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، عصر اقتصاد دانش محور است که فرآیندهای دانش محور در شرکتها منجر به بهبود  12قرن : چکیده 

عملکرد آنها خواهد شد. اینکه چگونه شرکتها می توانند تواناییهای سازمانی خود را برای ارتقاء سطح 

افزایش دهند مسئله ای بحث بر  عملکرد داخلی و رقابت خارجی از طریق ایجاد مدیریت دانش در سازمان ،

انگیز است که در این مطالعه سعی شده است به بررسی آن پرداخته شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی 

در گروه  تاثیر قابلیت های استراتژی های کسب وکار بر عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت دانش 

حاضر متشکل از مدیران سرپرستان وکارمندان به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق  .خودرو سازی سایپا

واحدهای مرتبط با موضوع پژوهش ماننند برنامه ریزی فروش وبازرگانی گروه خودروسازی سایپا بودند که 

نفر می رسید.بر اساس فرمول کوکران، برای جامعه ای به این 444طبق آمار مأخذوه تعداد این افراد به 

طبقه نفر با روش نمونه برداری  120نیاز بود که البته در این تحقیق، نمونه آماری  102حجم، به حداقل 

به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق، از پرسشنامه ای  ایی

تکنیك تحلیل عاملی گویه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه به دو روش صوری و  42مشتمل بر 

یایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت تجزیه و ، و پایدییتأ

استفاده شد.  plsو spssتحلیل داده ها نیز از روش  مدل یابی معادالت ساختاری به کمك نرم افزارهای 

می باشد .  گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گرد اوری اطالعات توصیفی

فرایندهای مدیریت دانش نقش تعدیل کننده  مطالعه، تحت جامعه در که داد نشان نتایج تحقیق حاضر

 .ومیانجی در تاثیرگذاری استراتژیهای کسب وکار بر عملکرد مالی وارتباطی، سازمان دارد
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پـ  از آن  . زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر کشاورزی بــود . دو دوره اقتصادی را پشت سر گذاشته است انسان تاکنون: مقدمه 

 در ایـن  . گـذاری شـد با ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی که علوم مکانیك و سپ  برق ایجاد نمود، دوره اقتـصاد صـنعتی پایـه

 ی اطـالق مـی  نیز بـه کـ   " توانگر "   شدند های آدمی تلقی می هترین عناصر و سرمای ها زمین و کار به عنوان اصلی دوره

ندگی می کنیم، بـدون تردیـد  ز  ن در آ  عـصری کـه  اما  . داشت دو نوع دارایی  این  از  را  مندی  گردید که بیشترین بهره 

هـا  جـویی مزیت مناسب در برتری زمین و کار دو اگر چه کماکـان  .گنجد  در هیچ کدام از دو عصر کشاو رزی و صنعتی نمی

سـرمایه  "  موسوم شده اسـت، مزیـت اصـلی در "  و دانش  اطالعـات "  که به عـصر  عصر کنونی، ر شوند، اما د محسوب می

هـای انباشـته ناشـی از  در دارایـی  نه  را دنیا، برتری اصلی خود  هـای   هم اکنون بزرگترین شـرکت . نهفته است "  2دانشی

 بـر چنـان آن امروز اقتصاد . اند کسب نموده "  های خود فرآیند جریان  دانش در  " ت و حتی بازار بزرگ، بلکه در کارخانجا

 شده ایجاد تغییرات وضوح و مسائل این شود تمامی می یاد  "ر1محو اقتصاد دانش "عنوان به آن از که گرفته شکل دانش پایه

 بـازار در خـود موقعیـت حفـ  « دانـش مـدیریت » ه به گردید رو پیش های شرکت و صنایع توجه و جهانی اقتصاد روند در

 و است جدید عصر در کردن پیشرفت و ماندن علم دانش، مدیریت .عنوان است تحت جدید دانشی و مفهوم خلق باعث جهانی،

 ) شـرکت..باشـد مـی سـتمبی قرن در گاوآهن از استفاده و کشاورزی آالت ماشین از عدم استفاده مثابه به آن به نشدن مسلح

  (2۸۳4آینده  توسعه مشاوران
، عصر اقتصاد دانش محور است که فرآیندهای دانش محور در شرکتها منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد. اینکه  12قرن 

ایجاد مدیریت چگونه شرکتها می توانند تواناییهای سازمانی خود را برای ارتقاء سطح عملکرد داخلی و رقابت خارجی از طریق 

دانش در سازمان ، افزایش دهند مسئله ای بحث بر انگیز است که در این مطالعه سعی شده است به بررسی آن پرداخته 

 ( .Chang & Chaung , 2011شود)

 مطالعات پیرامون مدیریت دانش درون شرکتها بر ارتباط مدیریت دانش و عملکرد سازمانی یا مقدمه ای برای اثربخشی نوآوری

  (.Andrew & et al.,2001سازمانی از طریق مدیریت دانش تمرکز دارد )

در سالهای اخیر ، کاربرد مدیریت دانش در میان سازمانها عمومیت یافته است. دانش سازمانی دارایی باارزش و استراتژیکی 

جهت ایجاد ارزش برای مشتریان ،  برای سازمان به شمار می آید .مدیریت دانش باید در انعکاس کاربرد استراتژی کسب و کار

بدست آوردن سود برای سازمان و مدیریت کارمندان باشد. بنابراین استراتژی کسب وکار به شکل مستقیم و مؤثری بر فرآیند 

 (Chang & Chaung , 2011مدیریت دانش اثر گذار خواهد بود. )

بتی دارد و مزایای رقابتی نیز منجر به ظهور استراتژی های از آنجاکه نظام مدیریت دانش تاثیر به سزایی بر کسب مزایای رقا

کسب وکار )رهبری هزینه ، تمرکز و تمایز( در سازمان می شوند و همین طور این استراتژی ها نقش مهمی در تقویت و بهبود 

ی از طریق فرایندهای عملکرد سازمان ایفا می نمایند مطالعه بر روی تاثیر استراتژی های کسب وکار بر روی عملکرد سازمان

 مدیریت دانش امری ضروری به نظر می آید که در این مطالعه سعی شده است به بررسی آن پرداخته شود .

 .داشتمطالعاتی نیز مرتبط با موضوع پژوهش حاضر درگذشته صورت گرفته است که در ادامه اشاره ایی کوتاه به انها خواهیم 

کارکردهای مدیریت دانش و کاربردهایش در عملکرد کسب وکار نشان می دهد که  ( با موضوع1022مطالعه ی چن و هانگ)

 کارکردهای مدیریت دانش بر عملکرد کسب وکارها تاثیر مثبت و معناداری دارد . 

( تحت عنوان کاربرد عملکرد در فرآیندهای مدیریت دانش، مدیریت دانش توجه 1022در  مطالعات دیگر چنگ و همکاران )

ز محققان را بعنوان تسهیل کننده ی عملکرد شرکتها به خود معطوف ساخته است . دراین پژوهش تاثیر قابلیت های بسیاری ا

شرکت  2۸4زیر ساختی و استراتژی کسب وکار بر عملکرد از طریق مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت . داده های کمی از 

از این امر بود که قابلیت های زیر ساختی و استراتژی کسب وکار ارتباط  تهیه گردید که در نهایت نتایج حاصل از تحقیق حاکی

                                                           
1 Knowledge Capital 

2 Knowledge Based Economy 
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 مثبتی با فرآیند مدیریت دانش دارند و همین طور مدیریت دانش هم با عملکرد ارتباط مثبت و معناداری دارد .

ژی بازاریابی و (در پژوهشی تحت عنوان ارائه دهندگان خدمات لجستیك: مطالعه ای کمی بر روی استرات1004پانائیدس)

عملکرد بنگاه  استراتژی های بازاریابی پورتر را به طور جامع مورد بررسی قرار داد.وی عنوان نمود که برای انتخاب استراتژی 

بازاریابی ، پورتر سه نوع استراتژی عمومی را که شامل استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز برای ایجاد 

  .یدار و رقبای ناکارآمد در صنعت معرفی می کندموقعیت پا
  ،ها فرضیه نموآز یاو  تحقیق یها السئو بهدادن  پاسخ یابر ،تحقیق یكدر  :تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی تحقیق

 .    ستا هشد گرفته نظردر  متغیر عنو سه تحقیق ین.در ا  ستا یورضر یرـما  اـمتغیره  خیصـتش

 نشد یرستکاد اـی  تـخالد  ب،اـنتخاز  ا دـبع  هـک  ستا جتماعیا یا فیزیکی محیطاز  یژگیو یك:  مستقل تغیرم ) لفا

 .    دشو همشاهد تهـبسوا  رـرمتغیـیگد  رـمتغی  یرو بر شتاثیر تا دپذیر میرا  ییردمقا  ،محقق توسط

  دگیر می ارقر مستقل متغیر تأثیر تحتآن  اتتغییر که ستا یمتغیر:  بستهوا متغیر  )ب 

با توجه به اینکه هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیامدهای شبکه گرایی از طریق رقیب گرایی ومشتری گرایی بر 

پیامد های رفتاری وعملکرد سازمان در شرکت ایران خودرو گروه محصوالت رنو می باشد.  بنابراین در چارچوب نظری پژوهش 

قیق شبکه گرایی، متغیر وابسته پیامد های رفتاری وعملکرد سازمان ومتغیرهای رقیب گرایی ،مشتری حاضر متغیرمستقل تح

 آورده شده است 2. که مدل مفهومی آن در شکل گرایی،خالقیت ونوآوری به عنوان متغیرهای میانجی یا تعدیل گر، می باشند
 می باشد ) ,1111(3شوهانگ هسو, (1111) 3نگ و چانگچ بر گرفته از مدل مفهومی است که مدل مفهومی پژوهش حاضر1شکل 

 

 

 

 
 

 

 مفاهیم متغیرهای وابسته :  

:  عملکرد معیاری است برای اندازه گیری و تعیین میزان کارایی و اثربخشی کسب وکارها در یك دوره زمانی خاص که  عملکرد

 (. در این تحقیقAdams & Sykes, 2003گردد ) از طریق نشانه هایی در بازار ، مشتری و میزان فروش کسب وکار مشخص می

 مالی وبازار عملکرد اثربخشی ارتباطات کاری و عبارتند از که است شده تشکیل جزء ازدو
 مفاهیم متغیرمستقل 

ای را به عنوان فصل مشترك توان دو بعد پایههای رقابتی میدر میان ابعاد بیشمار مزیت  ی )کسب وکار(:استراتژی های رقابت

 (Panayides,2004) ین رویکردها شناسایی نمود.ا

ای با محدوده فعالیت هر سازمانی در صنعت مربوطه سه استراتژی عمومی را پیش روی مدیران ماحصل ترکیب این دو بعد پایه

 دهد که عبارتند از:قرار می

 (cost-leadershipترین محصول به بازار یا همان رهبری در قیمت )عرضه ارزان

 (differentiationمحصول متفاوت به بازار یا استراتژی تمایز )عرضه 

 (focus) تمرکزتمرکزروی بخشی ازبازاربارویکردقیمت یا 

 های کوچکی از بازار است.هدف دو استراتژی رهبری قیمت و تمایز، تصاحب کل بازار و هدف استراتژی تمرکز، بخش یا بخش

  تواند قیمت خود را به بازار دیکته کند و از این طریق عرصه را بر رقبای خود اه میدر این حالت بنگ :هااستراتژی رهبری قیمت

                                                           
3 Chang T.C., Chuang S.H 

4 Shu-Hung Hsu 

 استراتژی کسب وکار
 استراتژی تمرکز -

 استراتژی تمایز -

استراتژی رهبری  -

 هزینه

فرآیند مدیریت 

 دانش

 عملکرد
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های رقیب از بین برود. دریافت سود کمتر در کنار فروش بیشتر نماید، به طوری که توجیه اقتصادی تولید برای بنگاه تنگ

 .شودهایی را به رهبری بازار رهنمون میچنین شرکت

کند تا موقعیتی متمایز را نسبت به دیگر رقبای خود در صنعت به دست آورد. این رویکرد بنگاه سعی می در تمایز: استراتژی

شود پاسخ داده و از این طریق برای رسیدن به چنین موقعیتی، بنگاه به یك یا چند ویژگی که از نظر خریداران مهم تلقی می

های بازاریابی، ایز ممکن است در خود محصول، شیوه تحویل آن، روشدهد. منشا این تمقیمتی باالتر را به بازار ارائه می

 خدمات پ  از فروش و غیره باشد.

کند و تمام تالش خود را بر روی خدمت به بخش هدف بنگاه با رویکرد متمرکز بخشی از بازار را انتخاب می :استراتژی تمرکز

 ای معمول صنعت را در پیش بگیرد.ههایی متفاوت از روشکند و ممکن است حتی روشمتمرکز می
 مفاهیم متغیر های میانجی وتعدیل گر 

 عبارت است از ... تولید دانش که به دنبال تفسیر، توزیع و کاربرد دانش، حف  و پاالیش دانش ایجاد می شود مدیریت دانش: 

(Metaxiotis & et al.,2005 ). 
 :روش تحقیق 

به توضیح مبسوط پیرامون مراحل مختلف اجرای طرح  بخشدارد، در این  با عنایت به اهمیتی که روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر ومشخصات جامعه و نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش و چگونگی اجرا و روش های آماری مورد 

واز ستگی می باشد. و از نظر روش، توصیفی از نوع همببردی این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کار استفاده پرداخته می شود.

 جهت گردآوری اطالعات از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده میشود نظر نوع داده ها ازجمله تحقیقات کمی می باشد.

پ  از استخراج اطالعات رسمی اعضای جامعه افراد که واجد شرایط ای است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه.

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی این پژوهش پیرامون بررسی تاثیر استراتژی های  .انتخاب شدندقیق پاسخگویی به سؤاالت تح

بهار  قلمرو زمانیو  گروه خودرو سازی سایپا قلمرو مکانی کسب وکار بر عملکرد ازطریق فرآیندهای مدیریت دانش می باشد.

 .می باشد2۸34وتابستان 

از مدیران ، رئوسا، سرپرستان وکارشناسان خبره گروه خودرو سازی سایپا  می باشد در این تحقیق، جامعه آماری عبارت است 

که از بین آنها برای تحقق اهداف تحقیق و پاسخ به سؤاالت به صورت تصادفی نمونه گیری به عمل می آید. روش نمونه گیری 

مشخص گردید تعداد افرادی که واجد  پ  از استخراج اطالعات رسمی اعضای جامعهای است. در این پژوهش تصادفی طبقه

از این رو از آنجا که نمونه درگروه خودرو سازی سایپا چه تعداد می باشد شرایط پاسخگویی به سؤاالت تحقیق می باشند، 

کوکران که در زیر  گیری از جامعه محدود صورت گرفته و سؤاالت ابزار تحقیق چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بودند، فرمول

  . مبنای محاسبه حجم نمونه  قرار گرفت  شده استاورده 

 ۸فرمول 

)1(*)1(*

)1(**

2

2

2

2

2

ppzN

ppzN

n
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هر پژوهشگر با توجه به ماهیت تحقیق و فرضیه های طراحی شده یك یا چند ابزار را طراحی می کند. پ  از  ابزار پژوهش:

نهایت از طریق پردازش و کسب شرایط الزم در مورد اعتبار این ابزارها، از آن در جهت جمع آوری داده ها بهره می جوید تا در 

تجزیه وتحلیل این داده ها بتوان در مورد فرضیه ها قضاوت کرد. در این تحقیق اطالعات به دو صورت جمع آوری خواهد شد 

از طریق پرسشنامه  یدانیشود. درمرحله دوم و بخش م یاستفاده م یبردار شیاز ابزار ف  یکتابخانه ا یدر مرحله اول و بررس

استفاده خواهد شد.  کرتلی گزینه ایی 4پرداخت . پرسشنامه مورد استفاده بر اساس مقیاس  میاطالعات خواه یبه جمع آور

برای بدست آوردن اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مطرح  یاین یك پرسشنامه ترکیبی است که در ابتدا سواالت

 ه متغیر های پژوهش( و سپ  سواالت مربوطت تاهل، سابقه خدمت و وضعی ، میزان تحصیالت خواهد شد )سواالت جنسیت

به  2در ادامه  در جدول  شوند. یم لیتکم میاجرا،پرسشنامه ها به صورت مراجعه مستق یاز نظر نحوه  دیردمطرح خواهد گ

 :تشریح سواالت مرتبط با متغیرهای پژوهش پرداخته می شود

 (سازه ها ، ابعاد و گویه های پرسشنامه2جدول )
 شماره سؤاالت عاداب سازه

 استراتزیهای کسب وکار

 

 4تا  2 استراتزی  تمرکز

 20تا  6 استراتژی تمایز

 24تا  22 استراتژی رهبری هزینه

 44تا 26 مدیریت دانش)کسب ،ذخیره،انتقال،خلق،کاربرد(

 42تا 44 عملکرد ارتباطی عملکرد

 42تا 4۳ سوداوری شرکت)مالی وفروش(

به منظور اطمینان از ابزار پژوهش که توانایی سنجش متغیرها را داشته باشد دو مقوله روایی   :یی پرسشنامهتعین روایی و پایا 

 که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.وپایایی این ابزار قابل برسی می باشد.

نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد » روایی :

آن جهت است که اندازه گیریهای نا مناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به 

 (2۸۳1)خاکی،« صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد

دازه گیری مقاالت مرجع مورد استفاده پرسشنامه مورد آزمودنی به منظور حصول اطمینان از ارتباط آزمون با خصیصه مورد ان

اخذ وترجمه گردید ، از اساتید راهنما و مشاوره وچند کارشناس خبره ، راهنمودهای الزم اخذ نظر آنان در تهیه و اصالح 

 پرسشنامه اعمال گردید و به تائید نهایی ایشان رسید.)روایی صوری(

خت آزمون انواع دیگر روایی شامل روایی های همزمان )واگرا یا همگرا( و روایی سازه که در آن در نهایت، در آخرین مرحله سا

در تجزیه تحلیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیه ها  ساختار عاملی آزمون تعیین می شود، مورد بررسی قرار گرفته میشود.

که  در فصل چهارم به توضیح . داده ایما مورد آزمون قرارمی بایست با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه ر

 وتشریح آنها خواهیم پرداخت.

« قابلیت اعتماد نشان می دهد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد» پایایی :

اجرای »ان حاصل نمودن از قابلیت اجرای آن به ،(. قبل از اجرای نهایی پرسشنامه برای اطمین2۸30)سرمد و دیگران ، 

در این مرحله، پرسشنامه طراحی شده که روایی صوری و محتوایی آن بررسی شده است  پرسشنامه مبادرت گردید« آزمایشی

در . اجرای اولیه آزمون به این دلیل است که اگر مشکلی گردیدبه صورت اولیه روی تعداد محدودی از افراد گروه هدف اجرا 

اجرای آزمون، دستورالعمل های آزمون و نحوه تکمیل گویه ها وجود دارد برطرف شود. در مرحله اجرای اولیه آزمون، 

دستورالعمل آزمون باید همان دستورالعملی باشد که در مرحله نهایی به کارخواهیم بست. یکی دیگر از اهداف اجرای اولیه 

ررسی پایایی خصوصاً پایایی بازآزمایی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤاالتی که آلفای آزمون این است که آزمون ساخته شده برای ب

جهت تعیین میزان قابلیت اعتماد و یا پایایی در این پرسشنامه از ضریب   پایینی دارند می توانند در این مرحله حذف شوند.
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ان اخذ گردیده و سپ  این ضریب با استفاده از نرم افزار نفر از پاسخگوی  ۸4ای بالغ بر آلفای کرونباخ استفاده شده است. نمونه

SPSS 16  گردد.زیر خروجی حاصل از این پردازش ارائه می1درجدول   است. محاسبه شده 
 (نتایج آلفای کرونباخ پرسشنامه در مرحله پیش آزمون1جدول )

 ضریب الفای کرونباخ پیش آزمون ابعاد سازه

 استراتزیهای کسب وکار

 

 ..۳0 زی  تمرکزاسترات

 .۳4 استراتژی تمایز

 .31 استراتژی رهبری هزینه

 .۳۳ مدیریت دانش)کسب ،ذخیره،انتقال،خلق،کاربرد(

 .۳2 عملکرد ارتباطی عملکرد

 .34 سوداوری شرکت)مالی وفروش(

 .۳۳ کل پرسشنامه

باشند و ی همبستگی متــقابل نسبتـاً منـاسبی میدهد که پرسشـها دارانشــان می .(2)باالی میزان آلفای کرونبـاخ ارائه شده

بار دیگر با استفاده از این پرسشنامه و با استفاده از همان پاسخگویان )به طور کلی تحت شرایط اگر  توان اظهار داشت می

  ه نخواهیم کرد.ای در پاسخهای ارائه شده مشاهدگیری صفت مورد نظر تحقیق بپردازیم تفاوت قابل مالحظهمشابه( به اندازه
فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از بکارگیری ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها :تجزیه و تحلیل داده هاروش 

دسته بندی، و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع  کدبندی،جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند؛ خالصه، 

 یکه از اجرا هایی اطالعات، داده لیو تحل هیو ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فراهم آید. در بخش تجز تحلیل ها

قرار  لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط یفیدر دو بخش توصPLSو  SPSSها بدست آمده بود، با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه

صورت  SPSSاز نرم افزار  ادهبا استف یافراد نمونه آمار یشناخت تیجمع مربوط به اطالعات اتیعمل یفیگرفت. در بخش توص

بخش استفاده  نیو.... است، در ا ی، درصد تجمع ی، فراوان نیانگیم یکه حاو ییاز جداول و نمودارها نی. همچنرفتیخواهد پذ

معه استفاده خواهد شد اگر توزیع ی ابتدا از آزمون کلوموگراف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع جاخواهد شد. در بخش استنباط

آزمون جامعه نرمال بود از آزمون پارامتریك و اگر توزیع غیر نرمال بود از آزمونهای ناپارامتریك استفاده می کنیم . همچنین 

معادالت متغیرهای مدل با روش همچنین  انجام خواهد گرفت. ونیو رگرس یپژوهش با استفاده از آزمون همبستگ های هیفرض

 .تحلیل عاملی تاییدی انجام می شود و سپ  برازش مدل با روش ختاری مورد بررسی قرار می گیرد.سا
 ی پژوهش: یافته ها

در این قسمت از تك تك سواالت پرسشنامه و همچنین ابعاد پرسشنامه، آمار توصیفی : شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

 ( قابل مشاهده است:۸در جدول ) شامل میانگین و انحراف معیار گرفته شد که نتیجه

 (آمار توصیفی متغیرها و ابعاد۸جدول)

 

 عوامل

 

 ابعاد

شماره 

 سوال
 میانگین

انحراف 

 معیار
 واریان 

آلفای 

 کرونباخ

استراتزیهای کسب 

 وکار
 

 3.5 2-4 استراتزی  تمرکز

 

.730 

 
.854 .90 

 88. 591. 555. 3.6 6-20 استراتژی تمایز

 85. .699 .487 3.5 22-24 نهاستراتژی رهبری هزی

 3.6 26-44 مدیریت دانش

 

.416 

 

.645 

 

.97 

 

 عملکرد
 ارتباطی

42-44 3.5 .600 .775 .95 
 سوداوری شرکت

 

 97.     کل پرسشنامه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

ه لحاظ گرفته اند که نشان دهنده ی این است که این عوامل ب ۸نتایج باال نشان می دهد که کلیه متغیرها نتایجی بیشتر از 

 تاثیر گذاری  دارای اهمیت باالیی می باشند.

جهت اطمینان از اینکه داده ها دارای توزیع نرمال باشند آزمون کلمگروف اسمیرینوف  :آزمون کلمگروف اسیمرینوف( -4-۸-1

باشد لذا توزیع  ( می0004که بیشتر از خطای در نظر گرفته شده) Asymp. Sig. (2-tailed)باتوجه به مقادیر ستون انجام شد، 

  داده ها نرمال می باشد.

 (نتیجه آزمون کلمگروف اسمیرینوف4جدول) 

 N 

Normal 

Parameter

sa 

Most Extreme Differences 
Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 
Mean Absolute Positive Negative 

tamarkoz 210 3.535 0.311 0.311 -0.197 4.468 0 

tamayoz 210 3.6111 0.246 0.246 -0.155 3.539 0 

Hazine 210 3.4686 0.286 0.286 -0.207 4.114 0 

danesh 210 3.53985 0.249 0.249 -0.135 3.581 0 

amalkard 210 3.466 0.25 0.25 -0.197 3.594 0 

      
a. Test distribution is Normal. 

 
با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از ازمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی : آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرها  

مربوط به ضریب همبستگی بین  spssوجود ارتباط بین متغیرهای اصلی پژوهش استفاده میشود.که خروجی های نرم افزار 

 .زیر نمایش داده شده است جداولمتغیرها در

 دانش (ضریب همبستگی عملکرد ومدیریت4جدول)
Correlations 

  danesh amalkard 

danesh Pearson Correlation 1 **.619 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 210 210 

amalkard Pearson Correlation **.619 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (ضریب همبستگی عملکردواستراتزی های کسب وکار6جدول) 
  

 
Correlations 

  estrateje amalkard 

estrateje Pearson Correlation 1 **.516 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 210 210 

amalkard Pearson Correlation **.516 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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 عملکرد واستراتژی رهبری هزینه (ضریب همبستگی2جدول)

Correlations 

  
hazine amalkard 

hazine Pearson Correlation 1 **.445 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 210 210 

amalkard Pearson Correlation **.445 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 (ضریب همبستگی عملکرد واستراتزی تمرکز۳0جدول) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ضریب همبستگی عملکرد واستراتزی تمایز3جدول)
Correlations 

  tamayoz amalkard 

tamay

oz 

Pearson Correlation 1 **.526 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 210 210 

amalk

ard 

Pearson Correlation **526 . 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 (ضریب همبستگی استرتزیهای کسب وکار ومدیریت دانش20جدول) 
Correlations 

  danesh estrateje 

danesh Pearson 

Correlation 
1 **658. 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 210 210 

estrateje Pearson 

Correlation 
**658. 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Correlations 

  tamarkoz amalkard 

tamarkoz Pearson Correlation 1 **.494 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 210 210 

amalkard Pearson Correlation **.494 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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 یریت دانش(ضریب همبستگی استراتژی رهبری هزینه ومد22جدول) 

Correlations 

  
hazine danesh 

hazine Pearson Correlation 1 **613. 

Sig. (1-tailed) 
 

.000 

N 210 210 

danesh Pearson Correlation **613. 1 

Sig. (1-tailed) .000 
 

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 (ضریب همبستگی استراتزی تمرکز ومدیریت دانش21جدول) 

Correlations 

  
tamarkoz danesh 

tamarkoz Pearson Correlation 1 **628. 

Sig. (1-tailed) 
 

.000 

N 210 210 

danesh Pearson Correlation **628. 1 

Sig. (1-tailed) .000 
 

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

 (ضریب همبستگی استراتزی تمایز ومدیریت دانش2۸جدول) 

Correlations 

  
tamayoz danesh 

tamayoz Pearson Correlation 1 **629. 

Sig. (1-tailed) 
 

.000 

N 207 207 

danesh Pearson Correlation **629. 1 

Sig. (1-tailed) .000 
 

N 210 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

01 

 

 

های آماری است که به یکی از انواع مدل (SEMسازی معادالت ساختاری )مدل: (SEMسازی معادالت ساختاری )روش مدل

ای از ونی را در مجموعهسازی معادالت ساختاری، ساختار روابط درپردازد. مدلسنجش ارتباطات میان چندین متغیر می

هایی این روش همه روابط میان سازه (.Hair et al., 2006آزماید )ای از معادالت رگرسیونی، میمعادالت، مانند مجموعه

ها عناصری غیر قابل بررسی یا مکنون هستند و دهد. سازه)متغیرهای مستقل و وابسته( را که در تحلیل وجود دارند، شرح می

مند و پویا برای محاسبه تعامالت بین متغیرها ها را نشان داد. مدل معادالت ساختاری روشی نظامتوان آنغیر میبا چندین مت

های قدیمی مثل باشد. مزیت این روش نسبت به روشگیری در تحقیقات میدر پژوهش و همچنین بین سؤاالت ابزارهای اندازه

های قدیمی قادر به محاسبه این خطا نبوده و رسشنامه( است، بطوریکه روشگیری ابزار )پرگرسیون در محاسبه خطای اندازه

شوند )هومن، تر اعالم میکردند؛ در حالیکه در این روش خطا محاسبه شده و نتایج نهایی دقیقمقادیر را با وجود خطا اعالم می

گیری نشان باشد. مدل اندازهمی 6ختاریساو مدل 4گیری(. مدل معادالت ساختاری ترکیبی از دو مدل اندازه22، ص. 2۸۳3

گیری و عملیاتی شده است و ها یا متغیرهای آشکار و قابل مشاهده اندازهدهد که هر متغیر نهفته چگونه بوسیله شاخصمی

نماید که چه میزان از واریان  تبیین نشده باشد و مشخص میمدل ساختاری نشان دهنده روابط بین متغیرهای نهفته می

توان این روابط را به درستی تفسیر نمود. در واقع با تخمین مقادیر هر رابطه می ،SEM(. در 41، ص. 2۸۳۳)کالنتری،  است

 سازند.روابط را مشخص می 2مقادیر تخمین زده شده، معناداری

د در یکی از رویکردهای مدلسازی معادالت ساختاری است که توسط ول PLSروش  :(PLSروش حداقل مربعات جزئی )
-ها از دو جزء مدل اندازهابداع گردید. این روش بر خالف رویکردهای قبلی معادالت ساختاری، برای تحلیل مدل 232۸سال

پذیرد. برای اجرای این روش، در پژوهش حاضر از نرم افزار گیری و مدل ساختاری شروع کرده و با مدل کلی پایان می
SmartPLS 2 ها استفاده شده ای با حجم اندك و غیر حساس بودن به نرمال بودن توزیع دادههبه دلیل قابلیت تحلیل داده

 است. این نرم افزار برای بررسی پایایی، روایی همگرا و آزمودن فرضیات پژوهش به کار گرفته شده است.
 PLSبررسی برازش مدل به روش -

لیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیه ها می بایست در تجزیه تحهمانطور که در بخش روایی محتوایی ابزار سنجش اشاره شد 

های معادالت برای برازش مدل ،PLSدر روش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه را مورد آزمون قرار دهیم. 

 شود: ساختاری سه قسمت بررسی می

 گیری های اندازهالف( بخش مربوط به مدل

 ب( بخش مربوط به مدل ساختاری 

 پ( بخش مربوط به مدل کلی
 گیریهای اندازهالف( بررسی برازش بخش مدل

شود: پایایی شاخص و روایی همگرا گیری دو مورد استفاده میهای اندازهبرای بررسی برازش بخش اول یعنی برازش مدل

(Hulland, 1999 .) 

 پایایی شاخص

  پایایی شاخص در روشPLS گردد:ط دو معیار مورد سنجش واقع میتوس 

  2ضرایب بارهای عاملی؛ ) 

  1۳( پایایی ترکیبی (CR .) 

  های اندازه گیری است. بیانگر برازش مناسب مدل 002.  و معیار دوم از 4باالتر شدن معیار معیار اول از 

                                                           
5. Measurement Model 

6. Structural Model 

7. Significance 
8. Composite Reliability 
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ها، رفتند، مدل کلی حاوی تمامی سازهبرای محاسبه معیارهای برازش پایایی شاخص،ضرایب بارهای عاملی مورد برسی قرارگ

( 1اجرا شد که نتیجه حاوی ضرایب استانداردشده در شکل ) SmartPLS 2ابعاد و سواالت پژوهش با استفاده از نرم افزار 

. می باشند.بقیه باالی 4که کمتر از   14 –آمده است. همانگونه که در شکل زیر مشخص است، ضرایب بارهای عاملی بجزسوال 

 004می باشد. بنابراین پ  از حذف این سوال مدل دوباره اجرا شد. با اجرای دوباره مدل تمامی سواالت دارای ضرایب باالی . 4

(. بنابراین معیار اول پایایی شاخص Hulland, 1999سازد که دیگر نیازی به حذف بیشتر سواالت نیست )شدند و تأیید می

 ل به برازش مناسب رسید.سوا 2یعنی ضرایب بارهای عاملی با حذف 

 
( مدل اولیه پژوهش با ضرایب استاندارد شده2شکل)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

02 

 

 
( مدل اصالح شده پژوهش با ضرایب استاندارد شده3شکل)  

های اصلی مدل در مورد سازه Smart PLS 2برای بررسی معیار دوم )پایایی ترکیبی( نتایج خروجی نرم افزار   :پایایی ترکیبی

( مورد سنجش قرار می CRکه در این روش پایایی توسط دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) آمده است، 24در جدول 

گیرد.ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی سواالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است و ضریب پایایی ترکیبی نیز 

 & Fornellمدل های اندازه گیری را مشخص می کند)میزان هبستگی سواالت یك بعد به یکدیگر برای برازش کافی 

Larcker, 1981 نشانگر پایایی قابل قبول 2(. همچنین، مقدار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالتر از ، . /

 (. Moss et al., 1998است)
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 ( بررسی پایایی متغییرهای پژوهش مدل پژوهش24جدول )

 (CR>0پایایی ترکیبی ) ابعاد
 ی کرون باخآلفا

 .0.927554 0.940843 عملکرد

 0.968181 0.972080 مدیریت دانش

 0.952489 0.958195 استراتزیهای کسب وکار

 .0.856469 897627 استراتزی رهبری هزینه

 0.900531 0.926681 استراتزی تمرکز

 0.880830 0.913132 استراتزی تمایز

 ، تأییدکنندۀ پایایی شاخص مناسب مدل است.2/0ای اصلی پژوهش از هباالتر شدن پایایی ترکیبی در مورد سازه
 گیری در روش های اندازهروایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدل :روایی همگرا PLSشود. مقدار مالك به کار برده می

هر AVE مقادیر مربوط به (. Magner et al.,1996)باشد می 004شده(، )میانگین واریان  استخراجAVE 3برای سطح قبولی معیار

 آمده است: 24سازه در جدول 

 متغیرها جهت بررسی روایی همگرا )اولیه( ( نتایج میانگین واریان  استخراج شده24جدول)

 متغیر
یز
ما
ی ت
تز
ترا
اس

کز 
مر
ی ت
تز
ترا
اس

 

ی
بر
ره
ی 
تز
ترا
اس

 

نه
زی
 ه

کس
ی 
ها
زی
رات
ست
ا

ب 

کار
 و

ش
دان
ت 
ری
دی
 م

رد
لک
عم

 

AVE 0.678354 0.717733 0.638003 0.607313 0.576787 0.668841 

( بنابراین، روایی همگرای 26هستند)جدول  004باالتر از  AVE باشد، تمامی مقادیر همانطور که از این جدول مشخص می

 مناسب مدل حاصل شد ه است.

 ساختاری ب( بررسی برازش بخش مدل

 شود.استفاده می t و ضرایب معناداری R2گرا، برای بررسی برازش بخش مدل ساختاری از روش روایی وا

استفاده می شود. منطق انجام این کار بر این اصل استوار  22به منظور سنجش روایی واگرا از روایی تشخیصی :20روایی واگرا

مشاهده  است که یك متغییر مکنون یا سازه باید دارای واریان  تبیین کننده بیشتر با سنجه ها، یا شاخص ها و متغییر های

یا میانگین واریان  استخراج  21AVEگر خود در مقایسه با سایر سازه ها در مدل باشد. برای سنجش روایی واگرا از شاخص 

) واریان  بین آن سازه یا متغییر مکنون( باید ازضریب همبستگی با سایر سازه ها AVEشده استفاده می شود. بر این اساس 

باید از قدر مطلق همبستگی بین آن متغییر مکنون و سایر  AVE. یا به عبارت دیگر جذر یا متغییرهای مکنون بزرگتر باشد

در هر سطر از هبستگی متغییرهای  AVEمتغییرهای مکنون بزرگتر باشد.  همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود جذر 

 که مدل دارای روایی واگرا می باشد. مکنون سطرهای پایین تر خود بزرگتر می باشد که این امر نشان دهنده ی این است

 

                                                           
9. Average variance extracted 
10 convergent validity 
11 discriminant validity 
12 Average Variance Extracted(AVE) 
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 (آزمون روایی تشخیص 26جدول)

تز
ترا
اس

یز
ما
ی ت

 

تز
ترا
اس

رک
تم
ی 

ز
 

تز
ترا
اس

ی 

ی 
بر
ره

نه
زی
 ه

تز
ترا
اس

یه

ی 
ا

ب 
کس کار
 و

ت 
ری
دی
م

ش
دان

 

رد
لک
عم

 

 

 عملکرد 0.817826     

 مدیریت دانش 0.619655 0.759464    

 کسب وکاراستراتزیهای  0.515695 0.657756 0.779302   

 استراتزی رهبری هزینه 0.445499 0.613284 0.759013 0.798750  

 استراتزی تمرکز 0.494022 0.627983 0.729002 0.722420 0.847191 

 استراتزی تمایز 0.526014 0.629429 0.758698 0.713331 0.816353 823622 .0

 

 معیارR2 :وهش، معیار دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژ R2 .استR2  نشان از تأثیری دارد که

زای یك مدل بیشتر های درونمربوط به سازهR2 گذارد. هرچه مقدار زا میزا بر یك متغیر درونیك متغیر برون

را ب ه عنوان مقدار مالك برای  062و  0۸۸، 023( سه مقدار 233۳) 2۸باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین

 R2مشخص است، تمامی مقادیر 22کند. همانطور که از جدولمعرفی می R2، متوسط و قوی مقادیر ضعیف

هستند که این امر نشانگر برازش قوی مدل ساختاری پژوهش است. مقادیر مربوط  00۸۸زا، بیشتر از متغیرهای درون

 نشان داده شده است: 22زای مدل پژوهش حاضر در جدول به تمامی متغیرهای درون

 زای مدل پژوهشهای درونسازهR2 ( مقادیر 22جدول)

 R2مقادیر  متغیر

 0.383972 عملکرد

 0.432643 مدیریت دانش

 .0.919706 استراتزی رهبری هزینه

 0.863045 استراتزی تمرکز

 0.919102 استراتزی تمایز

 

علت اینکه با تایید ویا  می باشد که به tسومین شاخص مربوط به مدلهای بخش ساختاری شاخص ضرایب معنا داری 

 عدم تایید فرضیه ها مرتبط می باشد بعد از تشریح برازش کلی مدل به آن خواهیم پرداخت

 کلیپ( بررسی برازش بخش مدل

تواند برازش استفاده شده است. با بررسی این معیار، محقق می 24GOGکلی از معیار برای سنجش برازش بخش مدل

( 1004) 24توسط تِنِنهاوس و همکاران GoFاری مدل کلی پژوهش خود را کنترل  ماید. معیار گیری و بخش ساختبخش اندازه

 گردد:ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می
 (2)فرمول 

GoF=  

 

                                                           
13. Chin 
14.Goodness of  Fit 
15. Tenenhaus et al 
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 GoFی را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برا 00۸6و  0014، 0002( سه مقدار 2۳2، ص. 1003) 26وِتزِل  و همکاران

 نشان از برازش کلی متوسط مدل پژوهش حاضر دارد:GoF . برای64اند. در پژوهش حاضر، حاصل شدن مقدار معرفی نموده
 برازش مدل کلی GoF( مقادیر 2۳جدول)

 R2مقادیر  ابعاد
Communality 

 

GoF 

 0.506754 0.668841 0.383972 عملکرد

 0.759464 0.576787 0.432643 مدیریت دانش

 0.766012 0.638003 .0.919706 راتزی رهبری هزینهاست

 0.787041 0.717733 0.863045 استراتزی تمرکز

 0.789605 0.678354 0.919102 استراتزی تمایز

 0.7217752 0.6559436 0.6496905 میانگین

  ضرایب معناداریt : (، اعداد معناداری ها درمدل )بخش ساختاریترین معیار برای سنجش رابطۀ بین سازهابتدایی t است. در

های پژوهش است. ها ودر نتیجه تأیید فرضیهبیشترشود، نشان ازصحت رابطۀ بین سازه 2036صورتی که مقدار این اعداد از 

دهد. خالصه خروجی های نرم افزار درجدول های پژوهش رنشان میضرایب معناداری دررابطه میان سازه4شکل 

  ( صورت گرفت۸ضمن نمایش نتایج فرضیه ها رتبه بندی آنها نیز بر اساس ضریب تاثیر شکل) (آورده شده است که4شماره)

 
 

 

 وتاییدفرضیه های اصلی-مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری t( ضرایب معناداری 4شکل)  

                                                           
16. Wetzels et al 
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 (خالصه خروجی های نرم افزار جهت برسی تایید فرضیه ها23جدول)

 رتبه
شماره 

 فرضیه
 شرح فرضیه 

نتیجه  ضریب تاثیر tمقدار

 فرضیه

1 H1           مدیریت دانش             استراتژیهای کسب وکار 
15.504 

 تایید فرضیه 658.

2 H2                 عملکرد                    مدیریت دانش 
6.689 

 تایید فرضیه 620.

3 H3                 یت دانشمدیر               استراتژی تمرکز 
30.519 

 تایید فرضیه 716.

4 H4                   مدیریت دانش               استراتژی تمایز 
24.469 

 تایید فرضیه 751.

5 H5         مدیریت دانش              استراتژی رهبری هزینه 
23.369 

 تایید فرضیه 729.

6 H6    تایید فرضیه 408.=(620.*658.) 6.689-15.504 عملکرد    مدیریت دانش       استراتزیهای کسب وکار 

در  2036آنها از  tهمانطور که در جدول مشهود می باشد کلیه فرضیه های اصلی وفرعی پزوهش با استناد به باالتر بودن مقدار 

 همچنین فرضیه کلی تحقیق تحت عنوان  .درصد  مورد تایید قرار گرفتند 34سطح اطمینان 

 نیز مورد تایید قرار گرفت. لیت های استراتژی های کسب وکار بر عملکرد با نقش تعدیل کننده مدیریت دانش تاثیر قاب

 : گیریبحث و نتیجه

 با توجه به نتایج خروجی نرم افزار در ادامه به تحلیل این نتایج برای تك تك فرضیات وهمچنین کل تحقیق میپردازیم.
 وکار تاثیر مثبت و معناداری برفرایند مدیریت دانش دارد. تحلیل فرضیه اول: استراتژیهای کسب

به « استراتژیهای کسب وکار » با توجه به نتیجه  این فرضیه بر اساس ضریب معناداری مسیر موجود در مدل اصلی شامل سازۀ 

( که ۸م افزار)شکلبه عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. خروجی نر« فرایند مدیریت دانش » عنوان متغیر مستقل و 

بیشتر بوده، و به  2036(، از 240404دهد که ضریب معناداری این مسیر )گرفته شده است، نشان می SmartPLS 2توسط 

گردد، همچنین تأیید می %34همین دلیل، تأثیر  مثبت استراتژیهای کسب وکار بر فرایند مدیریت دانش در سطح اطمینان 

(آورده شده است نیز حاکی از 23(که خالصه آن در جدول شماره)1ایب استاندارد شده )شکلخروجی دیگر نرم افزار حاوی ضر

 کند. .از تغییرات فرایند مدیریت دانش را تبیین می %66آن است که سازه  استراتژیهای کسب وکار به میزان 

تاثیر مثبت ومعنا داری بر  فرایند لذا بر این اساس استراتژیهای کسب وکار به عنوان عواملی شناخته میشود که می تواند 

مدیریت دانش باشد .الزم است که مورد توجه مدیران سازمانی به ویزه مدیران شرکت خودروسازی سایپا واقع گردد نتایج این 

 می باشد . Chang T.C., Chuang S.H.,(2011) پزوهش هم راستا با نتایج پژوهشهای

 اثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد.تحلیل فرضیه دوم : فرایند مدیریت دانش ت

به « فرایند مدیریت دانش » با توجه به تایید این فرضیه براساس  ضریب معناداری مسیر موجود در مدل اصلی شامل متغیر 

 SmartPLS( که توسط نرم افزار ۸به عنوان متغیر وابسته که خروجی ان هم  )شکل« عملکرد سازمان » عنوان متغیر مستقل و 

بیشتر بوده، و به همین دلیل، تأثیر  مدیریت  2036(، از 606۳3دهد ، ضریب معناداری این مسیر )گرفته شده است، نشان می 2

گردد، همچنین خروجی دیگر نرم افزار حاوی ضرایب استاندارد شده تأیید می %34دانش بر عملکرد سازمان در سطح اطمینان 

(آورده شده است نیز حاکی از آن است که متغیر فرایند مدیریت دانش به میزان 23ماره)(که خالصه آن در جدول ش1)شکل

 کند.از تغییرات متغیر عملکرد سازمان را تبیین می 61%

لذا براین اساس عملکرد سازمان نیز می تواند توسط متغیرفرایندهای مدیریت دانش تحت تاثیر قرار گیرد ،به عبارتی 

دانش در عملکرد سازمان تاثیر گذار می باشد.به همین جهت مقوله مدیریت دانش در سازمانها از دیگرفرایندهای مدیریت 

اهمیت ویزه ایی برای مدیریت سازمان برخوردار خواهد شدکه الزم است مدیران سازمانی به ویژه مدیران شرکت خودروسازی 

ای مدیریت دانش اختصاص دهند تا بتوانند بر عملکرد سایپا در برنامه های استراتزیك خود جایگاه ویزه ایی برای فراینده

و (1931امینی و انعامی)،مثبت سازمان تاثیر گذار باشند.نتایج این تحقیق نیز هم راستا با نتایج تحقیقات 
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می باشد که خود بیانگر صحت نتایج پروهش حاضر  Chang T.C., Chuang S.H.,(2011)و (0212یانگ)،2010)کارو)

 می باشد.

 ل فرضیه سوم : استراتژی تمرکز  تاثیر مثبت و معناداری بر فرایند مدیریت دانش  دارد.تحلی

از ابعاد سازه استراتژیهای کسب « استراتژی تمرکز » براساس ضریب معناداری مسیر موجود در مدل اصلی شامل متغییر 

( که ۸ته استفاده شده است. خروجی )شکلبه عنوان متغیر وابس« فرایند مدیریت دانش  » وکاربه عنوان متغیر مستقل و 

بیشتر  2036(، از ۸00423دهد که ضریب معناداری این مسیر )گرفته شده است، نشان می SmartPLS 2توسط نرم افزار 

گردد، همچنین تأیید می %34بوده، و به همین دلیل، تأثیر  مثبت استراتژی تمرکز  بر فرایند مدیریت دانش در سطح اطمینان 

(آورده شده است نیز حاکی از آن است که متغیر استراتژی 23( که  در جدول شماره)1ه نتایج خروجی مربوطه)شکل خالص

کند.با توجه تایید این فرضیه به عوان یکی از از تغییرات متغیر فرایند مدیریت دانش  را تبیین می %21تمرکز به میزان 

استراتی تمرکز به عنوان یکی از استراتزیهای بازار که توسط کسب فرضیات فرعی تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که 

وکارها ومدیران بازاریابی این موسسات اتخاذ میگردد تاثیر به سزایی بر مدیریت دانش دارد به طوری که هم به تنهایی وهم در 

ه مدیران استراتژیك وبرنامه ریزی این کنار سایر استراتژیهای کسب وکار مانند استراتزی تمایز ورهبری هزینه میتواند مورد توج

 هم راستا میابشد.Chang, S.-H. Chuang (1022)ازجملهواحد ها قرار گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای پیشین 

 تحلیل فرضیه چهارم : استراتژی تمایز  تاثیر مثبت و معناداری بر فرایند مدیریت دانش  دارد.

به عنوان متغیر « استراتژی تمایز  » ریب معناداری مسیر موجود در مدل اصلی شامل متغیر برای بررسی این فرضیه از ض

( که توسط نرم افزار ۸به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. خروجی )شکل« فرایند مدیریت دانش  » مستقل و 

SmartPLS 2 بیشتر بوده، و به همین  2036(، از 140463که ضریب معناداری این مسیر ) دهد گرفته شده است، نشان می

 گردد، تأیید می %34دلیل، تأثیر  مثبت مشتری گرایی بر پیامدهای رفتاری در سطح اطمینان 

(آورده شده است نیز حاکی از آن است که 23( که آن در جدول شماره)1همچنین خالصه نتایج خروجی مربوطه)شکل 

 کند. تغیر فرایند مدیریت دانش  را تبیین میاز تغییرات م %24استراتژی تمایز  به میزان 

.تاثیرمعناداربا ضریب تاثیر باالی  این متغیر نیز مانند متغیر استراتژی تمرکز واهمیت آنها در تاثیرگذاری در قالب استراتزیهای 

گردد که مدیران کسب وکار بر فرایند مدیرت دانش همانطور که در تحلیل مربوط به فرضیه قبلی به آن اشاره شدبا عث می

سازمانی به ویژه مدیران خودروسازی سایپا گرایش به این استراتژی را  در راس برنامه های استراتزیك سازمان فروش خود قرار 

دهند.چرا که میزان ضریب تاثیر این استراتزی از سایر استراژیهای کسب وکارچه از لحاظ آماری  وچه همراستایی با نتایج سایر 

رت گرفته به ویزه در صنعت خودرو چشمگیر تر می باشداز جمله این تحقیقات که در گذشته صورت گرفته پژوهش های صو

 Chang, S.-H. Chuang (1022ونتایج مشابه نتایج این فرضیه را نشان داده اند عبارتند از : )

 انش دارد.تحلیل فرضیه پنجم : استراتژی رهبری هزینه تاثیر مثبت و معناداری برفرایند مدیریت د

فرایند » به عنوان متغیر مستقل و « استراتژی رهبری هزینه » نتایج ضریب معناداری مسیر موجود در مدل اصلی شامل متغیر 

گرفته شده  SmartPLS 2( که توسط نرم افزار ۸به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. خروجی )شکل« مدیریت دانش

بیشتر بوده، و به همین دلیل، تأثیر  مثبت استراتژی  2036(، از 1۸0۸63ری این مسیر )دهد که ضریب معنادااست، نشان می

(  1گردد، همچنین خالصه نتایج خروجی مربوطه)شکل تأیید می %34رهبری هزینه برفرایند مدیریت دانش در سطح اطمینان 

از تغییرات  %2۸ی رهبری هزینه به میزان .(آورده شده است نیز حاکی از آن است که متغیر  استراتژ23که در جدول شماره)

 کند.فرایند مدیریت دانش را تبیین می

ضریب تاثیر نزدیك این استراتژی به استراتژی تمایز حاکی از این است که شرکت های خودروسازی در بازار ناچار به رقابت 

ر قیمتی به ویزه در صنعت خودروی ایران که قیمتی با رقبا خود بر سر کسب سهم بیشتر بازار هستند لذا رهبر بودن در بازا

قیمت خودرو تاثیر بسیار باالیی بر انتخاب خریداران دارد موضوع جدیدی نیست که مدیران صنعت خودرو کشور به ویژه 
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 دوخودرو ساز بزرگ سایپا وایران خودرو از آن غافل باشند نتایج این فرضیه تاییدی است بر تاثیر این استراتژی بر فرایند

 می باشد. Chang, S.-H. Chuang (1022مدیریت دانش .که هم راستا با نتایج پروهشهای پیشین از جمله )

  نقش میانجی وتعدیل کننده برتاثیر قابلیت های استراتژی های کسب وکاربر عملکرد دارد. تحلیل فرضیه ششم: مدیریت دانش 

به عنوان « استراتژیهای کسب وکار » مدل اصلی شامل سازۀ  برای بررسی این فرضیه از ضریب معناداری مسیر موجود در

به عنوان متغیر وابسته وهمچنین فرایند مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است. « عملکرد» متغیر مستقل و 

مسیر دهد که ضریب معناداری این گرفته شده است، نشان می SmartPLS 2( که توسط نرم افزار ۸خروجی )شکل

بیشتر بوده، و به همین دلیل، تأثیر  مثبت متغیر فرایند مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی   2036(، از 606۳3-و240404)

گردد، همچنین خروجی دیگر نرم تأیید می %34بر تاثیر متغیر استراتزیهای کسب وکار بر عملکرد سازمان در سطح اطمینان 

(آورده شده است نیز حاکی از آن است که سازه 23(که خالصه آن در جدول شماره)1ه )شکلافزار حاوی ضرایب استاندارد شد

کند. ویا به از تغییرات عملکردسازمان را تبیین می %42استراتژیهای کسب وکار از طریق فرایند مدیریت دانش به میزان 

 های کسب وکار برعملکردسازمان رابه عهده دارد.نقش میانجی درتاثیراستراتزی%42عبارتی دیگر فرایند مدیریت دانش به میزان 

از نتیجه این فرضیه به عناون فرضیه کلی وهدف اصلی این تحقیق چنین استنباط میشود که فرایند مدیریت دانش نه تنها 

عملکرد نیز تاثیر مثبت ومعناداری بر عملکرد سازمان دارد بلکه به عنوان یك متغیر میانجی تاثیر استاتژیهای کسب وکار را بر 

تعدیل میکند .از این نظر که این فرایندها تسهیل کننده تاثیر گذاری استراتژیهای کسب وکار میباشند دارای اهمیت برای 

سازمانها به ویژه شرکت خودروسازی سایپا می باشد.نتایج این فرضیه نیز مانند سایر فرضیه ها هم راستا با نتایج بسیاری از 

 . Chang, S.-H. Chuang (1022شین میباشد که تعدادی از آنها عبارتند از: )تحقیقات صورت گرفته پی

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق وتایید کلیه مفروضات تحقیق ،تاثیر استراتژیهای کسب وکار از طریق فرایند مدیریت 

 ن طراحی شده بود تایید گردیده لذا براینتحقسق که براساس نتایج تحقیقات پیشیدانش بر بهبود عملکرد سازمان مدل اولیه 

به مدیران ، متخصصان وبه ویژه محققان جهت استفاده در تحقیقات آتی به عنوان پایه مطالعات خود  پیشنهاد  اساس

 که سایر پیشنهادات مبتنی برنتایج فرضیه ها به شرح زیر می باشند.میگردد

 :پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق

می باشند که با شرکت خودروسازی سایپا مهمترین بهره بردار نتایج تحقیق حاضر،   ه در فصل اول ذکر شد ،همانطور ک

که تاثیر  استرتژیهای کسب وکار شامل استراتژی تمرکز،استراتژی تمایز واستراتژی رهبری هزینه استفاده از نتایج این تحقیق 

نسبت به انتخاب استراتژیهای مدیریت دانش در جامعه اماری مذکور میتواند  بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی فرایند 

 اقدام کنند. جهت بهبود شرایط فروش وعملکرد ناشی از آن مناسب

.بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و با تو جه به هر کدام از متغیر ها ،فرضیه ها و مراحل طی شده در طول 

 زیر به مدیران ،متخصصان و دست اندر کاران شرکت خودروسازی سایپا ارائه میشود: تحقیق پیشنهادات

با توجه به اثبات اینکه  استراتژیهای کسب وکار تاثیر مثبت و معناداری برفرایند مدیریت دانش دارند.  واهمیتی که  .2

شنهاد می شو د مدیران تدوین در بهبود عملکرد شرکت در شرکت خودروسازی سایپا دارد پی فرایندهای مدیریت دانش

استراتزیهای مناسب ر ادر اولویت برنامه ریزی کالن شرکت قراردهند  چرا که این استراتژیهابر فرایندهای مدیریت دانش 

 که خود  منجر به  بهبود عملکرهای فروشومالی وهمچنین ارتباطی سازمان میشود،تاثیر گذار می باشد.

سازمان  ارشد مدیران که شود می متغیر فرایند مدیریت بر متغیر عملکرد سازمان  پیشنهادبا توجه به تایید تاثیر گذاری  .1

برای استقرار وتقویت فایندهای مدیریت دانش تالش کنند وفرهنگ سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش را در تمام  عمالً

 زمینه تا ، یت دانش عمل نمایند تا در کل فرایندهای مدیر عنوان سرمشق سطوح سازمانی حاکم نموده خو.د به عنوان 

 فراهم گردد. نیز سازمان تر پایین سطوح برای این فرایندها  در ای

شود از براساس نتایج حاصل از تحقیق وتاییدفرضیه تأثیر  مثبت استراتژی تمرکز  بر فرایند مدیریت دانش توصیه می .۸

 وکار بر فرایند مدیریت دانش غافل نمانند. اتخاذ این استراتژی به عناون یکی از استراتژیهای موثر کسب
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شود با توجه به تاثیرمعناداربا ضریب تاثیر باالی متغیراستراتژی تمایز ، مانند متغیر استراتژی تمرکز واهمیت پیشنهاد می .4

آنها در تاثیرگذاری در قالب استراتزیهای کسب وکار بر فرایند مدیرت دانش مدیران سازمانی به ویژه مدیران 

 دروسازی سایپا گرایش به این استراتژی را  در راس برنامه های استراتزیك سازمان فروش خود قرار دهندخو

فرایند » به عنوان متغیر مستقل بر « استراتژی رهبری هزینه » براساس نتایج بدست آمده فرضیه تاثیر مثبت ومعنا دار  .4

تخصصان شرکت ها وسازمانها به ویژه شرکت خودروسازی شودکه مبه عنوان متغیر وابسته  پیشنهاد می« مدیریت دانش

سایپا  با بازنگری فرایندهای طراحی تولیدوتوزیع خود اقدام جدی جهت به حداقل رساندن هزینه های تولید وتوزیع 

ن رهبر خود نموده ونه تنها خود را در بازار رقابت از حمله های مبتنی بر رقابت قیمتی رقبا مصون نگه دارد بلکه به عنوا

 بازار را به تسخیر خود درآورد.

 با توجه به نتایج تحقیق به  محققین آتی پیشنهادات زیر  ارائه می گردد: :پیشنهادهایی  برای تحقیقات آتی

با توجه به این که جامعه آماری این تحقیق صرفا در حامعه آماری شرکت خوردوسازی سایپا)متشکل از بخشی از کارکنان  .2

می باشد است می توان این تحقیق را روی جوامع  2۸34ریزی ، بازرگانی ، فروش وارتباطات ( در سال  واحدهای برنامه

 دیگر به جهت مقایسه با نتایج به دست آمده از این تحقیق انجام داد. 

-ردد در تحقیقگشود، توصیه میهاو رفتارهای متفاوتی در اقراد میهای جنسیتی باعث ایجاد انگیزهبا توجه به اینکه تفاوت .1

 های آتی این عامل به عنوان یك متغیر تعدیلگر مورد استفاده قرار گیرد. 

با توجه به اینکه عوامل دیگری چون  تجربه و تحصیالت کارمندان ،ویژگی های شخصیتی،سن،و.......میتوانند بر عملکرد  .۸

 امل در تحقیقات آتی توصیه می گردد.سازمانی تاثیر گذار باشند لذا بسط و تو سعه مدل و  بررسی تاثیر سایر عو

بررسی و مطالعه در جهت شناسایی عوامل دیگر موثر بر فرایندهای مدیریت دانش  به عنوان عامل  موثر بر عملکرد  .4

 سازمانی وهمچنین شناسایی سایر پیامدهای مدیریت دانش در سازمان..

 : منابع
های دفاعی. مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در راهبرد نوآوری در سازمان(. مدیریت دانش و 2۸32امینی، آرمین. سهراب انعامی. ) .2

 های دفاعی سازمان

 روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب (2۸۳1)خاکی، غالمرضا، .1

 برسی نقش میانجی گرانه قابلیت های بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیك  ). 2۸۳3 (؛عارفه ،روشنی ؛بهرام ،خیری .۸

 انتشارات (سیمپلی  و برنامه لیزرل با ) اقتصادی اجتماعی، تحقیقات در ساختاری معادالت سازی مدل .( 1388 ) خلیل کالنتری، .4

  41ص .اول چاپ صب،ا فرهنگ

  .دانش تهران مدیریت آینده/گروه توسعه مشاوران ( شرکت2۸۳4سازی،) وپیاده ها مدیریت دانش مفاهیم،تجربه .4

 ( شناخت روش علمی در علوم رفتاری ، انتشارات سمت ، چاپ سوم . 2۸۳3هومن ، حیدرعلی ) .6
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