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 چکیده

 میدیری  سیسیم  تیاییر ی بررسییبررساین مطالعه با هدف  
میررد مطالعیه شیر   مجیاز   فضیا  در بازاریابی بر دانش
انجام شده اس . ایین پیهوهش از  هیمحرر داناسرما نی ارآفر

، اجییرالحییاه هییدف  ییاربرد  و از لحییاه ماهییی  و شیی   
تمام  شام  تحقیق این آمار  پیمایشی اس . جامعه-ترصیفی

 داناسییرمایه محییرر  ییارآفرین ارمنییداو و مییدیراو شییر   
نفیر بیا  26ا  ممشی   از ،  ه از ایین مییاو، نمرنیهباشدیم

 مطالعیه ایین اسمفاده از جدول مررگاو انمخاب شده اس . در
 فرضیه ها  پیهوهش آزمرو جه  اطالعات آور جمع برا 
 آزمیرواسمفاده شده اس . جهی   شده اسماندارد پرسشنامه از
ساخمار   معادالت ساز مدل ت نیک ازرضیه ها  پهوهش ف

نمیای  ااصی  از  .اسی  شده اسمفاده Smart Plsافزار و نرم
 عمل یرد و ور این تحلی  نشاو داد مدیری  دانش بر بهیره

 و اطالعییات سییازمانی از طریییق دو مممیییر میییانجی  نییا 
 اجمماعی  تاییر معنادار  دارد. و  یررسمی ارتباطات

و عمل ییرد   دانییش، بهییره ور  یریمیید :هااای یلیاادیواژه  

 .یو اجمماع یررسمیاطالعات، ارتباطات     نا ،یسازمان

 

 

 

Abstract: 

This study aimed to investigate the impact of the 

knowledge management system on marketing in 

cyberspace studied by entrepreneurial company 

Danasa. This research is applied in terms of 

purpose and in terms of nature and form of 

implementation. The statistical population of this 

study includes all employees and executives of 

the Danas -e -Entrepreneurial Company, 

including a sample of 86 people using the 

Morgan table. In this study, the standardized 

questionnaire was used to collect information to 

test the research hypotheses. Smart Pls software 

modeling and software modeling techniques have 

been used to test the research hypotheses. The 

results of this analysis showed that knowledge 

management has a significant impact on the 

productivity and organizational performance 

through the two mediating variables of the 

richness of information and informal and social 

communication. 

 Keywords: Knowledge Management, 

Productivity and Organizational Performance, 

Information Rich, Informal and Social 

Communication.
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  مقدمه

 به عنراو یک مزی  رقابمی برا  سازماو ها محسرب شده و سازماو هایی  ه بمرانند این دارایی نامشهرد را مدیری  دانش امروزه،
و  دهیچیپ طیدانش ، در مح یاتیاهمیی  ا. [1] نند، می ترانند در عرصه رقاب  جایگاه باالتر  را در میاو سایر رقبا  سب  نند

سیازد  یو سازماو هیا را قیادر می س ین دهیپرش یسازماو بر س کی کیاسمراته  عنراو منبع جهی  بازساز بیه  مممییر امروز
آورند لذا فیراهی   داریپا یرقابم  یافظ مز  رارا ب ییو مریرتر از گذشمه  سب نمیرده و به  ار ببندنید ولیذا مبنیا عمریرا سر ییدانیا

ی  دانش فرایند  نظام مند برا   سب مزایا  رقابمی یا دسمیابی به اهداف سازمانی اس . خرد مدیر می تراو اینگرنه اذعاو داش   ه
ها  اخذ لقی می شرد سازماوتدر اسناد، فرایندها  اجرایی و معیارها گنجانده می شرد. از آنجا  ه دانش منبعی رقابمی  الدانش معمر

لذا برا  ا  مسائ  سازمانی، . جریند نند و از دارایی ها  دانش بهره می  میدانش، ابم ار عم  مدیری  دانش را تعیین، اجرا و تقسی
فناور  اطالعات، یعنی  پیشرف  و سرد آور  بهمر و ارتقاء مدیری  دانش الزم اس   ه پدیدهء انساو و ال مرونیک را تر یب  نی  .

 ها وشر   ها  بزرگ و اسمفاده مجدد از دانش آوتر یب افراد و اطالعات و همچنین به منظرر افظ تجربه به دس  آمده در 

مدیری  دانش، پیش  .[2]همچنین برا  فراه   ردو دسمرسی آساو  ارمنداو به اطالعات ضرور  مدیری  دانش بهمرین گزینه اس 
انداز  یک محیط اهنیاز  برا   سب و  ار ال مرونی ی و روند رو به رشد مشمر  مدارانه این نرع  سب و  ار اس . سازماو برا  ر
ها، فرایندها، رقبا،  سب و  ار ال مرونی ی، باید اطالعات و دانش مطلربی در باره بازارها، مشمریاو، محصرالت و خدمات، روش

 اش در اخمیار داشمه باشد. این امر نیز این واقعی  را نشاو می دهد  ه سازمانها، با ظهرر  سب وها   ار ناو و محیط قانرنی مهارت
ترانند در سرتاسر جهاو از طریق اینمرن   ه منجر به انقالبی در راهها  دسمیابی به یروت، اطالعات و دانش شده  ار ال مرونی ی ، می

  .[3]اس ،  سب و  ار را بصررت ال مرونی ی دنبال  نند
ها برا  بقاء و رشد به دنبال ابزارها   دنیا  مممیر امروز ایجاب می  ند  ه سازماوبه طرر  لی می تراو اینگرنه نمیجه گرف   ه 

ها  جدید و  اس . فناور  اطالعات نرین باشند. ی ی از ابزارهایی  ه می تراند سازماو ها را در تأمین این اهداف یار  دهد، فناور  
ونیک از زماو ظهرر تجارت ال مر .تمییر داده اس   لیه ها را ب ها  ا  مسائ  و اداره سازماو پیشرفمه، نگرش مدیری  و شیره
بسیار  شده اس  و نسخه ها  جدیدتر  از  التها  نرین سخ  افزار  و نرم افزار  دچار تحر تا نرو پیرسمه با پیشرف  فناور 

آو مانند تجارت همراه یا تجارت شب ه ا  به وجرد آمده اند. مهممرین اتفاقی  ه بعد از ترسعه شب ه ها  اجمماعی در جهاو به وجرد 
، م م  منحصر به فرد  برا  مدیری  سازمانی اجمماعی ها  رسانه .[4]اس  فضا  مجاز  مرضرعی تح  عنراو تجارت در آمده،

با ترجه به اهمی  ب ارگیر  مدیری  دانش در فضا  مجاز  شر   ها  نرپا و ترانمند مانند  .دانش اسمراتهیک سنمی می باشد
این پهوهش در این سازماو ااساس می شرد لذا محقق به دنبال پاسخگریی به این  داناسرمایه ضرورت انجام محرر  ارآفرین شر  

 مجاز  تاییر دارد؟ فضا  در بازاریابی بر دانش مدیری  سرال اس   ه آیا سیسم 

 

 پیشینه پژوهش 

 پیشینه داخلی
اطالعات )مطالعه  نینر  فن آور یانجیبا نقش م یدانش بر عمل رد سازمان  یریمد ریتای یبررس( به 2011)نیمم  و علر یجدال 

  یرمدی اطالعات،  فناور  ها یسمگیارتباط شا یپهوهش ااضر با هدف بررس پرداخمه اس  (زی: شعب بانک سپه تبر مررد

 یفیترص قیروش تحق  بر مبنا قیتحق نیانجام ا  شهر تهراو صررت گرفمه اس . برا یدولم  ها سازماو یسازمان ایربخشی و دانش

 و دانش  یرمدی  اطالعات، پرسشنامه اسماندارد م نز  با فناور رتبطم  ها یسمگیاز پرسشنامه اسماندارد شا یاز نرع علم یشیمایپ

. در دیگرد عیشهر تهراو ترز یسازماو دولم  صدی راوی ار ناو و مد نیاسمفاده و در ب ن ریی یسازمان ایربخشی اسماندارد پرسشنامه
  یو تحل رهیچند ممم ره،یتک ممم رویرسرگ  یو روش تحل LIZRELو  SPSS  هش از نرم افزارهاپهو  ها افمهی  یو تحل هیتجز

  یرمدی  بر مرلفه ها  مرتبط با فناور  ها یسمگیشا نیاز آو اس   ه ب یپهوهش اا   ها افمهیاسمفاده شده اس .  ریمس

شهر تهراو  یدولم  ها سازماو یسازمان یربخشیا زاومی بر دانش  یرمدی دانش  یعنصر تسه نیاس . همچن رگذارتایی دانش
 .اس  رگذاریتای

پرداخمه و بیاو  رده اند  "بررسی نقش مدیری  دانش در تاییر رسانه ها  اجمماعی بر خالقی   ار ناو "به [5] و هم اراو تقی پرر
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 ند.این مطالعه با دیری  دانش را پیدا میاین تحقیق رابطه بین اسمفاده   رسانه ها  اجمماعی و خالقی   ار ناو ترسط روی رد م ه 
ها  ه نشاو می دهد چگرنه شب ه ها  اجمماعی می تراند بر خالقی   ار ناو تاییر فراه   ردو تاییدها  تئرر  و ایر  اربرد  آو

و (سطرح پایین)  افرادبگذارد در این زمینه فعالی  می  ند.یافمه ها  این مقاله نیاز را برا  انمقال تمر ز از رو  مدیری  خالقی
 .،به سم  مدیری  شب ه ها  اجمماعی خالق را نشاو می دهد(سطرح باال)مفاهی  سازمانی 

جمله و بیاو  رده اند  ه  پرداخمه اس  "ی دانش سازمان  یریدر مد یاجمماع  نقش شب ه ها "به بررسی  [6]و امامپرر یرخانیام

 ها  شب ه بال و اسمفاده عامه مردم جهاو قرار گرفمه اس قمررد اسم یعی ه در طرل دهه گذشمه در سطح وس ییها  فناور

اس    ریشب ه ها تای نیجنبه ا نیگذار برده اس  . از مهممر ریها تایسازماو  رو یمخملف  از جنبه ها  فناور نیا .باشد می یاجمماع

از   اریبس  فناور نی ه ا  اشمه اس . به نحرها دسازماو در دانش اشمراک  رو جهیو در نم یمانساز دانش  یرمدی   ه رو

اس   ه  این بر مقاله قصد نین راسما در ایبرداشمه اس . در هم اومی از را دانش  یرمدی فنرو یقبل  ها و مرانع نس  ها  یمحدود

در شب ه  یحرل اساسباعث ت ری ه در دهه اخ  جمله مرارد زشرد. ا هپرداخم دانش  یرمدی بر یاجمماع ها  شب ه ایرات یبه بررس
، الو داده ها و تلفن همراه اس  . هر   ،محاسبات ابر نمرن یا  یاطالعات از قب  فناور ریچشمگ شرف یشده اس  پ یمماعجا  ها

 نیا یداشمه اند. با بررس سازمانی دانش  یرمدی و به تبع آو یشب ه اجمماع  برا  زیممما  ها امدیبه نربه خرد پ راتییتم نیاز ا کی

 دس  دانش  یرمدی  ها رهیبر سازماو ها و ش یاجمماع  نسب  به ایرات رسانه ها یو مشمر  یت امل دگاهیتراو به د یرضرع مم
 .اف ی

 

 یخارج نهیشیپ
 رو  بر آو تأییر به ترجه با اند، داده قرار بررسی مررد ها سازماو دروو اجمماعی ها  رسانه رشد مقاله ا  ،  در [7] طاهرم و هم اراو

 مممر زهسمند،( دانش مدیری ) ابزار این بر تحقیق ها  ،گروه اس  مبمنی دانش مدیری  سیسم  از خاص نرع یک در دانش اشمراک
 پیدا دسمرسی خرد  ار  گروه در افراد از مخملفی ها گروه به اسمراتهیک لحاه از  نندو می فراه  آو برا  فرصمی  ار ناو زیرا
 اطالعات م انیزم دو آو ها محمرا، تحلی  روش یک از اسمفاده  نند. با می شر   آو با داشمن سرو ار و اطالعات تبادل در و  رده
 ترلید برا  اجمماعی ها  رسانه  ننده بررسی ها  گروه  ه(  یررسمی ارتباطات و اطالعات  نا )دادند قرار بررسی مررد را ممرسط
 گروه از شراهد  آو ها ها  یافمه اس   ننده تعیین سرمایه بازگش  و  ار ور  بهره میزاو بر را آنها تاییرات  نند،و می فعالی  محمرا
 . تاییرگذاراس  اجمماعی ارتباطات و شده جاساز  اطالعات طریق از سازمانی عمل رد بر دهد و می نشاو مثب  را تحقیق ها 

 دهیچیپ  ها چارچرب شب ه، بیاو  ردند  ه دهیچیپ  ها شب ه  ردیا مساب دانش: رودر پهوهشی تح  عنراو  [8]آرودا و هم اراو 
 ( روشی بهینه برا  ا مساب دانش می باشد. رهیو   یواقع  ایدن  ها شب ه ، ا شب ه  مدلها)

 ها  وجنبه مدرو اقمصاد  شرایط در دانش مدیری  ها  فناور   اربرد مسائ  درمررد خرد پهوهش در [2]گربینا و میزینمسیرا
 خارجی محققاو دیدگاه از "دانش مدیری " مفهرم.میشرد گرفمه نظر در ها، شر   سطح در ها آو جمله از قمصاد،ا  ردو دیجیمالی
 ساز  سفارشی اصلی نمای . اس  شده تبدی  رقاب  عام  و مه  نامشهرد دارایی یک به دانش  ه اس  شده شرد؛اشاره می تحلی 
 ایده بانک و شر می، وبالگها  سرایی، داسماو عملی، جرامع وچ ، ها انجمن منابع،  اتالرگ دانش، ها  بسمه دانش، نقشه) دانش
 .شرند می مممایز( ها
 رینمردند، در دسمرس بردو ز یبررس  اعمبار  ها هیاتحاد دانش را در  یری ه اسمفاده از مدل بلرغ مد [9] و هم اراو ن ریرس

  مهایفعال یجهان  یاز مرفق ناویاطم  برا ییدانش مربرط به تنها  یریمد  ها  ت نرلرژ  ساز ادهیو پ اطالعات  ساخ  فناور
 اس . ی اف یسازمان دانش
 

 ی پژوهشهاهیفرض

  یاصل هیفرض
 دارد.  ریتای هیشر   دانا سرما  مجاز  در فضا یابیدانش بر بازار  یریمد سم یس -2

 :یفرع اتیفرض
 مریر اس .  هیاسرماشر   دان  مجاز  اطالعات در فضا  دانش بر  نا  یریمد -2
 مریر اس .  هیشر   داناسرما  مجاز  در فضا یو اجمماع یرسم ریدانش بر روابط    یریمد -۲
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 مریر اس .  هیشر   دانا سرما یو عمل رد سازمان  بهره ور شیاطالعات بر افزا   نا -3
 مریر اس . هی  دانا سرماشر  یو عمل رد سازمان  بر بهره ور  مجاز  در فضا یو اجمماع یررسمیروابط   -0

 

. 

 
 (.1412) یمگناق و وکیبیتر. مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

 

 

 روش شناسی پژوهش

باشد. ابزارها  مررد اسمفاده در این پرسشنامه اسماندارد اس   ه از روایی و پایایی الزم روش پهوهش ترصیفی و از نرع همبسمگی می
 گزارش شده اس . 2   ه به شرح زیر در جدولبرخرردار اس

 . پایایی آلفای یرونباخ متغیرها1جدول 
 متغیر آلفای کرونباخ

 مدیریت دانش 0..87

 بهره وری و عملکرد سازمانی 87080

 ارتباطات غیررسمی و اجتماعی 87980

 غنای اطالعات 87000

 
تایید شده اس  در نمیجه می تراو گف  پرسشنامه این پهوهش از روایی  با ترجه به این ه میزاو آلفا   رونباخ گریه ها  پهوهش

 و پایایی الزم برخرردار اس .
 

 یافته های پژوهش

ها  آمار  ترصیفی تقسی  ها  آمار  اسمنباطی و روشتراو به دو دسمه روشها  آمار  مررد اسمفاده در این پهوهش را میروش
ها  آمار  ها  آمار ترصیفی اسمفاده شده اس . روشاز روش دهندگاوپاسخعمرمی  ها  رد. برا  بررسی و ترصیف ویهگی

و برا   smart pls13.28از  هادادهبرا  تحلی  اولیه  قیدر این تحق .اندشدهاسمنباطی مررد اسمفاده نیز در زیر به اخمصار ترضیح داده 
 .شده اس اسمفاده  یخط روی، از مدل رگرستحقیق  هاهیفرضآزمرو 

مدیریت 

 دانش

غنای 

 اطالعات

ارتباطات 

غیررسمی و 

 اجتماعی

وری و بهره

 عملکرد سازمانی
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 آمار توصیفی 

 . آمار توصیفی1جدول 
فرا نمونه 

 یوان

درصد 

 یفراوان

 یفراوان

 یتجمع

 یدرصدفراوان

 یتجمع

 جنسیت
6/3۲ 28 633۲ 28 زو  

0/61 58 مرد  58 100.0 

سطح 

 تحصیالت

3/۲ ۲ د مر   ۲ 3/۲  

 فرق
 لیسانس

33 0/32  33 1/01  

9/30 31 لیسانس  63 6/13  

3/21 9 فرق دیپل   10 26 

2/2 1 دیپل   22 ۲/90  

2/3 3 زیر دیپل   26 211 

شرایط 

 سنی

سال 31-33  22 9/۲1  22 9/۲1  

سال 33-01  30 3/39  3۲ 2/61  

سال به  01
 باال

03  3/39  26 1٫211  

 

 هاآزمون نرمال بودن داده
. باشدیم عیعدم تقارو تابع ترز ایاز تقارو   اریمع ی. چرلگشردیها آزمرو مداده یدگیو  ش یها چرلگمنظرر آزمرو نرمال بردو دادهبه
 عیترز  مثب  و برا یباالتر چرلگ ریبه سم  مقاد یدگیناممقارو با  ش عیترز کی  صفر و برا ی امالً ممقارو چرلگ عیترز کی  برا

 گری. به عبارت د اس عیترز کینشاو دهنده ارتفاع  یدگیاس .  ش یمنف یتر مقدار چرلگ رچک ریبه سم  مقاد یدگی ش اناممقارو ب
 یعنیمثب   یدگی.  شباشدیم 3نرمال برابر  عیترز  برا یدگیاس  و مقدار  ش م یدر نقطه ما ز یمنحن  از بلند  اریمع یدگی ش

 ه  t عیرزمثال در ت  نرمال اس . برا عیبردو قله از ترز ترنیینشانه پا یمنف یدگیو  ش االترنرمال ب عیمررد نظر از ترز عیقله ترز
(ارائه شده 3ها در جدول )داده یدگیو  ش یچرلگ یبررس  ینما بیانگر این اس  اس   ه دادها  یر نرمال اس  لذا ها داده یپرا ندگ
 اس .
 

 ها. آزمون نرمال بودن داده3جدول 
 
 
 
 
 
 

 

 

 آمار استنباطی 
در نمرنه و تعمی  آو به  اجرا گردید تا بمراو در قالب قرانین آمار اسمنباطی به  شف الگرها Smart Plsافزار ابمدا مدل پهوهش در نرم

گردد. البمه با ترجه  ( درونی)ساخمار ( ارائه میریگاندازهجامعه پرداخ . الگرها   شف شده در نمرنه پهوهش ااضر در قالب بیرونی)
نرو را در و مممیرها  م  سؤاالتگردد و محقق باید ی بار روابط بین افزار اجرا میبه ماهی   رواریانس محرر تنها یک مدل در نرم

قالب مدل درونی به سنجش گذارد. بنابراین  در این قسم  از پهوهش ابمدا به آزمرو مدل بیرونی  ه به بررسی پایایی و روایی سازه 

حداک

 ثر

 یچولگ یدگیکش حداقل
 پژوهش یرهایمتغ تعداد

31 1 311/0  181/0  مدیریت دانش 8۸ 

31 1 ۸61/01-  186/0  بهره وری و عملکرد سازمانی 8۸ 

31 4 46۸/0  138/0  ارتباطات غیررسمی و اجتماعی 8۸ 

11 8 444/4  416/0  غنای اطالعات 8۸ 
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 . یپردازیمدر قالب مدل درونی بر آمده از ادبیات پهوهش  و ی بار نیز به آزمرو فرضیه ها  یپردازیماس  
 

 استاندارد بیضر نیدر حالت تخم ینرویب هیمدل اول ریتصو .1شکل

 ی مدل بیرونی هاآزمون 
 را دارند  130همه سرال ها بارعاملی باالتر از  شردیم  بارها  عاملی در مدل مربرط به بارها  عاملی مالاظه مشاهدهپس از 

 شده اس . دییتأبنابراین این قسم  پهوهش 
 

 گیری پژوهشهای اندازهبررسی برازش مدل

 اگراروایی و
 گیرد.قرار می سنجش مرردشاخص ترسط سه آلفا   رونباخ و پایایی تر یبی و پایایی اشمرا ی  پایایی

(، ا نرو نرب  بررسی ضرایب آلفا   رونباخ و پایایی تر یبی PLSها در روش اداق  مربعات جزئی )مطابق با الگرریم  تحلی  داده
-هایش به واریانس    سازه میها بیانگر نسب  واریانس بین هر سازه و شاخصزهاس . ضرایب آلفا   رونباخ و پایایی تر یبی سا

شناخمه شده اس . نمای  بررسی ضرایب پایایی زیر شده اس . مطابق با  قبرل قاب میزاو  عنراوبه 1/1باشد. ضریب پایایی باالتر از 
قاب  قبرلی دارند. همچنین ضریب پایایی  رونباخ نیز در اد  ها ضریب پایایی تر یبینمای  قاب  مشاهده در جدول زیر، تمامی عام 

باشد؛  پایایی اشمرا ی  ه به معنا  تعمی  پذیر  یک سرال ترجه می  ند یعنی معنا  واقعی پایایی محسرب می شرد قاب  قبرل می
پهوهش از پایایی مناسبی برخرردار اس . در تراو نمیجه گرف   ه پرسشنامه باشد. بنابراین می 3/1 ه مقدار قاب  قبرل باید باالتر از 
 شرد. گیر  نیز تأیید مینمیجه مناسب بردو مدل اندازه

 . ضرایب پایایی پرسشنامه3جدول
 آلفای کرونباخ متغیر

 

 پایایی ترکیبی

 

 پایایی اشتراکی

COMMUNALITY>0,5 
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 07684 07630 07668 مدیریت دانش

 07811 07۸4 07803 بهره وری و عملکرد سازمانی

 07۸30 071۸8 0740۸ ارتباطات غیررسمی و اجتماعی

 076۸1 07۸86 0788۸ غنای اطالعات

 
 133ها  مدل مقدار مالک اداق  برابر همانطرر  ه در جدول قاب  مشاهده اس ، مقدار خروجی ااص  از انجام برا  تمامی سازه

 شرد.  تأیید میگیرها  اندازهبدس  آمده اس ، در نمیجه مدل و برازش مدل
 

 روایی همگرا
 AVE اساس بر مدل ها  روایی همگرا  سازهالف( 

 AVE. روایی همگرای سازه های مدل بر اساس 0جدول 
 AVE متغیر

 87580 دانش  یریمد

 87.80 یو عمل رد سازمان  ور بهره

 87005 یو اجمماع یررسمی  ارتباطات

 87900 اطالعات   نا

 
گزارش شده اس  بنابراین روایی همگرا  پهوهش   3/1تر از روایی همگرا در این قسم  پهوهش بزرگ خرشبخمانه  لیه ضرایب

 .شردیم دییتأترسط این آزمرو نیز 
 باشد. CR>AVE ه  CR ,AVEب (آزمرو مقایسه 

 CR>AVEو دهد  ه خربی نشا  باشد  ه بهاگرنهباید نمای  ااص  از این دو آزمرو به  ۲119بر اساس نظریه هنسلر در سال 
 + اس .2و  2-بین  رهایممماس   و ضریب همبسمگی بین این 

 

 CR ,AVEآزمون مقایسه .5جدول
 ردیف گویه ها آزمون میانگین واریانس  استخراجی پایایی ترکیبی

 3 دانش تیریمد 07108 07630

 1 یو عملکرد سازمان یور بهره 07141 07۸40

 1 یاجتماعو  یررسمیغ ارتباطات 07111 07148

 4 اطالعات یغنا 07۸31 07۸86

 
  اس . تربزرگ AVEاز  رهایممم لیه CR ه ضرایب   دهدیمخرشبخمانه نمای  ااص  از انجام این آزمرو نشاو 
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 های پژوهشبررسی فرضیه

 

 . تصویر مدل اولیه بیرونی در حالت تخمین ضریب معناداری3شکل

 

 هشهای پژو. بررسی فرضیه6جدول
 Original Sample های پژوهشبررسی فرضیه 

(O) 

T 

Statistics  
 نتیجه

 تائید 4763 07681 اطالعات یغنا <-مدیریت دانش

 تائید 1711 07164 یو اجتماع یررسمیغ ارتباطات <- مدیریت دانش

 تائید 4878 07631 یو عملکرد سازمان یور بهره <- اطالعات یغنا

و عملکرد  یور بهره <- یو اجتماع یررسمیغ ارتباطات

 یسازمان

 تائید 1714 07168

 

 بحث و نتیجه گیری 
با ترجه به این ه در دنیا  رقابمی امروز، افزوو بر عرام  اقمصاد ، عرام  اجمماعی نیز می تراند بر  سب و  ارها تاییرگذار باشند؛ 

ه منزله یک مشخصه اجمماعی، نیرویی محر ه و پایه ا ، برا  انسجام اجمماعی در فعالی   سب و  ارها  اینمرنمی ب فضا  مجاز 
ها تبدی  شده و با سرع  شماباو، تمامی ناپذیر  از زندگی انساو مروزه فضا  مجاز  به بخش تف یک. انقش بسیار مهمی دارند

ها  فرد /جمعی فراه  ها، فضا  مناسبی را برا  معرفی داشمهار داده اس  این رسانهها  زیس  بشر را تح  تأییر قرشئرو و عرصه
ساخمه و همچنین ابزار و ام او مقابله با جنگ نرم دشمن را نیز در خرد جا  داده اس . بنابراین، با فراه  شدو فضا  ارتباط اجمماعی 

بیش از  اندام یافمه و ام او تحقق سلطه فرهنگی مررد نظر  ربرضها نیز مجال عفرهنگها  سنمی، دینی و خُردهمجاز ، فرهنگ
فضا  مجاز  با هر تعریف و تعبیر ، قلمرو  وسیع و رو به رشد اس . هر روز در آو شاهد نرآور  و  . پیش در اال رنگ باخمن اس

این فضا به مح  و محملی برا  پاسخگریی ورود نرم افزارها  جدید هسمی   ه با ترجه به نیازها   اربراو طراای و ساخمه می شرد، 
ا  یافمه اس   ها اهمی  ویههبا ترجه به این ه امروزه مدیری  دانش در سازماو .به نیازها  ارتباطی و عرضه ترلیدات تبدی  شده اس 

هایی با قدرت وومدیری  مرفق دانش، مشخصه اصلی بقا  یک سازماو اس ، جرامع علمی و تجار  هر دو بر این باورند  ه سازما
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عاتی جهاو دومی الها  ارتباطی و اط گسمرش فناور  زیراها  بلندمدت خرد را در عرصه رقابمی افظ  نند.  ترانند برتر دانش می
سازماو هایی  ه خرد را ممفاوت اس .  )جهاو واقعی(با عنراو فضا  مجاز  ش   گرفمه اس   ه ماهی  و عمل رد آو با جهاو اول 

اند، در این مرج جدید مرفق خراهند برد. با این وجرد  ها  سنمی  سب و  ار وفق دادهها و تمییرات صررت گرفمه در شیره با دگرگرنی 
اس   ه سازمانها، مدلها   سب و  ار و اسمراته  ها   سب و  ار خرد را نیز با آو سازگار و همسر   سب مرفقی   ام  مسملزم آو
 ه  سب و  ار ال مرونی ی روش  امالً جدید  از انجام  سب و  ار با در نظر گرفمن قرانین جدید   نند. آنچه مسل  اس  این اس 

ها در بینی مرقعی  رقابمی آواند و پیش  ا  تمییر  ردهبطرر قاب  مالاظهو بازار  نرنی  رقاب  اس . دارندگاو مزی  رقابمی در اقمصاد 
ماو ها شده اس . فرص  ها  جدید بسیار  در محیط  سب و  ار ال مرونی ی وجرد دارند، بازار تبدی  به چالشی برا  بسیار  از ساز

 سب و  ار  اند  ه باید در اسمراته  ها   سب و  ار سازماو مررد ترجه قرار گیرند. اما تهدیدها  جدید بسیار  ه  ش   گرفمه
تراند از طریق مدیری   مدیری  دانش می ه می تراو گف   ه در نمیج تر از  سب و  ارها  سنمی اس ال مرونی ی، طبیعماً پیچیده

 ردو پایگاه دانش و قاب  دسمرس  ردو دانش مربرطه و در نمیجه انمخاب آسانمر مدل جدید  سب و ار و جار  ساخمن دانش 
ترین فرص  ها و  از ایاتیدو مررد .فراسر  مرزها  دروو سازمانی، بروو سازمانی و مرزها  جمرافیایی، بر این پیچیدگی فائق آید

 . ، قدرت اهرمی دانش به عنراو دارائی جمعی و ایجاد و افظ روابط قر  با مشمر  اس بازاریابی فضا  مجاز  تهدیدها در 

را مررد ارزیابی قرار می دهد . این نقش تا نرو بطرر رسمی تعریف نشده  در بازاریابی  فضا  مجاز   این مقاله، نقش مدیری  دانش 
برا  سازماو ها، امر  ایاتی اس  چرا  ه آنها را قادر به مدیری   ردو  در فضا  مجاز مدیری  دانش س . امروزه فهمیدو نقش ا
به عنراو یک دارائی جمعی می  ند  ه اسمراته  ها   سب و  ار و مدلها  عملیاتی را امای   رده و بنابراین مرجب  "دانش"

می تراو بیاو  رد مدیری  دانش  به [6] و  [5]با ترجه به تحقیقات صررت گرفمه  .شرند تحقق هدف اسمراتهیک  سب و  ار می
 عنراو عاملی مه  تاییر بسیار  بر بازاریابی در فضا  مجاز  داشمه اس . 
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