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 چکیده

گیرد. با توجه به عملکرد سازمانی مهمترین معیار سنجش موفقیت یک سازمان است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می

باشد. از های آن میاهمیت اطالعات و دانش در سازمانهای امروزی یکی از این عوامل تاثیرگذار مدیریت دانش و استراتژی

مهمترین دارایی هر سازمان و مدیریت صحیح آن نیز در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است، طرفی منابع انسانی بعنوان 

های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بواسطه هدف این مطالعه بررسی تاثیر استراتژیبنابراین با توجه به مطالب گفته شده 

ه ابتدا مبانی نظری مرور شده و سپس با استفاده از در این مطالع نقش میانجی اقدامات استراتژیک منابع انسانی است.

ها و مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. جامعه آماری گیری هریک از مولفههای اندازههای پیشین شاخصپژوهش

ز روش موردی با استفاده ا 461شرکت کوچک و متوسط استان کرمانشاه بوده است و نمونه آماری  282این مطالعه شامل 

است که برای سنجش ها پرسشنامه بودهها انتخاب شده است  . ابزار گردآوری دادهگیری تصادفی از میان این شرکتنمونه

روایی آن از روش تحلیل عاملی استفاده شده است و روایی آن مورد تایید بوده است و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ 

ها حاکی از نتایج تجزیه و تحلیل دادهبود و پایایی پرسشنامه تایید گردید.  7ها باالتر از غیربهره گرفته شد که ضرایب تمامی مت

این بوده است که استراتژی مدیریت دانش در حالت کلی دارای اثر مثبت بر عملکرد سازمانی است، که استفاده از اقدامات 

سازی و گردد . از طرفی استراتژی شخصیریب اثر میاستراتژیک منابع انسانی بعنوان متغییر میانجی موجب افزایش ض

 باشند .های مدیریت دانش به ترتیب دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمانی میسازی بعنوان استراتژیمستند

 مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، اقدامات استراتژیک منابع انسانیکلید واژه: 
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 مقدمه

باشد و منایع ای روبه افزایش میکنند که رقابت بطور فزایندهده و پویافعالیت میها در محیطی پیچیامروزه اغلب شرکت

کند و نیاز به تطبیق سریع با محیط را ایجاب سنتی مزیت رقابتی عملکرد مطلوب و به تبع آن بقای سازمان را تضمین نمی

ی است. و مزیت رقابتی یک شرکت، از دانش کند. دانش در دنیای اقتصاد کنونی یکی از مهمترین منابع کسب مزیت رقابتمی

های محیطی (. دانش ابزاری بسیار مهم برای کاهش پیچیدگیLei et al,1996گیرد)منحصر به فرد آن شرکت سرچشمه می

(. در عصر Uit Beijerse,2000دهد خود را از رقبایش متمایز سازد)است و عامل مهمی است که به یک کارآفرین امکان می

دهد. باشد، که آنها را در محیط رقابتی پیرامونشان به سمت موفقیت سوق میها مینش مایملکی حیاتی برای سازمانکنونی دا

های افراد است و ها و تواناییستاده تاکید زیادی روی استعداد-در اقتصاد دانشی بجای تمرکز بیش از حد بر روی فرایند داده

(. در عصر حاضر Silvia,2002وانایی استفاده و بکارگیری پتانسیل کارکنانشان را دارند)ها تتمرکز بر این دارد که کدام سازمان

باشد، که با اهداف کوتاه و بلندمدت آنها گره خورده است و ها میهای تجاری سازمانمدیریت دانش بخشی ضروری از فعایت

 (.Mamaghani et al,2011رود)بعنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقبتی بکار می

ها موضوع مورد مناقشه میان محققان بوده است و اغلب تحقیقات از تاثیر مدیریت دانش و ابعاد مختلف آن برای مدت

 (.Shirazi,Ali et al,2001مثبت مدیریت انش بر عملکرد سازمانی و قدرت رقابت حکایت دارد)

دهد، مطالعات ریت دانش عملکرد را ارتقاء میکنند که مدیدر حالیکه همانگونه که عنوان شد اغلب مطالعات عنوان می

 ,Becker & Gerhart) بخشدمیکنندکه اقدامات استراتژیک منابع انسانی است که عملکرد را بهبود دیگری عنوان می

1996; Chen& Huang, 2009; Collins & Clark, 2003; Huselid, 1995; Youndt, Snell,Dean, & 

Lepak, 1996). کنند که مدیریت دانش و اقدامات استراتژیک منابع انسانی رابطه نزدیکی لعات دیگری بیان میو بعالوه مطا

 ;Afiouni, 2007; Haesli & Boxall, 2005; Oltra, 2005;Theriou & Chatzoglou, 2008)با هم دارند 

Wang, Chiang, & Tung, 2012).  
آنها بعنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، و با توجه به های کوچک و متوسط و نقش با در نظر گرفتن اهمیت شرکت

های عصر حاضر همچون پیچیدگی فزاینده، رقابت شدید و تغییرات مداوم و .... کسب مزیت رقابتی و دستیابی به ویژگی

یش های کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده است، که این امر خود موجب افزاعملکرد مطلوب و به تبع آنها بقای شرکت

گردد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور که با تورم نیز دست به گریبان است موجب ایجاد نرخ بیکاری و رکورد می

ها در توان از میان تمامی عوامل موثر بر عملکر شرکتگردد. حال با توجه به توضیحات بیان شده میوضعیت تورم رکودی می

قدامات استراتژیک منابع انسانی برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی این این پژوهش از تاثیر مدیریت دانش و ا

  گیرد.ها مورد بررسی قرار میشرکت

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 های مدیریت دانشاستراتژی

یمات ی تصمدر ادبیات مدیریت بحث از استراتژی مدیریت دانش به عنوان عوامل تشخیص دهنده و متمرکز کننده

ای های مدیریت دانش وسیلهکنند و در این بین توانمندسازیهای دانش سازمانی یاد میاستراتژیک در مدیریت کردن فعالیت

های ساختها و زیر(. استراتژی مدیریت دانش به فرایندChan&Chau,2005کند)ها را تسهیل میاست که این فعالیت

(.هالوی، آرونسون و Zack,2002گردد)شود اطالق میار گرفته میسازمانیکه در کسب، خلق و تسهیم دانش بک

سازی و انتقال اطالعات ضمنی و کنند که استراتژی مدیریت دانش، دانش فرایند ایجاد مستند( بیان می2002)4کارتیمک

                                                           
1 -Halawai,Aronson&McCarthy 
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قرار گیرد. تصمیم  آشکار در سازمان است به طوری که اطالعات مناسب در مکانی مناسب و به موقع در اختیار افراد مناسب

های سازمان را برآورده استراتژیک مناسب برای هر سازمانی تعادل مناسب بین مدیریت دانش داخلی و بیرونی که بهترین نیاز

کند. به هر حال مفهوم جامعی از استراتژی، بخصوص در ارتباط با سازدو تناسب منابع سازمانی زا بسیار دقیق برقرار میمی

های مدیریت دانش ای اصلی است که تالش(. استراتژی مدیریت دانش ایدهHesieh,2007وجود ندارد)دانش و مدیریت 

 .کندسازمان رامعین و راهنمایی می

( با بررسی 4997)2جردن و جونزاند. های گوناگونی از مدیریت دانش پرداختهپژوهشگران مختلفی به معرفی استراتژی

گرا های مدیریت دانش را در دو مرحله استراتژی آشکارگرا و استراتژی ضمنیاستراتژیها، ی کلیدی دانش در سازمانجنبه

اند. این ها را ارائه داده( چهار استراتژی خلق و تبدیل دانش آشکار و ضمنی در سازمان4992)نوناکا و تاکیچیتقسیم کردند. 

( 2000)3سوان، نیول و رابرتسونباشد. سازی میسازیو درونیسازی، ترکیبسازی، برونیچهار استراتژی شامل اجتماعی

مدیریت دانش را از نگاه فناوری اطالعات با دو استراتژی شناختی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران 

اتژی گرایی تاکیددارند. استرگرایی و انسانمدعی هستندکه هر استراتژی مدیریت دانش بر دو جنبه اصلی یعنی سیستم

سازی و ذخیره دانش از طریق فناوری کند و بر مستندهای مدیریت دانش تاکید میگرا، بر دانش مستند در فرایندسیستم

گرا، بر گفنگو از کند تا دانش را بصورت رسمی تسهیم دهد. از طرف دیگر استراتژی انسانکند و تالش میاطالعات تمرکز می

های فردی کند. این استراتژی بر کسب دانش از طریق تجربه و مهارتفرد به فرد تاکید میهای اجتماعی و ارتباط طریق شبکه

(. هانسن و همکاران Choi&Lee,2003کند و در تالش است تا دانش را به شکل غیر رسمی منتشر سازد)تمرکز می

د به این نتیجه رسیدند که دو استراتژی ان(با پژوهش خود که از طریق مصاحبه با مشاوران و مدیران سازمانی انجتم داده4999)

سازی. در این پژوهش استراتژی سازی و استراتژی شخصیها وجود دارد یعنی استراتژی مستندکاماًل مجزا در این سازمان

 شود.مدیریت دانش  براساس این دو استراتژی بررسی می

 سازیاستراتژی مستند

های مدیریت دانش در یت دانش را به صورت خودکار اعمال کنند. استراتژیها سعی بر آن دارند که مدیربعضی از سازمان

شود شود و در پایگاه داده ذخیره میهای کامپیوتری تمرکز دارند و دانشی که به دقت تدوین میها بر سیستمگونه سازماناین

(.این Gottschalk,2005استفاده کنند) تواند به آسانی توسط افراد دیگر قابل دسترسی باشد و از دانشکه به این صورت می

 (.Hansen et al,1999کنند)سازی را برای مدیریت کردن دانش استفاده میها استراتژی مستندسازمان

کار و پایگاه های دانش، ابزار جریانهای حمایت از تصمیم، مخازن اسناد، نقشهوسیله فناوریسازی بهاستراتژی مستند

ها برای ایجاد دانش آشکار و قابل دسترس برای جستجو و نه فقط برای ارتباط گردد. این ابزارص میها در سازمان مشخداده

از این طریق دانش مستند شده با رویکرد فرد به اسناد، دانش از فردی که در آن نقش داشته و آن را  .شوندافراد بکار گرفته می

ها کند. این رویکرداستفاده دوباره توسط افراد دیگر را پیدا می لیتگردد و قابتوسعه داده است به شکلی مستقل تبدیل می

اند ، به افراد دیگر ی جستجو و بازیافت دانش مستند شده را بدون داشتن تماس با فردی که آن را ایجاد کردهاجازه

 (.Gottschalk,2005دهد)می

منظور استفاده مجدد این داشته استخراج و سپس بهسازی، دانش از شخصی که در آن نقش با بکارگیری استراتژی مستند

دانش به شکل صریح و آشکار تدوین شده و پس از اطمینان از ارزشمندی دانش و پاالیش آن به شکلی که کاربر پسند باشد در 

مخزن  ای درگردد. رکوردهای دانش به گونهشود ذخیره میهای دانشی که مخزن دانش نامیده مییک پایگاه حاوی رکورد

شوند که مستقل از فرد دارنده آن و توسط کلیه کاربران و افراد گروه قابل درک و فهم بندی و ویرایش میدانش قالب

                                                           
2 -Jordan&Jones 
3 -Swan,Newell&Robertson 
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ها را بهبود ( و به این شکل تسهیم دانش مستند شده کارایی فعالیتHansen et al,1999باشند)

ی مستند کردن های تسهیل دهندهواند به عنوان ابزارت(. فناوری اطالعات وسیستمهای اطالعات میHesieh,2007بخشد)می

(. هنگامی که تقاضای مشتریان به Chen&Huang,2012شود)ها در سازمان در نظر گرفته میدانش سازمانی ایجاد و شبکه

رسوم باشد و محصوالت و خدمات سازمان مصورت استاندارد باشد، برای حل مسائل کسب و کار خود بر دانش آشکار متکی می

سازی مدیریت دانش برای اجرای موفق مدیریت دانش استفاده کند وگرنه با شکست و استاندارد باشد باید ز استراتژی مستند

 (.Hansen et al,1999روبرو خواهد شد)
 سازیاستراتژی شخصی

است. با روبرو شدن با امروز توجه به دانش و مدیریت دانش بعنوان یک دارایی استراتژیک بسیار مورد توجه قرار گرفته 

ضمنی( برای حفظ و ایجاد مزیت -اقتصاد دانش محور، چگونگی و دانستن مدیریت موثر و یکپارچگی انواع مختلف دانش)آشکار

ها دانش موجود در سازمان با فردی که (. در بسیاری از سازمانChen&Huang,2012است)رقابتی امری بسیار حیاتی شده

گیرد. این ده گره خورده است و نشر این نوع از دانش از طریق ارتباط مستقیم فرد به فرد صورت میآن را ایجاد و توسعه دا

کنند و از کامپیوترها برای کمک به تبادل دانش بین افراد به شکل مستقیم استفاده ها بر گفتگو بین افراد تمرکز میسازمان

های استراتژیک مدیریت دانش را را برعهده ندارند. این نوع از فعالیتها کامپیوترها نقش ذخیره دانش کنند، در این سازمانمی

 (.Gottschalk,2005سازی گویند)استراتژی شخصی

شود و شایستگی سازمان، ها میسازی موجب بهبود کیفیت کسب و کار در سازمانتسهیم دانش از طریق استراتژی شخصی

توان آن را سازی، دانشی که نمی(.با استفاده از استراتژی شخصیHesieh,2007شازد)محصوالت و خدمات آن را نمایان می

شود و بدین طریق کارکنان دانشی با اندیشی و تعامالت فرد به فرد انتقال داده میسازی نمود از طریق جلسات هممستند

رای تدوین استراتژی ها برسند. سازمانگیری جمعی میدیدگاه عمیق برای حل مسئل و مشکال مورد بحث به یک نتیجه

های مورد استفاده (. به گفته دانشمندان ابزار2002کنند)کوتشال،گذاری میهای اجتماعی سرمایهسازی بر ایجاد شبکهشخصی

سازی بیشتر بر ها گفتگو هستند.  در راهبرد شخصیها، صفحات زرد و فرمسازی ویدئو کنفرانسبرای اجرای استراتژی شخصی

شود، در تر است از این استراتژی استفاده میتر و ذهنیهایی که دانش در آنها عمیقشود و در سازمانمی دانش ضمنی تمرگز

سازی را با توجه ها زمانی استراتژی شخصیگردد.سازمانسازی بیشتر بر دانش آشکار تاکید میصورتی که در استراتژی مستند

که تقاضای مشتریان از محصوالت و خدمات سازمان سفارشی و نوع  کنندبه محیط کسب و کار و نوع محصوالت انتخاب می

سازی محصوالت بدیع باشد و نیز کاکنان برای حل مسائل از دانش ضمنی استفاده کنند. در این حالت استراتاتژی شخصی

 (.Hansen et al,1999سازی موثرتر خواهد بود)نسبت به استراتژی مستند

های متفاوت با توان با ساتفاده از معیارسازی را میسازی و شخصیاستراتژی مستندکند که ( بیان می2002گوتشال)

ها شامل استراتژی رقابتی، الگوی اقتصادی، استراتژی مدیریت دانش، فناوری اطالعات و منابع یکدیگر مقایسه کرد. این معیار

 باشد.انسانی می

های مختلف مدیریت دانش منجر به نتایج بهتر خواهد شد راتژیتحقیقات در این رابطه که چگونه و تحت چه شرایطی است

(. برای Yang,2010کند وجود دارد)و دالیل کافی که وجود رابطه مثبت بین مدیریت دانش و عملکرد شرکت را حمایت می

عم از های مدیریت دانش ادهد که استراتژینشان می Lopez-Nicolas & Merono-Cerdan,2011مثال نتایج تحقیقات 

ها از طریق آن دستیابی به اثربخشی و عملکرد باالتر را هایی هستند که شرکتشخصی سازی و مستند سازی، مکانیسم

 -تر دریافاتند که شش اقدام مدیریت دانشبا اتخاذ یک رویکرد گسترده  Palacios & Garrigos,2006کنند. مدیریت می

ه، رویکرد شخصی و مهارت اثری مثبت و معنی دار بر عملکرد شرکت دارند. دانش، یادگیری، درک سازمانی، فرهنگ نوآوران

Chen& Huang,2009 های مدیریت دانش اثری مثبت و نگر متوجه گردیدند که اجرای سیستمبا اتخاذ رویکردی کلی
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ه ظرفیت مدیریت نشان داد ک Hsiao et al,2011ها دارد. همچنین مطالعه دار بر عملکرد مالی و عملیاتی سازمانمعنا

های مدیریت اکتساب و انتشار دانش بطور مثبتی با عملکرد شرکت در ارتباط است ، و تعامل اجتماعی قدرت رابطه بین مهارات

نشان داد که چهار استراتژی ایجاد،  Rasula et al,2012دهد. و در نهایت نتایج تحقیق دانش و عملکرد را افزایش می

 اده از دانش اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.تجمیع، سازماندهی و استف

اند و معموالً البته باید این مطلب را ابراز کرد مطالعات دیگری وجود دارند که شواهد و دالیل مثبتی در این زمینه نیافته

 د.دهنسازی نامناسب استراتژی و رابطه متقابل بین ابعاد مختلف دانش توضیح مینتایجشان را با دیدگاه پیاده

 اقدامات استراتژیک مدیریت منابع انسانی 

ای مهم و به زیربنای مزیت رقابتی در محیط پویا و پیچیده کسب و کار امروزه مدیریت موثر سرمایه انسانی بطور فزاینده

ه و عنوان یک مکانیسم ساختاری در توسع(. به این معنا که مدیریت منابع انسانی بهBarney,1991شرکت بدل گردیده است)

(. از طریق اقدامات منابع Jackson et al,2014باشد)انطباق سرمایه انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ضروری می

یابی به ها و رفتار افراد جهت انجام بهتر کارهایشان و دستها، نگرشها قادر به اثرگذاری و شکل دادن مهارتانسانی شرکت

 (.Collins&Clark,2003اهداف سازمانی هستند)
دهد، تعهد توان اقداماتی دانست که توانایی و درگیری کارکنان در کار را افزایش میاقدامات استراتژیک منابع انسانی را می

کند که در ارتباط با یادگیری، نوآوری و دانش بیشتر فعال ای برای سازمان ایجاد میکند، حیطهو تالشهایشان را تشویق می

گیری اقدامات استراتژیک منابع انسانی در ادبیات مدیریت های اندازه(. معیارها و شاخصJakson et al,2014باشد )

باشد. ها شامل موارد استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت میترین شاخصاند، که یکی از جامعمتفاوت

یابی و حفظ مزیت دهد که در دستمانند کارکنان را ارتقاء میای بیهاینها اقدامات استراتژیک منابع انسانی هستند که ویژگی

 (.Chen&Huang,2009رقابتی پایدار شرکت مشارکت داشته باشند)

اند که اقدامات خاص منابع انسانی، چه بصورت فردی و چه بصورت سیستمی در واقع تعدادی ازمطالعات نشان داده

(. بنابراین مطالعات تجربی Jiang et al,2013ج جمعی و فردی شرکت اثر بگذارد)توانند بطور مستقیم و مثبتی بر نتایمی

تالش قابل توجهی جهت ایجاد ارتباط بین مجموعه اقدامات منابع انسانی و نتایج کسب و کار، آنچه که عملکرد باالی 

ر این تحقیقات این ایده (. سر نخ مشترک دBecker&Huselid,1998شود انجام داده است)های کاری نامیده میسیستم

تواند عملکرد شرکت را از طریق تاثیر آن بر رفتار کارکنان تحت تاثیرقرار دهد، و است که اقدامات خاص منابع انسانی می

وری فردی و گروهی کارکنانی که بطور مثبتی عملکردشان تحت تاثیر قرار گرفته است موجب بهبود بهره

 (.Becker&Huselid,1998گردند)می

های آنها این ایده اصلی که اقدامات  اگرچه تعدادی از مطالعات وجود این رابطه مثبت را بطور کامل تایید نمی کنند، یافته

دهد و اثرات مثبت بر عملکرد و بنابراین بر سطح کلی عملکرد استراتژیک منابع انسانی، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار می

 (.Jackson,2014دهد)می شرکت دارد را مورد حایت قرار

اند، اما در طول زمان ابعاد انسانی اهمیت بیشتر ادبیات اصلی مدیریت دانش بر موضوعات فنی و تکنولوژیکی تمرکز کرده

رفت موثر اند تا حدی که کشف گردید که تکنولوژی به تنهایی آنگونه که انتظار میبیشتری پیدا کرده

متوجه شدند که اگرچه تکنولوژی ضروری  Theriou & Chatzoglou,2008اس (. براین اسAfiouni,2007باشد)نمی

اش با اقدامات منابع انسانی کافی نیست. اگر مدیریت منابع انسانی است، اما برای اطمینان یافتن از مدیریت دانش و رابطه

بع انسانی و مدیریت دانش بایستی درباره مدیریت موثر مردم است و با ارزشترین منبع افراد دانش آنهاست، پس مدیریت منا

کنند و هر دو بر روی مردم تمرکز بطور نزدیکی به هم مرتبط باشند زایرا که آنها فعالیت و اهداف یکسانی را تسهیم می

نشان داد که اقدامات استراتژیک منابع انسانی باید برای  Chuang et al,2013(.نتایج تحقیقات Oltra,2005اند)کرده
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ها یابی و دخالت در ساخت، شخصی سازی و توزیع و استفاده از دانش کارکناناستفاده گردد. که براین اساس سازماننظارت، ارز

 Wang etها و تجربه و خالقیت تمامی کارکنانش استفاده کند)باید از مدیریت منابع انسانی برای افزایش دانش، مهارت

al,2012عنوان یک عامل کلیدی در هنگام تاسیس اهداف اقدامات تواند بهمی های مدیریت دانش(. بر این اساس استراتژی

 (.Liao,2011استراتژیک در سطح شرکت در نظر گرفته شود)

بعضی از محققان اقدامات منابع انسانی و گرایش اقدامات منابع انسانی را از نقطه نظر اهداف سازمان و استراتژی دانش 

ستراتژیک منابع انسانی درخواست سازمان و تهیه مکانیسم جهت تقویت نتایج مورد نیاز اند. این اقدامات اسازی کردهمفهوم

 (.Jiang et al,2012دهد)کارکنان جهت حمایت از آنها در کار را بازتاب می

 عملکرد شرکت

های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش در های مورد بحث در پژوهشعملکرد یکی از مهمترین سازه

باشد. عملکرد سازمان ترکیب شود. عملکرد در لغت، حالت یا کیفیت کارکرد میهای تجاری محسوب میموفقیت شرکت

های عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادی و مالی های غیرملموس مانند دانش سازمانی و هم دریافتای هم از دریافتیگسترده

ای که انتظارات های مشخص به گونهها در دورهگیری عملکرد دستگاهو اندازهاست. بطورکلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش 

های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد، اطالق و شاخص

نظور از اثربخشی (. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموالً مترادف با اثربخشی فعالیتها است. م1،ص4378گردد)طبرسا،می

 (.36،ص4382ها و عملیات است)رحیمی،ها با ویژگی کارآ بودن فعالتمیزان دستیابی به اهداف و برنامه

ای دارد، از آنچه اند عملکرد سازمانی رامعرفی و ارزیابی کنند. عملکرد سازمانی مفوم گستردههای گوناگونی تالش کردهمدل

گیرد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی ا که با آنها در تعامل است در بر میهایی رکند  تا حوزهشرکت تولید می

 (.2040،474گردد)حقیقی و همکاران،های سازمانی و نتایج حاصل از آنها اطالق میها، وظایف و فعالیتانجام ماموریت

پرداختند، که به دالیلی به ارزیابی عملکرد میها تنها براساس معیارهای مالی میالدی سازمان 4972تا  4820های بین سال

در مورد کیفیت،  مدت داشتن، فقدان تمرکز استراتژیک و عدم توانایی در مورد فراهم کردن دادهچون: تشویق دیدگاه کوتاه

ن خواهان بینانه، شکست در مورد فراهم کردن اطالعات در مورد آنچه مشتریاپذیری، تشویق دیدگاه خوشپاسخگویی و انعطاف

ها از (.در این تحقیق برای غلبه بر این محدودیت4381)علی بابایی، آن هستند و چگونگی عملکرد رقبا مورد انتقاد قرار گرفت

کند که روش کارت امتیازات متوازن استفاده شده است. کارت امتیازات متوازن چارچوب جامعی  برای مدیران فراهم می

این مدل (.Kaplan R.S&Norton D.P,1992های عملکردی تبدیل کند)نسجمی از معیاراستراتژی شرکت را به مجموعه م

کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص های متوازن استفاده کرد تا از این پیشنهاد می

این جنبه های مختلف ، پاسخگویی به چهار طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. 

 سوال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد. 

در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ )جنبه داخلی کسب و  – 2نگاهها به سهامداران چگونه است؟ )جنبه مالی( – 4

ه بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ )جنبه چگونه می توانیم ب – 1نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ )جنبه مشتریان( – 3کار(

 یادگیری و نوآوری(.

کارت امتیازدهی متوازن شاخص های مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیت های گذشته است در بر می گیرد و عالوه بر آن با 

را کامل می کند.  در نظر گرفتن شاخص های غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها

معتقدند که با کسب اطالع از این چهار جنبه ، مشکل افزایش و انباشت اطالعات از طریق محدود کردن « کاپلن و نورتن»

شاخصهای مورد استفاده از بین می رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخص های 
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باشند. به عالوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد ، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می  حیاتی و بحرانی تمرکز داشته

 (.Kaplan, 1992, pp.9-71  & Nortonکند. )

 

 مفهومیتوسعه فرضیه و الگوی 

 

 

 

 

 

 .الگوی مفهومی پژوهش1نمودار

 دنبال پاسخگویی به آنهاست.با توجه به مدل مفهومی پژوهش سواالت زیر مطرح و محقق به

 سوال اصلی

 های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه اقدامات استراتژیک تاثیر استراتژی

 منابع انسانی( چگونه است؟

 های فرعیسواال

عملکرد سازمانی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه اقدامات استراتژیک  سازی برتاثیر استراتژی شخصی .4

 منابع انسانی( چگونه است؟

سازی بر عملکرد سازمانی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه اقدامات استراتژیک منابع تاثیر استراتژی مستند .2

 انسانی( چگونه است؟

  شناسی پژوهشروش

جمع برای تحقیق این درباشد. انواع مطالعات کمی می و از ی و از نظر زمان مقطعیکاربرد هدف لحاظ از حاضر تحقیق

ها، پایان کتاب بررسی طریق از و اینترنتی و ایکتابخانه روش مطالعات از موضوع ادبیات و نظری مبانی درباره آوری اطالعات

در سطح استان  فعال هایشرکت با آشنایی برای و اینترنتی و سایت های التین و فارسی مجالت التین، و فارسی هاینامه

 مفهومی و تحلیلی الگوی تبیین و برای موجود در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه مدارک و اسناد کرمانشاه از

و برای قسمتهای عملی از روش  1سانچز و همکاراننامه استاندارد از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای پرسش تحقیق

 قرار و غیرآزمایشی توصیفی تحقیقات زمره در داده ها نحوه گردآوری و روش نظر . این پژوهش ازمیدانی بهره گرفته شده است

افزار ها از معناداری رگرسیون و از نرمدر این برای آزمون فرضیه. می گردد محسوب تحقیقات همبستگی سری از و داشته

 است.استفاده شده  Spssآماری 

                                                           
4  -Antonio Aragon Sanchez 

 مدیریت دانش

 نسانیاقدامات استراتژیک منابع ا

 عملکرد سازمانی

استراتژی 

 شخصی سازی

استراتژی 

 مستند سازی
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شامل کلیه شرکت های کوچک و متوسط فعال در سطح استان کرمانشاه می جامعه آماری این پژوهش  .و نمونه آماریجامعه  

ترین تعریف سازمان صنایع تازه با توجه به اینکه تعریف ثابت و پایداری از شرکت های کوچک و متوسط وجود ندارد، از باشد.

شود که تعداد شاغالن آنها بین به صنایعی گفته می و متوسط کوچک صنایعبهره گرفته شد که  های صنعتیکوچک و شهرک

بر اساس آمار دریافتی از  نفر داشته باشند. 20باشند که تعداد شاغالن بیش از نفر باشد و صنایع بزرگ ، صنایعی می 20تا  2

وجود دارد . در تحقیق  شرکت فعال در سطح استان 282شرکت شهرک های صنعتی کوچک و متوسط استان کرمانشاه تعداد 

حاضر از مدیران و کارشناسان شرکت های انتخاب شده جهت اجرای تحقیق به عنوان نمونه و همچنین از روش نمونه گیری 

های مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول  برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش تصادفی ساده استفاده گردید.

که در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری تحقیق  .از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان استاستفاده  ،برای این کار

 مورد  با استفاده از روش کوکران محاسبه گردید. 461شرکت( حجم نمونه برابر  282)

ها، پایان کتاب بررسی مل)شا کتابخانه ای مطالعات برای جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق از روش .گیری پژوهشابزار اندازه

و برای جمع آوری داده های آماری از روش میدانی و  اینترنتی( و سایت های التین و فارسی مجالت التین، و فارسی هاینامه

 تحقیق این در پرسشنامه سواالت.  استفاده شد استاندارد سانچز و همکاراننامه محقق ساخته بر مبنای پرسش پرسشنامه

 33و سواالت اختصاصی ) دهندگان پاسخ جمعیت شناختی ویژگی های به مربوط که عمومی سواالت ست:بخش ا دو شامل

 .سوال( که شامل سه بخش مدیرت دانش، عملکرد سازمانی و اقدامات استراتژیک منابع انسانی می باشد 

پرسشنامه  48عتبار صوری تعداد در این پژوهش جهت ا .شد اعتبار سازه و صوری انجام در دو سطح پرسشنامه روایی .روایی

نظران پخش گردید که پس از جمع آوری و بررسی مجدد با تایید اساتید ، اعتبار صوری پرسشنامه مناسب بین اساتید و صاحب

استفاده شد   Spssتشخیص داده شد. در بررسی روایی و اعتبار سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار 

 اکی از روا بودن پرسشنامه بود.حه نتایج آن ) آزمون بارتلت و بارهای عاملی و...( ک

استفاده شده است که برای هر یک از متغیرهای پرسشنامه عبارتند از:  ضریب آلفای کرونباخجهت اعتبار پرسشنامه از  .پایایی

 3سازی و استراتژی مستند 01802سوال برابر با  3 سازی)استراتژی شخصی01749سوال برابر با  6های مدیریت دانش استراتژی

سوال  3، آموزش 01708سوال  3) کارمندیابی01790سوال برابر با  41(،اقدامات استراتژیک منابع انسانی 01721سوال برابر با 

 43مانی ( و عملکرد ساز01727سوال  3و جبران خدمات  01726سوال  2، ارزیابی عملکرد 01727سوال  3، مشارکت 01724

سوال  3، رشد و یادگیری 01838سوال 1های داخلی ، فرایند01722سوال  1)مشتریان و ارباب رجوع 01721سوال برابر با 

دهند با توجه به اینکه تمامی ضرایب همانگونه که ضرایب حاصل از آزمون نشان می( و01721سوال  2و عملکرد مالی  01726

 باشد.ها از پایا میای باالیی از اطمینان بیان داشت که ابزار گردآوری دادهدرجه توان باباشند میمی 017بزرگتر از 

 هاها و یافتهتحلیل داده

در این قسمت به صورت مختصر به توصیف فراوانی ویژگی های فردی پاسخگویان پرداخته می شود که  .آمار توصیفی

 نتایج حاصل از ان به شرح زیر می باشد:

درصد( دارای مدرک لیسانس می  22/2دهندگان )کارمند هستند و بیشتر پاسخ 20الی  40ا دارای هدرصد شرکت 9/13

های باشد که نشان از عدم بکارگیری نیروی متخصص در شرکتباشند و تنها یکی از پاسخگویان دارای مدرک دکتری می

ها درصد بنگاه 4/12اند و الک شرکت بودهدرصد پاسخگویان مدیر عامل و م 3/23باشد. کوچک و متوسط در این استان می

 اند.سال بوده40الی  6دارای قدمتی بین 

( هستند -2و2با توجه به اطالعات بدست آمده و با عنایت به اینکه چولگی و کشیدگی در بازه) .هابررسی نرمال بودن داده

-فتن از این امر آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروفباشند که جهت اطمینان یاها نرمال میتوان تا حدی ابراز داشت که دادهمی
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توان با اطمینان باشد میمی 0102های یاد شده بزرگتر از اسمیرنوف انجام گردید با توجه به اینکه سطح معنا داری در آزمون

 باشد.ها نرمال میبیان داشت که توزیع داده

 توان در جدول زیر مشاهده نمود.گردید که نتایج آنرا می جهت آزمون سواالت ازآزمون رگرسیون استفاده. آزمون سواالت

های مربوطه نشان داده شده است که با توجه به خالصه ای از نتایج آزمون رگرسیون صورت گرفته از داده 4در جدول 

طاها تایید قرار دارد، فرض عدم همبستگی بین خ 212و  412واتسن، چون مقادیر بدست آمده در فاصله -مقدار آمار دوربین

های خروجی  واریانس رگرسیون نشان توان آزمون گرسیون بکار گرفته شود. از سوی دیگر تحلیل دادهشود، بنابراین میمی

( است، از این رو در سطح α=0102دهد که مقادیر مربوط به عدد معناداری کمتر از سطح از سطح تشخیص آزمون )می

ریب همبستگی بین دو متغیر( رد و فرض مقابل ) غیر صفر بودن ضریب درصد فرض صفر) صفر بودن ض 92اطمینان 

عبارت دیگر تاثیرگذاری شود که به معنای وجود رابطه معنادار مثبت بین دو متغیر )یا بههمبستگی بین دو متغیر( پذیرفته می

بیانگر میزان اثر استاندارد شده باشد. از سوی دیگر ضریب بتا مستقیم متغیر مستقل بر وابسته است(،در سواالت تحقیق می

دارای تاثیر مثبتی بر  01421باشد،که مدیرت دانش بعنوان متغیر اصلی مستقل با اثری برابر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می

و 01124سازی  بعنوان ابعاد مدیرت دانش با ضریب بتای سازی و استراتژی مستندعملکرد سازمانی میباد واستراتژی شخصی

به ترتیب دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمانی بعنوان متغیر وابسته می باشند. از سوی دیگر مدیریت دانش با ضریب  01323

سازی و استراتژی باشدو  استراتژی شخصیدارای اثر مثبت و معناداری بر اقدامات استراتژیک منابع انسانی می 01144بتای 

دارای بیشترین اثر بر متغیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بعنوان  01281و  01241سازی به ترتیب با ضریب بتای مستند

سازی و باشند. و از سوی دیگر با در نظر گرفتن عدد معناداری و آماره تی هر دو استراتژی شخصیمتغیر میانجی می

 سازی بر عملکرد و اقدامات استراتژیک دارای تاثیر مثبت و معنادار است .مستند

های وابسته و میانجی . بررسی خالصه میزان تاٌثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر 1جدول شماره  

متغیر 

 وابسته

 اقدامات استراتژیک منابع انسانی عملکرد سازمانی

متغیر 

 مستقل

 -دوربین

 واتسون

ضریب 

 بتا

B 

سطح 

معنی 

 داری

 -دوربین tآماره

 واتسون

ضریب 

 بتا

B 

سطح 

معنی 

 داری

 tآماره

راتژی است

شخصی 

 سازی

41979 01124 01006 21760 41272 01241 01002 21831 

استراتژی 

مستند 

 سازی

21028 01323 01000 61237 41269 01281 01000 11066 

مدیریت 

 دانش

41273 01421 01000 21402 21408 01144 01001 31427 

اقدامات 

استراتژیک 

 منابع انسانی

21422 01326 01000 11819 - - - - 

 2با توجه به اینکه از ابعاد کارت امتیازات متوازن جهت بررسی عملکرد سازمانی استفاده شده است در جدول شماره  

های آن و اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر هر یک از چهار بعد عملکرد سازمانی بطور میزان تاثیر مدیریت دانش و استراتژی
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سازی دارای بیشترین اثر بر ابعاد رشد و یادگیری و مشتریان و ارباب رجوع  است و خصیخالصه آورده شده است . استراتژی ش

 های داخلی هستند. سازی و اقدامات استراتژیک منابع انسانی داری بیشترین اثر بر فراینداستراتژی مستند
تژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و های مدیریت دانش و اقدامات استرا. خالصه میزان تاٌثیرگذاری استراتژی2جدول شماره 

 ابعاد آن به تفکیک

 عملکرد سازمانیابعاد   Bضریب   متغیرمستقل

مشتریان و 

ارباب 

 رجوع

فرایند 

 داخلی

 مالی رشد و یادگیری

 

 01248 01124 01442 01321 استراتژی شخصی سازی

 01342 01201 01331 01449 استراتژی مستند سازی

 01443 01486 01217 01098 مدیریت دانش

اقدامات استراتژیک منابع 

 انسانی

01248 01226 01447 01242 

 
 گیری نتیجهبحث و 

اند که منابع با ارزش و بی ها تبدیل شدهاخیراً مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی به دارایی های مهمی برای سازمان

کنند که مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی با هم لعات مختلفی تایید می(. مطا4994کنند)بارنی،نظیری برای آنها ایجاد می

های مختلف علت و معلولی بین مدیریت دانش، (که منجر به رویکرد2042؛ونگ و همکاران،2007ارتباط نزدیکی دارند)ایفونی،

از دیدگاه سنتی که مدیریت دانش (.این مقاله 2041است)جکسون و همکاران، مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شده

بعنوان متغیر میانجی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی است فراتر رفته است. بطور کلی این مقاله شواهدی تجربی 

مبنی بر حمایت این ایده که استراتژی مدیریت دانش بعنوان یک مکانیسم هماهنگ کننده  نیاز به اقدامات استراتژیک منابع 

های پژوهش نشان داد که  مدیریت دانش بطورکلی بعنوان متغیر نتایج تحلیل داده. دهدسانی در سطح شرکت را نشان میان

مستقل تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی بعنوان متغیر وابسته دارند.که این موضوع با نتایج مطالعات پیشین از جمله : چن و 

همخوانی   2042و راسوالو همکاران در سال  2044، نیکوالس و سردان در سال 2044، هانگ در سال 2009خمکاران در سال 

ها نشان ها و منابع متمرکز بر مدیریت فعال دانش نشان می دهد که به شرکتو مطابقت داشت. این موضوع اهمیت تالش

 دهد که رقابتی باقی بمانند و رشد کنند.می

مستند سازی به ترتیب دارای سازی و استراتژیموضوع بود که استراتژی شخصیها بیانگر این بطور ویژه نتایج تحلیل داده

تاثیر مثبت و  معنا داری بر عملکرد سازمانی هستند، یا بعبارت دیگر برای بهبود عملکرد سازمانی ایجاد و بکارگیری مناسب 

ین موضوع بود که اقدامات استراتژیک منابع ها حاکی از اباشد.از سوی دیگر یافتههای مدیریت دانش حائز اهمیت میاستراتژی

، بکر 4992انسانی نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی هستند که این موضوع با نتایج مطالعات هوسلید در سال 

 همخوانی و مطابقت داشت .بعالوه مهمترین 2003و کولینز و کالرک سال  2009، چن و هانگ سال 4996و گرهارت سال 

یافته این تحقیق این بود که اقدامات استراتژیک منابع انسانی بعنوان متغیر میانجی موجب تقویت اثر مدیریت دانش بر عملکرد 

 گردد.سازمانی می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

918 

 

از نتایج این تحقیق می توانیم این پیامد ضمنی را برجسته نماییم که، از یک طرف مدیران باید بر اتخاذ و ایجاد استراتژی 

شی که با نیازهای سازمان و محیط متناسب باشد تمرکز کنند و از طرف دیگر همسو با استراتژی اتخاذ شده باید مدیریت دان

 اقدامات استراتژیک منابع انسانی متناسب با آن را جهت بهبود عملکرد سازمانی بر گزینند .

گردد که جهت بهبود انشاه پیشنهاد میهای کوچک و متوسط در استان کرمبنابراین با توجه به مطالب بیان شده به شرکت

عملکرد سازمانی خویش به ایجاد و اتخاذ استراتژی مدیریت دانش متناسب با نیازهای شرکت و محیط بپردازند . با اتخاذ 

یابد، این موضوع به نوبه خود موجب استراتژی مناسب فرایندهای دانشی از جمله خلق، اکتساب، تسهیم و .. دانش بهبود می

ود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری سازمان در محیط پویای کنونی و افزایش دانش و بهبود عملکرد کارکنان و به بهب

گردد که همان بهبود عملکر سازمانی وری شرکت میتبع آن موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان و در نهایت بهره

ریت دانش باید اقدامات استراتژیک منابع انسانی متناسب با آن نیز جهت بهبود باشد . البته در راستای اتخاذ استراتژی مدیمی

عملکرد سازمانی ایجاد گردد که موجب مضاعف شدن اثر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی گردد . این پژوهش 

ها،  عدم ضی از کارشناسان شرکتعدم همکاری بعتوان به هایی همراه بود که میهمانند هر پژوهش علمی دیگری با محدودیت

انطباق کامل اطالعات دریافتی از شرکت شهرک های صنعتی استان در مورد شرکت های فعال در سطح استان با وضعیت فعلی 

توان به های کوچک و متوسط اشاره کرد. از طرفی میشرکت ها و کمبود مطالعات مشابه انجام شده در حوزه خاص شرکت

بندی بازار و استفاده از های آتی به بخشمند به کار در این زمینه هستند پیشنهاد داد که، در پژوهشمحققانی که عالقه

 های یک صنعت خاص مثاًل مواد غذایی بعنوان جامعه بپردازند. شرکت

 منابع

های اجرایی عملکرد دستگاه ، مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی"مثلث عملکرد سازمانی"(، 4378الهی، شعبان ) -1

 کشور، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

 473، مجله تدبیر، شماره "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان "(، 4382رحیمی، غفور ) -2

، مجموعه "زمانهای دولتیبررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سا"(، 4378طبرسا، غالمرضا ) -3
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ه پایان نام "در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران "(، 4381عادلی، علیرضا ) -1

 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی

، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی مدیریت "مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد"(، 4384غالمی، حسین و نورعلیزاده، حمیدرضا ) -2
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