید قرار دادند

های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای تتأثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیساختاری، 

اند که دادهنشان را بررسی کرده و  ندازه سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانیامعمول در 

مثبتی به  طوربهاصلی سرمایه فکری،  هایسه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مؤلفه

های سرمایه اجتماعی تحت تأثیر متغیر قابلیت افزایی دو متغیر ساختاری وه و همیکدیگر همبستگی داشت
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سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار  دانشی هایداراییطی، بر افزایش یمح

 راهبردهای ریتأثمدلی جهت بررسی به ارائه ( 2012ن )تأثیرات مثبتی خواهد داشت. اخوان و همکارا

د. راهبردها، عوامل نردکآموزش عالی ارائه  مؤسساتو  هادانشگاهختلف مدیریت دانش بر عملکرد م

مختلف  هایمدل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمانی به عنوان عناصر مشترک در

 تیریمد ارزش درست یابیارز یبرا مدل کی فیتعر هدف با( 2003ش )همکاران و یل شناسایی شدند.

 نقش واسطه به زین یسازمان ندیفرا یتوانمند یرو بر دانش ییدارا اثر که دندیرس جهینت نیا به دانش،

 ندیفرا یتوانمند و دانش هایدارایی نیب میمستق ریمس از شتریب اثر نیا و باشدیم دانش ندیفرا یتوانمند

دانش)سرمایه انسانی و دارایی  هاییدارایبررسی تأثیر  به( 2013ن )و همکارا صنوبر. باشدیم یسازمان

پرداخته و اشاره کردند که نتایج مدل نوآوری  کننده فرهنگاثر تعدیلو دانش فنی( بر نوآوری محصول 

طاهری و  .تواند مورد استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران در این حوزه قرار گیردمی

که  اندهنشان دادو ت دانش بر عملکرد سازمانی پرداخته به بررسی متغیرهای مؤثر مدیری( 2013ت )حکم

( 2014ن ). کاویانی و همکاراداری وجود دارد بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی

و شرکت بیمه ایران پرداخته  در بررسی ارتباط میان توانمندسازی مدیریت دانش و عملکرد سازمانیبه 

آن بر عملکرد  هایمؤلفهسازی مدیریت دانش و هر یک از توانمند ریتأثودن محوری بنشان دادند که 

 ارزش درست یابیارز یبرا مدل کی فیتعر هدفبا ( 2014ن )چ. سازمانی در این راستا بوده است

 واسطه با دانش تیریمد شده اجرا عملکرد یبرا را ییمبنا کی دانش منابع که افتندیدر دانش تیریمد

 اما متفاوت محرک دو ندیفرا امکانات و دانش هایدارایی مخصوصاً،. دهندیم قرار یتجار دنیفرا امکانات

بررسی تأثیر فرایند مدیریت به ( 2015ی )دستجردی و آخوند. هستند ارزش جادیا ندیفرا در هم با مرتبط

یادی بخصوص شهرت ز مدیریت دانش ازکه اند و نشان داده هادانشگاهدانش در نظام آموزشی غیر رسمی 

موزشی غیررسمی آنظام  با در ارتباطموزش و تجارت برخوردارگردیده است اما هنوز آبخش  در

 در دانش تیریمد تیقابلبا بررسی ( 2015) لئو شان. آن ابهاماتی وجود دارد کارگیریبهو  هادانشگاه

 تیقابل با هاشرکت که دندیرس جهینت نیا به یاخوشه لیتحل از استفاده اب یکار یندهایفرا یسپاربرون

نوپارات  .باشندیم متوسط و نییپا دانش تیریمد هاتیقابل با هاشرکت از متفاوت اریبس باال دانش تیریمد

های علوم همراه با ترویج فرآیندهای بررسی امکان بهبود یادگیری سازمانی در موزهبه ( 2016آ )وو توشی

ایش سطح یادگیری سازمانی با حمایت از فرآیندهای دانش برای امکان افزدادند که نشان پرداخته و دانش 

خود بر یادگیری  هایسیستمهای علوم نیاز به تمرکز های علوم وجود دارد. با این حال، این موزهموزه
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تواند شواهدی تجربی را دال بر سازمانی و تغییر ساختار هر محیط بوروکراتیک دارند. این تحقیق می

  ریت دانش و سازمان یادگیری ارائه دهد.وابستگی بین مدی

( 1های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق برای رسیدن به مدل مفهومی )شکلخالصه پژوهش

 ( آورده شده است: 1خالصه در جدول شماره ) طوربه

 
 مفهومی مدل به رسیدن برای تحقیق موضوع با ارتباط در شده انجام های(: خالصه پژوهش1جدول )

 نویسنده یا نویسندگان وضوع پژوهشم

 ;Akhavan et al., 2010; Mehdizadeh &Yonesi, 2013 دارایی دانشی و توانمندی فرایند دانش

Kaviani et al., 2014; Rezaian et al., 2011; Nopparat 

&Toshioa, 2016 

 Cemal & Zafer, 2006; Li et al., 2012; Mehdizadeh دارایی دانشی و توانمندی فرایند سازمانی

&Yonesi, 2013; Rezaian et al., 2011. 
 ,Cemal & Zafer, 2006; Kaviani et al., 2014; Liu یتوانمندی فرایند دانش و توانمندی فرایند سازمان

2015; Nopparat &Toshioa, 2016. 
 ;Mousakhani et al., 2009; Gahremani et al., 2011 توانمندی فرایند سازمانی و عملکرد دانشگاه

Taheri & Hekmat, 2013; Dastjerdi & Akhondi, 

2015. 

 
 

  
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 (Mousakhani et al, 2009; Wu & Jian, 2014)منبع: 
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دارایی دانشی بر توانمندی فرایند دانش و بر توانمندی مطالعات نشان داده است که  با توجه به اینکه

تأثیر معنادار دارد. همچنین توانمندی فرایند دانش بر  کشور منتخب هایدانشگاهر فرایند سازمانی د

معنادار دارد. و توانمندی فرایند سازمانی بر  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهتوانمندی فرایند سازمانی در 

 تحقیقاتله: تحقیقات متعددی از جممعنادار دارد.  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهعملکرد دانشگاه در 

ن ، اخوان و همکارا(2009ن )خانی و همکاراموسی ،(2008ن )چ و وو لینگ، (2006ا )کمل و آکار

( 2012ن )، اخوان و همکارا(2011د )، دانایی فرد و زنگویی نژا(2011ن )، قهرمانی و همکارا(2010)

ی دستجردی و آخوند ،(2014ن )چ و وو، (2013ی )زاده و یونس، مهدی(2012ن )لی و همکارا ،(2012)

منتخب کشور با  هایدانشگاهعملکرد بر دانش تیریمدنشان داد که  (2016و )، نوپارات و توشین(2015)

 گری توانمندی فرایند سازمانی تأثیر دارد. میانجی

 اصلی منبع که هادانشگاه خصوصاً امروزی هایسازمان در دانش اهمیت و فوق مباحث به توجه با

 و تحقیق مورد موضوع زمینه در خارجی تحقیقات کردن بومی دیگر طرف از و روندمی شمار به دانش

 اینکه به توجه با همچنین نظران، صاحب نظر از تحقیق ضرورت و اهمیت به توجه با آن سازی کاربردی

 جهت منسجم الگوی یک وجود عدم ایران، عالی آموزش نظام در رو پیش هایچالش تریناساسی از یکی

 ایجاد عنوان به هادانشگاه اینکه به توجه با و است، هادانشگاه عملکرد بر آن ریتأث و دانش مدیریت یابیارز

 طریق از هادانشگاه عملکرد باالبردن و دانش انتقال و مدیریت در پررنگی نقش بایستمی تحوالت کننده

است. این تحقیق درصدد پاسخ به این  هشد چندان دو آن انجام لزوم  باشند، داشته سازمانی فرایند توانمندی

منتخب  هایدانشگاه)دارایی دانشی، فرایند دانش( بر عملکرد  اصلی است که آیا مدیریت دانش سؤال

-های زیر مطرح میفرضیه  سؤالبه دنبال این  مندی فرایند سازمانی تأثیر دارد؟گری توانکشور با میانجی

 شود:

 معنادار دارد. ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهمندی فرایند دانش در دارایی دانشی بر توان فرضیه اول:

 معنادار دارد. ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهدارایی دانش بر توانمندی فرایند سازمانی در  فرضیه دوم:

 ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهتوانمندی فرایند دانش بر توانمندی فرایند سازمانی در  فرضیه سوم:

 ر دارد.معنادا

معنادار  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاهتوانمندی فرایند سازمانی بر عملکرد دانشگاه در  فرضیه چهارم:

 دارد.
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 شناسی تحقیقروش

های مربوط به متغیرها از روش آوری گویهروش تحقیق از نوع کیفی و کمی بوده است که جهت جمع

در روش کمی از معادالت ساختاری استفاده  .آزمون مدل روش کمی انجام شده استبرای  کیفی و

 بوده است.  PLSگردیده است و نرم افزار مورد استفاده 

کشور تشکیل  منتخب هایدانشگاه یستاد رانیمد و دیاساتنفر از  353نمونه آماری تحقیق حاضر را 

 82چنین از پرسشنامه جامع و صنعتی کشور هستند. هم هایدانشگاه ،منتخب هایدانشگاهمنظور از   .اندداده

آوری ها جمعمنتخب کشور، داده هایدانشگاهسوالی که به پیوست آمده است، و با مراجعه حضوری به 

 منتخب کشور عبارتند از: هایدانشگاهگردید، اقدام به آزمون فرضیات شده است. 
 

 

 منتخب کشور هایدانشگاه(: 2جدول )

 صنعتی هایدانشگاه جامع هایدانشگاه

 دانشگاه صنعتی شریف نشگاه تهراندا

 علم و صنعت دانشگاه شهیدبهشتی

 امیرکبیر دانشگاه شهید مدرس

 نوشیروانی بابل دانشگاه مازندران

 شاهرود سمنان دانشگاه
 

بر این اساس  .استفاده شده است ایبمنظور معتبرسازی ابزار پرسشنامه، از روایی ظاهری و روایی سازه

قضاوت کیفی بوده است. یعنی پرسشنامه  صورتبهگیری مقیاس اندازه اعتبار محتواییارزیابی دو ویژگی 

گیری از ادبیات موضوعی تحقیق حاضر دارای اعتبار محتوا بوده است زیرا اجزاء متغیرهای مورد اندازه

ن منظور، بدیاند. های پرسشنامه نیز بوسیله اعضاء نمونه آماری بدرستی درک شدهتحقیق اخذ شده، و سازه

های مربوط به متغیرها تا طراحی پرسشنامه نهایی انجام شده است ضمن آوری گویهمرحله جهت جمع 5

 یبرا کهباشد دهنده روایی مینشان PLSافزار ادالت ساختاری با استفاده از نرمدر مع AVEاینکه شاخص 

 .است آمده بدست 5/0 از شتریب رهایمتغ همه

 

 تغیرها(: شاخص روایی م3جدول )

 (AVE) میانگین واریانس  متغیرها

 69/0 دانش ندیفرا یتوانمند

 67/0 یسازمان ندیفرا یتوانمند

 57/0 دانش ییدارا

 70/0 عملکرد دانشگاه
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گیری نیز روشهای مختلف و متعددی وجود دارد که )پایایی( ابزار اندازه تعیین قابلیت اعتماد منظوربه

تواند با ضریب گیری میسازگاری درونی ابزار اندازه. درونی آن استسنجش سازگاری  هاآنیکی از 

 .گیردگیری شود. این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار میآلفای کرونباخ اندازه

 بدست آمده است  %70برای همه متغیرها باالتر از ی بیترک ییایپا بیکرونباخ و ضر یآلفاضریب 
 

 ایایی متغیرها(: شاخص پ4جدول )

عدد آلفای  متغیرها

 کرونباخ

 یبیترک ییایپا بیضر

 85/0 90/0 دانش ندیفرا یتوانمند

 76/0 86/0 یسازمان ندیفرا یتوانمند

 75/0 84/0 دانش ییدارا

 86/0 90/0 عملکرد دانشگاه
 

 های تحقیقیافته

های تحقیق، با توجه زمون فرضیهاستفاده شد. برای آ PLSبرای بررسی روابط مدل مفهومی از نرم افزار 

به پیچیدگی مدل و وجود ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم، و نیاز به نمایش ارتباطات بین متغیرها از روش 

متغیر اصلی دارایی  4در این قسمت مدل معادالت ساختاری سازی معادالت ساختاری استفاده شد. مدل

مداری در جهت توسعه دانش، متغیر میانجی کیفیت 4و  دانش، توانمندی فرایند دانش، عملکرد دانشگاه

 ارائه شد. PLSافزار بر اساس خروجی نرممداری فرهنگی، یادگیری سازمانی و اندازه و نوع دانشگاه توسعه

 (ریمس ضرائب)مدل معادالت ساختاري (:1)شماره  نمودار
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 (t-value آماره)مدل معادالت ساختاری (:2)شماره  نمودار
 

 ضرایب و نتایج مدل معادالت ساختاری (:5) جدول

-t آماره اصلی و فرعی یهاهیفرض

value)) 

 ضرائب

 ریسم

/رد دییتأ

 فرضیه

 دییتأ 180/0 028/3 .دارد معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در دانش ندیفرا یتوانمند بر یدانش ییدارا
 رد 026/0 390/0 .دارد معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند بر دانش ییدارا

 ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند بر دانش ندیفرا یتوانمند

 .دارد معنادار
 دییتأ 235/0 561/4

 معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در دانشگاه عملکرد بر یسازمان ندیفرا یتوانمند

 .دارد
 دییتأ 266/0 702/5

 یسازمان یندهایفرا یتوانمند ریتأث بر  گرمداخله ریمتغ کی عنوان به دانشگاه نوعاندازه و 

 .دارد معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان عملکرد بر
 دییتأ 158/0 246/2

 یدهانیفرا یتوانمند ریتأث بر  گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یفرهنگ یمدارتوسعه

 .دارد معنادار ریتأثکشور  منتخب هایدانشگاه در یسازمان عملکرد بر یسازمان
 رد 107/0 269/1

 یتوانمند ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به دانش توسعه جهت در یمدارتیفیک

 .دارد معنادار ریتأثکشور  منتخب هایدانشگاه در یسازمان عملکرد بر یسازمان یندهایفرا
 رد 131/0 771/1

 یتوانمند بر دانش( منابع)ییدارا ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یسازمان یریادگی

 .دارد معنادار ریتأثکشور  منتخب هایدانشگاه در دانش ندیفرا
040/0 003/0

- 

 رد

 

 نتایج نشان داده است که :

( دارد معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در دانش ندیفرا یتوانمند بر یدانش ییدارا)  فرضیه اول

است،  3/0است. اما با توجه به عدد ضریب مسیر که زیر  96/1بیشتر از  tگردد. زیرا عدد آماره می دییتأ

 ارتباط بین دو متغیر ضعیف است. 
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 معنادار ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند بر دانش ییدارا)  فرضیه دوم

 مناسب نیست. tزیرا عدد آماره ، گرددنمی دییتأ( ددار

 ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند بر دانش ندیفرا یتوانمند) فرضیه سوم

است. اما با توجه به عدد ضریب مسیر که زیر  96/1بیشتر از  tزیرا عدد آماره  گردد،می دییتأ( دارد معنادار

 بین دو متغیر ضعیف است. است، ارتباط  3/0

 ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در دانشگاه عملکرد بر یسازمان ندیفرا یتوانمند) فرضیه چهارم

است. اما با توجه به عدد ضریب مسیرکه زیر  96/1بیشتر از  tزیرا عدد آماره  .گرددمی دییتأ( دارد معنادار

 است، ارتباط بین دو متغیر ضعیف است.  3/0

کننده دارایی ای، سرمایه ساختاری و سرمایه اطالعاتی تبیینهای سرمایه انسانی، سرمایه رابطهمتغیر

 است.  96/1بیشتر از متغیر  چهارهر  t زیرا عدد آماره هستند، کشور منتخب هایدانشگاهدانش در 

تبیین  )استعمال( رد)یکپارچگی(، فرایند کارب متغیرهای فرایند تولید دانش، فرایند انتقال، فرایند ادغام

بیشتر متغیر  چهارهر  tزیرا عدد آماره  هستند، کشور منتخب هایدانشگاهکننده توانمندی فرایند دانش در 

 است. 96/1از 

متغیرهای منظر پژوهشی، آموزشی، اداری و مالی و فرهنگی و دانشجویی تبیین کننده عملکرد دانشگاه 

 است. 96/1بیشتر از متغیر  چهارهر  tعدد آماره  زیرا هستند، کشور منتخب هایدانشگاهدر 

سازی بیرون سازمان، توانمندی یکپارچه -درون سازمان، توانمندی درونی -متغیرهای توانمندی بیرونی

متغیر  سههر  tزیرا عدد آماره  هستند، کشور منتخب هایدانشگاهکننده توانمندی فرایند سازمانی در تبیین

 است.   96/1بیشتر از 

 عملکرد بر یسازمان یندهایفرا یتوانمند ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به دانشگاه نوعاندازه و 

است. اما با توجه به عدد  96/1بیشتر از  tعدد آماره است، زیرا  مؤثر کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان

 است، ارتباط بین دو متغیر ضعیف است.  3/0ضریب مسیرکه زیر 

 عملکرد بر یسازمان یندهایفرا یتوانمند ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یفرهنگ یمدارتوسعه

 است.  -96/1+ و 96/1بین  tزیرا عدد آماره ندارد،   ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان

 عملکرد بر ینسازما یندهایفرا یتوانمند ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یفرهنگ کیفیت مداری

 است. -96/1+ و 96/1بین  tزیرا عدد آماره ندارد،   ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان
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 دانش ندیفرا یتوانمند بر دانش( منابع) ییدارا ریتأث بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یسازمان یریادگی

 بر گرمداخله ریمتغ کی عنوان به یمانساز یریادگهمچنین یو ندارد  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در

زیرا ندارد،  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند بر دانش ندیفرا یتوانمند ریتأث

 ست.نی مناسب tعدد آماره 
 

 گیرینتیجهبحث و 

زمانی ها و یادگیری ساهای مختلفی راجع به مدیریت دانش، سرمایه فکری، عملکرد سازمانپژوهش

تا بر اساس مدل  شده استهم انجام شده است، اما در این تحقیق سعی  دو بابه صورت مجزا و گاهی دوبه

در ( 2009ن )خانی و همکاراو موسی( 2014ن )های وو و چمفهومی طراحی شده از تلفیق مدل

 .شودارائه  یمنتخب کشور مدل جدید هایدانشگاه

 تحقیقـات  از حاصـل  نظریـات  و علـم  تولیـد  و دیگـران  مطالعـات  بـا  تحقیـق  ایـن  نتـایج  مقایسـه  نظر از

 :شودمی ارائه شرح بدین مواردی  میدانی و ایکتابخانه

دارایی دانشی بر توانمندی فرایند دانش و بر توانمندی فرایند سـازمانی در  ، های اصلیبا توجه به فرضیه

مندی فرایند دانش بر توانمندی فرایند سـازمانی  معنادار دارد. همچنین توان ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه

معنـادار دارد. و توانمنـدی فراینـد سـازمانی بـر عملکـرد دانشـگاه در         ریتـأث  کشـور  منتخب هایدانشگاهدر 

 چن، (2006ر )زفکمل و کلی با تحقیقات  طوربهمعنادار دارد. این تحقیق  ریتأث کشور منتخب هایدانشگاه

اخـوان و   ،(2011) چـو  و یل ،(2011) نهمکارا، قهرمانی و (2009ن )و همکارا خانیموسی ،(2009ن )و لی

همراستا  (2016و )، نوپارات و توشین(2015ی )دستجردی و آخوند ،(2014ن )جیا و وو، (2012ن )همکارا

بوده است. از لحاظ متغیرهای دارایی دانش، توانمندی فرایند دانش ،توانمندی فراینـد سـازمانی، یـادگیری    

و از نظر متغیرهای عملکرد دانشگاه از منظر آموزشی، پژوهشی، اداری ( 2014)ازمانی با تحقیق وو و چن س

مـداری در جهـت توسـعه    مالی و فرهنگی و دانشجویی و همچنین متغیرهای اندازه و نوع دانشگاه و کیفیت

طبق است. و از لحاظ کلی من کامالً (2009) خانی و همکارانفرهنگی با تحقیق موسی مداریتوسعهدانش و 

لـی و  و  (2011بیگی و همکاران )که ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد را سنجیده نیز با تحقیقات نجف

 همخوانی داشته است.  (2012ن )همکارا

، سرمایه ساختاری و سـرمایه اطالعـاتی   یارابطهمتغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه از لحاظ فرضیه فرعی 

ن گـرا ید و انیـ منوراین تحقیق با تحقیقات هستند.  کشور منتخب هایدانشگاهدارایی دانش در کننده تبیین
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همخـوانی   (2014ن )کاویانی و همکـارا  ،(2011ر )رضائیان و دانایی ف ، (2006ن )گراید و نگو، ی(2006)

 داشته است.

ینـد کاربرد)اسـتعمال(تبیین   متغیرهای فرایند تولید دانش، فرایند انتقـال، فراینـد ادغام)یکپـارچگی(، فرا   

 هستند. کشور منتخب هایدانشگاهکننده توانمندی فرایند دانش در 

از لحاظ برخی متغیرهای توانمندی فرایند دانش با توجه به فرضیه فرعی فوق ایـن تحقیـق بـا تحقیقـات     

ن و رضــائیا ،(2011ن )همکــارا و قهرمــانی، (2010ن )همکــارا و فــر ناصــحی، (2006) همکــاران و یچــو

 همخوانی داشته است.( 2016و )، نائوپارت و توشین(2015) لئو شان، (2011ن )همکارا

کننـده عملکـرد دانشـگاه در    متغیرهای پژوهشی، آموزشی، اداری و مالی و فرهنگی و دانشجویی تبیـین 

 هستند. کشور منتخب هایدانشگاه

ن همکـارا  ، قهرمـانی و (2009) نو همکـارا  یخـان یموسـ از لحاظ بررسی عملکرد دانشگاه تنها تحقیـق  

مطـابق بـا تحقیـق حاضـر بـوده اسـت.        (2015ی )، دستجردی و آخوند(2013ت )، طاهری و حکم(2011)

پرداختنـد   هادانشگاه عملکرد یابیارز یبرا یمفهوم چارچوب کی ارائه ( به2009) خانی و همکارانموسی

پژوهشـی، اداری مـالی و فرهنگـی و دانشـجویی و      آموزشی،را از نظر متغیرهای مختلفی مانند  هادانشگاهو 

مداری فرهنگـی و  مداری در جهت توسعه دانش و توسعههمچنین متغیرهای اندازه و نوع دانشگاه و کیفیت

 چندین متغیر دیگر مورد ارزیابی قرار دادند.

 یسازپارچهکی یتوانمند سازمان، رونیب -یدرون یتوانمند سازمان، درون -یرونیب یتوانمند یرهایمتغ

 . هستند کشور منتخب هایدانشگاه در یسازمان ندیفرا یتوانمند کنندهنییتب

همراستا  (2014ن )چ و ووو ،  (2006ر )از لحاظ متغیر توانمندی فرایند سازمانی تنها تحقیق کمل و ظف

 سـازمان،  درون -یرونـ یب یتوانمنـد هـای  گیری این متغیـر از شـاخص  با تحقیق حاضر بوده که جهت اندازه

 شده است.استفاده  (یارابطه ای یپوشش) یسازکپارچهی یتوانمند سازمان، رونیب -یدرون یتوانمند

 اگر رسدیم نظر به و هستند دسترس در یاطالعات یهایورناف از ترعقب امروز، یسنت هایدانشگاه

 از استفاده با و رندیبگ کار به را هافناوری نیا دیبا ند،ینما حفظ را خود یریپذانعطاف و ییایپو بخواهند

. کنند حرکت دور راه از آموزش و یکیالکترون ،یمجاز هایدانشگاه جادیا جهت در موجود، اتیتجرب

 یدرس مواد امروز، انعطاف بدون یارتقا و یاستخدام هاینظام اصالح ای حذف ،یزیربرنامه گونهاین

 یچگونگ یزیربرنامه و تیریمد ل،یدل نیهم به. سازدیم یضرور را نظرانهتنگ هاینگرش و یمیقد

 یبرا یزیربرنامه به قادر که باالست تصور و لیتخ قوه با یرانیمد ازمندین ،یعال آموزش در ICTکاربرد
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 یفعل هایدانشگاه که دارند ندهیآ هایدانشگاه در تأثیری آنچنان یاطالعات هاینظام .باشند هادانشگاه

 .بود نخواهند یاحرفه و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش متعدد یازهاین یپاسخگو( یسنت هایدانشگاه یعنی)

 بلکه ست؛ین هادانشگاه یکیزیف حذف یمعنا به هاآن از گیریبهره و یاطالعات هایسیستم ینیگزیجا البته

 مشتمل یزیربرنامه مؤثر، یزیربرنامه ن،یبنابرا. داشت خواهند ازین یکیزیف یفضا به همچنان هارشته یبرخ

اطالعاتی در  هایسیستممدیران بایستی  .است موجود هایدانشگاه دل از یکیالکترون هایدانشگاه توسعهبر 

  ITهای و امکانات زیرساخت IT در زمینه گذاریسرمایه سطوح مختلف سازمان را تقویت نمایند. میزان

از هوش مصنوعی در دانشگاه افزایش یابد.  جدید و میزان استفاده یهایتکنولوژافزایش یابد.  در دانشگاه

 از حمایتی فرهنگ یک ایجاد منظوربه تالش ،دانشگاه در یفکر یهاهیسرما تیاهمتوجه به  همچنین

 منـابع توسعه و یادگیری نوآوری، و خالقیت تقویـت برای انگیزشی و تشویقی هایسیستم طراحی طریـق

 و هایشانتوانایی و هامهارت دانـش، شـامل مـدیران و نانکارک هایشایستگی چارچوب طراحی، انسـانی

کارکنـان  برای پروریجانشین نظام استقرار و طراحی، هاشایستگی بر مبتنی هاآن توسعه ریزیبرنامه

و  . . .، مدیران و معاونین دانشگاه مانند مدیران و معاونین اداری و مالی، پژوهشی، آموزشی و کلیدی

و  دانشگاه در یکاربرد یآموزش یهادوره وسیلهبه دانشگاه کارکنان تیصالح طحس زانیم شیافزا

 به نسبت کارکنان درک زانیم شیافزا  جهت در کارکنان به یارتباط و یاطالعات یهامهارت آموزش

 درج یبرا یگروه یاطالعات یهاگاهیپا جادیاصورت گیرد. بعالوه اینکه  انیدانشجو اتیخصوص و اهداف

 و یبازساز در دانشگاه یتوانمند شیافزا جهت در دانش تیریمد راهبرد یسازادهیپ یدرراستا نظرات

 نییتع منظوربه هادانشگاه در دانش نقشه نیتدو و هیتهی و فن دانش کارگیریبه  در یتوانمند و دانش ریتفس

 سازمان یانمندتو شیافزای، همچنین دانش یهاضعف یسازیغن یبرا تالش و یدانش ضعف و قوت نقاط

 انجام شود. آموزش جهت مجرب کادر کارگیریبه با یافزارنرم و افزاریسخت نظر از
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