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 بررسی نقش میانجی یادگیری سازمان در ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان

 (کننده لوازم خانگی استان اصفهانهای تولیدشرکت: مطالعه موردی)

 علیرضا غالمی آهنگران ،نسیم ابراهیمی ، حدیث ابراهیمی

 .کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه . 

 .ارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازک .2

 .کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان .3
 

 

 

 چکیده

در قالب مدلی به منظور افزایش عملکرد  یادگیری سازمانهای مدیریت دانش و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه استراتژی

جامعه . پیمایشی از شاخه میدانی است –این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی . دسازمان می باش

که به . باشد می شرکت های تولید کننده لوازم خانگی استان اصفهانآماری این تحقیق کلیه مدیران فروش و بازاریابی 

اشد لذا کل جامعه آماری از طریق سرشماری مورد بنیاز به نمونه گیری نمی( نفر 08)دلیل محدود بودن جامعه آماری

سوال بسته که روایی آن با استفاده از تحلیل  20ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه استاندارد با . بررسی قرار می گیرد

 به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سوالهای% 02و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل  تأئیدیعاملی 

از طریق آزمونهای  SPSSاطالعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار . تخصصی ویژه بررسی فرضیه های تحقیق می باشد

دهد  نشان میاز تحقیق نتایج به دست آمده  . آماری در دو سطح توصیفی و  استنباطی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از طریق نقش میانجیگری یادگیری سازمان بر عملکرد ( ازیمستند سازی و شخصی س)که استراتژیهای مدیریت دانش

 . سازمان تاثیر مثبت  داشتند

 ، عملکرد سازمانیادگیری مدیریت دانش، شخص سازی،مستند سازی، : کلید واژه
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 مقدمه

نش های  رسیدن به موفقیت در مدیریت داشده  یکی از  راهدارا بودن یک استراتژی روشن و به خوبی برنامه ریزی

های خود را برای دستیابی به اهداف است، این استراتژی عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و توانایی

های مبتنی بر دانش، نقشه منابع و قابلیت( سوات)ها باید با انجام تحلیلاساسا سازمان. مدیریت دانش سازماندهی کند

. و تهدیدهای استراتژیک برای درک بهتر نقاط قوت و ضعف خود ترسیم کنندها مبتنی بر دانشی خود را در برابر فرصت

های مبتنی بر دانش ارزشمند، منحصربه فرد و تقلیدناپذیر و هم چنین اینکه چگونه از منابع و قابلیتتشخیص اینکه چه 

(. 338 و همکاران،برزکیمیشائ)اند عناصر ضروری استراتژی دانشکنند،های بازار و محصول یا خدمات حمایت میموقعیت

ها باید اهداف و مقاصداستراتژیک خود را مشخص کنند، دانش مورد به منظور آشکار کردن پیوند استراتژی و دانش، سازمان

های دانش استراتژیک ها را  شناسایی و با دانش موجود خود مقایسه نماید و بدین ترتیب شکافنیاز برای اجرای استراتژی

 (.338 نجفی کلیانی و عباس نژاد،) ر سازندخود را آشکا

 موثر و کارا صورت به پویا هایتصمیم گیری و راهبردی برنامه ریزی یادگیری، مسائل حل برای را سازمان امر این

این اهمیت رو به رشد دانش به عنوان منبع ارزشمند، مدیران را تشویق کرده است تا توجه بیشتری به . سازدمی قادر

های مدیریت دانش با فرآیندها و نوسازی هایی ارتباط دارد استراتژی. ها معطوف کنندهای مدیریت دانش سازماناستراتژی

  (.Zack,2002) برندمی خلق وتسهیم دانش برای تصمیم گیری های استراتژیک به کار که سازمانها در جهت

سازمان و  بهبود عملکرد جهت در اینندهکتعیین بسیار تأثیر دانش است که کاربردنهایی مدیریت دانش هدف

-می جدید دانش خلق ظرفیت یتوسعه . دارد هاسازمان پذیریو رقابت درنتیجه، موفقیت و سازمانی توان یادگیری ارتقای

 داجرای هدفمن و طراحی با سازمانی یادگیری. باشد داشته هاآن بقای استمرار و عملکرد ارتقای بر قابل توجهی تأثیر تواند

 مدیریت هایاستراتژی اجرای اهداف یکی از .دسر و کاردار سازمانی فرایندهای و ساختارها خدمات، محصوالت، در تغییراتی

 (. 33  ، هیسلوپ)است  دانش موثر و نظامند کاربرد و خلق سازمان با یادگیری در ظرفیت یتوسعه نیز، سازمان در دانش

 سازمان، در دانشمدیریت هایاثربخش استراتژی اجرای با کنندمی الشت زیادی هایسازمان امروزه رو، این از (. 33 

 (.(Spooner& Soliman, 2000دهند ارتقا را خود پذیری رقابت و یادگیری سازمانی ظرفیت

 و عملکرد سازمان تاثیر نقش میانجی یادگیری سازمان در ارتباط بین مدیریت دانشتحقیق حاضر با هدف بررسی 

نقش مهمی های تولید کننده لوازم خانگی شرکت. انجام شده است ید کننده لوازم خانگی استان اصفهانهای تولشرکتدر 

د بنابراین شناخت صحیح  استراتژیهای مدیریت دانش موجب بهبود عملکرد نو اقتصاد کشور ایفا می کن در صنعت 

می شود و می تواند راهنمایی مناسب ( زمانییادگیری سااز طریق نقش میانجی )سازمانی به شکلی مستقیم و غیر مستقیم 

 .در  پیاده سازی هرچه بهتر مدیریت دانش شودهای تولید کننده لوازم خانگی شرکتبرای مدیران و مسئوالن 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مدیریت استراتژیک دانش

ه در جهت دستیابی، ایجاد و تسهیم دانش در مدیریت استراتژیک دانش به فرآیندها و ساختارهایی اشاره دارد ک           

استراتژی دانش یک   (.(Zack,2002 جهت تدبیر استراتژی ها و اتخاذ تصمیمات استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد

شرکت  به یک رویکرد کامل و جامعی اشاره دارد که یک سازمان تمایل به نظم بخشیدن منابع و قابلیت های دانشی خود 

شرکت ها باید هنگام تدوین چشم اندازهای خود، دانش سازمانی را به نحو موثر مدیریت کرده و . س آن ها اشاره داردبر اسا

                                                           
1 . Hislop 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

از آن جا که مدیریت دانش عامل کلیدی در توانایی . ابزارهای مناسبی برای مدیریت و استفاده از دانش سازمانی تدبیر کنند

رقابتی می باشد، به همین دلیل کل سازمان باید یک دیدگاه مشترک در سازمان برای رشد و رقابت سازمان در محیط 

 (.Salojärvi et al, 2005)مورد مدیریت دانش داشته باشد

تواند از طریق مرور و بازبینی مهمترین اقدامات صورت شناخت بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی مدیریت دانش می       

و استراتژی مدیریت دانش عبارتند از استراتژیهای  مستند سازی و استراتژیهای شخصی د. گرفته در این زمینه انجام شود

    (.(March,1991سازی 

 دو بین که کرد اشاره همکاران و هاسن توسط شده ارائه نظریه به توان می دانش استراتژیهای شناسی گونه برای           

 ضمنی دانش بین تمییز اساس بر شناسی گونه این  .اند شده ایلق تمییز( تدوین)و مستند سازی سازی شخصی استراتژی

 آن از دانش شود، می استخراج کرده ایجاد آن را که شخصی از دانش استراتژی مستند سازی، در. باشد می عینی دانش و

 شنود و گفت سازی بر شخصی استراتژی که حالی در گیرد، می قرار استفاده مورد دیگری اهداف با و شده مستقل شخص

 اول دلیل  .شود می متمرکز استراتژی شناسی گونه از نوع این بر دلیل سه به پژوهش این در  .است متمرکز افراد بین

 دوم . است گرفته قرار استفاده مورد استراتژی شناسی گونه دیگر انواع سایر از بیشتر استراتژی گونه شناسی این اینکه

 مقابل در پویش محور، سیستم مقابل در محور انسان جمله از شناسی انواع گونه سایر شامل شناسی گونه از نوع این اینکه

 و مستندسازی سازی شخصی مفاهیم سوم اینکه دلیل .باشد می آشکار دانش و ضمنی دانش بین تمییز با و استخراج

 و هاسمن شناسی گونه هک نماند ناگفته البته است شده شناخته محققان توسط ها شناسی گونه  سایر از بیشتر دانش

 آنها این .است گرفته قرار نقد مورد سازی شخصی با ترکیبی مستند سازی  ناسازگاری همچون جهات، برخی از همکاران

 مواجه شکست با زمینه دو هر در کنند،تالش  می استراتژی دو هر در برتری برای که هاییشرکت که کندمی بیان گونه

  (Choi et al,2008). باشدمی دانش مدیریت استراتژی در متمرکز دیدگاه از ای مونهرو ن میانه وضعیت. شوند می

 یادگیری سازمان و دانش مدیریت

. یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای استراتژیک سازمان برای توسعه و عملکرد مطلوب در نظر گرفته شده است

آنان معتقدند که تالش سازمانها در پاسخ به . ا ابداع کردنداولین بار عبارت یادگیری سازمانی ر( 393 ) سیرت و مارچ 

تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق اهداف سازمان با شرایط جدید به کنکاش برای یافتن رویه هایی که سازمان را 

ن این مفهوم محققا چهار جریان نظری را که به شکل گرفت. برای رسیدن به اثربخشی بیشتر یاری می کند، منجر می شود

نزدیک ترین جریان مدیریت استراتژیک بود که با توجه به روندهای درونی سازمان . کردند راشناسایی نموددکمک می

سازمان محسوب گردد و سازمان را از توانست به عنوان مزیت رقابتی برای همچون استعدادهای بالقوه سازمان، که خود می

دومین جریان فکری که به خلق این مفهوم کمک کرد، تئوری هایی . سازد تراین جهت نسبت به محیط خود مستقل

سومین جریان فکری نظریه یادگیری اجتماعی است که به مجموعه ای از مفاهیم درباره . همچون تئوری سیستم ها است

ایه چهارم کرد پنهایتا جریان نظری که به پس زمینه های سازمانی توجه می. سطوح مختلف یادگیری پرداخته است

( 331 ) 2نوکاتا و تاکوچی. تئوریک یادگیری سازمانی را با توجه به عواملی چون ساختار و فرهنگ سازمانی شکل می دهد

نوکاتا و تاکوچی یادگیری . یادگیری سازمانی را تسلط سازمان به دانش مربوط به قلمرو و فعالیت خویش معرفی کردند

 :موارد زیر است سازمان را فرایندی می دانند که شامل

شائمی و )های دانش فعلیافزوده شدن دانش به سیستم( مبادله و نشر دانش ج( شناسایی نیازهای داتشی ب( الف

 (.338 همکاران،
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 دانش و عملکرد سازمان مدیریت

 از یکی رو این از .باشد یافته بهبود سازمان عملکرد که شوندمی ارزیابی ،موفق زمانیهای مدیریت دانش برنامه

 مورد در ای عمده شواهد که هنگامی مخصوصا. باشدمی  سازمان عملکرد بهبود در مشارکت دانش مدیریت کاربردهای

 (.Yang ,2010) دارد وجود سازمان عملکرد بر دانش مدیریت های استراتژی تاثیر

  .دهدمی  قرار بررسی مورد رقبا با مقایسه در را سازمان موقعیت که است بعدی چند مفهوم یک سازمانی عملکرد

 عالوه بلکه دهد می قرار بررسی مورد مالی دیدگاه از را سازمان عملکرد تنها نه سازمان عملکرد زمینه در عمده دیدگاه یک

 .دهدمی قرار بررسی مورد نیز را شود می مشتری و سازمان برای آفرینی ارزش موجب که را سازمان ابعاد دیگر این بر

 شده انجام سازمانی عملکرد بر دانش مدیریت های استراتژی تاثیر بررسی زمینه در زیادی های پژوهش تاکنون

 می متمرکز سود و هزینه همچون سخت مالی بروندادهای بر ها پژوهش این بیشتر البته (.(McKeen et al, 2006است

 جذب، توانایی جدید، محصوالت ایجاد ،کار انجام زمان کاهش عملیات، هزینه همچون مالی غیر نرم بروندادهای از و باشند

 متنوع محصوالت و مساعی تشریک برای گرفته اقدامات صورت بهبود مستعد، انسانی منابع نگهداری و توسعه آموزش،

 تحت دانش مدیریت های استراتژی طریق از عملکرد مختلف ابعاد که جا آن از (.(Lee & Sher,2004 اندمانده غافل

 جهت در  .کند ترکیب را مالی غیر و مالی معیارهای بتواند باید دانش مدیریت های سیستم رو این از ند،گیر می قرار  تاثیر

 :از است عبارت که باشد می شناسایی قابل کلی بعد سه سازمان، عملکرد بر دانش مدیریت تاثیر مطالعه و بررسی

 مشتری رضایت و رشد دهی، سود مثال  .باشد می بازار عملکرد شامل بعد این  : مالی عملکرد( 

 .باشد می کارها انجام فرآیند اثربخشی و کیفیت شامل نیز بعد این  :فرآیند عملکرد (2

 می ارتباط در کارکنان خالقیت و رضایت ها، قابلیت همچون افراد های توانایی با نیز بعد این :داخلی عملکرد(3

 .باشد

 هر تاثیر حال این با. باشدمی نیازمند استراتژیک نگرش سازمانی عملکرد بهبود و رقابتی مزیت این به رسیدن برای

 بررسی با .باشد متفاوت تواندسازمانی می عملکرد بر (سازی شخصی و مستند سازی) مدیریت دانش استراتژی دو از یک

 بر که زی،سا شخصی استراتژی کنندمی اشاره شده مطالعات انجام برخی ها سازمان در دانش بر مبتنی های دیدگاه

 استوار آشکار دانش بر که اساسا مستند سازی، استراتژی از رقابت بهبود در تواند می است، استوار ضمنی دانش مدیریت

 آشکار دانش مدیریت استراتژی تاثیر که کنندمی اشاره دیگر مطالعات دیگر سوی از (.Yang ,2010)  باشد بهتر است،

 مفهوم این اساس بر را توان می را نقیض و ضد نتایج این البته. باشد می  تر قوی یسازمان عملکرد بر ضمنی محور از محور

 عملکرد بهبود موجب تواند می دانش مدیریت استراتژی دو هر که می کنند تصدیق گذشته مطالعات که داد توضیح

 در شود، می ها الیتفع بین هماهنگی و بهبود زمان در جویی صرفه موجب دانش مستند سازی مدیریت. شود سازمانی

 توانایی داده و نشان رجوع ارباب به را سازمان شایستگی بخشیده، بهبود را کیفیت سازی شخصی استراتژی که حالی

 ((Lee & Sher,2004 بخشد می بهبود سازمان در را نوآوری

 مستقیمی تاثیر دانش تمدیری ابزارهای از استفاده که نشاان داد  (8 28) در سال  و همکاران نتایج تحقیق واکارا

نیز با پژوهشی ( 2 28)در سال 2سانگ و چویی. دهد می افزایش را مالی عملکردهای و بخوبی گذارد می سازمان برعملکرد

که به بررسی تاثیر مدیریت دانش تیم بر خالقیت و عملکرد مالی سازمانها می پرداخت، به این نتیجه رسیدند که فرآیند 

یمی به عنوان یک عامل موثر بر عملکرد مالی سازمانها است و نیز فعالیت مدیریت دانش بر استفاده دانش در سطح ت

                                                           
1. Vaccaro .et.al 

2. Sung& Choi 
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در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش ، ( 301 )عالمه و زارع در سال. خالقیت تیمی تاثیر گذار بوده است

ریت دانش و نوآوری رابطه مستقیمی با نوآوری و عملکرد سازمان پرداختندکه نتایج تحقیق  حاصل از این بود که مدی

تمامی این بحث ها به . یکدیگر داشته و هر دو به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارند

 :فرضیات زیر منجر می گردند

 :تمامی این بحث ها به فرضیات زیر منجر می گردند

 .یادگیری سازمان دارد بر ر مستقیمییاثت مدیریت دانش  مستندسازی استراتژی : اول فرض

 .یادگیری سازمان دارد بر ر مستقیمییاثتاستراتژی شخصی سازی مدیریت دانش   :دوم فرض

 .دارد ر مستقیمی بر عملکرد سازمانیاثتمدیریت دانش،  مستندسازی استراتژی : سوم فرض

 .دارد لکرد سازمانعممستقیمی بر  تاثیر  استراتژی شخصی سازی مدیریت دانش،: چهارم فرض

 .بر عملکرد سازمان دارد تاثیر مستقیمییادگیری سازمان  :پنجم فرض

 

 تحقیقمدل مفهومی 

 برای نیاز مورد اطالعات جمعآوری و انتخاب کار شاخصها که و فرضیه ها مفاهیم، از متشکل است مدل دستگاهی

 که کند عمل متفاوت شیوه دو به تواند می درنهایت پژوهشگر تحلیلی، مدل ساختن برای .کندمی تسهیل را آزمون فرضیه

 یا پردازد مفاهیم می به بعدی مرتبه در و میکند شروع ها فرضیه تدوین از ابتدا یا :ندارد وجود مشخصی میانشان تفاوت

 اساتید نظرشده،  تعریف های باال، فرضیه استدالل به توجه با بنابراین،(.  338 خاکی،)کند می طی را معکوسی راه که این

 و طراحی زیر صورت به پژوهش مفهومی مدل پژوهش نظری اساس مبانی بر همچنین، و مدیریت زمینه در خبرگان و

 .است شده تدوین

 

 

  

 

 

 پژوهش  مفهومی مدل : شکل 

 

 

 

 استراتژی مستندسازی

(تدوین)   

 

 استراتژی شخصی سازی

 

سازمان عملکرد یادگیری سازمان  

H2 

H1 

H3 

H4 

H5 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 تحقیق روش نوع

 برای .است و پیمایشی وصیفیت نوع از ها داده گردآوری روش برحسب ، بوده هدف کاربردی نظر از حاضر تحقیق

-شرکتمدیران فروش و بازاریابی  میان  در مطالعه میدانی یک از همچنین و ای کتابخانه مطالعات از اطالعات آوری جمع

برای بررسی نقش میانجی یادگیری سازمان در ارتباط  .است شده استفاده های تولید کننده لوازم خانگی استان اصفهان

شرکت های تولید کننده لوازم خانگی مدیران فروش و بازاریابی  نگرش ارزیابی به عملکرد سازمانبین مدیریت دانش و 

 :است شده مشخص زیر مرزهای استان اصفهان

مفاهیم استراتژیهای مدیریت  خاص به طور و دانش مدیریت به مربوط مباحث عام طور به: موضوعی قلمرو (الف

 .شودمی شامل ی سازمان و عملکرد سازمان رایادگیر ،(مستندسازی و شخصی سازی)دانش

 .است 39ط به تابستان  مربو پژوهش این های داده و اطالعات :زمانی قلمرو (ب

 .هستند های تولید کننده لوازم خانگی استان اصفهانشرکت پژوهش، مکانی قلمرو: مکانی قلمرو (ج

 جامعه و نمونة آماری

های تولید کننده لوازم خانگی استان شرکتمدیران فروش و بازاریابی  یکلیه را جامعه آماری  حاضر پژوهش در

لذا کل . نیازی به نمونه گیری نمی باشد( نفر 08)که با توجه به محدود بودن جامعه آماری .دهند می  تشکیل اصفهان

ی توزیع گردید که پرسشنامه در بین جامعه آمار 08بنابراین . جامعه آماری از طریق سرشماری مورد برسی قرار گرفت

ست و قابلیت ا%1/32نرخ بازگشت پرسشنامه ها . پرسشنامه بر گشت داده شده و جهت تحلیل ها استفاده گردید 19تعداد 

 .تعمیم را دارد

 روش و ابزار جمع آوری داده ها

برای جمع آوری اطالعات تئوریکی در ارتباط با موضوع به بررسی کتاب ها و مقاله های مرتبط  این تحقیق  در

سوال 38برای گردآوری داده ها جهت تحلیل فرضیه ها و آزمون مدل از  یک پرسشنامه  استاندارد  با  و پرداخته شده 

چهار سوال به متغیرهای . استفاده شده است ( 1=تا کامال مخالف   = از کامال موافق) گزینه ای لیکرت 1بسته در طیف 

سوال نیز برای سنجش متغیرهای  29جنسیت، سن، سنوات کاری  و تحصیالت اختصاص دارد و : جمعیت شناختی مانند

 . تخصصی تحقیق طراحی شده است

 هاروایی و پایایی پرسشنامه

در این پژوهش با . شود مطالعه تعیین میمعموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد ( ابزار)یک آزمون  روایی

 .استفاده ازنظر خبرگان، همچنین نظرات متخصصین مربوطه پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد

بدین منظور ابتدا . منظور تعیین قابلیت اطمینان آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده استدر این تحقیق به 

افزار آماری  د پژوهش به صورت تصادفی توزیع و جمع آوری شد و سپس به کمک نرمنفر از افراد مور 38پرسشنامه در بین 

SPSS که این عدد نشان دهنده ی آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد . آمدآلفای کرونباخ آن به دست

 .بدست آمد 02/8پرسشنامه های مذکور  آلفای کرونباخ کل ازباشد یا خیر، و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
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 تحلیل داده ها

آوری شده از دو شیوه آماری مشهور و مرسوم در تحقیقات  های جمع در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده  

اطی آوری و استخراج، در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنب ترتیب که پس از جمع  بدین. اجتماعی بهره گرفته شده است

های فردی و  های گردآوری شده مربوط به ویژگی در بررسی توصیفی، اطالعات و داده. ها پرداخته شده است به پردازش داده

( آمار استنباطی)در قسمت بعد . شناختی مطالعه گردیده و نتایج حاصل در قالب جداول و نمودار ارائه گردیده است جمعیت

های پژوهش  به بررسی فرضیه های رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن آزمونگیری از آزمون نرمال بودن،  با بهره

 . پرداخته شده است

 

 توصیف جمعیت شناختی نمونه. 

 
 خصوصیات جمعیت شناختی نمونه.  جدول

 درصد سطوح متغیر درصد سطوح منغیر

 جنسیت

3/01 مرد  

 تحصیالت

3 /2 لیسانس کمتر از  

2 /1 زن  
9/99 لیسانس  

2/33 فوق لیسانس  

 سن

1/21 سال 38 از کمتر 9/2 دکترا   

  3/9 سال 33 تا 38

 سنوات کاری

 9 /3 سال 1کمتر از 

0/  سال 98-93  
 21/  سال8 -9

 21/  سال1 -  

2/21 سال 18 از بیشتر  
 23/  سال 9-28 

 8 /3 28بیشتر از 

 

-38با بازه سنی   مطالعه این در کنندگان درصد شرکت   3/9که  است آن میآید، بیانگر بر فوق جدول از چه آن

 0/ سال با سهم 93-98کم ترین سهم متعلق به بازه سنی . دهندسال هستند که بیشترین درصد نمونه را تشکیل می33

ناسی با بیشترین فراوانی از نظر تحصیالت کارش. درصد زن هستند 2 /1درصد پاسخگویان مرد و 3/01. درصد نمونه است

از منظر سنوات کاری بیشترین . درصد تعلق دارد9/2درصد و کمترین سهم به مدرک دکترا با سهم کمتر از  9/99سهم 

تعلق  8 /3سال  با مقدار  28درصد و کمترین سهم به بازه زمانی  بیشتر از  21/ با  8 -9فراوانی متعلق به بازه  زمانی 

 .دارد

 هاداده بودن نرمال آزمون. 2

 این در فرض صفر است، شده استفاده (KS)کلموگروف اسمیرنوف  آزمون از ها داده بودن نرمال بررسی رایب

 :داریم آماری نظر از . هستند برخوردار نرمال توزیع یک از ها داده که گویدمی آزمون
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 بیشتر  طح معناداریس اگر و شودمی رد صفر باشد، فرض 81/8 از کمتر معناداری سطح اگر آزمون این در       

 شده آورده (2)شماره  در جدول  هاعامل بودن نرمال آزمون نتایج .شودمی پذیرفته یک باشد، فرض 81/8از

 .است

 
 اسمیرنوف-آزمون کولموگروف.  2جدول

 متغیر
انحراف  میانگین

 استاندارد

 معناداری

(p-value) 

3/3 9 (تدوین)مستند سازی  93 /8 928/8  

393/3 سازی شخصی  991/8 391/8  

318/3 یادگیری سازمان  999/8  30/8  

913/3 عملکرد سازمان  993/8 291/8  

 

 یافته های پژوهش. 3

، انحراف استاندارد و واریانس بین متغیرهای (آزمون فریدمن)ایها الزم است تا میانگین رتبهقبل از بررسی فرضیه

 .تحقیق مورد توجه قرار گیرد

 
 تغیرهای پژوهشآمار توصیفی م. 3جدول 

 

 

میانگین رتبه ای 

 (آزمون فریدمن)

 واریانس انحراف استاندارد

19/9 (تدوین)مستند سازی  93 /8 910/8 

39/3 سازی شخصی  991/8 9 1/8 

3/ 9 یادگیری سازمان  999/8 992/8 

21/1 عملکرد سازمان  993/8 998/8 

 
از آزمون فریدمن . دهداز  متغیر  تحقیق را نشان می های هریکمیانگین رتبه( 3)نتایج آزمون فریدمن در جدول  

تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می شود هر چقدر ( رتبه بندی)برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی 

ای رتبه با میانگین عملکرد سازمانبنابراین می توان گفت، . باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است ها بیشترمیانگین رتبه

 .  نسبت به سایر متغیرها از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است  21/1

 

 

 

 

 

  پژوهش های فرضیه آزمون. 9
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 مسیر مدل پژوهش  ضرایب.  1جدول 

 
 فرضیه

 
B 

 خطای استاندارد

S.E. 

 بتا

 (ضریب استاندارد)

 tآماره 

 
 معناداری

 *** H1 8٫9 3 8٫813 8٫90  1٫388 سازمان یادگیری --->  مستندسازی استراتژی

 *** 91 H2 8٫13  8٫812 8٫932 0٫ سازمان یادگیری --->  شخصی سازی استراتژی

 *** H3 8٫313 8٫831 8٫31  29٫899 سازمانعملکرد --->  مستندسازی استراتژی

 ***  H4 8٫02  8٫812 8٫003  1٫33 سازمان عملکرد --->  شخصی سازی استراتژی

 *** 11 8٫819 8٫218 2٫319 H5 8٫ سازمان یادگیری --->  یادگیری سازمان

 کمتر است 8/ 88از  Pبیانگر اینست که مقدار *** 

 

 
 نتیجه گیری و پیشنهادات

دانش هرگز متوقف نشده و با محیط تمرکز بر موضوع های مدیریت استراتژیک ضروری است زیرا ظهور نوآوری

دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش ، به عنوان یک . بدیاهای رقابتی و شرایط جدید بازارها تغییر می

ها با آمال جهانی شناخته کننده برای شرکتعنصر ضروری برای توسعه پایدار و به طور کلی، به عنوان یک عامل تعیین

نتایج . مدیریت دقیق  می باشدکنند، منبعی پویاست که نیازمند عالوه بر این، دانشی که شرکت ها شناسایی می. شده است

این تحقیق نشان می دهد دو استراتژی مدیریت دانش یعنی شخصی سازی و مستند سازی دانش تاثیر مثبت و معنی داری 

الویا و مطابقت دارد، همچنین  (333 )های هانسن در سالها با یافتهاین یافته. و عملکرد سازمان  دارند یادگیری سازمانبر 

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که، استراتژی شخصی سازی بر ایده های جدید و نوآوری داللت دارد ( 2880)  لیدنر

 (2888)2ادرسکول و  مونتویا  همچنین  .در حالی که استراتژی کد گذاری بر دانش موجود و اقتصاد پایه گذاری شده است

همچنین . بودند  یافته دست عملکرد بهبود به و بودند برده کار به را دانش استراتژی مدیریت که کردند بررسی را سازمانی

دریافت که استراتژی های مدیریت دانش ارتباط مستقیمی با عملکرد دارد و در  2881در تحقیق خود در سال  3کسکین

 . این شرایط نوآوری در سطح باالیی قرار دارد

یک استراتژی را به طور عمده مورد استفاده قرار  میسازمان هایی که از دانش به طور کارآمد استفاده می کنند 

بر اساس نتایج این تحقیق می توان . کننددهند و از استراتژی های دیگر در جهت پشتیبانی از استراتژی اصلی استفاده می

زیرا فهم . توانند دانش شخصی را  منتقل کنندهایی  که تنها به استراتژی مستندسازی تکیه می کنند نمیگفت سازمان

غنای دانش و یا منطقی که برای دستیابی به راه حلها به کار گرفته می شود مستلزم ارتباطات فرد به فرد است و آنها را 

ها تنها به استراتژی شخصی سازی متکی میاز سوی دیگر هنگامی که سازمان. توان از طریق  مستندات منتقل کردنمی

دمات مقرون به صرفه به دلیل صرفه جویی های اقتصادی ناشی از استفاده مجدد که از شوند از توان خود در زمینه ارائه خ

برتری های استراتژی مستندسازی محسوب می شود می کاهند و از سوی دیگر تبادل دانش ما بین افراد از طریق ارتباطات 

                                                           
1. Alavi & Leidner 

2. Adrskvl & Montoya 

3. Keskin 
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پس . گفتی را طلب می کنندچهره به چهره مستلزم برخوردها و جلسات مالقات متعددی است که خود هزینه های هن

سازمان هایی که تالش می کنند تا زمینه اجرای هر دو استراتژی را فراهم نمایند، توانایی الزم را برای انجام کارهایی با 

پس به طور . توانند همزمان از مزایایی هر دو استراتژی بهره مند گرددندخالقیت و نوآوری بیشتر را خواهند داشت و  می

توانند با به کارگیری استراتژی های سازمان ها از جمله شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی استان اصفهان میکلی کلیه 

در دانش سازمان ، بهره وری بیشتر از سرمایه انسانی، یادگیری کارآمد تر و موثر (خالء)مدیریت دانش، به تشخیص کمبودها

پیشگیری از تکرار اشتباهات، کاهش دوباره کاریها، صرفه جویی در تر کارکنان، رضایتمندی بیشتر کارکنان و مشتریان، 

 . وقت، برانگیختن انگیزه خالقیت و نوآوری و تقویت موقعیت رقابتی خود، اقدام نمایند

بر عملکرد سازمان  تاثیر مثبت و معنی داری داردکه با نتایج  یادگیری سازمانبخش دیگری از نتایج نشان دادکه           

در (   28)سردان در سال -نیکالس و مرونو-و همچنین لوپز( 2881 )در سال و چنلین  .عات گذشته مطابقت داشتمطال

 منظور لذا به .تحقیقی نشان دادن اهمیت قابلیت سازمان ها نوآور در کاراتر و اثربخش بودن نسبت به دیگر سازمان ها دارد

 زمان مطلوب در مساعد های نوآوری تأیید با تا شود هدایت سمتی به باید سازمان ها ها داخلی فرهنگ نوآوری، از حمایت

 در که فرهنگی ایجاد .شوند اجرا و بررسی ارائه، جدید های ایده آنها، با مقابله جای به نوآوران با همکاری و ارتباط ایجاد و

 توسعه به کمک جهت مناسب محیط یک راستا سازمان ها باید  درهمین  .کند می تقویت را آموزی تجربه و اموختن افراد

 برای جدید های تکنولوژی از مداوم طور بهبود ببخشدو به نوآوری را های مهارت توسعه و تحقیق ، کند فراهم را  نوآوری

 پذیری رقابت و عملکرد بهبود سوی به تواند سازمان ها راکه این  می  کند استفاده مشتریان به خدمات ارائه  کیفیت بهبود

 .دهد سوقباالتر 

 تحقیق محدودیتهای
 نیز کار ابتدای در حتی آنها از بخشی که هستند مواجه هایی محدودیت با خود تحقیقات در پژوهشگران همواره

 و مشکالت با آن انجام مراحل سیر در محقق باشد، جامع و کامل هم چند هر تحقیق هر. دهند می نشان را خود

 در و مدت طوالنی صورت به را توصیفی تحقیق یک نتوان شوند می باعث هایتمحدود این که است روبرو هاییمحدودیت

 کیفی سطح ارتقاء همچنین و پژوهش نتایج بهتر تفسیر قابلیت ها محدودیت این شناخت. داد تعمیم ها جنبه تمام

-بخش خاصی از ایران میمحدود به  از آنجائیکه تحقیق حاضر از نظر مکانی صرفاً. سازدمی پذیر امکان را آتی های پژوهش

باشد و شهر اصفهان نمی تواند نماینده کاملی از مدیران و نوع ادراک آنان در کل کشور باشد لذا نمی توان نتایج آن را جز 

 داخلیو متغیرهای خارجی تحقیقات میدانی وجود تمامی در به طورکلی. به محل و جامعه آماری این تحقیق تعمیم داد

، سطح تحصیالتفرهنگ، )هستند مانند  غیر قابل کنترل که آیدمی وجود به هاییمحدودیت وابسته، بر متغیر تأثیرگذار

پژوهشگر . به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است( .....و  گروه سنی

مام احتیاط های الزم را به منظور کاهش آنها به سعی نموده که این عوامل را حتی االمکان پیش بینی و شناسایی کند و ت

 .کار برد
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