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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.
Keywords: Business strategy, Balanced score card, Mechanisms of knowledge management,
Organizational performance, Strategic orientation.
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چکيده
هدف :هدف این مقاله بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه استراتژی کسبوکار و عملکرد سازمانی در شرکتهای حوزه
فناوری اطالعات است .برای رسیدن به این هدف ،محدودیتهایی وجود دارد که بهمنظور فائق آمدن بر آنها ،در این مقاله از رویکرد
مقایسهای برای سنجش استراتژی ،رویکرد کارت امتیازی متوازن برای سنجش عملکرد سازمانی و در نهایت از طبقهبندی سازوکارهای
فنی و غیرفنی برای سنجش سازوکارهای مدیریت دانش که تا کنون در ادبیات موضوع از آن استفاده نشده ،بهره برده شده است.
روش :روش پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از نظر گردآوری دادهها توصیفی ـ تحلیلی است.
جامعه آماری پژوهش را شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات تشکیل دادهاند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است که با
روش نمونهگیری تصادفی ساده  052پرسشنامه توزیع و در نهایت  181پرسشنامه بازگشت داده شد .برای ارزیابی مدل مفهومی
پژوهش ،از رویکرد تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :گرایش استراتژیک سازمان هم بهطور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد و هم بهطور غیر مستقیم و از طریق متغیر
میانجی سازوکارهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد.
نتیجهگیری :گرایش استراتژیک یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است که نقش میانجی مدیریت دانش در این رابطه
نیز تأیید شد .نتایج پژوهش در حوزه مباحث استراتژیک و مدیریت دانش ،نوآوریهای تئوریکی به همراه دارد و به مدیران در درک
چگونگی تأثیرگذاری هر یک از ابعاد گرایش استراتژیک بر ابعاد عملکرد در عصر دانش کمک میکند.

کلیدواژهها :استراتژی کسبوکار ،عملکرد سازمانی ،کارت امتیازی متوازن ،گرایش استراتژیک ،سازوکار مدیریت دانش.

استناد :جامیپور ،مونا؛ عصاریان ،محمد؛ یزدانی ،حمیدرضا ( .)1931بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی با
نقش میانجی مدیریت دانش .فصلنامه مدیریت بازرگانی.854 -895 ،)4(12 ،
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مقدمه

با توجه به شرایط رقابتی و تغییرات سریع کنونی ،ضرورت بررسی عملکرد شرکتها بیش از گذشته اهمیت یافته است و
شرکتها باید برای رسیدن به جایگاه بهتر در مقایسه با رقبا ،عملکرد خود را بهبود بخشند (ریچارد ،دوینی ،ییپ و جیسون،1
 .)0223امروزه هر مدیری برای بررسی عملکرد شرکت خود به شاخصهای مناسبی نیاز دارد تا بتواند با توجه به آنها شرکت
خود را بهبود دهد (پارمنتر .)0215 ،0مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانها صورت گرفته است .یکی
از عوامل و متغیرهایی که در مطالعات بسیاری بررسی شده ،استراتژی سازمان است (کروتئو و برگرون0221 ،9؛ مورگان و
استرانگ0229 ،4؛ آوسی ،مادانوقلو و اوکوموس0211 ،5؛ چاروانسوک ،وانگسوراوات و خانگ .)0214 ،1از دیدگاه اغلب
محققان ،انتخاب استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد ،اهمیت ویژهای دارد (فریس ،هولمگرن و اسکیلدسن0211 ،1؛
پرهیزگار و سروی مقدم.)0211 ،8
با مرور ادبیات این حوزه ،سه نقص و محدودیت کلی در آن قابل مشاهده است :نخست اینکه در اغلب پژوهشها از
مدلهایی نظیر مدل پورتر ( )1382که شامل سه نوع استراتژی بوده و مدل مایلز و اسنو ( )1318که چهار طبقه استراتژی
را دربردارد ،استفاده شده است (دساربو ،بنتو ،سونگ و سینها0224 ،3؛ مورگان و استرانگ )0229 ،و از مرور ادبیات مربوط
به استراتژی کسبوکار نیز مشخص میشود که در رابطه استراتژی ـ عملکرد ،مدلهایی همانند مدل پورتر و مدل مایلز و
اسنو بارها آزمایش شدهاند (فریرا ،راسپو و فرناندز .)0215 ،12این نوع نگاه به استراتژی و ماهیت آن ،برگرفته از رویکرد
طبقهبندی در مفهومسازی استراتژی بوده و این رویکرد در حوزه ادبیات مدیریت استراتژیک ،با چالشهایی مواجه شده
است (ونکاترمن1383 ،11؛ مورگان و استرانگ.)0229 ،
دومین محدودیت مربوط به سنجش عملکرد میشود؛ در بیشتر مطالعات این حوزه ،عملکرد با سنجههای مالی و
حسابداری از قبیل سودآوری ،قیمت سهام ،میزان رشد اندازهگیری شده است (هاکانسون و اسنهوتا :0221 ،10مورگان و
استرانگ .)0229 ،برای بررسی عملکرد سازمانها ،رویکردهای مختلفی وجود دارد .استفاده از رویکرد جامع و اثربخش برای
سنجش عملکرد با این اعتقاد که شاخصهای مالی به تنهایی برای کسبوکارهای مدرن امروزی اثربخشی کافی ندارند،
ضرورت دارد .با استفاده مؤثر از مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی جامع ،میتوان به اندازهگیری عملکرد
سازمان پرداخت و برخالف رویکردهای سنتی ،عالوه بر سنجههای مالی ،سنجههای غیرمالی را نیز بررسی کرد (نیشا،19
.)0211
سومین نقص در این پژوهها ،نادیدهگرفتن عوامل دیگری است که تأثیر شایان توجهی بر رابطه بین استراتژی و
عملکرد دارند و میتوانند رابطه این دو را قویتر کنند .در این رابطه برای محدودیت سوم ،پس از بررسی مطالعات صورت
گرفته در حوزه استراتژی و عملکرد سازمانی ،میتوان گفت که یکی از عواملی که با هر دو عامل یاد شده ارتباط دارد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Parhizgar, & Saravi-Moghadam
9. Desarbo, Benetto, Song, & Sinha
10. Ferreira, Raposo, & Fernandes
11. Venkatraman
12. Hakansson, & Snehota,
13. Nisha
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فصلنامه مدیریت بازرگانی ،7338 ،دوره  ،71شماره 4

مدیریت دانش است که اغلب به تأیید فرضیه اثرگذاری استراتژی بر مدیریت دانش و اثرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد
انجامیده است (ازیابی ،فیشر ،تانر و گائو و یونیورسیتی0210 ،1؛ بگنولی ،گیاچتی0210 ،0؛ امینی ،خیری و جمعهزاده)1934 ،؛
در حالی که تا کنون پژوهشی در این حوزه ،به بررسی نقش مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین استراتژی
ـ عملکرد توجهی نداشته است .البته در رابطه استراتژی ـ عملکرد ،در پژوهشهایی به بررسی عواملی همچون مدیریت
ریسک شرکت ،فرهنگ سازمانی ،سرعت تغییرات بازار ،نوآوری ،عدم قطعیت ،فناوری اطالعات و موارد دیگر در نقش متغیر
میانجی رابطه استراتژی ـ عملکرد پرداخته شده است (بونکن ،پسچ ،گودرگان0215 ،9؛ کروتیو و برگرون0221 ،؛ گرمونزی،4
0211؛ رحیمنیا ،کیوانپور و مقدسی0214 ،5؛ سلطانیزاده ،رشید ،گلشن و اسالمی0211 ،1؛ وانگ ،وانگ ،کائو و یی،1
 ،)0211با توجه به اهمیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها (جامیپور ،یزدانی و صادقی ،)0211 ،8تا کنون مطالعهای
که بهطور خاص نقش مدیریت دانش در رابطه استراتژی ـ عملکرد سازمانی را بیان کند ،انجام نشده است .برای رفع برخی
از این محدودیتها ،پژوهشهایی به اجرا درآمده (زارعیمتین ،جام پر ازمی ،یزدانی و بیریابی ،)1983 ،با وجود این ،هنوز
پژوهشی وجود ندارد که بهدنبال رفع هر سه محدودیت اشاره شده باشد .در این مقاله برای فائق آمدن بر محدودیتهای
بیان شده ،از رویکرد تطبیقی (شامل شش گرایش استراتژیک) برای ارزیابی استراتژی؛ از رویکرد کارت امتیازی متوازن
(شامل چهار بعد مالی ،مشتری ،فرایند داخلی و رشد و یادگیری) برای سنجش عملکرد سازمانی و از طبقهبندی سازوکارهای
فنی و غیرفنی برای سنجش مدیریت دانش ،بهره برده شده است .از این رو مسئله اصلی پژوهش ،بررسی نقش گرایش
استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش است.
در واقع ،پژوهش حاضر بهدنبال دستیابی به روابط زیر است که در پژوهشهای پیشین چنین جامعنگریای در این
حوزه دیده نشده است .1 :بررسی رابطه گرایش استراتژیک و ابعاد کارت امتیازی متوازن؛  .0رابطه گرایش استراتژیک و
سازوکارهای مدیریت دانش؛  .9سازوکارهای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی؛  .4بررسی نقش میانجی سازوکارهای
مدیریت دانش بر رابطه استراتژی ـ عملکرد.
بدین ترتیب مسئله اصلی پژوهش ،بررسی نقش گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی
مدیریت دانش است.
پيشينه نظری
عملکرد سازمانی

عملکرد ،معیار نهایی و خروجی سازمان است که تحت تأثیر احتماالت بیشمار بازار و شرایط سازمانی قرار میگیرد و شامل
ابعاد مختلفی میشود (ونپوک ،وریک و وتزل .)0214 ،3معیار عملکرد شرکتها بهمنظور بهبود عملکرد آتی شرکت است.
صاحبان کسبوکار از عملکرد برای پیگیری انجام فعالیتها و دستیابی به اهداف عینی شرکت استفاده میکنند (لی ،کیم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Soltanizadeh, Rasid, Golshan & Ismail
7. Wang, Wang, Cao, & Ye
8. Jami Pour, Yazdani, Sadeghi,
9. Vanpoucke, Vereecke, Wetzels

1. Azyabi, Fisher, Tanner, Gao, & University
2. Bagnoli, & Giachetti
3. Bouncken, Pesch, & Gudergan
4. Goromonzi
5. Rahimnia, Keyvanipoor, & Moghadasian
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سئو و هایت0215 ،1؛ طالقانی و مهدیزاده1935 ،؛ اسماعیلپور ،دوستار و طاهرپور .)1935 ،در سال  ،1332کاپالن و
نورتون 0با این اعتقاد که شاخصهای مالی عملکرد برای مؤسسههای کسبوکار مدرن به اندازه کافی اثربخش نیستند،
کارت امتیازی متوازن را معرفی کردند .با استفاده مؤثر از مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی جامع ،میتوان به
اندازهگیری عملکرد سازمان پرداخت و برخالف رویکردهای سنتی ،عالوه بر سنجههای مالی به سنجههای غیرمالی نیز
توجه کرد (نیشا .)0211 ،مطالعه و بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کارت امتیازی متوازن از زمان معرفی تا 02
سال پس از آن ،نشان میدهد این رویکرد در پژوهشهای مختلف و در اغلب حوزهها بهخصوص مدیریت و اندازهگیری
عملکرد سازمانی ،اهمیت بسیاری داشته است (هوقو BSC .)0214 ،9چارچوب جامعی را برای مدیران فراهم میکند تا
بتوانند استراتژی شرکت را به مجموعه منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه کنند که در پژوهش حاضر نیز از این
چارچوب استفاده شده است (کاپالن و نورتون .)1330 ،سنجههای عملکردی هریک از ابعاد کارت امتیازی متوازن در جدول
 1آمده است.
جدول  .7معیارهای سنجش هر یک از ابعاد عملکرد
مالی

مشتری

درصد بازگشت سرمایه

بقای مشتری

بهرهوری مالی سازمان :نسبت درآمد به تعداد کارمند

جذب مشتری جدید

حاشیه سود

ارائه خدمات پشتیبانی مناسب بعد از فروش

میزان فروش محصوالت جدید

کیفیت محصوالت ارائه شده به مشتریان

نقدینگی

برآورده شدن نیازها و درخواستهای مشتریان

فرایند داخلی کسبوکار

یادگیری و نوآوری

توسعه محصوالت جدید

رضایت کارکنان

میزان خطاهای کشف شده در فرایند

بهرهوری کارکنان

بهبود زمان چرخه تولید محصوالت

میزان ساعتهای آموزش کارکنان

افزایش قابلیت محصوالت

میزان استفاده از تکنولوژیهای جدید

میزان دوباره کاری

بهکارگیری کارکنان ماهر

منبع :زارعی متین و همکاران ()1983

استراتژی کسبوکار

استراتژیها در سه سطح تدوین و اجرا میشوند که در این پژوهش با استراتژی سطح کسبوکار به بررسی رابطه متغیرها
پرداخته شده است (اسالتر .)0223 ،4پس از بررسی ادبیات مشخص شد که استراتژی کسبوکار بسیار پر اهمیت بوده و
باید به آن توجه شود (آبدارزاده ،صفرزاده و فتوت1934 ،؛ مینو ،شاوردی و چاووشی .)1935 ،در ادبیات مربوط به استراتژی،
گرایش استراتژیک از سه رویکرد در کانون توجه قرار گرفته است :رویکرد توصیفی ،رویکرد طبقهبندی و رویکرد تطبیقی
(زارعی متین و همکاران .)1983 ،در پژوهش حاضر از رویکرد تطبیقی مطرح شده ونکاترمن ( )1383استفاده شده است .او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Hoque
4. Slater

1. Lee, Kim, Seo, & Hight
2. Kaplan, Norton
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شش بعد برای گرایش استراتژیک در ابزار سنجش استراتژی کسبوکار ،ارائه داد و آکمن و ییلماز )0228( 1نیز به توسعه
آن پرداختند .در ادامه گرایشهای مربوط به این رویکرد همراه با توصیف آنها آمده است (آکمن و ییلماز0228 ،؛ مورگان و
استرونگ0229 ،؛ ونکاترمن و رامانوجم:)1381 ،0
 تهاجمی :وجهی از گرایش شرکت است که در مقایسه با رقبایش ،بهسرعت منابع را برای بهبود موقعیت بازار بهکار
میبرد و از فرصتهای محیطی مرتبط با پیشرفتهای شرکت از جمله اول شدن در بازار توسعه نوآوریهای مطلق
جلوتر از رقبا ،حتی با چشمپوشی از سودآوری باال و ارجحیت دادن به پروژههای نوآوری با ریسک باال ،تأکید دارد.
این گرایش استراتژیک ،سرمایهگذاری شایان توجهی را میطلبد و بر توسعه سهم بازار تأکید دارد.
 تحلیلی :ارائهدهنده رویکرد حل مسئله تصمیمگیریهای استراتژیک است که به درک کامل از مسائل محیطی و
سازمانی منجر میشود .این گرایش با تحلیل توانمندیهای شرکت بهمنظور اداره و درک محیط خارجی بوده و
اطالعاتی را درباره رویدادهای محیطی فراهم میکند و تشخیص فرصتهای نوآرانه را تسهیل میسازد .این بعد،
دانش سازمان را برای ایجاد توانمندی و تسهیل فرایندهای یادگیری سازمانی منعکس میکند.
 تدافعی :منعکسکننده رفتارهایی با هدف حفاظت از موقعیت بازار در برابر هر تالشی برای توسعه آن است و برخالف
اقدامات تهاجمی ،بر کاهش هزینه و کارایی تأکید دارد .این استراتژی در سازمانهایی که دامنههای بازار و محصول
محدودی دارند ،بهکار برده میشود .مدیران ارشد در این نوع سازمانها به یافتن فرصتهای جدید در خارج از قلمرو
خود تمایلی ندارند؛ به همین دلیل به ایجاد اصالحات عمده در استراتژی فناوری ،ساختار یا روشهای عملیاتی خود
اقدام نکرده و بدین ترتیب در رقابت با رقبا عقب میمانند.
 آیندهنگری :تأکید این گرایش استراتژیک بر بینش رو به جلو و بلندمدت است .آمادگی سازمانی برای موقعیتهای
محیطی آینده در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد .در مواجهه با تغییرات محیطی ،دید بلندمدت نوعی فعالیت
استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است .آیندهنگری به صنایع و شرکتها ،در ایجاد طرحهای نوآوری بلندمدت از
طریق پیشبینی فرصتهای نوآوری آتی کمک کرده و همچنین ،فرصتهای نوآوری را براساس ویژگیهای تغییر و
توسعه محیط در آینده و به عالوه برآورد نیازهای آتی بازار در نظر میگیرد.
 پیشفعالی :این گرایش بر یک گام جلوتر از رقبا بودن تأکید داشته و بر رفتارهای نوآورانه متمرکز است .این شرکتها
در تعقیب بازارها و محصوالت جدید بوده و دارای ویژگیهای رهبری بازار هستند .رفتار پیشتازانه در رابطه با ایجاد
صنایع نوظهور ،جستوجوی مستمر برای فرصتهای بازار و بررسی واکنشهای بالقوه به روندهای محیطی متغیر ،از
ویژگیهای آن است .از ویژگیهای دیگر این گرایش میتوان به پیشرو بودن در طرحها و ابتکارهای کارآفرینانه که
موجب تقویت نوآوری میشود ،یافتن فرصتهای نشئت گرفته از تغییرات محیطی ،ایجاد فرصتهای جدید و ایجاد
نوآوری با بهرهگیری از این فرصتهای بهوجود آمده ،اشاره کرد.
 ریسکپذیری :مخاطرهپذیری در موقعیتهای تخصیص منابع اهمیت دارد و همچون پارامتر کلیدی در تعیین
فرایندهای تصمیمگیری در استراتژی رقابتی عمل میکند .ویژگی ریسکپذیری ،بیشتر شهودی است تا تحلیلی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Venkatraman & Ramanujam

1. Akman & Yilmaz
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ریسکپذیری به درجه تمایل مدیران ارشد به تحمل ریسکهای مرتبط با کسبوکار اشاره دارد .این استراتژی
رفتارهای جستوجوکننده فرصت های بازار و تبدیل آنها به فرایندها و محصوالت نوآورانه را تشویق میکند و به
سرمایهگذاری منابع انسانی و مالی شایان توجهی نیاز دارد.
مديريت دانش

امروزه تمرکز صرف بر جنبه ملموس کارها برای زنده ماندن سازمانها در تغییرات سریع فناوریها و محیط کسبوکار،
کافی نیست (آماراودی و لی .)0225 ،1یکی از ابزارهایی که سازمانها با آن میتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند،
مدیریت دانش است (جاسیمودین.)0221 ،0
در سالهای اخیر ،مدیریت دانش بسیار اهمیت یافته است (سرنا0210 ،9؛ محقر ،رضوی و میرکاظمی مود.)1934 ،
برخورداری از دانش و مدیریت دانش ،به موقعیتی استوار برای ادامه حیات سازمانهای پویا و نوآور تبدیلشده و حتی توان
رقابت در بازارها و تجارت به کسب ،توسعه و بهکارگیری دانش فردی و سازمانی وابسته است (چن و هوانگ .)0210 ،4با
توجه به سرمایهگذاری انبوهی که سازمانها بهتازگی برای اکتساب دانش و بهرهوری سرمایه فکری روی سیستمهایی
انجام میدهند که گاهی اثربخش نیستند ،ضرورت ارزیابی موفقیت ابتکارهای دانشی نمود بیشتری مییابد .مدیریت دانش
حوزه بسیار وسیعی است که دستهبندیهای مختلفی برای آن از جنبههای مختلف صورت گرفته و به سنجش مدیریت
دانش در سازمان میپردازد .یکی از دستهبندیهای جدیدی که در این حوزه انجام شده ،دستهبندی الیوریا و همکارانش
است .آنها مدیریت دانش را شامل دو سازوکار فنی و غیرفنی میدانند .هر یک از سازوکارها برای بهبود مدیریت دانش در
سازمان اهمیت دارد و در حقیقت افزایش هر یک از سازوکارها به افزایش مدیریت دانش در سازمان منجر میشود .تعریف
این دو سازوکار به شرح زیر است (الیورا ،ماکادا و کورادو:)0214 ،5
 سازوکار فنی :در این سازوکار ،مدیریت دانش از طریق ابزارهای فناوری شامل اینترنت و ارتباطات مجازی در سازمان
به اجرا درمیآید .از جمله از سازوکارهای فنی میتوان به انتشار گزارشهای روزانه در وبالگ سازمان ،ارسال پیامهای
کارکنان به یکدیگر از طریق ایمیل و سایر شبکههای مجازی ،وجود سیستمهای اطالعاتی برای ذخیرهسازی و اشاعه
دانش سازمانی ،برگزاری جلسه بهصورت ویدئو ـ کنفرانس و غیره است (الیورا و همکاران0214 ،؛ اُسولیوان0221 ،1؛
سایتو ،اومموتو و ایکندا.)0221 ،1
 سازوکار غیرفنی :برخالف سازوکار فنی ،این سازوکار در سازمان از طریق حقیقی و غیرمجازی صورت میپذیرد .از
جمله سازوکارهای غیرفنی میتوان به جلسهها و مکالمههای غیررسمی بین کارکنان ،مکالمه چهره به چهره و مستقیم
کارکنان ،برگزاری نشستهای غیررسمی برای حل مشکالت ،انجام کارهای گروهی و تیمی ،آموزش حضوری و چهره
به چهره و سایر موارد مشابه اشاره کرد (الیورا و همکاران0214 ،؛ آئوروم ،دانشگر و وارد0228 ،8؛ بنبیا و بنبیا.)0225 ،3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. O'sullivan
7. Saito, Umemoto, Ikeda
8. Aurum, Daneshgar, & Ward
9. Benbya, & Benbya

1. Amaravadi, & Lee
2. Jasimuddin
3. Serna
4. Chen & Huang
5. Oliveira, Maçada, & Curado
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پيشينه تجربی پژوهش

در ارتباط با موضوع این پژوهش ،مطالعات متعددی انجام شده که هرچند از نظر نوع رویکرد و انتخاب متغیر با این پژوهش
تفاوت دارند ،معادل با بخشی از این پژوهش بوده و در هر یک قسمتی از این رابطه سنجیده شده است .برخی از پژوهشهای
پیشین که رابطه دو به دو هر یک از متغیرها را برای تأیید اولیه مدل مفهومی بررسی کردهاند ،بهطور خالصه در جدول 0
جمعآوری شده است.
جدول  .2چند نمونه از مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر
متغیرهای بررسی شده

موضوع

استراتژی

مدیریت دانش

عملکرد

بررســی رابطه بین تمرکز داخلی اســتراتژی و تمرکز خارجی اســتراتژی بر عملکرد بر اســاس
دستهبندی سن سازمان (مکداول ،هریس و گهو)0215 ،1

*

*

بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک بر عملکرد سازمان (فریس و همکاران)0211 ،

*

*

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

*

*

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

*

*

*

*

*

*

رابطه استراتژی زنجیره تأمین و عملکرد ( )BSCبا نقش میانجی عدم قطعیت محیط (رحیمنیا
و همکاران)0214 ،
اثر ا ستراتژی ک سبوکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت ری سک سرمایهگذاری
(سلطانیزاده و همکاران)0211 ،
اثر مدیریت دانش و سرمایه فکری بر عملکرد (وانگ و همکاران)0211 ،

*

*

استراتژیهای تکامل مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (وانگ و همکاران)0211 ،

*

*

تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (چویی ،پون و دویس)0228 ،0

*

*

بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان (امینی و همکاران)1934 ،

*

*

رابطه بین مدیریت دانش و گرایشهای استراتژیک (ازیابی و همکاران)0210 ،

*

*

رابطه بین مدیریت دانش و استراتژیهای رقابتی (بنگولی و گیاچتی)0210 ،

*

*

همانطور که در جدول  0و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد ،مطالعهای که در آن بهطور خاص رابطه بین این
سه مفهوم کلیدی تحلیل و بررسی شده باشد ،وجود ندارد و خأل تحقیقاتی در زمینه چگونگی تأثیرگذاری گرایش استراتژیک
و مدیریت دانش بر عملکرد مشهود است .به همین منظور ،پس از مطالعه ادبیات عملکرد سازمانی ،استراتژی کسبوکار و
مدیریت دانش و همچنین بررسی مطالعات پیشین ،از رویکرد کارت امتیازی متوازن کاپالن و نورتن ( )1330برای ارزیابی
عملکرد سازمان؛ از رویکرد تطبیقی و مدل ونکاترمن ( )1383و آکمن و ییلماز ( )0228برای سنجش گرایش استراتژیک
کسبوکار و از رویکرد الیوریا ( )0214برای سنجش مدیریت دانش در سازمان استفاده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Choi, Poon, & Davis

1. McDowell, Harris, & Geho
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مدل مفهومی

پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و پژوهشهای پیشین ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در قالب شکل  1ترسیم شد که
در آن گرایش استراتژیک کسبوکار متغیر مستقل و عملکرد سازمانی متغیر وابسته است و مدیریت دانش در رابطه میان
این دو نقش میانجی را ایفا میکند.
مدیریت دانش

گرایش
استراتژیک

عملکرد سازمانی

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل پژوهش ،فرضیههای تحقیق به شرح زیر مطرح شدهاند:
فرضیه اول :گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :گرایش استراتژیک کسبوکار بر مدیریت دانش اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :مدیریت دانش در سازمان بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش اثر مثبت و
معناداری دارد.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه گردآوری اطالعات ،در دسته پژوهشهای توصیفی ـ تحلیلی قرار میگیرد که برای تجزیه و تحلیل
دادههای آن ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .از نظر برخورد با نظریه پژوهش ،از نوع پژوهشهای
کمی محسوب میشود و از لحاظ هدف نیز ،از دسته پژوهشهای کاربردی بهشمار میرود.
جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکتهای فعال در عضو شورای عالی انفورماتیک شکل داده که اسامی آنها در سایت
شورای عالی انفورماتیک در دسترس است .نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .لوهین ( )1330برای
مدلهایی که بین دو تا چهار عامل دارند ،دست کم  122نمونه و برای بیش از چهار عامل دست کم  022نمونه را پیشنهاد
داده است (هومن .)1939 ،از این رو ،برای سه متغیر دست کم به  122نمونه نیاز است .برای دست یافتن به تعداد مد نظر،
 052پرسشنامه در اختیار مدیران و معاونان فعال در بخشها و واحدهای مرتبط ،مانند واحد فناوری اطالعات شرکتهای
مد نظر قرار گرفت که از این تعداد  181نسخه کامل ( 10درصد) برای تجزیه و تحلیل برگشت داده شد.
دادهها از طریق توزیع سه پرسشنامه مجزا جمعآوری شدند؛ بهطوری که برای سنجش عملکرد و استراتژی از
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پرسشنامههای مقاله زارعیمتین و همکاران ( )1983استفاده شد و برای مدیریت دانش برگرفته از رویکرد الیوریا ()0214
با دو سازوکار فنی و غیرفنی ،پرسشنامهای توسط محقق تهیه گردید .برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،از پنج استاد
صاحبنظر در این حوزه نظرسنجی به عمل آمد .همچنین ،برای تعیین پایایی از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی ترکیبی استفاده شد .رقم قابل قبول برای آلفای کرونباخ رقمی بیشتر از  2/1و برای پایایی ترکیبی بیشتر از 2/1
است (اکبری ،بهارستان و شائمی برزکی .)1930 ،پرسشهایی که بار عاملی آنها کمتر از  2/4یا آماره  Tآنها بین  1/31تا
 -1/31بود ،حذف شدند .جدول  9پایایی ابزار اندازهگیری پژوهش را پس از اصالح گویههای ضعیف ،نشان میدهد.
جدول  .3ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی ترکیبی()CR

ضریب آلفای کرونباخ

سازوکار مدیریت دانش

2/31

2/81

گرایش استراتژیک

2/84

2/19

عملکرد سازمانی

2/80

2/14

همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه  2/18بهدست آمد که پایایی قابل قبول پرسشنامه را نشان
میدهد .برای آزمون فرضیهها نیز از نرمافزار  SMART-PLS-2استفاده شده است.
يافتههای پژوهش
آمار توصيفی

از لحاظ سطح تحصیلی 05 ،درصد پاسخدهندگان مدرک کارشناسی 18 ،درصد کارشناس ارشد و  1درصد دکتری دارند .از
این تعداد  50درصد مدیرعامل 95 ،درصد معاون و  19درصد مدیر و سرپرست واحد بودند .از جنبه سابقه کار نیز 44 ،درصد
پاسخدهندگان کمتر از  5سال 95 ،درصد بین  5تا  12سال 15 ،درصد بین  12تا  15سال و  1درصد باالی  15سال سابقه
کار مرتبط داشتند.
آمار استنباطی

در بخش آمار استنباطی ،بر اساس نتایج مقدار میانگین  2/13 R2بهدست آمده که گویای برازش نسبتاً قوی ساختاری مدل
در این معیار است .پس از برازش مدل ساختاری ،برازش مدل کلی از طریق شاخص  1 GOFارزیابی میشود .این معیار بر
اساس رابطه  1محاسبه میشود.
رابطه )1

2

𝐺𝑂𝐹 = √Communalıty × 𝑅 2

جدول  4مقادیر  R2و  Communalıtyمحاسبه شده برای هریک از متغیرها و ابعاد آن را نشان میدهد .در انتها نیز
مقدار  GOFکلی محاسبه شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goodness-Of-Fit
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جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش
سازه

R2

Communality

سازه

R2

Communality

مالی

2/11

2/50

تهاجمی

2/51

2/59

مشتری

2/14

2/59

تحلیلی

2/10

2/54

فرایند

2/12

2/59

تدافعی

2/59

2/51

یادگیری

2/10

2/54

آینده نگری

2/11

2/50

عملکرد

2/15

-

پیش فعالی

2/13

2/54

سازوکار غیرفنی

2/84

2/55

ریسکپذیری

2/11

2/50

سازوکار فنی

2/13

2/54

گرایش استراتژیک

-

-

سازوکار مدیریت دانش

2/18

-

میانگین معیارها

2/13

2/59

بهطور کلی  Communalityنشاندهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است .سه مقدار  2/05 ،2/21و  2/91به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای معیار  GOFمعرفی شده است (صدر و انصاری .)1934 ،همانطور که جدول 4
نشان میدهد ،مقدار  GOFبرای مدل پژوهش ،برابر با  2/12است که برازش بسیار قوی مدل پژوهش را نشان میدهد.
پس از برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و کلی ،به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
این کار از طریق بررسی دو بخش ضرایب  tو ضرایب مسیر ( )βصورت میگیرد .شکل  0مقادیر  tو شکل  9ضرایب مسیر
بهدست آمده از خروجی نرمافزار  SMART-PLS-2را نمایش میدهند .همچنین ،در جدول  5نتایج آزمون فرضیههای
پژوهش درج شده است.

شکل  .2مقادیر  Tمدل مفهومی پژوهش
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شکل  .3ضرایب مسیر مدل مفهومی پژوهش

جدول  .8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  38درصد
t

β

نتیجه

ردیف

فرضیههای پژوهش

1

اثر گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی

9/982

2/414

تأیید

0

اثر گرایش استراتژیک کسبوکار بر مدیریت دانش

05/128

2/135

تأیید

9

اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

9/911

2/421

تأیید

برای بررسی فرض چهارم پژوهش از آزمون سوبل استفاده شده است که رابطه آن در زیر مشاهده میشود:
رابطه )0

) 𝑍 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑎 × 𝑏/𝑆𝑄𝑅𝑇(𝑏 2 × 𝑆𝑎2 + 𝑎2 × 𝑆𝑏2

که در آن 𝑎 مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 𝑏 ،مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته،
𝑎 Sخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی و 𝑏𝑆 خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی
و وابسته است (سوبل.)1380 ،1
بر اساس این معادله مقدار  z-valueبرابر  9/083بهدست آمده است؛ از این رو ،فرض چهارم نیز تأیید میشود.
همچنین برای هر یک از شش گرایش استراتژیک سازمان و چهار بعد عملکرد سازمانی ،ضریب مسیر هر یک از روابط و
همچنین مقدار  z-valueاز آزمون سوبل محاسبه شده است که نتایج این محاسبات در جدول  1مشاهده میشود.
با توجه به جدول  ،1مقدار مطلق ضریب مسیر برای تمام گرایشها و ابعاد در رابطه گرایش استراتژیک سازمان و
مدیریت دانش بزرگتر از  2/9بهدست آمده که نشاندهنده وجود رابطه بین این دو متغیر است؛ اما در بعد ریسکپذیری
تمام ضرایب منفی است که رابطه معکوس این دو متغیر را نشان میدهد .برای رابطه گرایش و ابعاد عملکرد ،مقدار مطلق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sobel
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اغلب رابطهها کمتر از  2/9است ،در نتیجه ،رابطه بین ابعاد عملکرد و تکتک گرایشها برخالف رابطه کلی این دو متغیر،
معنادار نیست .مدیریت دانش و ابعاد عملکرد نیز در اغلب موارد دارای رابطه قوی است .مدیریت دانش در بیشتر موارد به
عنوان متغیر میانجی بین گرایش و ابعاد عملکرد عمل میکند.
جدول  .8مقادیر ضریب مسیر برای هریک از گرایشها و ابعاد عملکرد در مدل مفهومی
گرایش

تهاجمی

تحلیلی

تدافعی

آیندهنگری

پیشفعالی

ریسکپذیری

رابطه گرایش و

رابطه گرایش و

رابطه مدیریت دانش

مدیریت دانش

عملکرد

و عملکرد

مالی

2/415

-2/201

2/501

2/393

مشتری

2/542

2/020

2/412

0/388

فرایند

2/511

2/151

2/554

9/383

یادگیری

2/511

2/201

2/511

1/213

مالی

2/119

-2/945

2/111

1/593

مشتری

2/184

-2/192

2/518

4/410

فرایند

2/181

2/014

2/495

9/013

یادگیری

2/131

2/915

2/991

9/103

مالی

2/121

2/459

2/001

1/339

مشتری

2/109

2/111

2/410

9/805

فرایند

2/101

2/231

2/552

1/181

یادگیری

2/108

2/955

2/952

9/830

مالی

2/119

2/213

2/418

4/138

مشتری

2/132

2/214

2/453

4/580

فرایند

2/181

2/032

2/935

9/801

یادگیری

2/115

2/911

2/925

9/113

مالی

2/111

-2/145

2/119

1/943

مشتری

2/110

2/110

2/491

9/814

فرایند

2/113

2/594

2/118

1/321

یادگیری

2/114

2/010

2/954

9/811

مالی

-2/913

2/114

2/511

0/191

مشتری

-2/402

2/200

2/595

1/519

فرایند

-2/411

-2/248

2/539

1/013

یادگیری

-2/401

2/219

2/582

9/113

بعد عملکرد

آزمون سوبل
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نتيجهگيری و پيشنهادها

عملکرد ابعاد مختلف و متنوعی دارد ،اما از دیدگاه کاپالن و نورتون ( ،)1330عملکرد سازمانی شامل چهار بعد مالی ،مشتری،
فرایند داخلی و رشد و یادگیری میشود .رسیدن به عملکرد مطلوب مستلزم عوامل ،شرایط و اقدامات متعدد است و یکی از
این عوامل که محققان چندی به آن اشاره کردهاند ،استراتژی کسبوکار است (فریس و همکاران0211 ،؛ سلطانیزاده و
همکاران)0211 ،؛ اما با وجود گستردگی تحقیقات در حوزه استراتژی ـ عملکرد ،توافقی در رابطه با چگونگی و میزان
تأثیرگذاری آن وجود ندارد و به همین دلیل این حوزه تحقیقاتی هنوز جذابیتهای تحقیقاتی زیادی برای افراد آکادمیک و
مدیران اجرایی به همراه دارد.
در حقیقت با توجه به مطالعات پیشین این موضوع که افزایش گرایش استراتژیک سازمان به بهبود عملکرد منجر
میشود ،فرض هوشمندانه و قابل قبولی بوده و به تأیید محققان متعددی در این حوزه رسیده است (اسپیالن ،پارنل و
ویرزی .)0211 ،1اما با مطالعه پژوهشهای پیشین ،دیده میشود که عوامل مختلفی از جمله نوآوری (بونکن و همکاران،
 ،)0215مدیریت منابع انسانی (لیائو ،)0225 ،0شرایط محیطی (مکآرتور و نیستروم )1331 ،9میتوانند در این رابطه تأثیرگذار
باشند و این رابطه را تقویت کنند .طبق بررسیهای صورت گرفته محققان این پژوهش ،با وجود اهمیت مدیریت دانش در
بهبود عملکرد (وانگو همکاران0211 ،؛ چن و لیانگ )0211 ،4و نیز ارتباط آن با استراتژیهای کسبوکار (ازیابی ،فیشر،
تانر و گائو ،)0210 ،مطالعهای که بهطور خاص نقش آن بر رابطه استراتژی ـ عملکرد را بررسی کند ،وجود ندارد .به همین
منظور ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت دانش در شرکتهای
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است .دلیل انتخاب این صنعت نیز ،بهروز بودن و اجرای نسبی اقدامات
مدیریت دانش نسبت به سایر صنایع بود.
نتایج پژوهش نشان میدهد گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که این یافته با
یافتههای اسپالن و همکاران ( ،)0211لیائو ( )0225و مورگان و استرانگ ( )0229همخوانی دارد .از بین گرایشهای
استراتژیک ،گرایش تدافعی بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارد که برخالف پژوهش مورگان و همکاران ( )0229است؛ در
پژوهش آنها گرایش تحلیلی تأثیرگذارترین گرایش است .گرایش ریسکپذیری با هیچیک از ابعاد عملکرد سازمانی رابطه
معناداری ندارد و این نتیجه با تحقیقات مورگان و همکاران ( )0229و ونکاترمن ( )1383هماهنگ است ،آنها نیز در
بررسیهای خود رابطه معناداری بین عملکرد و بعد ریسکپذیری بهدست نیاوردند؛ اما با مطالعه برومیلی )1331( 5هماهنگی
ندارد ،زیرا وی بیان میکند که رفتار ریسکپذیری شرکتها عملکرد باالی آنها را بهدنبال دارد .بعد تهاجمی از گرایش
استراتژیک نیز رابطه معناداری با ابعاد عملکرد ندارد که نتیجه بهدست آمده را میتوان با توجه به سرعت تغییرات در صنعت
فناوری اطالعات و هزینه باالی پروژهها توجیه کرد و گفت که سازمانهایی که گرایش تهاجمی باالیی دارند ،سودآوری را
قربانی سهم بازار میکنند و سرمایهگذاریهای هنگفتی را میطلبند ،بهطور مسلم با ریسکهای مالی زیادی مواجه خواهند
شد؛ این نتیجه با پژوهش مورگان و همکاران ( )0229سازگار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Chen, & Liang
5. Bromiley

1. Spillan, Parnell & Virzi
2. Liao
3. McArthur & Nystrom
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با توجه به اینکه گرایش تدافعی بیشترین رابطه را با عملکرد دارد ،شرکتها باید موقعیت خود را در بازار حفظ کرده و
با کاهش هزینه و افزایش کارایی ،موقعیت خود را تثبیت کنند .همچنین با توجه به اینکه کمترین رابطه مربوط به گرایشهای
تهاجمی و ریسکپذیری با عملکرد است ،توصیه میشود که شرکتها از اقدامات نوآورانه با ریسک باال و مخاطرهپذیری
پرهیز کنند و اقدامات نوآورانه خود را با تحلیل و نه شهود انجام دهند .انجام تحلیلهای جامع در مسائل بحرانی ،استفاده
از اطالعات بر مبنای عملکرد بلندمدت در تصمیمگیریها ،استفاده از سیستمهای اطالعاتی در تحلیل موقعیتها ،استفاده
از تکنیکهای برنامهریزی ،تأکید بر هماهنگی بین حیطههای وظیفهای مختلف ،استفاده از سیستمهای کنترل هزینه و
بهبود کارایی عملیات ،از جمله اقدامات پیشنهادی در این زمینه است .در بعد مالی فقط گرایش تدافعی رابطه معناداری دارد،
به همین دلیل شرکتها برای افزایش عملکرد مالی خود باید موقعیت بازار را حفظ کرده و با کاهش هزینهها و افزایش
کارایی ،عملکرد مالی خود را بهبود دهند .در بعد مشتری هیچیک از گرایشها بهطور جداگانه ارتباط معناداری ندارند ،اما در
بعد یادگیری سه گرایش تحلیلی ،تدافعی و آیندهنگری رابطه معناداری ایجاد کردهاند .همانطور که در تعریف گرایشهای
استراتژیک سازمان دیده میشود ،بعد تحلیلی ،دانش سازمان برای ایجاد توانمندی و تسهیل فرایندهای یادگیری سازمانی
را منعکس میکند ،به همین دلیل شرکتها برای افزایش عملکرد یادگیری خود باید رویکرد جامع و بلندمدتی نسبت به
مسائل داشته و اطالعات محیطی را بهطور کامل دریافت کنند .در نهایت در بعد فرایند ،تنها گرایش پیشفعالی دارای رابطه
مثبت و معنادار است ،به همین منظور برای افزایش عملکرد فرایندی ،شرکتها باید رفتارهای نوآورانه داشته باشند.
فرض دوم تأیید شده در این مطالعه ،اثر گرایش استراتژیک سازمان بر مدیریت دانش است .مقدار ضریب مسیر در
این رابطه  2/135بهدست آمد که رابطه بسیار قوی را نشان میدهد .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای ازیابی و همکاران
( )0210و باگنولی و گیاچتی ( )0215همخوانی داشته ،اما با پژوهش چانگ و چانگ ( )0223که رابطه کلی را تأیید نکردهاند،
مطابقت ندارد .قدر مطلق ضریب مسیر رابطه این دو متغیر برای تمام گرایشهای استراتژیک بزرگتر از  2/9است ،اما در
گرایش ریسکپذیری مقدار آن منفی شده که نشاندهنده رابطه معکوس در این گرایش است .بر اساس پژوهش ازیابی و
همکاران ( ،)0210ابعاد تهاجمی ،تحلیلی و پیش فعالی با مدیریت دانش رابطه دارند که در این پژوهش نیز این رابطه تأیید
شد ،اما در پژوهش آنها برخالف این تحقیق ،رابطه ابعاد تدافعی و آیندهنگری و مدیریت دانش به تأیید نرسید .در هر دو
پژوهش رابطه گرایش ریسکپذیری و مدیریت دانش تأیید شده ،اما برخالف پژوهش ازیابی و همکارانش که این رابطه را
مثبت گزارش کردهاند ،در این پژوهش رابطه معکوسی میان گرایش ریسکپذیری و مدیریت دانش بهدست آمده است .در
بین گرایشها نیز ،بهترتیب گرایشهای پیشفعالی ،تحلیلی و آیندهنگری بیشترین تأثیر را بر مدیریت دانش دارند.
در بین شش گرایش استراتژیک ،پنج گرایش تهاجمی ،تحلیلی ،تدافعی ،آیندهنگری و پیشفعالی رابطه مثبت و
معناداری برقرار کردهاند ،اما گرایش ریسکپذیری رابطه معکوس دارد .به همین منظور به شرکتها برای افزایش مدیریت
دانش توصیه میشود که از ریسکهای پرخطر اجتناب کرده و تصمیمهای خود را مبتنی بر تحلیل محیط و تحلیل جامع
از شرکت انجام دهند و از تکنیکهای برنامهریزی استفاده کنند .همچنین با توجه به اینکه افزایش سطح مدیریت دانش
در سازمان در هر یک از دو بعد فنی و غیرفنی مستلزم برنامهریزی دقیق و تحلیل محیط و شرکت است ،ارتباط قوی گرایش
تحلیلی و آیندهنگری منطقی به نظر میرسد و از طرف دیگر ،رابطه معکوس گرایش ریسکپذیری و مدیریت دانش با
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همین توجیه تأیید میشود .اما در خصوص گرایش تدافعی که یکی از راهبردهای آن کاهش هزینه است ،شاید ارتباط آن
با مدیریت دانش مبهم باشد که در پژوهش ازیابی و همکارانش ( )0210نیز رابطه این گرایش با مدیریت دانش رد شده است.
نتایج پژوهش نشاندهنده تأیید فرضیه سوم پژوهش ،یعنی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی است .این نتیجه
با یافتههای امینی و همکاران ( ،)1934صفرزاده ،تدین و حرمحمدی ( ،)1931رضایی ،مقدم و فمی ( ،)1939چن و لیانگ
( )0211و چوی و همکاران ( )0228مطابقت دارد .بیشترین تأثیر مدیریت دانش بر بعد مالی عملکرد و کمترین تأثیر آن بر
بعد یادگیری است ،اما در عین حال بر همه ابعاد عملکرد تأثیرگذار است؛ این نتیجه با یافته چن و لیانگ ( )0211مطابقت
ندارد .در پژوهش آنها ،مدیریت دانش بر بعد مالی ضعیفترین تأثیر و بر بعد فرایند بیشترین تأثیر را داشته است .همچنین
در حالت گرایش ریسکپذیری و تهاجمی ،بیشترین تأثیر مربوط به مدیریت دانش بر عملکرد است.
با توجه به نتایج بهدست آمده ،شرکتها برای افزایش عملکرد خود ،بهخصوص عملکرد در حوزه مالی ،باید از طریق
فناوریها و ارتباطات مجازی و همچنین گفتوگوها و جلسات چهره به چهره ،مدیریت دانش را در سازمان بهبود دهند تا
عملکرد شرکتها بهبود یابد .در شرکتهایی که گرایشهای ریسکپذیری و تهاجمی آنها زیاد است ،میتوان از طریق
افزایش و بهبود مدیریت دانش در شرکت ،عملکرد را بهبود داد .نتایج این فرضیه با نتیجه پژوهشهای گذشته مبنی بر
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد ،سازگار است ،اما پیشبینی میشد بیشترین تأثیر مدیریت دانش بر بعد یادگیری و فرایند
باشد و تأثیر کمتری بر بعد مالی داشته باشد ،اما نتایج این پژوهش ارتباط بیشتر را در بعد مالی و ارتباط کمتر را در بعد
یادگیری نشان میدهد.
در نهایت اثر میانجیگری مدیریت دانش ،در رابطه گرایش استراتژیک و عملکرد سازمانی تأیید میشود .نقش
میانجیگری مدیریت دانش در بعد مالی و گرایش تحلیلی بیشترین مقدار است .از  04حالت رابطه بین گرایشهای
استراتژیک و ابعاد عملکرد ،فقط در پنج حالت آن ،نقش میانجیگری مدیریت دانش تأیید نشد و در سایر حالتها مدیریت
دانش نقش میانجی را داشته است .همچنین با نگاه به جدول  1درمییابیم ،برخالف روابط کلی که مدیریت دانش به عنوان
میانجی ناقص عمل میکرد ،در اغلب روابط میان ابعاد و گرایشها ،میانجی کاملی بوده و تأثیر گرایش بر بعد مشخص تنها
از طریق مدیریت دانش حاصل میشود.
همانطور که از نتایج مشخص است ،شرکتها با هر گرایشی میتوانند با بهبود ملزومات مدیریت دانش ،عملکرد خود
را افزایش دهند که این نتایج با توجه به هدف پژوهش قابل پیشبینی بود .فقط در گرایش پیشفعالی و بعد فرایند این
مورد صحیح نیست که با پیشبینی ابتدایی پژوهش نیز همخوانی ندارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر برای شرکتها ارائه میشود:
با توجه به تأیید فرضیه تأثیر گرایش استراتژیک سازمان بر عملکرد ،شرکتها برای بهبود عملکرد خود باید گرایش
استراتژیک سازمان را افزایش داده و تصمیمها و فعالیتهای سازمان خود را بر مبنای استراتژی کسبوکار انجام دهند.
همچنین با تأیید فرضیه دوم ،پیشنهاد قبل برای افزایش مدیریت دانش در سازمان نیز توصیه میشود و ضریب مسیر نیز
در این رابطه از دو رابطه دیگر بسیار قویتر بوده است .همچنین شرکتها برای افزایش عملکرد خود میتوانند ،سازوکارهای
مدیریت دانش را در سازمان خود پیاده کنند که این موضوع را فرضیه سوم تحقیق تأیید میکند .با تحلیل اثرگذاری هر
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یک از ابعاد نیز برای افزایش عملکرد شرکتهای موجود در جامعه آماری ،توصیه میشود سازمانها ابتدا گرایشهای
تحلیلی ،پیشفعالی و آیندهنگری را در خود تقویت کنند تا بتوانند در کنار اجرای سازوکارهای مدیریت دانش ،عملکرد خود
را بهبود دهند.
در نهایت به پژوهشگران پیشنهاد میشود از مطالعات تحلیلی مقایسهای برای بررسی مدل مفهومی در صنایع مختلف
استفاده کرده و یافتههای بهدست آمده را در صنعتهای متفاوت با یکدیگر مقایسه کنند .همچنین پیشنهاد میشود از
متغیرهای دیگری همچون بلوغ فناوری اطالعات ،منابع انسانی و نوآوری در مدل استفاده شود.
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بر عملکرد توسعه محصول سازمان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی .فصلنامه مدیریت بازرگانی.112-191 ،)9(1 .
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 ارائه مدل تحلیلی ارزیابی راهبردها با رویکرد آیندهپژوهانه در شرکت ملی.)1935(  سید کاظم، تهمینه؛ چاوشی، فرزین؛ شاوردی،مینو
.309-329 ،)4(8 . فصلنامه مدیریت بازرگانی.نفت ایران
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی: تهران. مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل.)1939(  حیدرعلی،هومن
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