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Abstract 
Objective  
Today competitive condition and quick changes adds to the importance of the need to 
analyze the companies’ performance in order to reach to higher positions as compared to 
the opponents’ performance. The present study mainly aims to investigate the role of 
business strategic tendency in organizational performance considering the intervening 
role of knowledge management. The researcher seek to evaluate 1) the relationship 
between strategic tendency and balanced point card; 2) the relationship between strategic 
tendency and knowledge management mechanisms; 3) knowledge management 
mechanisms and organizational performance; and 4) the intervening role of knowledge 
management mechanisms in the relationship between strategies and performance. Such a 
wholestic investigation has not been applied in the literature before. 

  
Methodology 
The present study is descriptive-analytic in nature and quantitative-practical in purpose. 
The data were analyzed based on structural educational modeling. The statistical 
population of the present study includes all active companies in the supreme informatics. 
A sample of 250 principals, managers, and directors in the field of information 
technology were randomly selected. At the end, 181 questionnaires were correctly filled 
and used for further analysis. 
 

Findings 
The obtained coefficient for all the tendencies and aspects pertinent to the relationship 
between organizational strategic tendency and knowledge management is higher than 0.3 
which indicated there is a relationship between the two variables. However, regarding 
risk taking, all the coefficients are negative which shows an opposing relationship 



between the two variables. The coefficient pertinent to the relationship between tendency 
and different aspects of performance are almost all fewer than 0.3 which indicates an 
insignificant relationship between the two. Knowledge management has proved to have a 
strong relationship with aspects of performance. It should be said that knowledge 
management acts as an intervening variable between tendency and performance. 
 

Conclusion 
The results approved the effect of organizational strategic tendency on performance; so, 
the companies should enhance their strategic tendency in order to improve their 
performance and make organizational decisions and put them into action based on the 
business strategies. This may also help improve knowledge management in an 
organization. Moreover, the companies can exploit knowledge management mechanisms 
in order to improve their performance (hypothesis 3). Finally, it is recommended that 
organizations should first improve their analytical tendencies, background and future 
expectation so as to improve their knowledge along with application of knowledge 
management mechanisms. 
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 چکيده

 های حوزهوکار و عملکرد سازمانی در شرکتهدف این مقاله بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه استراتژی کسب هدف:

در این مقاله از رویکرد  منظور فائق آمدن بر آنها،به هایی وجود دارد کهفناوری اطالعات است. برای رسیدن به این هدف، محدودیت
ارهای بندی سازوکرویکرد کارت امتیازی متوازن برای سنجش عملکرد سازمانی و در نهایت از طبقه ،ای برای سنجش استراتژیمقایسه

 .، بهره برده شده استنجش سازوکارهای مدیریت دانش که تا کنون در ادبیات موضوع از آن استفاده نشدهفنی و غیرفنی برای س

ها توصیفی ـ تحلیلی است. دادهو از نظر گردآوری گیرد قرار میکاربردی  هایدسته پژوهش روش پژوهش از نظر هدف در: روش

که با است نامه پرسش آوری اطالعاتجمعابزار  اند.اطالعات تشکیل دادههای فعال در حوزه فناوری جامعه آماری پژوهش را شرکت
ارزیابی مدل مفهومی  برای پرسشنامه بازگشت داده شد. 181نامه توزیع و در نهایت پرسش 052گیری تصادفی ساده روش نمونه

 پژوهش، از رویکرد تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده است.

طور غیر مستقیم و از طریق متغیر طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد و هم بهاستراتژیک سازمان هم بهگرایش : هایافته

 گذارد.های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر میسازوکارمیانجی 

ن رابطه ی مدیریت دانش در ایکه نقش میانج استثیرگذار بر عملکرد سازمانی أگرایش استراتژیک یکی از عوامل مهم ت: گیرینتیجه

به همراه دارد و به مدیران در درک های تئوریکی نوآوری ،نتایج پژوهش در حوزه مباحث استراتژیک و مدیریت دانش. تأیید شدنیز 
 کند.کمک میگرایش استراتژیک بر ابعاد عملکرد در عصر دانش یک از ابعاد  هرثیرگذاری أچگونگی ت
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 مقدمه

 و ه استها بیش از گذشته اهمیت یافتضرورت بررسی عملکرد شرکت ،کنونیبا توجه به شرایط رقابتی و تغییرات سریع 

، 1عملکرد خود را بهبود بخشند )ریچارد، دوینی، ییپ و جیسون ،ر مقایسه با رقباد ها باید برای رسیدن به جایگاه بهترشرکت

رکت شدارد تا بتواند با توجه به آنها های مناسبی نیاز به شاخصخود شرکت بررسی عملکرد  رایب هر مدیریامروزه  (.0223

یکی است. ها صورت گرفته بر عملکرد سازمان مؤثرمطالعات زیادی در زمینه عوامل  .(0215، 0)پارمنتر ددهبهبود خود را 

مورگان و  ؛0221، 9)کروتئو و برگروناست مان استراتژی ساز شده،در مطالعات بسیاری بررسی  از عوامل و متغیرهایی که

 اغلباز دیدگاه  .(0214، 1چاروانسوک، وانگسوراوات و خانگ؛ 0211، 5آوسی، مادانوقلو و اوکوموس؛ 0229، 4استرانگ

 ؛0211، 1)فریس، هولمگرن و اسکیلدسن داردای اهمیت ویژه ،انتخاب استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد ،محققان

 .(0211، 8پرهیزگار و سروی مقدم

ا از هپژوهش اغلب در اینکهنخست  قابل مشاهده است:در آن کلی سه نقص و محدودیت با مرور ادبیات این حوزه، 

 که چهار طبقه استراتژی (1318) و مدل مایلز و اسنو بوده ( که شامل سه نوع استراتژی1382نظیر مدل پورتر ) یهایمدل

مرور ادبیات مربوط از ( و 0229مورگان و استرانگ، ؛ 0224، 3شده است )دساربو، بنتو، سونگ و سینها ادهاستف را دربردارد،

لز و مدل پورتر و مدل مایهمانند هایی عملکرد، مدل ـ شود که در رابطه استراتژیمشخص مینیز وکار به استراتژی کسب

برگرفته از رویکرد  ،(. این نوع نگاه به استراتژی و ماهیت آن0215، 12اند )فریرا، راسپو و فرناندزشدهآزمایش  بارهااسنو 

ده شهایی مواجه در حوزه ادبیات مدیریت استراتژیک، با چالش بوده و این رویکردسازی استراتژی بندی در مفهومطبقه

 (.0229مورگان و استرانگ،  ؛1383، 11)ونکاترمناست 

مالی و  هایعملکرد با سنجه مطالعات این حوزه،در بیشتر  د؛شومیمربوط به سنجش عملکرد  محدودیتدومین 

: مورگان و 0221، 10)هاکانسون و اسنهوتا شده است گیریاندازهرشد  میزانحسابداری از قبیل سودآوری، قیمت سهام، 

ها، رویکردهای مختلفی وجود دارد. استفاده از رویکرد جامع و اثربخش برای برای بررسی عملکرد سازمان. (0229استرانگ، 

، داثربخشی کافی ندارن امروزی مدرن هایوکاربرای کسببه تنهایی های مالی این اعتقاد که شاخصسنجش عملکرد با 

گیری عملکرد به اندازه توانمی ،جامع ینوان رویکردع از مدل کارت امتیازی متوازن به مؤثراستفاده  باضرورت دارد. 

، 19شا)نیبررسی کرد نیز  را های غیرمالیسنجه ،های مالیعالوه بر سنجه ،و برخالف رویکردهای سنتی پرداختسازمان 

0211). 

توجهی بر رابطه بین استراتژی و  شایان تأثیرکه  ی استعوامل دیگر گرفتننادیده ،هاسومین نقص در این پژوه

 ورتص مطالعاتبررسی  ، پس ازمحدودیت سومبرای  در این رابطه کنند.تر د رابطه این دو را قوینتوانو می دارندعملکرد 

 ،ارتباط دارد عامل یاد شدهیکی از عواملی که با هر دو  توان گفت کهمی، سازمانی استراتژی و عملکرد حوزهگرفته در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Richard, Devinney, Yip, & Johnson  

2. Parmenter 

3. Croteau, & Bergeron 

4. Morgan, & Strong 

5. Avaci, Madanoglu, Okumus  

6. Charoensuk, Wongsurawat, Khang  

7. Friis, Holmgren, Eskildsen 

8. Parhizgar, & Saravi-Moghadam 

9. Desarbo, Benetto, Song, & Sinha  

10. Ferreira, Raposo, & Fernandes 

11. Venkatraman  

12. Hakansson, & Snehota, 

13. Nisha 
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فرضیه اثرگذاری استراتژی بر مدیریت دانش و اثرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد  تأییدبه  اغلبکه  استدانش مدیریت 

(؛ 1934زاده، ؛ امینی، خیری و جمعه0210، 0؛ بگنولی، گیاچتی0210، 1و یونیورسیتی )ازیابی، فیشر، تانر و گائو استانجامیده 

 تراتژیمیانجی در رابطه بین اس متغیرنقش مدیریت دانش به عنوان بررسی به  حوزه،در این کنون پژوهشی  که تا حالی در

ریت مدی چونهمبررسی عواملی  بههایی پژوهش در عملکرد،ـ  استراتژیدر رابطه  البته. عملکرد توجهی نداشته استـ 

متغیر  در نقشرد دیگر ، فرهنگ سازمانی، سرعت تغییرات بازار، نوآوری، عدم قطعیت، فناوری اطالعات و مواریسک شرکت

، 4؛ گرمونزی0221؛ کروتیو و برگرون، 0215، 9)بونکن، پسچ، گودرگانشده است رد پرداخته عملکـ  استراتژیرابطه میانجی 

، 1؛ وانگ، وانگ، کائو و یی0211، 1زاده، رشید، گلشن و اسالمی؛ سلطانی0214، 5پور و مقدسینیا، کیوان؛ رحیم0211

 ایمطالعهتا کنون (، 0211، 8پور، یزدانی و صادقی)جامی هاسازی مدیریت دانش در سازماناهمیت پیاده(، با توجه به 0211

 برخی برای رفعاست. انجام نشده  را بیان کند، عملکرد سازمانیـ  طور خاص نقش مدیریت دانش در رابطه استراتژیکه به

هنوز  ،اینبا وجود  ،(1983 ،بیریابی و یزدانی ،پر ازمی جام ،متین)زارعیبه اجرا درآمده هایی ها، پژوهشمحدودیت از این

های محدودیت . در این مقاله برای فائق آمدن براشاره شده باشد محدودیتدنبال رفع هر سه که به وجود ندارد پژوهشی

زی متوازن کارت امتیااز رویکرد  ؛برای ارزیابی استراتژی( شامل شش گرایش استراتژیک) بیان شده، از رویکرد تطبیقی

 هایسازوکاربندی برای سنجش عملکرد سازمانی و از طبقه (مالی، مشتری، فرایند داخلی و رشد و یادگیری شامل چهار بعد)

مسئله اصلی پژوهش، بررسی نقش گرایش  . از این روشده است بردهبهره  ،برای سنجش مدیریت دانش فنی و غیرفنی

  است.وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش استراتژیک کسب

 ای در ایننگریهای پیشین چنین جامعکه در پژوهش روابط زیر استدستیابی به دنبال به حاضر پژوهش ،در واقع

رابطه گرایش استراتژیک و . 0؛ بررسی رابطه گرایش استراتژیک و ابعاد کارت امتیازی متوازن. 1 :حوزه دیده نشده است

های سازوکاربررسی نقش میانجی  .4 ؛های مدیریت دانش و عملکرد سازمانیسازوکار. 9؛ های مدیریت دانشسازوکار

  .عملکردـ  مدیریت دانش بر رابطه استراتژی

میانجی  وکار بر عملکرد سازمانی با نقشمسئله اصلی پژوهش، بررسی نقش گرایش استراتژیک کسب ترتیببدین 

  است.مدیریت دانش 

 پيشينه نظری

 عملکرد سازمانی

و شامل  گیردقرار میشمار بازار و شرایط سازمانی احتماالت بی تأثیرتحت که خروجی سازمان است و معیار نهایی  ،عملکرد

منظور بهبود عملکرد آتی شرکت است. ها به. معیار عملکرد شرکت(0214، 3)ونپوک، وریک و وتزلشود میابعاد مختلفی 

م، )لی، کی کننداهداف عینی شرکت استفاده می دستیابی به و هافعالیت انجام گیریوکار از عملکرد برای پیصاحبان کسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Azyabi, Fisher, Tanner, Gao, & University  

2. Bagnoli, & Giachetti  

3. Bouncken, Pesch, & Gudergan  

4. Goromonzi 

5. Rahimnia, Keyvanipoor, & Moghadasian 

6. Soltanizadeh, Rasid, Golshan & Ismail 

7. Wang, Wang, Cao, & Ye 

8. Jami Pour, Yazdani, Sadeghi, 

9. Vanpoucke, Vereecke, Wetzels 
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، کاپالن و 1332در سال  .(1935پور، دوستار و طاهرپور، ؛ اسماعیل1935زاده، ؛ طالقانی و مهدی0215، 1سئو و هایت

، نیستند اثربخش به اندازه کافی وکار مدرنکسب هایههای مالی عملکرد برای مؤسساین اعتقاد که شاخصبا  0نورتون

به  توانمی ،جامع یبه عنوان رویکرد از مدل کارت امتیازی متوازن مؤثراستفاده  با .کردندکارت امتیازی متوازن را معرفی 

ز های غیرمالی نیهای مالی به سنجهعالوه بر سنجه ،و برخالف رویکردهای سنتی پرداختگیری عملکرد سازمان اندازه

 02در زمینه کارت امتیازی متوازن از زمان معرفی تا  انجام شده هایمطالعه و بررسی پژوهش .(0211)نیشا،  توجه کرد

گیری خصوص مدیریت و اندازهها بهحوزه اغلبدر  و های مختلفاین رویکرد در پژوهش دهدنشان می، پس از آن سال

 تاکند فراهم می را برای مدیران یچارچوب جامع BSC .(0214، 9)هوقو اهمیت بسیاری داشته است ،عملکرد سازمانی

ن از ایحاضر نیز در پژوهش  که ندنترجمه ک عملکردی منسجمی از معیارهای استراتژی شرکت را به مجموعه بتوانند

های عملکردی هریک از ابعاد کارت امتیازی متوازن در جدول سنجه .(1330چارچوب استفاده شده است )کاپالن و نورتون، 

 .آمده است 1

  معیارهای سنجش هر یک از ابعاد عملکرد .7جدول 

 مشتری مالی

 بقای مشتری بازگشت سرمایهدرصد 

 جذب مشتری جدید کارمندوری مالی سازمان: نسبت درآمد به تعداد بهره

 ارائه خدمات پشتیبانی مناسب بعد از فروش حاشیه سود

 کیفیت محصوالت ارائه شده به مشتریان میزان فروش محصوالت جدید

 های مشتریانبرآورده شدن نیازها و درخواست نقدینگی

 نوآوری یادگیری و وکارفرایند داخلی کسب

 رضایت کارکنان توسعه محصوالت جدید

 وری کارکنانبهره میزان خطاهای کشف شده در فرایند

 های آموزش کارکنانمیزان ساعت بهبود زمان چرخه تولید محصوالت

 های جدیدمیزان استفاده از تکنولوژی افزایش قابلیت محصوالت

 کارگیری کارکنان ماهربه دوباره کاری میزان

  (1983منبع: زارعی متین و همکاران )

 وکاراستراتژی کسب

یرها وکار به بررسی رابطه متغشوند که در این پژوهش با استراتژی سطح کسبها در سه سطح تدوین و اجرا میاستراتژی

ه و بودوکار بسیار پر اهمیت که استراتژی کسبشد بررسی ادبیات مشخص  پس از .(0223، 4)اسالتر پرداخته شده است

 ،ادبیات مربوط به استراتژیدر  (.1935؛ مینو، شاوردی و چاووشی، 1934)آبدارزاده، صفرزاده و فتوت،  به آن توجه شودباید 

 کرد تطبیقیبندی و روی: رویکرد توصیفی، رویکرد طبقهدر کانون توجه قرار گرفته استگرایش استراتژیک از سه رویکرد 

استفاده شده است. او  (1383) مطرح شده ونکاترمن رویکرد تطبیقیاز  حاضردر پژوهش  .(1983 ،)زارعی متین و همکاران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lee, Kim, Seo, & Hight 

2. Kaplan, Norton  

3. Hoque  

4. Slater  
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به توسعه نیز ( 0228) 1آکمن و ییلماز و داد ارائهوکار، شش بعد برای گرایش استراتژیک در ابزار سنجش استراتژی کسب

؛ مورگان و 0228و ییلماز،  آکمنآمده است ) های مربوط به این رویکرد همراه با توصیف آنهادر ادامه گرایش .پرداختند آن

 (:1381، 0؛ ونکاترمن و رامانوجم0229استرونگ، 

 :کار سرعت منابع را برای بهبود موقعیت بازار بهکه در مقایسه با رقبایش، به است وجهی از گرایش شرکت تهاجمی

 های مطلقدر بازار توسعه نوآوریهای شرکت از جمله اول شدن های محیطی مرتبط با پیشرفتبرد و از فرصتمی

های نوآوری با ریسک باال، تأکید دارد. پوشی از سودآوری باال و ارجحیت دادن به پروژهحتی با چشم ،جلوتر از رقبا

 تأکید دارد.طلبد و بر توسعه سهم بازار را می شایان توجهیگذاری این گرایش استراتژیک، سرمایه

  :طی و ل محیئهای استراتژیک است که به درک کامل از مساگیریتصمیم هحل مسئلرویکرد  دهندهارائهتحلیلی

اداره و درک محیط خارجی بوده و  منظوربههای شرکت با تحلیل توانمندی گرایششود. این سازمانی منجر می

. این بعد، سازدهای نوآرانه را تسهیل میکند و تشخیص فرصتاطالعاتی را درباره رویدادهای محیطی فراهم می

 .کندیندهای یادگیری سازمانی منعکس میابرای ایجاد توانمندی و تسهیل فر را دانش سازمان

 برخالف  و آن است از موقعیت بازار در برابر هر تالشی برای توسعه حفاظترفتارهایی با هدف  کنندهتدافعی: منعکس

های بازار و محصول هایی که دامنهستراتژی در سازمان. این اکید داردأتکاهش هزینه و کارایی  براقدامات تهاجمی، 

های جدید در خارج از قلمرو ها به یافتن فرصتشود. مدیران ارشد در این نوع سازمانکار برده میبه ،محدودی دارند

ود خ های عملیاتیندارند؛ به همین دلیل به ایجاد اصالحات عمده در استراتژی فناوری، ساختار یا روش یتمایلخود 

 .ماننداقدام نکرده و بدین ترتیب در رقابت با رقبا عقب می

 های به جلو و بلندمدت است. آمادگی سازمانی برای موقعیت بینش رو بر نگری: تأکید این گرایش استراتژیکآینده

 وعی فعالیتنه با تغییرات محیطی، دید بلندمدت همحیطی آینده در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد. در مواج

از  های نوآوری بلندمدتها، در ایجاد طرحنگری به صنایع و شرکتآینده .استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است

ییر و های تغهای نوآوری را براساس ویژگیفرصت ،های نوآوری آتی کمک کرده و همچنینبینی فرصتطریق پیش

 .گیردط در آینده و به عالوه برآورد نیازهای آتی بازار در نظر میتوسعه محی

 هاشرکتاین  .رفتارهای نوآورانه متمرکز است بر داشته وتأکید از رقبا بودن جلوتر یک گام بر فعالی: این گرایش پیش 

اد ازانه در رابطه با ایجرفتار پیشتهستند. های رهبری بازار ویژگی دارای و بودهدر تعقیب بازارها و محصوالت جدید 

از  ،های بالقوه به روندهای محیطی متغیرهای بازار و بررسی واکنشی مستمر برای فرصتوجوجستصنایع نوظهور، 

کارآفرینانه که  هایها و ابتکارطرح در پیشرو بودن توان بههای دیگر این گرایش میاز ویژگی .است آن هایویژگی

ایجاد  های جدید واز تغییرات محیطی، ایجاد فرصت نشئت گرفتههای یافتن فرصت، شودموجب تقویت نوآوری می

 اشاره کرد. ،وجود آمدههای بهگیری از این فرصتنوآوری با بهره

 پارامتر کلیدی در تعیین همچون های تخصیص منابع اهمیت دارد و پذیری در موقعیتپذیری: مخاطرهریسک

. لیپذیری، بیشتر شهودی است تا تحلیکند. ویژگی ریسکژی رقابتی عمل میگیری در استراتیندهای تصمیمافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Akman & Yilmaz  2. Venkatraman & Ramanujam  
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وکار اشاره دارد. این استراتژی های مرتبط با کسبپذیری به درجه تمایل مدیران ارشد به تحمل ریسکریسک

 هبکند و های بازار و تبدیل آنها به فرایندها و محصوالت نوآورانه را تشویق میکننده فرصتوجوجسترفتارهای 

 شایان توجهی نیاز دارد. گذاری منابع انسانی و مالی سرمایه

 مديريت دانش

وکار، ا و محیط کسبهفناوریتغییرات سریع  درها سازمانبرای زنده ماندن تمرکز صرف بر جنبه ملموس کارها  امروزه

توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند، ها با آن می. یکی از ابزارهایی که سازمان(0225، 1)آماراودی و لینیست کافی 

  .(0221، 0)جاسیمودیناست مدیریت دانش 

 .(1934؛ محقر، رضوی و میرکاظمی مود، 0210، 9)سرنا اهمیت یافته است بسیارمدیریت دانش های اخیر، در سال

توان  شده و حتیهای پویا و نوآور تبدیلعیتی استوار برای ادامه حیات سازمانبرخورداری از دانش و مدیریت دانش، به موق

. با (0210، 4)چن و هوانگ است وابسته کارگیری دانش فردی و سازمانیرقابت در بازارها و تجارت به کسب، توسعه و به

هایی وری سرمایه فکری روی سیستمبهرهتازگی برای اکتساب دانش و ها بهگذاری انبوهی که سازمانتوجه به سرمایه

یابد. مدیریت دانش نمود بیشتری میدانشی  هایدهند که گاهی اثربخش نیستند، ضرورت ارزیابی موفقیت ابتکارانجام می

های مختلف صورت گرفته و به سنجش مدیریت های مختلفی برای آن از جنبهبندیحوزه بسیار وسیعی است که دسته

 شالیوریا و همکارانبندی دستهجدیدی که در این حوزه انجام شده، های بندیدستهپردازد. یکی از می دانش در سازمان

ها برای بهبود مدیریت دانش در سازوکاردانند. هر یک از فنی و غیرفنی می سازوکاراست. آنها مدیریت دانش را شامل دو 

 شود. تعریفها به افزایش مدیریت دانش در سازمان منجر میرسازوکاسازمان اهمیت دارد و در حقیقت افزایش هر یک از 

 :(0214، 5)الیورا، ماکادا و کورادو به شرح زیر است سازوکاراین دو 

 شامل اینترنت و ارتباطات مجازی در سازمان  فناوریمدیریت دانش از طریق ابزارهای  در این سازوکار، فنی: سازوکار

 یهاروزانه در وبالگ سازمان، ارسال پیام هایانتشار گزارش به توانهای فنی میزوکارساآید. از جمله از به اجرا درمی

و اشاعه  سازیهای اطالعاتی برای ذخیرههای مجازی، وجود سیستمشبکه سایرکارکنان به یکدیگر از طریق ایمیل و 

؛ 0221، 1سولیواناُ؛ 0214، و همکاران )الیورااست کنفرانس و غیره ـ  صورت ویدئوبه هدانش سازمانی، برگزاری جلس

 .(0221، 1سایتو، اومموتو و ایکندا

 د. از پذیرصورت می در سازمان از طریق حقیقی و غیرمجازیاین سازوکار فنی،  سازوکاربرخالف  غیرفنی: سازوکار

غیررسمی بین کارکنان، مکالمه چهره به چهره و مستقیم  هایهو مکالم هاهتوان به جلسهای غیرفنی میسازوکارجمله 

گروهی و تیمی، آموزش حضوری و چهره  یغیررسمی برای حل مشکالت، انجام کارها هاینشستکارکنان، برگزاری 

  (.2250، 3؛ بنبیا و بنبیا0228، 8؛ آئوروم، دانشگر و وارد0214، و همکاران )الیورا موارد مشابه اشاره کرد سایربه چهره و 
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1. Amaravadi, & Lee 

2. Jasimuddin 

3. Serna 

4. Chen & Huang 

5. Oliveira, Maçada, & Curado 

6. O'sullivan 

7. Saito, Umemoto, Ikeda 

8. Aurum, Daneshgar, & Ward 

9. Benbya, & Benbya 
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 پژوهش پيشينه تجربی

ژوهش با این پو انتخاب متغیر هرچند از نظر نوع رویکرد متعددی انجام شده که  مطالعاتپژوهش،  موضوع این در ارتباط با

های . برخی از پژوهشسنجیده شده استقسمتی از این رابطه  در هر یک و بوده معادل با بخشی از این پژوهش ،دنتفاوت دار

 0طور خالصه در جدول به اند،بررسی کرده اولیه مدل مفهومی تأییدبرای را دو به دو هر یک از متغیرها  رابطه که پیشین

  شده است.آوری جمع

 حاضرمرتبط با پژوهش  چند نمونه از مطالعات .2جدول 

 موضوع
 شده های بررسیمتغیر

 عملکرد مدیریت دانش استراتژی 

بررســی رابطه بین تمرکز داخلی اســتراتژی و تمرکز خارجی اســتراتژی بر عملکرد بر اســاس 
  (0215، 1داول، هریس و گهو)مک سن سازمانبندی دسته

*  * 

 *  * ( 0211، و همکاران )فریس اقدامات استراتژیک بر عملکرد سازمان تأثیربررسی 

 *  *  (0215، و همکاران )بونکن عملکرد با نقش میانجی نوآوری وبررسی رابطه استراتژی 

 *  *  (0211)گورمونزی،  بررسی اثر اجرای استراتژی بر عملکرد با نقش فرهنگ سازمانی

 نیا)رحیم ( با نقش میانجی عدم قطعیت محیطBSCعملکرد ) ومین أرابطه استراتژی زنجیره ت
  (0214، و همکاران

*  * 

سباثر  ستراتژی ک سرمایها سک  سازمانی با نقش میانجی مدیریت ری  گذاریوکار بر عملکرد 
 (0211، و همکاران زاده)سلطانی

*  * 

 * *  (0211، و همکاران )وانگ اثر مدیریت دانش و سرمایه فکری بر عملکرد

 * *  (0211، و همکاران )وانگ های تکامل مدیریت دانش و عملکرد سازمانیاستراتژی

 * *  ( 0228، 0)چویی، پون و دویس های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانیاستراتژی تأثیر

 * *  (1934، و همکاران امینی) استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثیربررسی 

  * * (0210، و همکاران )ازیابی های استراتژیکرابطه بین مدیریت دانش و گرایش

  * *  (0210)بنگولی و گیاچتی،  های رقابتیدانش و استراتژیرابطه بین مدیریت 

 

طور خاص رابطه بین این به در آن ای که، مطالعهمشخص شدهای صورت گرفته و بررسی 0 طور که در جدولهمان

ستراتژیک چگونگی تأثیرگذاری گرایش ا در زمینهتحقیقاتی  وجود ندارد و خأل شده باشد،سه مفهوم کلیدی تحلیل و بررسی 

وکار و همین منظور، پس از مطالعه ادبیات عملکرد سازمانی، استراتژی کسب به مشهود است.و مدیریت دانش بر عملکرد 

ارزیابی  برای( 1330مطالعات پیشین، از رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپالن و نورتن ) بررسی یننمدیریت دانش و همچ

( برای سنجش گرایش استراتژیک 0228( و آکمن و ییلماز )1383از رویکرد تطبیقی و مدل ونکاترمن ) ؛سازمانعملکرد 

 ( برای سنجش مدیریت دانش در سازمان استفاده شده است.0214وکار و از رویکرد الیوریا )کسب
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1. McDowell, Harris, & Geho 2. Choi, Poon, & Davis 
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 مدل مفهومی

ترسیم شد که  1 در قالب شکل حاضر وهش، مدل مفهومی پژپیشینهای و بررسی مبانی نظری و پژوهش پس از مطالعه

طه میان و مدیریت دانش در راب است عملکرد سازمانی متغیر وابسته و وکار متغیر مستقلدر آن گرایش استراتژیک کسب

 کند.این دو نقش میانجی را ایفا می

 
 مدل مفهومی پژوهش .7شکل 

 اند:به شرح زیر مطرح شدههای تحقیق بر اساس مدل پژوهش، فرضیه

 وکار بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.فرضیه اول: گرایش استراتژیک کسب

 وکار بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداری دارد.فرضیه دوم: گرایش استراتژیک کسب

 کرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.فرضیه سوم: مدیریت دانش در سازمان بر عمل

 از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش اثر مثبت ووکار بر عملکرد سازمانی فرضیه چهارم: گرایش استراتژیک کسب

 .دارد معناداری

 شناسی پژوهشروش

برای تجزیه و تحلیل که  گیردقرار می تحلیلیـ  های توصیفیپژوهش ، در دستهگردآوری اطالعات جنبهحاضر از  پژوهش

 هایپژوهش از نوع ،از نظر برخورد با نظریه پژوهش استفاده شده است. سازی معادالت ساختاریمدلروش از های آن، داده

 رود. شمار میبههای کاربردی پژوهش از دستههدف نیز، لحاظ و از  شودمحسوب میکمی 

که اسامی آنها در سایت  شکل داده های فعال در عضو شورای عالی انفورماتیککلیه شرکت را پژوهشجامعه آماری 

برای  (1330لوهین ) . نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.است شورای عالی انفورماتیک در دسترس

نمونه را پیشنهاد  022 دست کمعامل  چهارنمونه و برای بیش از  122 دست کم، دارند عامل دو تا چهار بین ی کههایمدل

 دست یافتن به تعداد مد نظر،برای  است.نمونه نیاز  122 دست کم بهمتغیر سه برای  رو، از این. (1939 ،)هومنداده است 

های مانند واحد فناوری اطالعات شرکت ،ها و واحدهای مرتبطبخش فعال درمعاونان  و مدیران در اختیار نامهپرسش 052

 .برگشت داده شددرصد( برای تجزیه و تحلیل  10کامل ) نسخه 181که از این تعداد  قرار گرفتمد نظر 

عملکرد و استراتژی از  سنجش برای طوری کهبه ؛شدندآوری جمعنامه مجزا ها از طریق توزیع سه پرسشداده

 گرایش
 استراتژیک

 مدیریت دانش

 عملکرد سازمانی
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( 0214رویکرد الیوریا ) برگرفته ازبرای مدیریت دانش  واستفاده شد  (1983) متین و همکارانهای مقاله زارعینامهپرسش

پنج استاد ، از نامهپرسش. برای اطمینان از روایی ای توسط محقق تهیه گردیدنامهپرسشفنی و غیرفنی،  سازوکاربا دو 

تعیین پایایی از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب  همچنین، برای نظرسنجی به عمل آمد.ن حوزه ایدر نظر صاحب

 1/2پایایی ترکیبی بیشتر از  برای و 1/2از  تربیش رقمی قابل قبول برای آلفای کرونباخ رقمپایایی ترکیبی استفاده شد. 

تا  31/1آنها بین  Tیا آماره  4/2 که بار عاملی آنها کمتر ازهایی (. پرسش1930 ،یبرزک یشائمو بهارستان  ،یاکبر)است 

 .دهدهای ضعیف، نشان میرا پس از اصالح گویه پژوهشگیری پایایی ابزار اندازه 9. جدول شدندبود، حذف  -31/1

 پژوهشضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای  .3جدول 

 کرونباخ آلفایضریب  (CRضریب پایایی ترکیبی) متغیر 

 2/81 2/31 مدیریت دانش سازوکار

 2/19 2/84 گرایش استراتژیک

 2/14 2/80 عملکرد سازمانی

 

را نشان  نامهپرسشپایایی قابل قبول دست آمد که به 18/2نامه برای پایایی کل پرسش آلفای کرونباخمقدار همچنین 

 است. استفاده شده SMART-PLS-2افزار نیز از نرم هاهبرای آزمون فرضی دهد.می

 های پژوهشيافته

 آمار توصيفی

از  دارند. یدرصد دکتر 1و  کارشناس ارشددرصد  18، کارشناسیمدرک  دهندگانپاسخ درصد 05از لحاظ سطح تحصیلی، 

درصد  44 نیز،از جنبه سابقه کار . بودنددرصد مدیر و سرپرست واحد  19درصد معاون و  95درصد مدیرعامل،  50این تعداد 

سال سابقه  15درصد باالی  1سال و  15تا  12درصد بین  15سال،  12تا  5درصد بین  95سال،  5 دهندگان کمتر ازپاسخ

 داشتند.کار مرتبط 

 آمار استنباطی

قوی ساختاری مدل  که گویای برازش نسبتاً دست آمدهبه 2R 13/2مقدار میانگین بر اساس نتایج در بخش آمار استنباطی، 

بر شود. این معیار ارزیابی می GOF 1 پس از برازش مدل ساختاری، برازش مدل کلی از طریق شاخصاست. در این معیار 

  شود.محاسبه می 1اساس رابطه 

𝐺𝑂𝐹 (1رابطه  = √Communalıty × 𝑅22
 

 دهد. در انتها نیزرا نشان میبرای هریک از متغیرها و ابعاد آن محاسبه شده  Communalıtyو  2R مقادیر 4جدول 

 شده است.کلی محاسبه  GOFمقدار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Goodness-Of-Fit  



 644 ...وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی ر گرایش استراتژیک کسبیثأبررسی ت

 
 های برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهششاخص .4جدول 

 2R Communality سازه 2R Communality سازه

 2/59 2/51 تهاجمی 2/50 2/11 مالی

 2/54 2/10 تحلیلی 2/59 2/14 مشتری 

 2/51 2/59 تدافعی 2/59 2/12 فرایند

 2/50 2/11 آینده نگری 2/54 2/10 یادگیری

 2/54 2/13 پیش فعالی - 2/15 عملکرد

 2/50 2/11 پذیریریسک 2/55 2/84 غیرفنیسازوکار 

 - - گرایش استراتژیک  2/54 2/13 فنیسازوکار 

 2/59 2/13 میانگین معیارها - 2/18 مدیریت دانش سازوکار

 

به  91/2و  05/2، 21/2 سه مقدار است. دهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازهنشان Communalityطور کلی به

 4طور که جدول . همان(1934 ،انصاری وصدر )معرفی شده است  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای معیار 

 دهد.را نشان میکه برازش بسیار قوی مدل پژوهش  ستا 12/2برای مدل پژوهش، برابر با  GOFمقدار  ،دهدنشان می

پرداخته شده است.  های پژوهشهگیری، مدل ساختاری و کلی، به بررسی و آزمون فرضیپس از برازش مدل اندازه

ضرایب مسیر  9و شکل  tمقادیر  0گیرد. شکل ( صورت میβو ضرایب مسیر ) tاز طریق بررسی دو بخش ضرایب  این کار

های هنتایج آزمون فرضی 5جدول در  ،همچنین دهند.مینمایش را  SMART-PLS-2افزار از خروجی نرمدست آمده به

 شده است.پژوهش درج 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش Tمقادیر  .2 شکل
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 ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش. 3 شکل

 

 درصد 38در سطح اطمینان  های پژوهشهنتایج آزمون فرضی .8جدول 

 نتیجه t β های پژوهشفرضیه ردیف

 تأیید 2/414 9/982 وکار بر عملکرد سازمانیاثر گرایش استراتژیک کسب 1

 تأیید 2/135 05/128 وکار بر مدیریت دانشاثر گرایش استراتژیک کسب 0

 تأیید 2/421 9/911 اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی 9

 

 شود:در زیر مشاهده میسوبل استفاده شده است که رابطه آن  آزمونفرض چهارم پژوهش از  برای بررسی

𝑍 (0رابطه  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑎 × 𝑏/𝑆𝑄𝑅𝑇(𝑏2 × 𝑆𝑎
2 + 𝑎2 × 𝑆𝑏

2) 

مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته،  𝑏مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی،  𝑎که در آن 

S𝑎  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی و𝑆𝑏  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی

 .(1380، 1)سوبلاست و وابسته 

 شود.می تأییدفرض چهارم نیز  از این رو، ؛دست آمده استبه 083/9 برابر z-valueاین معادله مقدار  اساسبر 

ضریب مسیر هر یک از روابط و  ،بعد عملکرد سازمانیچهار گرایش استراتژیک سازمان و  ششهمچنین برای هر یک از 

 شود.مشاهده می 1در جدول  نتایج این محاسباتکه  از آزمون سوبل محاسبه شده است z-valueهمچنین مقدار 

و ابعاد در رابطه گرایش استراتژیک سازمان و ها ، مقدار مطلق ضریب مسیر برای تمام گرایش1با توجه به جدول 

پذیری اما در بعد ریسک است؛دهنده وجود رابطه بین این دو متغیر که نشان دست آمدهبه 9/2 تر ازمدیریت دانش بزرگ

 ق. برای رابطه گرایش و ابعاد عملکرد، مقدار مطلدهدرا نشان می که رابطه معکوس این دو متغیراست تمام ضرایب منفی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sobel 
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ها برخالف رابطه کلی این دو متغیر، تک گرایشرابطه بین ابعاد عملکرد و تک ،نتیجه در است، 9/2ها کمتر از رابطه اغلب

. مدیریت دانش در بیشتر موارد به استموارد دارای رابطه قوی  اغلبمدیریت دانش و ابعاد عملکرد نیز در  نیست.معنادار 

 کند.میعنوان متغیر میانجی بین گرایش و ابعاد عملکرد عمل 

 ها و ابعاد عملکرد در مدل مفهومیمقادیر ضریب مسیر برای هریک از گرایش .8جدول 

 بعد عملکرد گرایش
 رابطه گرایش و

 مدیریت دانش

 رابطه گرایش و

 عملکرد

 رابطه مدیریت دانش 

 و عملکرد
 سوبل آزمون

 تهاجمی

-201/2 2/415 مالی  2/501 2/393 

 0/388 2/412 2/020 2/542 مشتری

 9/383 2/554 2/151 2/511 فرایند

 1/213 2/511 2/201 2/511 یادگیری

 تحلیلی

-945/2 2/119 مالی  2/111 1/593 

-192/2 2/184 مشتری  2/518 4/410 

 9/013 2/495 2/014 2/181 فرایند

 9/103 2/991 2/915 2/131 یادگیری

 تدافعی

 1/339 2/001 2/459 2/121 مالی

 9/805 2/410 2/111 2/109 مشتری

 1/181 2/552 2/231 2/101 فرایند

 9/830 2/952 2/955 2/108 یادگیری

 نگریآینده

 4/138 2/418 2/213 2/119 مالی

 4/580 2/453 2/214 2/132 مشتری

 9/801 2/935 2/032 2/181 فرایند

 9/113 2/925 2/911 2/115 یادگیری

 فعالیپیش

-145/2 2/111 مالی  2/119 1/943 

 9/814 2/491 2/110 2/110 مشتری

 1/321 2/118 2/594 2/113 فرایند

 9/811 2/954 2/010 2/114 یادگیری

 پذیریریسک

-913/2 مالی  2/114 2/511 0/191 

-402/2 مشتری  2/200 2/595 1/519 

-411/2 فرایند  248/2-  2/539 1/013 

-401/2 یادگیری  2/219 2/582 9/113 
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 گيری و پيشنهادهانتيجه

(، عملکرد سازمانی شامل چهار بعد مالی، مشتری، 1330) دیدگاه کاپالن و نورتون ، اما ازعملکرد ابعاد مختلف و متنوعی دارد

ز یکی ا است و. رسیدن به عملکرد مطلوب مستلزم عوامل، شرایط و اقدامات متعدد شودمیفرایند داخلی و رشد و یادگیری 

و  زاده؛ سلطانی0211، و همکاران )فریس استوکار اند، استراتژی کسباین عوامل که محققان چندی به آن اشاره کرده

توافقی در رابطه با چگونگی و میزان  ،عملکرد ـگستردگی تحقیقات در حوزه استراتژی  با وجود ؛ اما(0211، همکاران

 های تحقیقاتی زیادی برای افراد آکادمیک واین حوزه تحقیقاتی هنوز جذابیت دلیلگذاری آن وجود ندارد و به همین تأثیر

 مدیران اجرایی به همراه دارد.

منجر رد بود عملکدر حقیقت با توجه به مطالعات پیشین این موضوع که افزایش گرایش استراتژیک سازمان به به

ل و )اسپیالن، پارنرسیده است  محققان متعددی در این حوزه تأیید بوده و به یشود، فرض هوشمندانه و قابل قبولمی

 ،و همکاران )بونکن شود که عوامل مختلفی از جمله نوآوریهای پیشین، دیده می. اما با مطالعه پژوهش(0211، 1ویرزی

گذار تأثیرتوانند در این رابطه می (1331 ،9آرتور و نیستروم)مک ، شرایط محیطی(0225، 0)لیائو ، مدیریت منابع انسانی(0215

ش در اهمیت مدیریت دان با وجود این پژوهش، های صورت گرفته محققانطبق بررسی .کنندباشند و این رابطه را تقویت 

)ازیابی، فیشر، وکار های کسبرتباط آن با استراتژیو نیز ا (0211، 4؛ چن و لیانگ0211، و همکاران)وانگبهبود عملکرد 

همین  بهوجود ندارد.  کند،عملکرد را بررسی  ـ طور خاص نقش آن بر رابطه استراتژیای که بهمطالعه ،(0210تانر و گائو، 

های رکتش گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت دانش در تأثیرمنظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی 

امات روز بودن و اجرای نسبی اقدبه ،صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است. دلیل انتخاب این صنعت نیز

 صنایع بود. سایر مدیریت دانش نسبت به

ا مثبت و معناداری دارد که این یافته ب تأثیردهد گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی نتایج پژوهش نشان می

های از بین گرایش .خوانی داردهم( 0229مورگان و استرانگ ) و (0225(، لیائو )0211های اسپالن و همکاران )هیافت

است؛ در ( 0229که برخالف پژوهش مورگان و همکاران ) داردرا بر عملکرد  تأثیراستراتژیک، گرایش تدافعی بیشترین 

یک از ابعاد عملکرد سازمانی رابطه پذیری با هیچگرایش ریسک است.گرایش گذارترین تأثیرگرایش تحلیلی پژوهش آنها 

آنها نیز در  ،هماهنگ است( 1383( و ونکاترمن )0229با تحقیقات مورگان و همکاران ) و این نتیجهمعناداری ندارد 

هماهنگی ( 1331) 5برومیلیمطالعه با  اما ؛دست نیاوردندهپذیری برابطه معناداری بین عملکرد و بعد ریسکهای خود بررسی

. بعد تهاجمی از گرایش دنبال داردبهها عملکرد باالی آنها را پذیری شرکترفتار ریسک که کندبیان میزیرا وی  ،ندارد

سرعت تغییرات در صنعت به با توجه  تواندست آمده را میهاستراتژیک نیز رابطه معناداری با ابعاد عملکرد ندارد که نتیجه ب

وری را سودآ ،گرایش تهاجمی باالیی دارند که هاییسازمان که گفتها توجیه کرد و اطالعات و هزینه باالی پروژه فناوری

های مالی زیادی مواجه خواهند با ریسک طور مسلمبه ،طلبندهای هنگفتی را میگذاریکنند و سرمایهقربانی سهم بازار می

 است.( سازگار 0229) مورگان و همکاران این نتیجه با پژوهش ؛شد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Spillan, Parnell & Virzi 

2. Liao 

3. McArthur & Nystrom 

4. Chen, & Liang 

5. Bromiley 
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و  ردهکها باید موقعیت خود را در بازار حفظ ، شرکتدارد با عملکرد را با توجه به اینکه گرایش تدافعی بیشترین رابطه

های گرایش به کمترین رابطه مربوط همچنین با توجه به اینکهکنند. موقعیت خود را تثبیت  ،با کاهش هزینه و افزایش کارایی

پذیری ها از اقدامات نوآورانه با ریسک باال و مخاطرهشود که شرکتتوصیه میاست، پذیری با عملکرد تهاجمی و ریسک

اده ل بحرانی، استفئهای جامع در مساانجام تحلیلپرهیز کنند و اقدامات نوآورانه خود را با تحلیل و نه شهود انجام دهند. 

ها، استفاده های اطالعاتی در تحلیل موقعیتها، استفاده از سیستمگیریدر تصمیم رد بلندمدتاز اطالعات بر مبنای عملک

ل هزینه و های کنترسیستم ای مختلف، استفاده ازهای وظیفهریزی، تأکید بر هماهنگی بین حیطههای برنامهتکنیک از

 ،در بعد مالی فقط گرایش تدافعی رابطه معناداری دارد .در این زمینه است پیشنهادی از جمله اقدامات ،بهبود کارایی عملیات

ش ها و افزایو با کاهش هزینهکرده موقعیت بازار را حفظ  بایدها برای افزایش عملکرد مالی خود به همین دلیل شرکت

اما در  ،داری ندارندطور جداگانه ارتباط معناها بهیک از گرایش. در بعد مشتری هیچدهندعملکرد مالی خود را بهبود  ،کارایی

های طور که در تعریف گرایشهماناند. ایجاد کردهداری انگری رابطه معنبعد یادگیری سه گرایش تحلیلی، تدافعی و آینده

یندهای یادگیری سازمانی اسازمان برای ایجاد توانمندی و تسهیل فر شود، بعد تحلیلی، دانشاستراتژیک سازمان دیده می

نسبت به  یرویکرد جامع و بلندمدت بایدها برای افزایش عملکرد یادگیری خود به همین دلیل شرکت ،کندرا منعکس می

رابطه  دارایفعالی . در نهایت در بعد فرایند، تنها گرایش پیشکنند طور کامل دریافتمسائل داشته و اطالعات محیطی را به

  ها باید رفتارهای نوآورانه داشته باشند.رایندی، شرکت، به همین منظور برای افزایش عملکرد فمثبت و معنادار است

ر در مقدار ضریب مسی است.، اثر گرایش استراتژیک سازمان بر مدیریت دانش در این مطالعه شده تأییدفرض دوم 

های ازیابی و همکاران این فرضیه با پژوهشنتیجه دهد. که رابطه بسیار قوی را نشان میدست آمد به 135/2این رابطه 

اند، نکرده تأیید را ( که رابطه کلی0223با پژوهش چانگ و چانگ ) خوانی داشته، اماهم( 0215( و باگنولی و گیاچتی )0210)

اما در  است، 9/2تر از های استراتژیک بزرگمطابقت ندارد. قدر مطلق ضریب مسیر رابطه این دو متغیر برای تمام گرایش

ابی و پژوهش ازی اساسبر  است.دهنده رابطه معکوس در این گرایش که نشان شدهمنفی  آن پذیری مقدارگرایش ریسک

 أییدتفعالی با مدیریت دانش رابطه دارند که در این پژوهش نیز این رابطه ابعاد تهاجمی، تحلیلی و پیش ،(0210همکاران )

ر هر دو د به تأیید نرسید.نگری و مدیریت دانش رابطه ابعاد تدافعی و آینده ،قیقبرخالف این تحآنها اما در پژوهش  ،شد

 را ابطهراین که  و همکارانش اما برخالف پژوهش ازیابی ،شده تأییدپذیری و مدیریت دانش پژوهش رابطه گرایش ریسک

. در دست آمده استبهیت دانش پذیری و مدیرمیان گرایش ریسک یدر این پژوهش رابطه معکوس ،اندکردهگزارش مثبت 

  ارند.را بر مدیریت دانش د تأثیرنگری بیشترین فعالی، تحلیلی و آیندههای پیشترتیب گرایشبه ،ها نیزبین گرایش

فعالی رابطه مثبت و نگری و پیشگرایش تهاجمی، تحلیلی، تدافعی، آیندهپنج گرایش استراتژیک، شش در بین 

ها برای افزایش مدیریت پذیری رابطه معکوس دارد. به همین منظور به شرکتاما گرایش ریسکاند، برقرار کردهداری امعن

خود را مبتنی بر تحلیل محیط و تحلیل جامع  هایو تصمیمکرده های پرخطر اجتناب شود که از ریسکدانش توصیه می

ن با توجه به اینکه افزایش سطح مدیریت دانش همچنی کنند.ریزی استفاده های برنامهاز شرکت انجام دهند و از تکنیک

گرایش  ارتباط قوی، استریزی دقیق و تحلیل محیط و شرکت در سازمان در هر یک از دو بعد فنی و غیرفنی مستلزم برنامه

پذیری و مدیریت دانش با رابطه معکوس گرایش ریسک ،و از طرف دیگررسد به نظر مینگری منطقی تحلیلی و آینده



 4، شماره 71، دوره 7338فصلنامه مدیریت بازرگانی،  643

 

ارتباط آن شاید  ،گرایش تدافعی که یکی از راهبردهای آن کاهش هزینه است خصوص. اما در شودتأیید می هتوجیهمین 

 است. نیز رابطه این گرایش با مدیریت دانش رد شده( 0210و همکارانش )با مدیریت دانش مبهم باشد که در پژوهش ازیابی 

این نتیجه  ت.اسمدیریت دانش بر عملکرد سازمانی  تأثیریعنی  ،فرضیه سوم پژوهش تأیید هدهندنتایج پژوهش نشان

، چن و لیانگ (1939)فمی  ومقدم  ،یی، رضا(1931)حرمحمدی  و تدین ،(، صفرزاده1934های امینی و همکاران )یافتهبا 

آن بر  أثیرتمدیریت دانش بر بعد مالی عملکرد و کمترین  تأثیر( مطابقت دارد. بیشترین 0228( و چوی و همکاران )0211)

مطابقت ( 0211)چن و لیانگ  یافتهبا  ؛ این نتیجهگذار استتأثیربر همه ابعاد عملکرد  اما در عین حال است،بعد یادگیری 

همچنین  ته است.داشرا  تأثیریند بیشترین او بر بعد فر تأثیرترین ، مدیریت دانش بر بعد مالی ضعیفآنهاندارد. در پژوهش 

 است.مدیریت دانش بر عملکرد بیشترین تأثیر مربوط به پذیری و تهاجمی، در حالت گرایش ریسک

از طریق  باید ،عملکرد در حوزه مالیخصوص به ،ها برای افزایش عملکرد خودشرکت ،دست آمدههبا توجه به نتایج ب

مدیریت دانش را در سازمان بهبود دهند تا  ،و جلسات چهره به چهرهوگوها ین گفتنو ارتباطات مجازی و همچ هافناوری

ق توان از طریمی آنها زیاد است،پذیری و تهاجمی های ریسکهایی که گرایشدر شرکت .ها بهبود یابدعملکرد شرکت

 مبنی برگذشته  هایپژوهشنتیجه نتایج این فرضیه با  داد.عملکرد را بهبود  ،افزایش و بهبود مدیریت دانش در شرکت

یری و فرایند مدیریت دانش بر بعد یادگ تأثیرشد بیشترین بینی میاما پیش است،سازگار  ،مدیریت دانش بر عملکرد تأثیر

در بعد  متر راو ارتباط ک در بعد مالی را اما نتایج این پژوهش ارتباط بیشتر ،کمتری بر بعد مالی داشته باشد تأثیرباشد و 

 دهد.نشان مییادگیری 

قش شود. نمی تأییدگری مدیریت دانش، در رابطه گرایش استراتژیک و عملکرد سازمانی در نهایت اثر میانجی

های حالت رابطه بین گرایش 04از  است.گری مدیریت دانش در بعد مالی و گرایش تحلیلی بیشترین مقدار میانجی

مدیریت  هاتحال سایرو در  شدن تأییدگری مدیریت دانش حالت آن، نقش میانجی پنجاستراتژیک و ابعاد عملکرد، فقط در 

برخالف روابط کلی که مدیریت دانش به عنوان  ،یابیمدرمی 1همچنین با نگاه به جدول  داشته است.دانش نقش میانجی را 

تنها  گرایش بر بعد مشخص تأثیرو  هبود یمیانجی کامل ،هاروابط میان ابعاد و گرایشاغلب کرد، در میانجی ناقص عمل می

  شود.از طریق مدیریت دانش حاصل می

کرد خود عمل ،توانند با بهبود ملزومات مدیریت دانشها با هر گرایشی میشرکت ،طور که از نتایج مشخص استهمان

فرایند این  عالی و بعدفبینی بود. فقط در گرایش پیشرا افزایش دهند که این نتایج با توجه به هدف پژوهش قابل پیش

 همخوانی ندارد. نیز بینی ابتدایی پژوهشکه با پیشنیست مورد صحیح 

 شود:ها ارائه میپیشنهادهای زیر برای شرکت ،از پژوهش دست آمدهبهبر اساس نتایج 

د گرایش ها برای بهبود عملکرد خود بایگرایش استراتژیک سازمان بر عملکرد، شرکت تأثیرفرضیه  تأییدبا توجه به 

 دهند.وکار انجام های سازمان خود را بر مبنای استراتژی کسبو فعالیت هاو تصمیم دادهاستراتژیک سازمان را افزایش 

ب مسیر نیز شود و ضرین نیز توصیه میفرضیه دوم، پیشنهاد قبل برای افزایش مدیریت دانش در سازما تأییدهمچنین با 

های سازوکارتوانند، ها برای افزایش عملکرد خود میتر بوده است. همچنین شرکتدر این رابطه از دو رابطه دیگر بسیار قوی

. با تحلیل اثرگذاری هر کندمی تأییدکه این موضوع را فرضیه سوم تحقیق کنند مدیریت دانش را در سازمان خود پیاده 
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های ها ابتدا گرایششود سازمانهای موجود در جامعه آماری، توصیه مییک از ابعاد نیز برای افزایش عملکرد شرکت

ملکرد خود های مدیریت دانش، عسازوکارتا بتوانند در کنار اجرای  کنندنگری را در خود تقویت فعالی و آیندهتحلیلی، پیش

 دهند.را بهبود 

ای برای بررسی مدل مفهومی در صنایع مختلف از مطالعات تحلیلی مقایسه شودیشنهاد میپ به پژوهشگراندر نهایت 

 زشود اهمچنین پیشنهاد می کنند.های متفاوت با یکدیگر مقایسه دست آمده را در صنعتههای بو یافته کردهاستفاده 

 شود. چون بلوغ فناوری اطالعات، منابع انسانی و نوآوری در مدل استفاده همهای دیگری متغیر

 منابع

ریزی راهبردی موفق با استفاده از ثر بر موفقیت برنامهؤ(. شناسایی عوامل م1934بنفشه ) ،فتوت ؛حسین ،صفرزاده ؛پدرام ،آبدارزاده

(، 0)1 ،فصلنامه مدیریت بازرگانی. یران شهر تهران(ا هموردی: شرکت سهامی بیم هیابی معادالت ساختاری )مطالعروش مدل

059-010. 

(. مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر 1935نسترن ) ،طاهرپرور ؛محمد ،دوستار ؛رضا ،پوراسماعیل

 .08-1(، 1)8 .دیریت بازرگانیم فصلنامه. های خصوصی سطح استان گیالن()مطالعه موردی: بانک

تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات  (.1930) علی ،شائمی برزکی ؛امید ،بهارستان ؛پیمان ،اکبری

 .122-19، (4)01. فرایند مدیریت و توسعهسازمانی: مطالعه موردی. 

 :مورد مطالعه) دانش بر عملکرد سازماناستراتژی مدیریت  ثیرأبررسی ت(. 1934زاده، عیسی )امینی، محمدتقی؛ خیری، محمد؛ جمعه

 .54-95(، 49)19، نشریه مدیریت فردا(. های صنعتی بندرعباسشهرک

های راستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان(. ارائه نقشه راه هم1935فرشته ) ،صادقی ؛حمیدرضا ،یزدانی ؛مونا ،پورجامی

 . 050 -091 (،0)8 ،فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات (.ای تهرانمطالعه موردی: شرکت برق منطقه) دولتی ایران

بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد (. 1939) شعبانعلی فمی، حسین ؛صالحی مقدم، نفیسه ؛الهضایی، روحر

 .31-11، (4)1، های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهش. کشاورزی استان البرز

(. بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک 1983هانیه سادات ) ،بیریایی ،حمیدرضا ،یزدانی ؛مونا ،جام پر از می ؛حسن ،ارعی متینز

 .110-31(، 1)0. فصلنامه مدیریت بازرگانی .شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

ورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت اهای فنوری باز و ناپایداری(. تأثیر نوآ1934سیدرضا )، انصاری ؛محمد جواد ،صدر

 .114-35(، 1)3ت. بهبود مدیریفصلنامه ن، های دانش بنیارقابتی در شرکت

های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی. ثیر استراتژیأبررسی ت (.1931) مریم ،حرمحمدی ؛اعظم ،تدین ؛حسین ،صفرزاده

 .11-15(، 1)11 طلوع بهداشت.نامه دو ماه

بازاریابی و  های(. بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت1935مهران ) ،زادهمهدی ؛محمد ،طالقانی

 .914-955(، 0)8. فصلنامه مدیریت بازرگانی .هاعملکرد شرکت

مین أهای خلق مشترک دانش در طول زنجیره تسازی اثر سیاست(. شبیه1934حمد )م ،میرکاظمی مود ؛مصطفی ،رضوی ؛علی ،محقر

 .112-191(، 9)1. فصلنامه مدیریت بازرگانی .بر عملکرد توسعه محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی
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