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 چکیده 

ن تحقيق بررسی تاثير ظرفيتهای مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار بر عملکرد هدف از انجام ای

پيمایشی  –این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفی . بازار می باشد

 شرکت پارس خودرو به کارشناسانسرپرستان ، مدیران و جامعه آماری تحقيق حاضر کليه . قرار ميگيرد

نفر می  603نفر می باشد ، که با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه مورد نياز پژوهش  0555تعداد 

که پایایی این . می باشد( 4502)ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه کوهن و همکاران .باشد 

داده های جمع آوری  جهت تجزیه و تحليل. پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایيد شد

 عملکردبر نتایج پژوهش نشان داد که ظرفيتهای مدیریت دانش . شده از نرم افزار اموس استفاده گردید

همچنين نتایج نشان دهنده تاثير مستقيم و معنی دار استراتژی های کسب . تاثير معنی داری دارد سازمان

 .و کار بر عملکرد شرکت شرکت پارس خودرو می باشد
 سازمانظرفيتهای مدیریت دانش ، استراتژی های کسب و کار ، عملکرد : گان کلیدیواژ
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 مقدمه 

. مدیریت دانش به عنوان موضوعی فراگير و موثر در ميان محققان و صاحبنظران در سالهای اخير مورد بحث بوده است

گذارد ، مورد توجه بسياری از محققان قرار همچنين ، شایستگی های دانش ، به دليل تاثير مثبتی که بر عملکرد بازار می 

مدیریت دانش نيز رویکرد فعاالنه نفـوذ  (4552و همکاران ،  4؛ جانسون 4500و همکاران ،  0اتاهين جيما. ) گرفته است

مدیریت ( 4556،  6سرین و مك دمورت.) دانـایی و تخصص به منظور خلق مزیت رقـابتی و بهبـوداثربخشـی سـازمانی اسـت

را از طریق ایجاد، توسعه بينش بازار ثر دانش، انتقال و مبادله دانش مـورد نيـاز در فرایند نوآوری را تسهيل ميکند و عملکرد مؤ

بنـابراین، ظرفيت مدیریت دانش نقشـی محـوری در  (4555،  2مومفرود.)و قابليتها یا ظرفيتهـای جدیـد افـزایش مـيدهـد

از آنجـا کـه مدیریت دانش فرآیندی پيچيده است، ( 4504اندیورا و همکاران ، ).مـيکنـدایفـا  عملکردحمایـت و توسـعه 

دیدگاه  (4505استوری و هول ، ).تمرکزبرمکانيسم چگونگی کسب، تسهيم و کاربرد دانش جدید و بهبود یافته ضرورت می یابد

چن و هوانگ ، ).ود عملکـرد را افزایش ميدهددانش، توانایی سازمان بـرای بهبـ ظرفيتهایمبتنی بردانش مطرح ميکند که 

با توانمندی مناسب دستيابی به دانش داخلی و خارجی، عدم اطمينان سـازمانهـا کاهش یافته و بـه مزیـت اداری و  (4504

 (4556الرسن و همکاران ، .)فنـاوری نائـل مـيشـوند

به عنوان یکی از مهم ترین تصميمات در فرآیند بازاریابی  از زمان شروع یك کسب و کار ، انتخاب یك شيوه ورود به بازار ،

تصميمات اوليه در مورد نحوه ورود به بازار ، تصميمات استراتژیك ( 05-35: 4505،  0مورسچت و همکاران. )مطرح شده است

به  ست کها ه های عملياتیاجرای استراتژی  یك فرایند تکرای از اجرای استراتژی ها، سياستها و برنامه ها و برنام.تلقی می شود

: 553،  3هرینگتون) شرکت اجازه به استفاده از منابعش برای استفاده از فرصتها را در یك محيط رقابتی ميدهد یك

اجرای استراتژی همچنان  بمانند یك فرایند پرجنب وجوش توسط شرکتهایی که  به شناسایی فرصتهای آینده اقدام .(606

و استراتژی های  با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسـد ظرفيـت مـدیریت دانـش(42: 4553،  0اسکاپ.)ميکنند  ميباشد 

بـر ایـن اسـاس، در این مطالعه تالش ميشود با ارائه . کننده داشته باشـد ، نقشی تعيينبازار  مـيتوانـد بـر عملکرد کسب و کار

ها بر یکدیگر از جمله  ، تأثيرگذاری سازهمدلسازی معادالت ساختارید یك مدل عالوه بر برازش مدل ارائه شده با تکيه بررویکر

 بازار مـيتوانـد بـر عملکرد و استراتژی های کسب و کار عوامل ظرفيـت مـدیریت دانـش تاثير بر حفظ مشتریاننقش واسط 

 .مـورد بررسـی قرار گيرد
 

 مبانی نظری پژوهش

 ظرفیت های مدیریت دانش -2-1

 

سطوح بيشتری از ظرفيت مدیریت دانش را تجربه مينمایند، ميتواننـد بـا تأثير بر یادگيری کارکنان، توانمندی  سازمانهایی که

کسب دانش از بازار  (4550چانگ ، .)هـای خالقانـه و نوآورانه افزایش دهند آنها را در پاسخ سریع به تغيير و توسعه ایـده

رایت و همکاران ، .)آورد  هبود دانش کنونی و ایجاد دانش جدیـد را فـراهم مـیخـارج و کارمندان داخل، برای سازمان فرصت ب

                                                           
1 Atuahene -Gima 

2 Johnson 

3 Sarin & McDermott 
4 Mumford 
5 Morschett et al  

6 Harrington 
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ظرفيت های  .(4555مومفورد ، )دانش تازه کسب شده در تعامل با دانش موجود ميتواند دانش سازمان را بهبود بخشد( 4550

 .ریت دانش می باشدمدیریت دانش شامل دو بعد ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش و ظرفيت های انسانی مدی

 

 (کدگذاری دانش استراتژی)ظرفیتهای کدگذاری مدیریت دانش -2-2-1

 

بنابراین مدیریت دانش صریح، . شود انش صریح اشاره به اطالعاتی دارد که با یك روش سيستماتيك و استاندارد منتقل مید

دانش شامل تالش مدیریت برای برونسازی  ظرفيتهای کدگذاری مدیریت. شود استراتژی کد گذاری مدیریت دانش ناميده می

همچنين در برگيرنده رویه های کسب دانش ، تبدیل و ( 4552چونگ و چونگ ، .)دانش و نمایانگر دانش صریح سازمانی است

یکپارچه سازی دانش ، ذخيره سازی در اسناد و سيستمهای کامپيوتری ، کاربرد و تعبيه آن به فرآیندهای روزمره و عملياتی 

شود و به آسانی برای کارکنان مد نظر قابل دسترس و  دانش ذخيره شده، استاندارد می( 4502کوهن و همکاران ، .)باشد می

دانش عملی و کار بردی به طور عمده در پایگاه داده ذخيره شده و از طریق تعامل کارکنان و زیر ساخت . استفاده خواهد بود

 (4504اناد و همکاران ، ).افراد به آن دسترسی دارند یابد و همه تکنولوژی اطالعات انتقال می

 

 (شخصی سازی دانشاستراتژی )ظرفیتهای انسانی مدیریت دانش  -2-2-2

افرادی که دانش را خلق  .ای اساسی به تك تك افراد درون سازمان وابسته است به گونه ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش

تاکيد بر اشتراک دانش از راه تعامالت و گفتگو هایی . گذارند ن آن را به اشتراک میکنند و در خالل تعامالت خود با دیگرا می

گيرند از محورهای اصلی استراتژی شخصی  های کاری شکل می ای یا تيم  های اجتماعی، گروه های حرفه که به وسيله شبکه

 .(4505ونگ و همکاران ، )نامند می یت دانشظرفيتهای انسانی مدیربنابر این مدیریت دانش ضمنی را . شوند سازی قلمداد می

 های مشتری  کنند محصوالت و خدمات تخصصی را برای برآورده ساختن نياز هایی که چنين استراتژی را اتخاذ می سازمان

 

ها ضمنی بوده و نمی توان آن را برای استفاده  قسمت اعظمی از دانش عملی و کاری این سازمان. کنند خاصی پيشنهاد می

ها به منظور انجام موفقيت آميز رسالت خود  بنابر این کار کنان در این سازمان. ها کد گذاری و ذخيره کرد دد، در پایگاه دادهمج

مجبورند به طور گسترده با همکاران خود برای کسب دانش ضمنی تعامل داشته باشند و تعامالت بين کارکنان را از طریق 

در عين حال، استفاده از فناوری . ستای تسهيم، گرد آوری و خلق دانش ترغيب نمایندهای ارز یابی و پاداش در را سيستم

ارتباطات و اطالعات مانند شبکه اینترانت و اینترنت برای ترسيم نقشه دانش و شبکه سازی به افراد یك سازمان این امکان را 

در این صورت، ماهيت و نوع تعامالت . ز یابی کننددهد که منبع دانش مورد نظر خود را جستجو کرده و دانش را در آن با  می

این دانش به افراد سازمان گره خورده است و .بخشد ميان فردی به شکل دیگری نمودار خواهد شد و فرایند ان را سرعت می

( 4550هاسلی و بوکسال ، .)فقط زمانی در دسترس سازمان قرار می گيرد که کارکنان تمایل به تسهيم آن داشته باشند

 (4505ساجوا ، .)بنابراین ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش بر حفظ و ایجاد انگيزه و تعهد در کارکنان تمرکز دارد

 

 استراتژی های کسب و کار -2-2

های فعاليت در محيطی پيچيده و پویاست و ابزاری است که به عنصر انسانی در یك سازمان  کننده زمينه استراتژی، تعيين

برای افزایش و بهبود ارزش سهامداران شرکتها ،  .(4504و همکاران ،  کليـور)در می اوردفراد را به حرکت حيات بخشيده، ا

معموال یك استراتژی . الزم است که چنين شرکتهایی در محيط رقابتی به عملکرد مطلوب مانند حداکثر سود دست یابند 

 . می شود رقابتی مناسب در یك محيط مطلوب به عملکرد رضایتبخش منجر 
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نشـان داد کـه  ( 4554) و پارنـل و کـاراهر( 4505)، ليتنـر و گلـدنبرگ  ( 4504) کرتس و همکاران،  حقيقـات کليـورت

دو استراتژی که بنگاه می تواند اتخاذ  ترکيبـی از استراتژیهای رقابتی، اثرگذاری بيشتری در بهبـود عملکـرد سـازمانی دارنـد

شرکت اقدام  استراتژی رهبری هزینهدر  ( 62-42: 4502کوملو ،.)تراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه اس: کند ، عبارتند از

کسی که نسبت به قيمت حساسيت )به توليد و عرضه محصوالت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری 

صوالت یا خدماتی ارائه شوند که در صنعت مورد نظر به عنوان این است که مح استراتژی تمایزمنظور از . کاهش می یابد( دارد

محصول یا خدمتی منحصر بفرد تلقی گردند و به مشتریانی عرضه شوند که به قيمت حساسيت چندانی نشان 

 (042: 4505،   کيچل.)دهند نمی

 حفظ مشتریان -2-3

شده تا آنها به تدریج به سمت ایجاد، حفظ و ارتقای واهميت حفظ مشتریان موجب  سازمانهاافزایش روز افزون رقابت در بين 

مشتریان نيروی محرکه برای رشد سود آور هستند و وفاداری مشتری ( 4506استان و همکاران ، .)رابطه با مشتریان گام بردارند

تعهد تکرار برای یك مشتری وفاداری ، گرایش و رفتار مثبت مربوط به ( 455، 2هایس.)می تواند به سود آوری منجر شود

مشتریان وفادار ، به احتمال خيلی کم ، تنها به خاطر قيمت به (4552،  05کو مينگ.)خرید نسبت به یك برند در آینده است

،  00جنگ و همکاران.) یك رقيب روی می آورند و آنها حتی نسبت به مشتریان غير وفادار خریدهای بيشتری انجام می دهند

ها و چـارچوب  ـوان یـك هـدف سـازمانی، پيونـدهای قـوی بـا اصـول بازاریابی، نظریهمفهوم حفظ مشتری، بـه عن (4504

گيری حفـظ مـشتری ميتواند در ميان صنایع و شـرکتهـای  در حالی که مفهوم دقيق و روش اندازه. تمـایالت بازاریـابی دارد

که با تمرکز به حفظ مـشتری مـيتـوان منـافع  مختلـف متفـاوت باشد اما به نظر ميرسد که یك اجماع عمومی وجـود دارد

حفظ مشتری داللـت بـر یـك تعهـد بلندمدت در بين بخشی از مشتریان و شـرکت در . اقتـصادی زیادی به دست آورد

 ویلـسون،)راسـتای حفظ رابطه است و توسعه تعهـد متقابـل، ناشـی از ایجـاد روابط بلندمدت بين خریـدار و فروشـنده اسـت 

ی یك کسب و کار یا مبادله با یك شریك خاص بـه صـورت مداوم است  به عبارت دیگر، حفظ یعنی تعهد به ادامه( 0220

 (. 4555زینلدین، )

 

 عملکرد -2-4

مروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تالشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق ا

روشی که سازمانها، گروهها و افراد، کار ) عملکرد را ميتوان به عنوان رفتار . ود را با تغييرات نوظهور انطباق دهندیابند و خ

اندازه گيری عملکرد ذهنی می باشد و از طرف دیگر محدود به  (4505وو و همکاران ، ).تلقی کرد( را انجام ميدهند

ابزار اندازه را به عنوان   ROE , ROA , ROI از( 4550)ن، اسالتر هالت، توماس، کچ. فروشها و مشخصات مالی می شود

در ادبيات بازاریابی داخلی پژوهشگران با توجه به شرایط پژوهش از معيارهای مختلفی برای سنجش . گيری استفاده کردند

ده، در بازاریابی ارتقای در حوزه مالی، ارتقای شاخص های سودآوری و باز(   455،  04البرت.) اند عملکرد استفاده نموده

رضایت مشتری و در حوزه مدیریت عمليات، افزایش بهره وری و کاهش هزینه عمليات از عمده اهدافی است که در کليه 

گيری مفهوم عملکرد سازمانی از سه  برخی از محققان به منظور اندازه. مطالعات و تحقيقات مدیریتی دنبال می شوند

 ( 4550هولی و همکاران ، . )  اند د بازار و عملکرد مالی بهره بردهمعيار عملکرد مشتری، عملکر

                                                           
8 Kiechel 
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10 KuoMing 
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 مدل مفهومی پژوهش -2-1

 

 
 (2114کوهن و همکاران ، )مدل مفهومی پژوهش ( 1)شکل 

 

 فرضیات پژوهش
 

 .داردظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش بر عملکرد بازار تاثير معنی داری  .0

 .ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش بر عملکرد بازار تاثير معنی داری دارد .4

 .استراتژی های کسب و کار بر عملکرد بازار تاثير معنی داری دارد .6

 .حفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش و عملکرد بازار نقش ميانجی ایفا می کند .2

 .انسانی مدیریت دانش و عملکرد بازار نقش ميانجی ایفا می کندحفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای  .5

 

 مواد  و روشها-3

 

برای جمع آوری داده های مورد نياز از روش . پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش، توصيفی از نوع پيمایشی است 

بخش اول پرسشنامه . داده ها پرسشنامه می باشدگردآوری  ابزار. مطالعات کتابخانه ای و مطالعات ميدانی استفاده شده است

است و بخش دوم حاوی ( جنس ، سن ، وضعيت تاهل ، ميزان تحصيالت ، تجربه شغلی ،) شامل متغيرهای جمعيت شناختی 

محقق به منظور افزایش همچنين . سوال مرتبط با متغير های پژوهش می باشد ،  که بر اساس مقياس ليکرت تهيه شد  60

توزیع سواالت پرسشنامه و .اعتماد ابزار اعتبارآن را  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار داده است قابليت

تکنيك مدلسازی معادالت همچنين برای تجزیه و تحليل داده ها از .ضریب آلفای کرونباخ آنها در جدول زیر بيان شده است

 .ه برده ایمبهر ساختاری با استفاده از نرم افزار اموس
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 ارتباط میان متغیرهای مستقل و سواالت پرسشنامه( 1)جدول 

 منبع الفای کرونباخ سنجه های مربوطه متغير

ظرفيتهای کدگذاری 

 مدیریت دانش
پشتيبانی فناوری 

اطالعات از مدیریت 

 دانش

 2 580 0-0سواالت 

ن و همکاران
کوه

(
4502
) 

 05-3سواالت  کدگذاری مدیریت دانش

تهای انسانی مدیریت ظرفي

 دانش
 02 58 03-00سواالت تسهيم دانش

 02-00سواالت  حفظ سرمایه انسانی

 2 580 46-45سواالت  حفظ مشتریان

 20 58 40-42سواالت  عملکرد بازار

استراتژی های کسب و 

 کار

 04 58 64- 4سواالت  تمایز

 

 60-66سواالت  رهبری هزینه

 

  ماری و نمونه گیریجامعه آ -3-1
فرمول برای محاسبه تعداد نمونه از  .می باشد جامعه آماری تحقيق حاضر کليه مدیران و کارشناسان شرکت پارس خودرو

روش انتخاب  .نفر  600نفری در این تحقيق حجم نمونه برابر است با  0555با توجه به جامعه  استفاده شده است،کوکران 

 .می باشد تصادفی سادهژوهش، با توجه به موضوع وماهيت آن، روش نمونه گيری نمونه های آماری در این پ

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها -4
 Amos در این پژوهش برای بررسی و آزمون مدل مفهومی ارائه شده توسط پژوهشگر از روش معادالت سـاختاری و نـرم افـزار

یاری ميرساند تا الگـویی نظری را که از اجزای مختلف  مـدل سـازی معادله ساختاری به پژوهشگر. اسـتفاده شـده اسـت

با اجرای آزمون مدلسازی . ومتنوعی تشـکيل یافتـه، هم به طور کلی و هم به گونه ای جزیی مورد آزمـون و وارسی قرار دهد 

ی برازشی ارائه ميگردند کـه نشـان ميدهند تا حـدی مـدل مفهـومی مـورد ادعـا معـادالت سـاختاری در نرمافزار، شاخصها

بر خالف آزمـونهـای مرسوم آماری که با یك آماره مورد تایيد و یا رد قـرار . های تجربی برازش ميشود بـه وسـيله داده

وضـعيت شـاخصهـای برازش برای مدل . ميگيرند، در مدلسازی معادالت ساختاری، دستهای از شـاخصهـا معرفـی مـيشـوند

 .آورده شده است زیر مفهـومی پـژوهش در جـدول
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 شاخصهای برازش مدل( 2)جدول 

 بزارزش قابل قبول مدل اوليه نام شاخص گروهبندی شاخصها

 P>5% 58502 سطح تحت پوشش کای اسکوئر شاخصهای برازش مطلق

 GFI>90%  5826 شاخص نيکویی برازش

 AGFI>90% 58202 خص نيکویی برازش اصالح شدهشا

 NFI>90% 58240 شاخص برازش هنجار شده شاخصهای برازش تطبيقی

 CFI>90% 58202 تطبيقیشاخص برازش 

 RFI>90% 0 582 نسبی شاخص برازش

 IFI>90% 58202 افزایشی شاخص برازش

 PNFI>50% 58330 مقتصد هنجار شده شاخص برازش شاخصهای برازش مقتصد

 RMSEA<10% 58540 ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد

 6تا  0مقدار بين  08304 کای اسکوئربهنجار شده به درجه آزادی

 
به عنوان . شاخصهای برازش مدل از وضـعيت مناسـبی برخوردار هستند کليههمـان طـور کـه در جـدول مشـخص اسـت 

درصد بيشتر است و ایـن نشـان از آن دارد که دادههای تجربی به نحو  0ل از مثـال سـطح معنـاداری کـای اسکوئر مد

 05همچنين مقدار ریشه ميـانگين مربعات خطای برآورد نيـز کمتـراز . مناسبی از مدل مفهومی پژوهش حمایت ميکنند

ی مـدل نيـزدر خروجـيهـای قابل قبـول بـودن سـایر شـاخصهـا. درصـد اسـت و این شاخص نيز برازش مدل را تایيد ميکند

 .افزار دیده ميشـود نرم

 کارگيری روش حداکثر درستنمایی در نرم با بـه  (SEM) های تحقيق، از مدليابی معادالت ساختاری به منظور آزمون فرضيه

وابـط ر ( 4)شـکل .قرار گرفت افزار آموس استفاده شـد کـه در طـی همـه مراحل تحليل، ماتریس کواریانس مبنای کار

 . ساختاری مدل تحقيق را نشان ميدهد
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 روابـط ساختاری مدل تحقیق( 2)شکل 

بر اساس این . نتایج آزمون فرضيات تحقيق و روابط سـاختاری بـين متغيرهـای مدل تحقيق را نشان ميدهند 6و جدول 4شکل

ميپردازد بـا یریت دانش بر عملکرد بازار ظرفيتهای کدگذاری مدکـه بـه تأثير مثبت و معنادار   مدل، فرضيه نخسـت تحقيـق

فرضيه دوم به بررسی .مـورد تأیيد قرار گرفت 5850در سـطح تشـخيص 58555و سطح معناداری  5804توجه به ضریب مسير 

و سطح معناداری  5860بـا توجه به ضریب مسير تاثير ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش بر عملکرد بازار می پردازد که 

و سطح  5800بـا توجه به ضریب مسير نتيجه آزمون فرضيه سوم . مـورد تأیيد قرار گرفت 5850سـطح تشـخيص در 58555

نشان دهنده تاثير مثبت و معنی دار استراتژی های کسب و کار بر عملکرد بازار می  5850در سـطح تشـخيص 58555معناداری 

  .باشد
 ضریب مسیر فرضیات( 3)جدول 

 نتیجه فرضیه طح معناداریس ضریب مسیر فرضیه

 تایيد 58555 5804 عملکرد بازار <-ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش 

 تایيد 58555 5860 عملکرد بازار <-ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش 

 تایيد 58555 5800 عملکرد بازار <-استراتژی های کسب و کار

 <-حفظ مشتریان<-ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش 

 د بازارعملکر

 تایيد 58555 5800

عملکرد   <-حفظ مشتریان<-ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش 

 بازار

 تایيد 58555 5823

فرضيه چهارم تحقيق به بررسی نقش ميانجی حفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش و عملکرد بازار 

ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش بر حفش مشتریان  رب اثر مستقيمحاصلضپرداخته است ، که ضریب مسير آن برابر است با 

 :در اثر مستقيم حفظ مشتریان بر عملکرد بازار که برابر است با
5555=5500*55.0  

بنابراین از آنجایی که ضریب مسير غير مستقيم ظرفيتهای کدگذاری مدیریت دانش بر عملکرد بازار از طریق حفظ مشتریان 

آن بيشتر است ، بنابراین می توان گفت ، حفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای (  5804)مسير مستقيم ، از ضریب(5800)

 .کدگذاری مدیریت دانش و عملکرد بازار نقش ميانجی ایفا می کند

، همچنين برای بررسی نقش ميانجی حفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش و عملکرد بازار پرداخته است 

ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش بر حفش مشتریان در اثر مستقيم  حاصلضرب اثر مستقيمکه ضریب مسير آن برابر است با 

 :حفظ مشتریان بر عملکرد بازار که برابر است با
5500=5500*55.0  

ز طریق حفظ مشتریان بنابراین از آنجایی که ضریب مسير غير مستقيم ظرفيتهای انسانی مدیریت دانش بر عملکرد بازار ا

آن بيشتر است ، بنابراین می توان گفت ، حفظ مشتریان بين  تاثير ظرفيتهای انسانی (  5860)، از ضریب مسير مستقيم(5823)

 .مدیریت دانش و عملکرد بازار نقش ميانجی ایفا می کند

 

 گیری بحث و نتیجه
 

این .انش و استراتژی های کسب و کار بر عملکرد بازار بوده استهدف از انجام این تحقيق بررسی تاثير ظرفيتهای مدیریت د

نتيجه فرضيه اول پژوهش نشان می . صورت گرفت شرکت پارس خودرو کارشناسانسرپرستان ، مدیران و مطالعه بر روی کليه 
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ش به طور کارآمد شرکتهایی که از دان. دهد که ظرفيتهای مدیریت دانش بر عملکرد بازار تاثير مثبت و معنی داری دارند

استفاده می کنند یك استراتژی را به طور عمده مورد استفاده قرار داده و از استراتژی دیگر در جهت پشتيبانی از استراتژی 

بر اساس نتایج این تحقيق می توان گفت شرکتهایی که تنها به استراتژی کدگذاری تکيه می کنند . اصلی استفاده می کنند

به راه حلها به کار گرفته می شود  زیرا فهم غنای دانش و یا منطقی که برای دست یابی.ان را منتقل کنندنمی توانند دانش پنه

از سوی دیگر هنگامی که شرکتها تنها به . مستلزم ارتباطات فرد به فرد است وآنها را نمی توان از طریق مستندات منتقل کرد

زمينه ارائه خدمات مقرون به صرفه به دليل صرفه جوئيهای اقتصادی استراتژی شخصی سازی متکی می شوند از توان خود در 

ناشی از استفاده مجدد که از برتریهای استراتژی کدگذاری محسوب می شود می کاهند و از سوی دیگر تبادل دانش ما بين 

نه های هنگفتی را طلب افراد از طریق ارتباطات چهره به چهره مستلزم مسافرتها و جلسات مالقات متعددی است که خود هزی

پس شرکتهایی که تالش می کنند تا زمينه اجرای هر دو استراتژی را فراهم نمایند، توانایی الزم برای انجام کار های . می کند

 .با خالقيت و نوآوری بيشتر را خواهند داشت و می توانند همزمان از مزایای هر دو استراتژی بهره مند گرددند

، این معنی را بـه انسانی مدیریت دانش بر عملکرد بازار مثبت و قوی ظرفيت  تاثير وجـود هش بيانگر نتایج فرضيه دوم پژو

ذهـن متبـادر ميسازد که ایجاد، تسهيم و کاربرد دانش کارکنان یك منبـع کليـدی بـرای ایجـاد مزیـت رقـابتی سازمان 

 توانمنـدی کارکنـان، ميتوان افزایش انگيزه ، تعهد و  و در حقيقت با توجه به مـدیریت مناسـب دانـش . محسوب ميگردد

 

، تسهيم هایاز این رو، این مدیریت موجب ميشود کارکنان در جهت پارامتر . وری باال از سازمان را داشت و بهره عملکردانتظار 

 .ـرددو کاربرد دانش و مهارت گـام بردارنـد کـه ایـن خـود منجر به عملکـرد بهتـر سـازمان مـی گ

همچنين نتایج پژوهش نشان داد حفظ مشتریان بر تاثير ظرفيتهای کدگزاری مدیریت دانش و ظرفيتهای انسانی مدیریت 

حفظ مشتریان موجود بسيار حائز اهميت است، زیرا در شرایط رقابتی امروز . دانش بر عملکرد بازار نقش ميانجی ایفا می کند

، بنابراین پيشنهاد می گردد شرکتها با  تر و گرانتر از نگهداری مشتریان موجود استبه دست آوردن مشتریان جدید بسيار سخت

 .شناسایی عوامل موثر بر حفظ مشتریان، به تقویت و حفظ روابط با مشتریان خود بپردازند

های رقابتی در واقع استراتژی. نتایج پژوهش بيانگر تاثير مثبت و معنی دار استراتژی های کسب و کار بر عملکرد بازار می باشد

 دیگر هنگامی که یك سازمان به عبارت به .جهت دهی عملکرد مدیران را برای شکست رقيبان قدرتمند در بازار آشکار ميکند

سو سعی در افزایش خالقيت و رضایت  طور صحيح از استراتژیهای ترکيبی تمایز و رهبری هزینه استفاده مينماید ازیك

خدمات متمایز و مطابق با نيازهای مشتریان دارد که منجر به افزایش رضایت مشتریان ميگردد، که /کارکنان و ارائه محصوالت

 ازسوی .عملکرد شرکت افزایش مييابد( با توجه به نحوه سنجش این شاخص)در نتيجه افزایش رضایت کارکنان و مشتریان 

استراتژی رهبری هزینه با کاهش قيمتها، عملکرد گيری از  دیگر توجه همزمان به حساسيت مشتریان نسبت به قيمت و بهره

با استفاده همزمان از دو استراتژی رهبری  پيشنهاد ميگردد که شرکتها. صورت مضاعف افزایش خواهد یافت شرکتهای بيمه به

ان خود شده و هزینه و تمایز و ارائه خدمات با کيفيت و تمایز باالتر و در عين حال قيمت کمتر، منجر به افزایش رضایت مشتری

 .به دنبال آن سطح عملکرد سازمانی را افزایش دهند
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