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Abstract
In a knowledge-based economy, products and organizations survive and expire based on
knowledge. The most successful organizations are those who use this intangible asset better and
faster. Today, social capital and knowledge are used to create and increase organizational value,
and the success of an organization depends on its ability to manage these scarce resources.
Therefore, in this study, the role of knowledge and social capital management on gaining a
competitive advantage in Behpak Industrial Company in December 2016 will be investigated.
The 165 statistical sample population are the managers, deputies and experts of the company,
which is 165 people. The statistical sample is estimated to be 118 people according to Morgan
table. Data analysis is performed by Kolmogorov-Smirnov and regression tests. The results
show a positive and significant effect of knowledge and social capital management and their
dimensions on gaining a competitive advantage in Behpak Industrial Company.
Keywords: Knowledge management, Social capital, Competitive advantage, Behpak Industrial
Company.
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چکیده
آنهایی هستند که از این دارائی ناملموس به نحو بهتر و سریعتری استفاده میکنند .امروزه از دانش و سرمایه اجتماعی
به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی بهره گرفته میشود و موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منابع
کمیاب بستگی دارد .لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در
شرکت صنعتی بهپاک در دیماه  1399پرداخته خواهد شد .جامعه آماری مدیران ،معاونین و کارشناسان شرکت هستند

E-ISSN: 2783-3119

در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمانها براساس دانش زندگی میکنند و میمیرند .موفقترین سازمانها،

که  165نفر میباشند .نمونه آماری باتوجه به جدول مورگان  118نفر برآورد شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با
سرمایه اجتماعی و ابعاد آنها بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک میباشد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،سرمایه اجتماعی ،مزیت رقابتی ،شرکت صنعتی بهپاک.

 نویسنده مسئولsamanehf28@yahoo.com :

nasme-journal.ir

آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون انجام میشود .نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش و
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 .1مقدمه
در عصررر ارتباتات و فناوری اتالعات ،دانش به عنوان عامل اسرراسرری و منبع حیاتی سررازمانها در عرصرره رقابت ،برای
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب میگردد (سوزبیلیر .)2018 ،همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت
به اقتصرراد مبتنی بر دانش ،سررازمانها نیز خود را بر آن داشررتهاند تا با تكیه بر دانش و اتالعات و اسررتفاده از آن در فرآیند
کسررب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند (شررن و بیان .)2018 ،برای پاسررب به این س رؤال مهم که چرا اصرروالب برخی
سازمانها در صحنه رقابت موفق ه ستند؟ نیازمند درک نقش حیاتی دانش در آنها میبا شیم .به تور کلی سازمانها به دو
دسرررته از داراییها (سررررمایه) تكیه میکنند :دارایی های ملموس و دارایی های ناملموس .آنچه تا چندی پیش اهم توجه
سرازمانها را به خود جلب کرده بود کسرب و بهینهسرازی داراییهای ملموس مانند :ماشرین آالت و تجهیزات بوده اسرت
(آرمان و شررفیعی .)1396 ،اما امروزه سررازمانها دریافتهاند که داراییهای ناملموس مانند سرررمایه فكری ،تجربیات ،دانش
سرررازمانی و اتالعات موجب موفقیت و بقای آنها میشرررود .امروزه شررررکتها به این نتیجه رسررریدهاند که باید به آنچه
میدانند (سرمایه اجتماعی) بیش از آنچه دارند (سرمایه مادی) اهمیت بدهند (شهبازی و گلمحمدی .)1398 ،سازمانها با
درک اهمیت و نقش حیاتی مدیریت دانش اشررتیاو وافری به اعمال این سرریسررتمها از خود نشرران میدهند .اما واقعیت این
اسررت به دلیل عدم وجود تصررویری روشررن از آنچه میخواهند به آن دسررت پیدا کنند ،نمی توانند به صررورت ایده آل و
مطلوب این سی ستمها را تراحی و اجرا کنند .در صورتی که فرآیندهای مدیریت دانش مانند خلق دانش ،ک سب دانش،
نشر دانش ،کاربرد و نگهداری دانش به شیوهای نظاممند و برنامهریزی شده در سازمانها اعمال شود ،میتوان شاهد اثرات
شگرف آن در ایجاد مزیت رقابتی در بخشهای مختلف سازمان بود (هژبرنژاد .)1393 ،برای اینكه بتوانیم ضرورت توجه
به اجرای ترحهای مدیریت دانش در سررازمانها را مطرح کنیم ،نیازمند شررناسررایی دقیق نتایج اسررتفاده از این ترحها در
بخشهای مختلف سازمان ه ستیم .تا کنون تحقیقات زیادی درباره مفهوم و فرآیندهای مدیریت دانش انجام شده ا ست.
اما سررازمانها و شرررکتها به دنبال چیزی فراتر از این میباشررند .امروزه در شرررایت سررخت رقابتی سررازمانها به دنبال این
هستند که آیا اجرای ترحهای مدیریت دانش میتواند برای آنها عامل ایجاد تمایز و مزیت رقابتی باشد؟ از اینرو تحقیق
پیرامون مدیریت دانش با محوریت بررسرری اثرات آن بر فرآیندهای مختلف سررازمان ضررروری به نظر میرسررد .مدیریت
دانش به عنوان سررراز و کار اعمال فرآیندهایی در سرررط ،فردی،گروهی و سرررازمانی جهت ایجاد شررررایطی که دانش و
اتالعات بتواند در زمان مناسرررب در اختیار افراد قرار بگیرد ،تاکنون در محافل علمی و سرررازمانی مورد توجه بسررریاری از
محققان قرار گرفته است .عمده این تحقیقات پیرامون زیر ساختها ،فرآیندها ،ساز و کارها ،ابزارها و در موارد محدودی
اثر آن بر برخی از عوامل مانند بهره وری ،سرررودآوری یا عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی مانند :نوآوری مورد مطالعه
قرارگرفته اسررت .تحقیق و مطالعه پیرامون مدیریت دانش از منظر محتوایی گرچه میتواند در بسرریاری از موارد مدیران و
سایر کنشگران سازمانی را نسبت به شناخت و آگاهی از چیستی مدیریت دانش رهنمون باشد ،اما به تنهایی کافی نیست.
در شررررایت موجود مدیران به عنوان کنشگران اصرررلی سرررازمان به موضرررو های سرررازمانی از منظر کارکردی و اجرایی
می نگرند و اهمیت و ضررررورت اعمال یک سررراز و کار را از تریق ارزیابی اثرات و کارکردهای آن مورد ارزیابی قرار
می دهند .همچنین عمده تحقیقات انجام شرررده پیرامون مدیریت دانش از منظر کارکردی به ارزیابی اثر مدیریت دانش بر
یک عامل مانند نوآوری یا مدیریت روابت با م شتریان متمرکز شدهاند و از نگاهی جامع به این مو ضو غفلت نموده اند.
با توجه به این موارد در این تحقیق سررعی داریم به بررسرری نقش مدیریت دانش و سرررمایه های اجتماعی بر کسررب مزیت
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رقابتی بپردازیم.
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 دانشتاکنون تعاریف بسیار زیادی برای مدیریت دانش بكار گرفته شده است .مدیریت دانش کوششی هماهنگ برای تصرف
دانش حیاتی سازمان ،اشتراک دانش میان یک سازمان ،برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیمگیری
و افزایش بهرهوری و نوآوری است (توالیی و همكاران .)1398 ،به عبارت دیگر مدیریت دانش کوششی برای تبدیل دانش
کارکنان (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه فكری ساختاری) است (ال -کوردی و همكاران.)2020 ،
 -فرآیند مدیریت دانش

انبوه مقاالت منتشرشده و تحقیقات انجام شده زمینه مدیریت دانش گواهی بر پیچیدگی و اهمیت موضو مدیریت دانش
میباشد ،در خصوص فرآیندهای مدیریت دانش نیز نظریات مختلفی ارائه شده است .اما در حالت کلی میتوان پنج مرحله
را برای مدیریت دانش در نظر گرفت که عبارتند از (ابیلی و زار خلیلی:)1392 ،
-

اکتساب دانش :از تریق کارکنان ویژه این کار ،تجربه کارکنان و تجربه از خارج سازمان ،حمایت از شیوه گردش شغلی،
ثبت دانش توست کارکنان باتجربه.

-

ایجاد دانش :از تریق سیستم پیشنهادات ،وجود نظام پاداش برای ارائه راهحل ،توسعه دانش جدید بر اساس دانش موجود
و تحلیل عوامل موفقیت و خطاها.

-

ذخیره کردن دانش :ثبت از تریق ابزار الكترونیكی ،گزینش اتالعات قبل از ذخیره کردن ،دانش در حافظه کارکنان،
دانش در فایلهای مرجع ،دانش در رویهها ،دستورالعملها و مستندات سازمان ،محدود شدن اتالعات حساس و محرمانه،
ثبت دستیابی به برخی از دانشها و مشخص نمودن محل دانش مورد نیاز.

-

توزیع دانش :از کارکنان باتجربه به بیتجربه ها ،تسهیم از تریق تعامل روزانه و چهره به چهره ،امكان دستیابی به پایگاه
داده از دور و استفاده از ابزارهای الكترونیكی ،توزیع از تریق مستندسازی و وجود سیستم پاداش برای توزیعکننده به
عنوان مقیاس عملكرد.

-

نگهداری از دانش :وجود استراتژی واض ،جهت نگهداری ،وجود پست مدیریتی و مسئول مربوط به این امر ،به روز و
منظم بودن دانش.

-

گامهای مدیریت دانش
اهدافی که استراتژی سازمانی از رهگذر مدیریت دانش دنبال میکند با اجرای چهارگام اساسی بهدست میآید که در
حقیقت گامهای فرآیند مدیریت دانش را تشكیل میدهند (احمد و همكاران:)2018 ،
.1

ایجاد و یا گردآوری دانش

.2

ساختاردهی و ارزش بخشی به دانش جمعآوری شده

 .3انتقال و تبادل دانش
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 .4ایجاد سازو کارهای مناسب جهت بهرهگیری و استفاده مجدد از این دانش چه در بعد فرد و چه در قالب گروه-
های درون سازمانی.
دستیابی به چنین اهدافی تنها از تریق بهرهگیری از ابزارهای مدیریت دانش امكانپذیر است .فناوری که دانش را گسترش
میدهد و امكان زایش و رشد دانش را فراهم میکند و کدگذاری و انتقال این داراییها را امكانپذیر میکند ،از جمله
ابزارهای مدیریت دانش است .این امر باعث ارتقای فراگردهای مرتبت با دانش در سازمان میشود (دونلی .)2019 ،البته
در این راه شایسته است ،به نظر راگلس که اعتقاد دارد تمامی ابزارهای مدیریت دانش کامپیوتری شده نیستند ،توجه نمود.
وی ابزارهای مدیریت دانش را به سه دسته تقسیم کرده است و میان آنها تمایز قائل میشود :دسته اول :برخی ابزارها
مخصوص تولید و تنظیم دانش است .این ابزارها یكی از عوامل کلیدی کارایی و خودکفایی بلندمدت سازمان بوده و باعث
رقابتپذیری آن میشوند .این دسته شامل خلق یک ایده جدید ،تراحی مدلهایی نو ،ترکیب و تلفیق رشتههای علمی
گوناگون و در نهایت توسعه فراگردهای جدید در سازمان است .دسته دوم :کاربرد این دسته از ابزارها در نظام بخشی و
کدگذاری دانش است .در واقع چون داراییهای غیر ملموس (مانند دانش ،اتالعات و  )...برخالف داراییهای ملموس ر
در صورت عدم استفاده هیچ ارزش ذاتی ندارند ،بایستی قابل دسترس برای افراد درون و بیرون سازمان باشد .این دسته از
ابزارها اجازه می دهد تا دانش به قابلیت دسترسی همگانی و انتقال میان افراد و سازمانها دست یابد (مانیان و همكاران،
 .)1390دسته سوم :ابزارهایی هستند که جهت تسهیم دانش هستند .این ابزارها با سه مانع مهم روبرو هستند ،که عبارتند از:
 )1اختالف و فاصله زمانی ،چه از بعد تاریخی (که بر میگردد به حافظه سازمانی) و چه در زمان حال (چون در زمان حال
نیز مشكالتی در هماهنگی بین برنامههای زمانی افراد جهت یافتن زمانی مشترک مناسب میان آنها برای مبادله مطلوب دانش
وجود دارد) )2 .بُعد و فاصله مكانی )3 .محدودیتهای اجتماعی .تفاوتهای سلسله مراتبی میان افراد ،متفاوت بودن
تخصص و حیطه عمل افراد و نیز اختالفات فرهنگی باعث محدود شدن فهم مشترک میان افراد میشود (ما و همكاران،
.)2014
البته برخی سازمانها مانند موسسه آموزشی روت ) (Rootابزارهایی مانند :فرایند نقشه آموزشی را ایجاد کرده و در
شرکتهای بوئینگ ،پپسی کوال ،بیمه آستیت جهت تسهیل ترجمان اجتماعی دانش استقرار داده است .این ابزارها ،برنامه-
های سط ،سازمان را به ایده هایی واض ،و روشن برای کارکنان و یا حتی به اهداف و فعالیتهای ریزتری که باعث
موفقیت سازمانی میشود ،تبدل می کنند و همچنین باب تبادل نظرات راجع به این نقشه های یادگیری در خالل ماههای
استقرار آن را میگشاید (توالیی و همكاران.)1398 ،
-

اهمیت و مزایای مدیریت دانش در سازمانها

سرعت باالی توسعه تكنولوژی های جدید و ارتباتات دیجیتال منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک منبع
حیاتی برای کسب مزیت رقابتی گردیده است (کیورشی و اوانس .)2015 ،سازمانها باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و
گذشته خود سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجو بوده و تالش کنند تا فرآیندهای درونی خود را به نحو اثربخشی
انجام دهند .مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی میتواند کارکنانی
دانشی ،بارآورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد (تسای و هسو .)2019 ،مراجعینی که روز به روز آگاهتر میشوند
و توقعات باالتری را از سازمانها دارند .در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمانها برای ارائه
خدمات بهتر ،تصمیمگیریهای منطقیتر و کسب مزیت رقابتی میباشد (ال -کوردی و همكاران .)2020 ،یک مطالعه
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جامع روی مدیریت دانش در سازمانها انجام شده و چهار نقش زیر را برای مدیریت دانش در سازمانها برشمرد:
 )1ارتقای تصمیمگیری در مورد خدمات عمومی
 )2کمک به عموم برای شرکت کردن در فرایند تصمیمگیری
 )3ایجاد قابلیت رقابت سرمایههای فكری
 )4توسعه نیروی کار دانشی
در جمعبندی کلی می توان گفت مدیریت دانش با تسرررهیم دانش در سرررازمان و ایجاد همكاری بین کارمندان از دوباره
کاریها میکاهد و موجب افزایش بهروهوری سازمان و در نهایت خدمات بهتر و سریعتر به ارباب رجو و کسب مزیت
رقابتی بین سازمانها خواهد شد (شهبازی و گلمحمدی.)1398 ،
-

سرمایه در سازمان

به تور کلی سرمایه در سازمان به سه صورت شناخته شده است که عبارتند از :سرمایه مالی -سرمایه فیزیكی ،سرمایه انسانی
و سرمایه اجتماعی .سرمایه فیزیكی -مالی :این نو سرمایه که در علم اقتصاد بسیار متداول است شامل داراییهای مالی،
زیرساختهای همچون پلها ،راهها و تجهیزات ساختمانی و فنی میشوند .در تئوریهای اولیه رشد از سرمایه فیزیكی و
مالی به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد میشود .سرمایه در اصطالح اقتصادی مجموعهای از اجزای گوناگون شامل انوا
ماشینآالت ،ابزار کارخانهها ،ساختمانها ،موجودی انبار و غیره است (ابیلی و زار خلیلی .)1392 ،سرمایه انسانی :سرمایه-
های مولدی که در وجود انسانها جمع شده ،شامل مهارتها و توانائیها ،اندیشهها ،سالمتی و غیره است که ناشی از
سرمایهگذاری در آموزش و برنامههای کارآموزی و مراقبتهای پزشكی است و به عنوان سرمایه تلقی میشود .سرمایه
اجتماعی :سرمایه اجتماعی یک واژه بین رشته اقتصاد و علوم اجتماعی است .سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک
مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه شناسی است تشكیل شده و بر شاخصهای اجتماعی استوار
است .سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتاب جدیدی در علوم اجتماعی است و به تور خالصه به معنای هنجارها و شبكههایی است
که امكان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی به منظور کسب وسود متقابل فراهم میکند (آرمان و شفیعی .)1396 ،این
مفهوم با شیوههایی همچون سنجش سط ،اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی ،رسمی یا غیررسمی قابل
اندازهگیری است .سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که "موجودی" یا میزان این هنجارها و شبكهها را در یک جامعه
و در یک مقطع زمانی خاص تشری ،میکند .رابطه متقابل ،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد ،نمونههایی از این هنجارها است
(شن و بیان.)2018 ،
-

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی منبعی اجتماعی ،ساختاری ا ست که دارایی و سرمایه افراد مح سوب می شود .این دارایی شیء واحدی
نی ست ،بلكه ویژگیهایی ا ست که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می شود افراد با سهولت بی شتری وارد کنش
اجتماعی شررروند .این نو سررررمایه در روابت بین افراد تجسرررم مییابد که میتواند فعالیتهای با بازدهی باال تسرررهیل کند
(سررروزبیلیر .)2018 ،سررررمایه اجتماعی به مفاهیم ارزشمندی از قبیل شررربكههای اجتماعی ،روابت متقابل ،اعتماد عمومی،
تعهد اتالو می شود .سرمایه اجتماعی موقعی انباشت می شود که مردم ارتباط متقابل در درون خانواده ،محل کار ،روابت
همسایگی و ارتباتات مردمی در انجمنهای محلی و عمومی پیدا میکنند (تسای و هسو .)2019 ،تعاریف باال تنها بخشی
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از تعاریف عنوان شده در ادبیات سرمایه اجتماعی است .این مسأله نشان میدهد که شاخصه غیرقابل مشاهده بودن سرمایه
اجتماعی ،باعث شده ا ست که هر محقق با بردا شت منبعی که از سرمایه اجتماعی دارد ،اقدام به تعریف این پدیده جدید
بنماید .اما این امر به مفهوم این نیست که تعاریف مذکور در مقابل هم هستند و نكات مشترکی بین تعاریف مذکور وجود
ندارد .بلكه با کمی توجه میتوان فهمید که اتفاقاب همه تعاریف به یک نكته اشاره میکنند و براساس همین نكته مشترک،
میتوان یک تعریف جامع از سرمایه اجتماعی عنوان نمود "سرمایه اجتماعی ،پتانسیل نهفته در روابت بین و میان افراد یک
جامعه است که باعث انجام کارایی امور آن جامعه میشود" (ابیلی و زار خلیلی.)1392 ،
-

ابعاد سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی را از جنبههای مختلف تبقهبندی میکنند .یكی از این جنبهها ،رویكرد سازمانی سرمایه اجتماعی ا ست
که به سه تبقه تق سیم می شوند :شناختی ،رابطهای و ساختاری .الف) عن صر شناختی سرمایه اجتماعی :ا شاره به منابعی
دارد که فراهمکننده مظاهر ،تعبیرها ،تف سیرها و سی ستمهای معانی م شترک در میان گروهها ا ست .مهمترین جنبههای این
بُعد عبارتاند از :زبان ،کدها و حكایتهای مشررترک .ب) عنصررر سرراختاری سرررمایه اجتماعی :اشرراره به الگوی کلی
تماسهای بین افراد دارد یعنی ،شررما به چه کسررانی و چگونه دسررترسرری دارید (هژبرنژاد .)1393 ،مهمترین جنبههای این
عن صر عبارتاند از :روابت شبكهای بین افراد ،پیكربندی شبكهها و سازمان منا سب .ج) عن صر رابطهای سرمایه اجتماعی:
توصیفکننده نوعی روابت شخصی است که افراد با یكدیگر به دلیل سابقه تعامالتشان برقرار میکنند .مهمترین جنبههای
این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتاند از :اعتماد ،هنجارها ،الزامات ،انتظارات و هویت (شن و بیان.)2018 ،
-

ارزیابی مزیت رقابتی در سازمانها

مینترزبرگ معتقد اسرت که یک سرازمان میتواند کاالها و خدماتش را به شرش روش اسراسری متمایز کند )1 :اسرتراتژی
تمایز بر مبنای قیمت :اساسیترین روش تمایز یک محصول (یا خدمت) صرفا پیشنهاد یک قیمت پایینتر برای آن است.
رقابت بر اسرراس قیمتهای متوسررت یا متوسررت روبه پایین بازار نشررانه تمایز بر مبنای قیمت اسررت .روشرری که برخی از
سررازمانها برای ایجاد تمایز بین خود و رقیبهایشرران از آن اسررتفاده میکنند )2 .اسررتراتژی تمایز بر مبنای تصررویر :گاهی
سازمانها برای ایجاد تمایز از راهبردهای بازاریابی استفاده میکنند .یكی از راهبردهای بازاریابی استفاده از تصاویر خاص
یا مخ صوص برای ن شان دادن و تبلیغات مح صول یا خدمات سازمان ا ست .با توجه به تأثیر شكل و ت صویر در انتخاب
مشتریان از این امتیاز برای جذب مشتری بیشتر استفاده میکنند )3 .استراتژی تمایز بر مبنای پشتیبانی :عبارت است از تمایز
بر مبنای چیزی که همراه مح صول برای پ شتیبانی از آن تو ست سازمان در نظر گرفته می شود .این ممكن ا ست مربوط به
فروش محصررول (مثال فروش اقسرراتی و  ،)...ارائه خدمات برای محصررول (مثل خدمات پس از فروش اسررتثنایی) یا تأمین
یک محصرررول یا خدمات مربوط همراه با محصرررول یا خدمات اصرررلی (مثل آموزش درباره نحوه اسرررتفاده از محصرررول
خریداری شررده) باشررد .این روش نیز یكی از روشهای ایجاد تمایز بین سررازمانها اسررت (هژبرنژاد )4 .)1393 ،اسررتراتژی
تمایز بر مبنای کیفیت :تمایز کیفیت مربوط به ویژگیهای محصررول میشررود که آن را بهتر میسررازد .کیفیت محصررول یا
خدمات با اعتماد بیشررتر ،ماندگاری و اسررتحكام بیشررتر و یا عملكرد عالی مورد ارزیابی قرار میگیرد .کیفیت محصررول یا
خدمات جز گزینههایی اسرررت که سرررازمانها برای ایجاد تمایز بین خود و رقیبهایشررران میتوانند از آن بهره ببرند)5 .
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اسررتراتژی تمایز بر مبنای تراحی :عبارت اسررت از تمایز بر مبنای ترح و پیشررنهاد چیزی که واقعا از ترحهای رقیبها و
شناختهشده در بازار متفاوت است (سیوناالز و بییرلین.)2015 ،
 )6استراتژی غیر تمایز :عبارت از داشتن هیچ مبنایی برای تمایز است .این به نوبه خود ،یک روند است ،که ممكن است
آگاهانه تعقیب شود .بنابراین یک فضای خالی در شكل زیر مشاهده می شود با فرض وجود فرصت کافی در یک بازار و
مدیریت بدون مهارت یا تمایل برای متمایز ساختن آنچه را که میفروشد ،میتواند جایی برای تقلید یا دنبالهروی رقیبها
وجود نداشته باشد .اینجا همان مكانی است که بسیاری از سازمانها برای ایجاد تمایز از آن استفاده میکنند ،که میتواند
شامل زمینههای مختلف توانایهای انسان در سازمان باشد ،مانند :سرمایه اجتماعی ،دانش ،نوآوری و غیره (اوده و آیاوو،
.)2020
-

سرمایه اجتماعی و رقابتپذیری سازمان

تاکنون به بررسی اهمیت دانش ،تبقهبندیهای آن ،ابزارها و مدیریت آن در سازمان پرداخته شد .از این پس در پی تبقه-
بندی و به تبع آن بهرهگیری مزیت رقابتی از دانش و سرمایههای اجتماعی در سازمان هستیم .در ادامه از مفهومی به نام
سرمایه انسانی بهره گرفته شده است که منظور از آن دانش ،مهارتها ،سرمایه اجتماعی و اتالعات موجود در میان نیروی
انسانی سازمان است .در دیدگاه مد یریت استراتژیک منابع انسانی ،تمامی دانش و مهارت موجود در سازمان ،استراتژیک
محسوب نمی شوند .پس تعیین انوا سرمایه انسانی موجود در سازمان و اینكه چگونه میتوانند بهعنوان منبعی برای ایجاد
مزیت رقابتی محسوب شوند ،اولین گام در این راه است .در ادامه به تجزیه و تحلیل توان بالقوه استراتژیک سرمایه انسانی
سازمان از دو بعد ارزش و منحصر بهفرد بودن میپردازیم .با نگاهی مبتنی بر منابع به سازمان میتوان دریافت که منابع تنها
زمانی برای سازمان ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امكان سرمایهگذاری در فرصتها و مقابله با تهدیدات
را برای سازمان ایجاد کنند (مانیان و همكاران .)1390 ،پس در این نگاه ،سرمایه انسانی سازمان از تریق همكاری در کاهش
هزینهها یا بهبود خدمات و محصول برای مشتریان ،ارزش آفرینی میکند .از سوی دیگر برخی از اندیشمندان اعتقاد دارند
(در فضای مدیریت استراتژ یک) اهمیت سرمایه انسانی به میزان خلق و ایجاد تمایز رقابتی برای شرکت بستگی دارد .با
نگاهی اقتصادی ،تئوری مبادله ر هزینه بیان میدارد که سازمان زمانی مزیت رقابتی بهدست میآورد که دارای منابعی
مخصوص خود سازمان باشد ،بهنحوی که هیچكدام از رقبا نتوانند از این منابع کپی بردارند (ال -کوردی و همكاران،
 .)2018لذا ماهیت منحصر بهفرد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وابسته به آن در هر سازمان ،باعث میشود تا سازمانها
منابع سازمانی خود را در زمینههای مدیریت استفاده و سرمایهگذاری کنند .این کار کاهش ریسک و سرمایهگذاری در
پتانسیلهای بالقوه بهرهوری و تولیدی سازمان را در پی خواهد داشت (احمد و همكاران .)2018 ،از کنار هم قرار دادن دو
عامل منحصر به فرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی ماتریسی تشكیل شده است .این ماتریس چهارچوبی مفهومی
برای دستهبندی انوا متفاوت سرمایه انسانی موجود در سازمان و نیز مدیریت آنها جهت بهرهگیری بیشتر در سازمان ،ارائه
میدهد (ما و همكاران .)2014 ،در حقیقت این چهارچوب بر این نكته تأکید دارد که برای مدیریت انوا متفاوت از دانش
و سرمایه انسانی موجود در سازمان ،به سیستمهایی متفاوت در مدیریت منابع انسانی نیاز وجود دارد ،به نحوی که استفاده
از یک سیستم واحد در مدیریت منابع انسانی پیامدی جز کاهش بهرهوری در سازمان را در پی نخواهد داشت (ابیلی و
زار خلیلی .)1392 ،از آنجاکه امروزه سازمانها ،بدلیل پراکندگی منابع دانش و تكنولوژی و همچنین سرعت تغییر و نرخ
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باالی ظهور الزامات جدید ،قادر به خلق نوآوریهای سازگار و عرضه سیستماتیک محصوالت نیستند ،بنابراین بصورت
جاهتلبانه و از تریق جستجوی دانش و نیز تولید دانش جدید و نوآوریها با استفاده از شبكههای اجتماعی جهت غلبه بر
این شرایت و دستیابی به مزیت رقابتی تالش روزافزون دارند (سوزبیلیر.)2018 ،
در زمینه تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
شهبازی و گلمحمدی ( )1398در مقالهای با عنوان ،تأثیر مدیریت دانش بر عملكرد شرکتها :با تأکید بر نقش قابلیتهای
پویا و سرمایه اجتماعی ،دریافتند :اثر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر عملكرد معنادار نبوده و تنها به صورت غیرمستقیم
و از تریق سرمایه اجتماعی معنادار است ،همچنین مدیریت دانش بر قابلیتهای پویا نیز اثر معناداری ندارد .همچنین نتایج
نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملكرد و قابلیتهای پویا مؤثر است و قابلیتهای پویا نیز بر عملكرد اثر معناداری دارد.
آرمان و شفیعی ( )1396بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشتر شرکتهای دانشبنیان از توان و قابلیت رقابتی پایینی
برخوردار هستند ،نتایج بررسی عملكرد شرکتهای دانشبنیان در ایران نشان میدهد که بیشتر این شرکتها با چالش
رقابت با سایر شرکتها مواجه هستند.
رضایی ( )1395در مقالهای به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایههای فكری بر کسب مزیت رقابتی در سازمان پرداخت
و نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش ،سرمایه فكری و ابعاد آنها بر کسب مزیت رقابتی بوده .در ادامه با
بكارگیری آزمون فریدمن ،ابعاد دو متغیر اصلی پژوهش رتبهبندی شدند که در میان ابعاد مدیریت دانش ،تسهیم و انتقال
دانش به همراه کسب دانش و ذخیره دانش ،به عنوان مهمترین زیرمعیارها انتخاب و در میان اجزای سرمایه فكری نیز سرمایه
رابطهای و سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار بودند .در انتها نیز بكارگیری آزمون میانگین نشان
داد که در میان کلیه متغیرهای تحقیق ،تنها یادگیری سازمانی در سط ،مطلوبی قرار ندارد.
الکوردی و همكاران ( )2020در پژوهشی با عنوان ،نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در
آموزش عالی ،دریافتند :سازمانها اغلب برنامههای مدیریت دانش را به منظور ارتباط بهتر کارکنان و توسعه اشتراک
دانش( )KSپیادهسازی کردهاند .در زمینه موسسات آموزش عالی ،این موضو به تور ویژه به عنوان خلق دانش و انتشار
مستقیم اهداف و چشماندازهای آنها مورد تأیید میباشد .نتایج حاصل از بررسی  25۷نفر از دانشگاهیان نشان داد که جو
سازمانی تأثیر بسیار زیادی بر اقدامات مدیریت دانش دانشگاهیان دارد .عالوه بر این ،رهبری و اعتماد سازمانی رابطه مثبتی
با رفتار دانشی دانشگاهیان داشتند.
اوده و آیاوو ( )2020در بررسی نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری سازمان ،بیان
نمودند :اقدامات مدیریت دانش بطور مستقیم و غیرمستقیم به نوآوری سازمان کمک میکنند .همچنین تولید ،ذخیره و
کاربرد دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری سازمان دارد .که کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه بین تولید ،انتشار و
ذخیرهسازی دانش و نوآوری سازمان دارد .این یافتهها حاکی از آن است که اقدامات مدیریت دانش به عنوان یک سلسله
مراتب به نوآوری کمک میکنند و این رابطه از تریق کاربرد دانش بیشترین تأثیر را در نوآوری سازمان دارد.
دونلی ( )2019در پژوهشی با عنوان ،هماهنگی مداخالت اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت :نیاز به مدیریت منابع
انسانی استراتژیک برای تعادل تنشها و چالشها ،دریافتند :اشتراک دانش در تسهیل اهداف سازمانی نقش کلیدی ایفا
میکند .با این حال ،دیجیتالیسازی گسترده دانش کارکنان میتواند به تور بالقوه درک کامل پیش داشتههای مزیت
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رقابتی پایدار را که توست دیدگاه مبتنی بر دانش ارائه شده ،تضعیف کند .تنشهایی که فراتر از مرزهای شرکت گسترش
مییابد ،دیدگاهها و رفتارهای کارکنان را در رابطه با خالقیت مدیریت دانش استراتژیک شكل میدهد .برای بررسی
چالشهای ارائه شده ،یک چارچوب برای افزایش و پایداری موفقیتهای مبتنی بر دانش توسعه یافته است که به بهبود
دیدگاه مبتنی بر دانش مدیریت منابع انسانی استراتژیک هماهنگ با آن کمک میکند.
 .3فرضیههای تحقیق
با توجه به مدل تحقیق ،فرضیات تحقیق به شرح زیر تعریف میشود:
فرض  :1خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :2کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :3تسهیم دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :4کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :5ذخیره دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :6بُعد شناختی سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  : ۷بُعد رابطهای سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  : 8بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
فرض  :9مدیریت دانش و سرمایههای اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارند.
 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظرگردآوری دادهها ،تحقیق توصیفی -پیمایشی و از نظر اهداف نیز ،از نو تحقیقات کاربردی میباشد.
برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای (مراجعه به کتب ،مقاالت ،کتابخانه ها و  )...و روش میدانی استفاده شده است.
پرسشنامه استفاده شده محقق ساخته و شامل دو بخش میباشد .بخش اول شامل  4سوال است که ویژگیهای جمعیت-
شناختی نمونههای آماری مورد بررسی قرار گرفته و بخش دوم سواالت تخصص است که شامل  18سوال مدیریت دانش،
 10سوال سرمایه اجتماعی و  22سوال مزیت رقابتی  .جامعه آماری تحقیق ،شامل :مدیران ،معاونین و کارشناسان شرکت
بهپاک هستند که  165نفر میباشند .نمونه آماری باتوجه به جدول مورگان  118نفر برآورد شده است .جهت تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون بهره گرفته شده است .برای سنجش روایی پرسشنامهها،
از نظر خبرگان رشته مدیریت استفاده شد .بدین منظور ،پرسشنامهها در اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران رشته مدیریت
قرار گرفت که پس از اعمال نظرات اصالحی و تائید نهایی آنان ،پرسشنامهها دیماه  1399میان افراد جامعه آماری توزیع
شد .برای تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از آزمون آلفای کرونباخ ،استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ  0/85بدست آمده که
بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامهها میباشد.
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 .5یافتههای تحقیق
تبق یافتههای پژوهش ،آمار توصیفی نشان داد از مجمو  118نفر نمونه آماری 13/56 ،درصد در رنج سنی  20تا  30سال،
 5۷/63درصد در رنج سنی  31تا  40سال 25/42 ،درصد  41تا  50سال و  3/39درصد را افراد  50سال به باال تشكیل دادند.
تبق یافتههای پژوهش از مجمو  118نفر نمونه آماری 11/01 ،درصد فوو دیپلم 32 ،درصد لیسانس 40/68 ،درصد فوو
لیسانس و  21/19درصد دکتری میباشند .همچنین تبق یافتههای پژوهش از مجمو  118نفر نمونه آماری 15/25 ،درصد
مجرد و  84/۷4درصد متأهل میباشند و از مجمو  118نفر نمونه آماری 61/86 ،درصد زن و  38/13درصد مرد میباشند.
جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
آماره
تعداد
مقدار
متغیر
آزمون
نمونه
Sig
0/۷1
0/69
118
خلق دانش

نتیجه
آزمون
توزیع نرمال

کسب دانش

118

1/35

0/61

توزیع نرمال

تسهیم دانش

118

1/43

0/63

توزیع نرمال

کاربرد دانش

118

1/55

0/۷5

توزیع نرمال

ذخیره دانش

118

1/34

0/55

توزیع نرمال

بعد شناختی

118

0/۷8

0/66

توزیع نرمال

بعد رابطهای

118

1/56

0/۷2

توزیع نرمال

بعد ساختاری

118

1/۷8

0/۷0

توزیع نرمال

مزیت رقابتی

118

1/65

0/65

توزیع نرمال

با توجه به اینكه مقدار آمار ،کولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای تحقیق در سط ،اتمینان بیشتر از ( )0/05بدست آمده
است .میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشند .لذا جهت آزمون فرضیههای پژوهش از
آزمون رگرسیون استفاده میشود.
فرضیه اول :خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
شاخص ها
متغیرها

مجموع

جدول  .2آزمون فرضیه اول
میانگین
درجه

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

60/513

1

60/513

خطاها

40/135

116

0/346

مجمو

100/648

11۷

مقدارF

۷4/89۷

R2

0/۷۷5

سطح
معناداری
0/000
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جدول  .3ضرایب تأثیر
ضرائب استاندارد
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/085

0/206

کسب مزیت رقابتی

0/۷51

0/05۷

0/۷۷5

آماره

سطح
معنی داری

5/2۷2

0/000

13/225

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد،
مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر این
است که  %۷۷/5واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر خلق دانش تبیین میشود.
همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه اول تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان میدهد
که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر خلق دانش را تبیین نماید.
فرضیه دوم :کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .4آزمون فرضیه دوم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

44/469

1

44/469

خطاها

56/1۷9

116

0/484

مجمو

100/648

11۷

متغیرها

مقدارF

91/822

R2

0/665

سطح
معناداری
0/000

جدول  .5ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

0/854

0/305

کسب مزیت رقابتی

0/۷52

0/0۷8

0/665

آماره

سطح
معنی داری

2/800

0/006

9/582

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار
دارد ،مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر
این است که  %66/5واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر کسب دانش تبیین
میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه دوم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان
میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر کسب دانش را تبیین نماید.
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فرضیه سوم :تسهیم دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .6آزمون فرضیه سوم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

51/302

1

51/302

خطاها

49/346

116

0/425

مجمو

100/648

11۷

متغیرها

مقدارF

120/598

R2

0/۷14

سطح
معناداری
0/000

جدول  .7ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

0/۷۷2

0/2۷4

کسب مزیت رقابتی

0/805

0/0۷3

0/۷14

آماره

سطح
معنی داری

2/815

0/003

10/982

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،تسهیم دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار
دارد ،مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر
این است که  %۷۷/5واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر تسهیم دانش تبیین
میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه سوم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان
میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر کسب دانش را تبیین نماید.
فرض چهارم :کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .8آزمون فرضیه چهارم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

38/3۷۷

1

38/3۷۷

خطاها

62/2۷1

116

0/453

مجمو

100/648

11۷

متغیرها

مقدارF

۷1/489

R2

0/61۷

سطح
معناداری
0/000

جدول  .9ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/153

0/310

کسب مزیت رقابتی

0/681

0/080

0/61۷

آماره

سطح
معنی داری

3/۷19

0/000

8/455

0/000
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با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار
دارد ،مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر
این است که  %61/۷واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر کاربرد دانش تبیین
میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه چهارم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان
میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر کاربرد دانش را تبیین نماید.
فرض پنجم :ذخیره دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .10آزمون فرضیه پنجم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

45/812

1

45/812

خطاها

54/836

116

0/4۷3

مجمو

100/64۷

11۷

متغیرها

مقدارF

96/912

R2

سطح
معناداری
0/000

0/6۷5

جدول  .11ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/145

0/268

کسب مزیت رقابتی

0/۷03

0/0۷1

0/6۷5

آماره

سطح
معنی داری

4/26۷

0/000

9/844

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،تأثیرگذاری ذخیره دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر
معنادار دارد ،مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار ،R2
بیانگر این است که  %6۷/5واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر ذخیره دانش
تبیین میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه پنجم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز
نشان میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر ذخیره دانش را تبیین نماید.
فرض ششم :بُعد شناختی سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .12آزمون فرضیه ششم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

45/823

1

45/823

خطاها

55/521

116

0/365

مجمو

101/632

11۷

متغیرها

مقدارF

99/511

R2

0/۷۷8

سطح
معناداری
0/001
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جدول  .13ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/123

0/345

کسب مزیت رقابتی

0/631

0/159

0/663

آماره

سطح
معنی داری

3/266

0/000

8/852

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،بُعد شناختی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد،
مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر این
است که  %۷۷/8واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر بُعد شناختی تبیین می-
شود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه ششم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان
میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر ُبعد شناختی را تبیین نماید.
فرض هفتم :بُعد رابطهای سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .14آزمون فرضیه هفتم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

45/462

1

45/462

خطاها

55/1۷۷

116

0/464

مجمو

101/644

11۷

متغیرها

مقدارF

92/۷33

R2

0/6۷9

سطح
معناداری
0/000

جدول  .15ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

0/855

0/306

کسب مزیت رقابتی

0/۷52

0/083

0/544

آماره

سطح
معنی داری

2/801

0/000

9/46۷

0/000

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،بُعد رابطهای بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد،
مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر این
است که  %6۷/9واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر بُعد رابطهای تبیین
میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه هفتم تأیید میگردد .مقدار  Fدر جدول اول نیز نشان
میدهد که متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیر بُعد رابطهای را تبیین نماید.
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فرض هشتم  :بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد.
جدول  .16آزمون فرضیه هشتم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

6۷/9۷9

1

6۷/9۷9

خطاها

55/3۷2

116

0/641

مجمو

1۷1/119

11۷

متغیرها

مقدارF

95/135

R2

0/584

سطح
معناداری
0/000

جدول  .17ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/254

0/251

کسب مزیت رقابتی

0/661

0/068

0/584

آماره

سطح
معنی داری

5/00۷

0/000

1/۷54

0/001

با توجه نتایج حاصله در معادله رگرسیونی ،تأثیرگذاری بُعد ساختاری بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک
تأثیر معنادار دارد ،مورد تأیید میباشد .زیرا سط ،معناداری آن برابر  0/000بوده و کمتر از  0/05میباشد .همچنین مقدار
 ،R2بیانگر این است که  %58/4واریانس متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک بهشهر ،توست متغیر بُعد
ساختاری تبیین میشود .همچنین با توجه به اینکه  Sigکمتر از  0/05است ،فرضیه هفتم تأیید میگردد .مقدار  Fدر
جدول اول نیز نشان میدهد که متغیر کسبمزیترقابتی در شرکت صنعتی بهپاک قادر است متغیربُعدساختاریراتبییننماید.
فرض نهم :مدیریت دانش و سرمایههای اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارند.
جدول  .18آزمون فرضیه نهم
مجموع

درجه

میانگین

شاخص ها

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

66/869

1

66/869

خطاها

53/466

116

0/4۷9

مجمو

152/423

11۷

متغیرها

مقدارF

8۷/525

R2

0/596

سطح
معناداری
0/000

جدول  .19ضرایب تأثیر
ضرائب غیر استاندارد
مدل

ضرائب استاندارد

ضرائب

خطای

ضرائب رگرسیون

رگرسیون() B

استاندارد

()Beta

عرض از مبدا

1/243

0/1۷6

آماره

سطح
معنی داری

۷/28۷

0/000

مدیریت دانش

0/652

0/048

0/643

1/434

0/001

سرمایههای اجتماعی

0/498

0/052

0/453

۷/456

0/000
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نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان میدهد که در سط ،معناداری ( ،)0/05متغیرهای مدیریت دانش و سرمایههای اجتماعی
بر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر دارد .همچنین مقدار  ،R2بیانگر این است که  60درصد واریانس
متغیر کسب مزیت رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک توست متغیرهای مدیریت دانش و سرمایههای اجتماعی تبیین میشود.
 .6بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایههای اجتماعی بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی :شرکت
صنعتی بهپاک) انجام شده است .نتایج نشان داد :مدیریت دانش و مولفههای آن(خلق دانش ،کسب دانش ،تسهیم دانش،
کربرد دانش ،ذخیره دانش) و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (بعد شناختی ،بعد ساختاری و بعد رابطهای) بر کسب مزیت
رقابتی در شرکت صنعتی بهپاک تأثیر معنادار دارد .با توجه به نتایج میتوان بیان نمود ،در عصر جدید سازمانها و شرکتها
با دنیای پیچیده و پویا روبرو هستند .از اینرو بسیاری از سازمانها برای پیشی گرفتن از سایر رقبا ،عالوه بر تملک دارایی-
های فیزیكی در اندیشه در اختیار گرفتن سرمایههای انسانی و مهارتی کارکنان خود میباشند و بدین ترتیب با مدیریت
دانش سرو کار دارند .سازمانها برای رقابت با رقبای خود باید استراتژی دانش و مولفههای مدیریت دانش را در سازمان
خود پیاده سازند .در حال حاضر ارزش سرمایههای دانشی سازمان غالبا چندین برابر سرمایههای مادی هستند .که میتوانند
به عنوان یک صالح رقابتی در مقابل سازمان حریف به تقابل بپردازند .دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی
کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمانها براساس دانش
زندگی میکنند و میمیرند .به همین دلیل موفقترین سازمانها ،آنهایی هستند که از این دارائی ناملموس به نحو بهتر و
سریعتری استفاده میکنند.
همچنین نتایج این تحقیق با پژوهشهای(آرمان و شفیعی( ،)1396 ،رضایی )1395 ،و (الکوردی و همكاران،)2020 ،
(اوده و آیاوو  )2020،همسو میباشد ولی با نتایج تحقیق (شهبازی و گلمحمدی )1398 ،همسو نمیباشد .آرمان و شفیعی
( )1396بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشتر شرکتهای دانشبنیان از توان و قابلیت رقابتی پایینی برخوردار هستند،
نتایج بررسی عملكرد شرکتهای دانشبنیان در ایران نشان میدهد که بیشتر این شرکتها با چالش رقابت با سایر شرکتها
مواجه هستند .رضایی ( )1395دریافت :مدیریت دانش ،سرمایه فكری و ابعاد آنها بر کسب مزیت رقابتی تأثیر معناداری
دارد .همچنین در میان ابعاد مدیریت دانش ،تسهیم و انتقال دانش به همراه کسب دانش و ذخیره دانش ،به عنوان مهمترین
زیرمعیارها انتخاب شدند .الکوردی و همكاران ( )2020نیز دریافتند :سازمانها اغلب برنامههای مدیریت دانش را به منظور
ارتباط بهتر کارکنان و توسعه اشتراک دانش( )KSپیادهسازی کردهاند .جو سازمانی تأثیر بسیار زیادی بر اقدامات مدیریت
دانش دانشگاهیان دارد .عالوه بر این ،رهبری و اعتماد سازمانی رابطه مثبتی با رفتار دانشی دانشگاهیان دارد .اوده و آیاوو
( )2020بیان نمودند :اقدامات مدیریت دانش بطور مستقیم و غیرمستقیم به نوآوری سازمان کمک میکنند .همچنین تولید،
ذخیره و کاربرد دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری سازمان دارد .که کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه بین تولید،
انتشار و ذخیرهسازی دانش و نوآوری سازمان دارد .در حقیقت اقدامات مدیریت دانش به عنوان یک سلسله مراتب به
نوآوری کمک میکنند و این رابطه از تریق کاربرد دانش بیشترین تأثیر را در نوآوری سازمان دارد .شهبازی و گلمحمدی
( )1398در تحقیق خود دریافتند :اثر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر عملكرد معنادار نبوده و تنها به صورت غیرمستقیم
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 همچنین نتایج. همچنین مدیریت دانش بر قابلیتهای پویا نیز اثر معناداری ندارد،و از تریق سرمایه اجتماعی معنادار است
.نشان داد که سرمایه اجتماعی بر عملكرد و قابلیتهای پویا مؤثر است و قابلیتهای پویا نیز بر عملكرد اثر معناداری دارد
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