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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکتهای بین المللی شدده ایراندی اسدت
جامعه آماری پژوهش شرکتهای بین المللی شده فعال در بورس اوراق بهادار تهدران در ندنایش شدیمیایی و مدواد ید ایی
است ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایدی محتدوا و پایدایی
آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است نتدای حاندا از تحلیدا دادههدا نشدان داد کده سدطا بکدارگیری
مدیریت دانش در شرکت ها در حد مطلوبی قرار دارد همچندین رابطده معندی داری بدین مددیریت داندش و اجدزای آن بدا
عملکرد سازمانی وجود دارد به عالوه نتای تحلیاها نشان میدهد که از میان اجزای مدیریت دانش بیشدترین ارتبداب بدین
بعد تحصیا دانش با عملکرد سازمانی دیده می شود در حالی کده بعدد توسدعه داندش کمتدرین همبسدتگی و ارتبداب را بدا
عملکرد سازمانی دارد ضمناً رابطه بین متغیرهای مستقا و وابسته مثبت بوده و با افزایش نمره هر یک از اجدزای مددیریت
دانش ،عملکرد سازمانی نیز افزایش مییابد
واژههای کلیدی :بورس ،شرکتهای بین المللی ،عملکرد سازمانی ،مدیریت دانش
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مقدمه

اقتصددادی و مزیددت رقددابتی تشدداید داده شددده اسددت

با تحوالت سریش و شتابان محیط بین المللدی و گد ر

امروزه سازمانها پایههای مزیت رقابتی پایدار خود را بر

از جامعه ننعتی به جامعه اطالعاتی و مواجه اقتصادهای

دارایددیهددای ندداملموس و سددرمایههددای فکددری خددود بنددا

ملی با اقتصاد جهانی ،رقابت جهانی شرکتها از اهمیت

مینهند این امر به ویدژه در مدورد سدازمانهدایی کده در

و جایگاه فراوانی برخوردار شده اسدت رقابدت جهدانی،

بعد بین المللی فعال هستند و با رقبای جهانی مواجه اندد،

شرکتهای تجاری را ملزم مدیسدازد تدا بده طدور دقیدق

بیشدتر مصدداق دارد (فایرسدتون و مدک الدروی:6933 ،

هدف خود را بررسی کرده ،توجه فراوانی بده انتاداو و

)29

دنبددال کددردن اسددتراتژیهددایی بددرای ورود بدده بازارهددای

پژوهش های انجام شده در سازمانهای موفدق نشدان

جهددانی یددا بدده عبددارتی بددین المللددی شدددن داشددته باشددند

داده است که بهره وری ،سودآوری ،واکدنش سدریش بده

(شاهقلیان )61 :6931 ،شرکتهایی که نتوانندد خدود را

نیاز مشتری ،کاهش هزینه و باالخره کیفیدت مطلدوو از

با این شرایط وفق دهند و همچون گ شته فعالیدت خدود

آن شددرکتهددایی نیسددت کدده سددرمایه ،ماشددین آالت و

را به حوزه محلی محددود کنندد ،دیدر یدا زود از ندحنه

نیروی انسانی بیشدتری دارندد بلکده سدازمانهدای موفدق

رقابددت حد ف شددده و جددای خددود را بدده شددرکتهددایی

آنهایی هستند که نیروی انسانی دانشگر بیشدتری دارندد

می دهند که پیشاپیش نیاز به فعالیت در عرنه بین الملدا

و از نیددروی انسددانی بددرای یلبدده بددر محددیط پددر رقابددت و

را درک کددرده و در ایددن راه اقدددامات الزم را انجددام

تغییرپ یر کسب و کار اسدتفاده مدیکنندد سدازمانهدای

دادهاند شرکتهای ایرانی نیز از این قاعده مسدتثنی نبدوده

موفق آنهایی هستند که دانش پرسنا خود را به توانایی

و بین المللی شدن برای آنهدا نیدز یدک فرایندد اجتنداو

سازمانی تبدیا میکنند (قلیچ لدی )13 :6933 ،در واقدش

ناپ یر است (فروزنده)11-19 :6931 ،

این مدیریت دانش است که به عنوان یک فرایند با خلق

در محیط رقابتی امروز ،بقای بنگاههای اقتصدادی در

و کسب ،حف و تسهیم و بکارگیری سرمایههای فکری

گرو بهبود مسدتمر عملکدرد بده من دور حفد و افدزایش

(سرمایههای انسانی ،ساختاری و رابطهای) ،سازمانهدا را

توان رقابتی و کسب منافش بیشتر اسدت پژوهشدگران بده

در تغییر و سازگاری با اقتصاد جدید دانش محور یداری

طرق ماتلف به بررسی عملکرد شرکتهای بین المللدی

میدهد و منجر به ایجاد و حف مزیت رقدابتی پایددار از

شده پرداخته اند و اثر متغیرهای گوناگون را بر عملکدرد

طریق نوآوری و یادگیری و افدزایش عملکدرد کسدب و

آنها بررسی کدردهاندد؛ لدیکن تداکنون رابطده مددیریت

کار مدیشدود چنانچده مددیریت داندش بدا هوشدمندی و

دانش با عملکرد کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت

برنامه ریزی ،طراحی و پیداده گدردد ،مدیتواندد تواندایی

(پروست و مهاردت)61 :6931 ،

سازمانها را بدرای تحقدق رسدالت و مأموریدت ،رقابدت،

این موضوع که دانش یک منبش بسیار مهم بدرای هدر
سددازمانی اسددت امددری بدددیهی و مددورد تأییددد و پد یرش

کدددارایی ،اثرباشدددی و تغییدددر و تحدددول بهبدددود باشدددد
(فایرستون و مک الروی)11 :6933 ،

گستردهای است و مدیریت مؤثر داندش بده عندوان ابدزار

در این راسدتا ،برخدی از اندیشدمندان و نداحبن ران

یددک

معانر اظهار مدیدارندد کده داندش ،منبدش عمدده کسدب

سددازمان و حتددی یددک کشددور جهددت دسددتیابی بدده رشددد

مزیددت رقددابتی پایدددار محسددوو م دیشددود و بدده من ددور

مهددم اسددتراتژیک در دسددتیابی بدده اهددداف خددا
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دستیابی سدازمانهدا بده چندین مزیتدی ،فرآیندد مددیریت

مجموعه این فعالیتها عنوان مدیریت دانش را بده خدود

دانش میتواند به عنوان یک فرنت استراتژیک ،مدورد

گرفددت (اخددوان و بدداقری )91 :6933 ،بدددین ترتیددب

توجه قرار گیرد توجه به مددیریت داندش و حمایدت از

مدددیریت دانددش را مددیتددوان مفهددومی ب درای تونددیف

آن ،شددرایط مطلددوبی را بددرای هددر سددازمانی بدده وجددود

فرآیندددهایی دانسددت کدده از طریددق آن سددازمانهددا بدده

می آورد تدا عدالوه بدر اینکده در محدیط پیچیدده رقدابتی

شناسددایی ،جمددشآوری ،سددازماندهی ،ذخیددره و تسددهیم

حیددات مسددتمر داشددته باشددد ،بتوانددد پیشددتاز عرنددههددای

دانش با هدف خلق ارزش و دسدتیابی بده مزیدت رقدابتی

ماتلف فعالیت باشد (قلیچ لی)16 :6933 ،

میپردازند (داون ورت)29-22 :6933 ،

ل ا مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکدرد

مدیریت دانش فرایند سیسدتماتیک منسدجمی اسدت

سدازمانی در شدرکتهددا از اهمیدت و ضدرورت فراوانددی

که ترکیب مناسدبی از فنداوریهدای اطالعداتی و تعامدا

برخوردار است در ایدن راسدتا ،پدژوهش حاضدر ضدمن

انسانی را به کار میگیرد تا سرمایههای دانش سازمان را

بررسی وضدعیت مددیریت داندش در شدرکتهدای بدین

شناسایی ،تحصیا و تسهیم کندد ایدن سدرمایههدا شداما

المللی شده ،به بررسی رابطه مدیریت دانش بدا عملکدرد

پایگدداههددای اطالعدداتی ،اسددناد ،سیاسددتهددا و رویددههددا

در این شرکتها میپردازد

میشود عالوه بر این ،هدم داندش آشدکار و هدم داندش

از مدروری کوتداه بدر مبدانی ن دری و

ضمنی کارکنان را شاما میشود و از روشهدای متندوع

در ادامه ،پد

پیشددینه پددژوهش ،تلگددوی مفهددومی ،فرضددیههددا و روش

و گسترده برای توسعه ،بکارگیری و نگهداری دانش در

از تجزیده و تحلیدا دادههدای

داخددا یددک سددازمان اسددتفاده مددیکنددد (راسموسددن و

حاندا از مطالعدده میدددانی ،پیشدنهاداتی کدداربردی بددرای

نیلسددن )2166 ،6مدددیریت دانددش در سدده سددطا فددردی،

شرکتهدای بدین المللدی و همده سدازمانهدا و نهادهدای

سیسددتمی و سددازمانی رخ م دیده دد و بکددارگیری چنددین

ذیربط در جهت بهبود فعالیدتهدا و عملکدرد بهتدر ارایده

دانشددی مسددتلزم اسددتادام ،انگیددزش ،ارتباطددات و رفتددار

شده است

مناسب است برای اینکه قادر باشیم دانش را در سازمان

پژوهش بیان شدده و پد

مدیریت نماییم ،باید ابتدا درک نماییم دانش چیسدت و
پیشینه پژوهش

چگونه از آن استفاده مناسدب و مدؤثر بده عمدا آوریدم

در عصر تحوالت و تغییرات سریش ،سازمانهدایی در

همینطور باید ساختارهای ارتباطی رسدمی و ییررسدمی

جرگه مؤسسات موفق قرار مدیگیرندد کده مرتبداً داندش

و شبکههایی به من ور انتقال و توزیش داندش در سدازمان

جدید تولیدد نمدوده ،آن را در سدطا سدازمان گسدترش

ایجاد گردد (اومرزل 2و همکاران)2166 ،

داده و با سرعت زیداد از آن در محصدوالت و خددماتی

اگرچه در درک و استنباب مدیریت دانش اخدتالف

که ارایه می دهندد اسدتفاده نمایندد بده همدین دلیدا و بدر

ن رهددایی وجددود دارد ،امددا مددرور مفدداهیم مربددوب بدده

اساس واقعیت های م کور بود که در اوایدا دهده 6331

مدیریت دانش نشان میدهد کده مددیریت داندش یدک

میالدی و با توسعه ن ریه مهندسی مجدد فرآیندها اولین

فرآیند مستمر در سازمانهاست و با کسب مندابش دانشدی

گام برای ایجاد سداز وکارهدای احصدا ،ذخیدرهسدازی و
اسددتفاده از دانددش در سددازمان برداشددته شددد و سدد

1 Rasmussen & Nielsen
2 Omerzel
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مرتبط آیاز و با استفاده درسدت از آن ادامده مدییابدد و

تمایز قائا شد دانش نریا میتواند بده آسدانی توسدط

مرور ادبیات پدژوهش نیدز مویدد ایدن ن در اسدت (رکدن

رقبا ک دی شدود ،در حدالی کده داندش ضدمنی کده منبدش

المان 6و همکاران )2166 ،در مورد فرایندهای مدیریت

مرتبط تر با مزیت رقابتی است این گونده نیسدت داندش

دانددش اتفدداق آرا وجددود ندددارد و تدداکنون بسددیاری از

ضمنی ،به قسمتی از مهارت افراد اطالق میشود کده بده

نویسندگان مدل هایی را در زمینه مددیریت داندش ارایده

آسانی عمومی نمیشود و نیز نمیتوان آن را بده راحتدی

دادهاند که بیشدتر آنهدا از ن در محتدوایی ،تقریبداً مشدابه

کدگ اری یا ک ی برداری کدرد داندش ضدمنی معمدوالً

یکدیگرنددد ،امددا دارای وا ههددا و مراحلددی بددا ترتیبددات

وابستگی محتوایی دارد که از نمونههای آن میتدوان بده

متفاوت هستند در پدژوهش حاضدر مددیریت داندش بدر

داندش ناشددی از حددا مسدأله در یددک محتددوای سددازمانی

اسدداس مدددلهددای چددن و محمددد ( )2111و پروبسددت و

خا

اشاره کرد این موضوع بدان مفهوم است که اگر

همکددداران ( )2116شددداما شدددش فعالیدددت تشددداید،

چه دانش در افدراد اسدت ،امدا مدیتدوان آن را در درون

تحصیا ،تسهیم ،توسعه ،بکدارگیری و نگهدداری داندش

سازمان مفصدا بنددی نمدود از آنجدا کده تقلیدد و ک دی

است

برداری از دانش ضمنی بسیار سات و تا حدی نداممکن
است ،این نوع دانش به عنوان جزئی از قابلیت سدازمانی

رابطه مدیریت دانش با کسب مزیت رقابتی

به منبش مزیت رقابتی پایدار تبدیا میکند؛ زیدرا ماهیدت

در بسددیاری از مطالعددات اخیددر در زمیندده مدددیریت

تجمعی دانش سازمان ،از نرف زمدان و کسدب تجربده

استراتژیک ،بر نقش مددیریت داندش ،بده عندوان پایده و

شکاگرفته و منبش مانش از تقلید و منبش منحصر بده فدردی

اساس مزیت رقدابتی سدازمانهدا تاکیدد شدده اسدت؛ امدا

برای سازمان است (هارلو)2113 ،9

همچنددان ایددن منبددش ارزشددمند در سددازمانهددا ب ده خددوبی

مکتب مدیریت مبتنی بر دانش دارای پشتوانه تجربی

مدیریت نمی شود گروهی از نداحب ن دران در مدورد

قابا مالح های است مطالعات انجام شده تأثیر مسدتقیم

رقابت پ یری معتقدند که یک شرکت زمانی مدیتواندد

دانش کارکندان بدر مزیدت رقدابتی ،رشدد فدروش ،سدهم

پیروز یک نبرد رقابتی شود که دارای دانش مناسبتر از

بددازار ،سددودآوری و ارزش افددزوده کارکنددان را نشددان

رقبایش باشد از ایدن دیددگاه ،رقابدت پد یری اساسداً از

میدهد در دیدگاه مبتنی بر دانش ،مزیت رقابتی پایددار

شرکت و دانش آن ناشی میشود (دراچ)2111 ،2
دانش منبعی مناسب برای کسب مزیت رقابتی است،
چرا که یک شدرکت ،زمدانی کده دارای داندش مناسدب

تنها از طریق دانش نصیب سازمانها میشود و سازمانها
قادرند با یادگیری داندش بیشدتر ،در جهدت دسدتیابی بده
مزیت رقابتی پایدار گام بردارند

باشد ،میتواند از ایدن داندش بدرای کداهش هزیندههدای

در دیددددگاه مبتندددی بدددر مندددابش نیدددز ،دارایدددیهدددای

نهایی خود در بسیاری از حوزه ها ،اسدتفاده کندد بندا بده

استراتژیک سازمانها ،باید ارزشمند ،منحصدر بده فدرد و

گفته پوالنی ( )6331با توجه به سهم داندش در افدزایش

ییر قابا جایگزین بوده و در این میدان داندش سدازمانی،

رقابت پ یری ،باید بدین داندش ندریا و داندش ضدمنی

بددیش از هددر عامددا دیگددری در کسددب مزیددت رقددابتی
سددازمانهددا نقددش دارد در میددان انددواع ماتلددف دانددش،

1 Roknuzzaman
2 Darroch

3 Harlow
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شرکتها مناسبترین منبش رقابت پ یری را دانش تیمی

مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
با بررسی و تحلیا دانش و اهمیدت ویژگدیهدای آن

و دانش فنی کارکنان میدانند
دانش عالوه بر اینکه عاملی مهم برای جد و مندابش،

در حیطدده عملکددرد سددازمانهددا م دیتددوان دریافددت کدده

کاربرد کارآمد قابلیتها و هماهنگی بین قابلیتها بدرای

برخورداری از داندش و اطالعدات روزآمدد بدرای ادامده

دستیابی به مزیت رقابتی است ،یکی از مهدمتدرین مندابش

حیات سازمانها بده یدک ضدرورت تبددیا شدده اسدت؛

نوآوری سازمان ،فرآیندها و محصول نیز اسدت در ایدن

بنابراین ،مدیریت سازمان هدا بایدد بدا تکیده بدر مددیریت

راستا سدازمانهدای متمرکدز بدر ندوآوری و پاسداگویی

دانش امکان اتااذ تصمیمات معقول تدر در موضدوعات

مطلددوو تددر بدده الزامددات بددازار بددرای بهددره بددرداری از

مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند از

تکنولو یهای موجود و فرنتهای فراروی خدود الزم

این رو مدیریت دانش مقولهای مهدم تدر از خدود داندش

است قابلیتهای فنی ،تکنولو ی ،بازاریدابی و محتدوایی

محسوو میشود؛ و ایجاد محیطی برای اشتراک ،انتقال

را از طریق تولید دانش جدید و با ترکیب دانش موجود

و تقابا دانش در میان اعضای سازمان از اهداف اولیهای

ایجاد نمایند (موهایدین 6و همکارانش)2111 ،

است که بدین من ور ضروری به ن در میرسد ،چرا کده
مدددیریت دان دش م دیتوانددد گسددترهای از ویژگددیهددای

عوامل موفقیت اجرای مدیریت دانش
وضعیت عواما حیاتی موفقیدت مددیریت داندش در
سددازمان ،نقشددی اساسددی در شکسددت یددا موفقیددت طددر

عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکتها به عملکرد
هوشمندانه تر ،بهبود باشد (پروست و مهداردت:6931 ،
)619

مدیریت داندش سدازمان دارد عددم ارزیدابی مناسدب از

امروزه به دانش به عنوان اهرم اسدتراتژیک عملکدرد

آمادگی فردی و سازمانی برای مدیریت دانش میتواندد

سازمانی ،توجده روزافزوندی مدیشدود در عصدر حاضدر

خسارت های مشهودی به لحاظ هزینه ،زمان و انر ی بده

بیشتر شرکتهای خصونی به اهمیت دانش و مددیریت

بدددار آورد آگددداهی از ایدددن مجموعددده عوامدددا بدددرای

آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در نحنه رقدابتی پدی

سازمانها ،آنها را در توجه به مسائا مهم در طراحدی و

برده اند مدیریت دانش تضمین کننده برتدریهدای بلندد

اجرای طر مدیریت دانش یاری خواهد داد مطالعدات

مدت برای سازمانها و جوامش و میزان بهره گیری آنهدا

زیادی بر روی عواما موفقیت مدیریت داندش ندورت

از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی است نداحب

پ یرفته که در مجموع میتوان به عواما و انولی ن یدر

ن ران مدیریت معتقدند که فوایدد بکدارگیری مددیریت

راهبرد و هدف ،فناوری اطالعات ،زیرساخت سدازمانی،

دانددش شدداما افددزایش یددادگیری سددازمانی ،مدددیریت

انگیزش کارکنان ،رهبری و پشتیبانی مدیریت ،آموزش،

پیشددرفته سددرمایههددای ذهنددی ،افددزایش کارآمدددی و

منابش سازمانی ،فرآیندها و فعالیتها ،سداختار سدازمانی،

اثرباشی عملکردها و پیشرفت مداوم و مسدتمر سدازمان

ارتباطات و کار گروهی اشاره کرد (چوی 2و همکاران،

است (داون ورت)61 :6933 ،

)2119

1 Mohayidin
2 Choi
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گولددد 1و همکددارانش ( )2116در پژوهشددی تددأثیر

پیشینه تجربی
در ارتبدداب بددا موضددوع مدددیریت دانددش و عملکددرد

فرایند دانش را بر روی عملکرد سازمانی بررسی کردند

شددرکتهددا پددژوهشهددای چندددی توسددط پژوهشددگران

آنهددا در پددژوهش خددود بددرای تأیی دد تجربددی توانددایی

داخلی و خارجی انجدام شدده اسدت کده بده اختصدار بده

مدیریت دانش بر روی بهبدود عملکدرد سدازمانی تدالش

برخی از آنها اشاره میشود:

نمودند نتای حانا نشان میدهد جمش آوری و تسهیم

الو و انجای )2113( 6پژوهشی بدرای بررسدی رابطده
میان مدیریت دانش و عملکرد سدازمانی انجدام دادندد و

دانش جدید میتواند برای سازمان مزیت رقدابتی فدراهم
کند و در نهایت باعث بهبود در عملکرد سازمان شود

مدلی از پژوهشهای خود به دسدت آوردندد کده در آن

روزدار ( )6932به بررسی تدأثیر مددیریت داندش بدر

مدیریت دانش از طریق بهبدود فرایندد تجدارت و بهبدود

عملکرد مدیران پرداختده اسدت او در ایدن پدژوهش بده

ارایه خدمات و محصوالت ،در نهایدت منجدر بده بهبدود

عملکدرد مددیران گددروه بهمدن در شددهر تهدران در سددال

عملکرد سازمانی خواهد شد

 6936میپردازد نتای تحقدق بیدانگر آن اسدت کده بدین

خلیفا 2و همکارانش ( )2113در پژوهشی به بررسدی

مدیریت دانش و افزایش نوآوری در محیط کار و بهدره

رابطه مددیریت داندش و عملکدرد سدازمان پرداختدهاندد

وری و عملکرد رابطه وجود دارد همچنین بین مدیریت

آنها چاالکی و ابتکار کارکنان را بده عندوان متغیرهدای

دانش و هر یک از شاخدهای عملکرد نیز رابطه معندی

میددانجی در ایددن رابطدده معرفددی کددردهانددد نتددای نشددان

داری مشاهده میشود

می دهد که بکار گیری مدیریت داندش هدم بده ندورت

شدداهقلیان ( )6931در پژوهشددی بددا عنددوان "طراحددی

ییرمستقیم از طریق متغیرهای میانجی و هدم بده ندورت

الگوی ارزیابی سدطا مددیریت داندش در سدازمانهدای

مستقیم بر عملکرد سازمانی مؤثر است

نددنعتی ایددران (مددورد نددنعت خددودرو)" بدده بررسددی

چن 9و محمدد ( )2111پژوهشدی بدا عندوان "مطالعده

مؤلفددههددای مددؤثر بددر مدددیریت دانددش و تددأثیر آنهددا بددر

تجربی بر هم کنشها میان فعالیتهای مدیریت داندش"

سددرعت عملکددرد ،کیفیددت عملکددرد و سددطا رض دیات

انجددام دادنددد و در ایددن پددژوهش عددالوه بددر بررسددی

مشتریان پرداخته است و بدر پایده ایدن مؤلفدههدا الگدویی

فعالیتهای مدیریت دانش و برهم کنش میدان آنهدا بده

برای ارزیدابی مددیریت داندش در سدازمانهدای ندنعتی

بررسی نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی پرداختندد

ایران ارایه داده است عالوه بر آن توسدط الگدوی ارایده

فعالیددتهددای مدددیریت دانددش در ایددن پددژوهش شدداما

شده سطا مددیریت داندش را نیدز در سدازمانهدا تعیدین

کسب ،تسهیم ،بکارگیری و نگهداری داندش مدیشدود

نموده است این مؤلفهها عبارتند از :تشاید ،تحصدیا،

یافتههای پژوهش نشدان داد کده فعالیدتهدا بدا یکددیگر

بکارگیری ،اشتراک ،توسعه و نگهداری دانش؛ کده هدر

دارای بددر هددم کددنش مثبددت م دیباشددند؛ همچنددین ایددن

کدددام از ایددن مؤلفددههددا نیددز بدده عوامددا دیگددری تقسددیم

فعالیتها بر بهبود عملکرد سازمانی موثرند

شدهاند

1 Law And Ngai
2 Khalifa
3 Chen and Mohamed

4 Gold
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عملکرد سازمانی

مدیریت دانش
نگهداری

بکارگیری

تشخیص

تحصیل (کسب)

توسعه

اشتراک (تسهیم)

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

بطحددایی ( )6931در پژوهشددی بدده بررسددی اثددرات

زاک )2111( 2و موهایدددین و همکددارانش ( )2111نیددز

سرمایه های فکری سازمان که از انواع دانش موجدود در

مؤید تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت دانش و اجزای آن

سازمان محسوو میشود بدر عملکدرد سدازمان پرداختده

بر عملکرد سازمان هستند

است پژوهشگر این پژوهش را در شدرکتهدای تحدت
پوشش سازمان گسترش و نوسازی ننایش و معادن انجام

مدل مفهومی

داده است نتای پژوهش نشان میدهد کده سدرمایههدای

با توجه بده مددلهدای موجدود در ادبیدات پدژوهش،

فکددری و اجددزای آن شدداما سددرمایههددای سدداختاری،

چارچوو این پژوهش از مدل ارایه شدده توسدط چدن و

رابطه ای و انسانی دارای تاثیرات معنی داری بر عملکدرد

محمد ) 2111( 9گرفتده شدده اسدت؛ بدا ایدن تفداوت کده
پژوهشددگر تغییراتددی را بددا توجدده بدده مدددل پروبسددت و

سازمانی هستند
به عالوه نتدای پدژوهشهدای آهندالر 6و همکدارانش

همکدداران ( )2116در آن ایجدداد نمددوده اسددت تددا همدده

(،)2111هدددارلو ( ،)2113دراچ ( ،)2111مدددک کدددین و

اجزای مدیریت دانش را در بدر داشدته باشدد در نهایدت
مدل پژوهش مطابق شکا  6است:

1 Uhlaner

2 Mc Keen & Zack
3 Chen and Mohamed
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در ایددن الگددو مدددیریت دانددش و اجددزای آن شدداما:

 -بددین بکددارگیری دانددش و عملکددرد سددازمانی در

تشددداید ،تحصدددیا ،تسدددهیم ،توسدددعه ،بکدددارگیری و

شرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

نگهداری دانش به عندوان متغیرهدای مسدتقا و عملکدرد

وجود دارد

سازمانی در شرکتهای بین المللی شده ایرانی به عندوان

 -بددین نگهددداری دانددش و عملکددرد سددازمانی در

متغیر وابسدته در ن در گرفتده شددهاندد گفتندی اسدت در

شرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

پددژوهش حاضددر بددرای سددنجش عملکددرد شددرکتهددا از

وجود دارد

شداخد ندرخ بدازده سدرمایه گد اری 6کده نسدبت سدود
خالد به کا داراییهای شرکتهای بین المللدی اسدت

روش پژوهش

اسددتفادهشددده و بددا مراجعدده بدده ترازنامدده سددال 6936

پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از حیدث

شرکت های بورسی ،این شاخد محاسبه گردیده است

نحوة گدردآوری اطالعدات ،از ندوع توندیفی پیمایشدی

با توجه به مدل ارایه شده فرضیههای پدژوهش بده شدر

است کده بده شدیوه مقطعدی ندورت مدیپد یرد جامعد

ذیا ارایه شدهاند:

آماری پژوهش شاما شرکتهای بین المللی شده فعدال

فرضددیه انددلی :بددین مدددیریت دانددش و عملکددرد

در بورس اوراق بهادار تهران در ننایش شیمیایی و مدواد

سازمانی در شرکت های بین المللدی شدده ایراندی رابطده

ید ایی هسددتند کدده بدده ترتیددب شدداما  13و  19شددرکت

معناداری وجود دارد

هستند با توجه به محدود بودن جامعه آماری از جددول

فرضیههای فرعی:

کرجسی و مورگان برای تعیین حجم نمونه استفادهشدده

 -بدددین تشددداید داندددش و عملکدددرد سدددازمانی در

است بدین ترتیب حجم نمونه آماری تعداد  36شرکت

شرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

در ن ددر گرفتدده شددده اسددت بعددد از بررسددی اطالعددات

وجود دارد

موجود در بورس و ارتباب با این شرکتها مشاد شد

 -بدددین تحصدددیا داندددش و عملکدددرد سدددازمانی در

که از این تعداد 62 ،شرکت در تعریف بین المللی شدن

شرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

قددرار نم دیگیرنددد ،ل د ا نموندده آمدداری ایددن پددژوهش 13

وجود دارد

شرکت ( 99شرکت از ننایش مواد ی ایی و  91شدرکت

 -بدددین تسدددهیم داندددش و عملکدددرد سدددازمانی در

از ننایش شیمیایی) در ن ر گرفته شد و ضمن اسدتفاده از

شرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

دادههددای ایددن شددرکتهددا از ن ددرات مدددیران اداری یددا

وجود دارد

بازرگددانی شددرکتهددا در مددورد متغیرهددای پددژوهش

 بدددین توسدددعه داندددش و عملکدددرد سدددازمانی درشرکت هدای بدین المللدی شدده ایراندی رابطده معنداداری

استفادهشده است
در پژوهش حاضر دادهها از طریق پرسشنامه محقدق
ساخته و بررسی اسنادی جمش آوری شده است در ایدن

وجود دارد

راسددتا بددا توجدده بدده ادبیددات موضددوع ،پیشددینه پددژوهش و
ن رات خبرگان امدر پرسشدنامه اولیده پدژوهش تددوین و
برای اعتبارسنجی و اطمینان از دارا بودن روایدی الزم در
1 ROA
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اختیار  61نفر از خبرگان امر و نمونه آزمایشدی پدژوهش

شده در بین  91نفدر از اعضدای جامعد آمداری توزیدش و

شاما  91نفدر از اعضدای جامعده آمداری قدرار گرفدت و

مقدار آلفای کرونباخ آن معادل  1/31به دست آمد کده

اطمینددان حانددا شددد کدده پرسشددنامه دارای روایدی الزم

از لحاظ آماری ضریب قابا قبولی به حساو میآید

است و خصیصههای مورد ن ر پژوهشدگر را مدیسدنجد

گفتنی است در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیا

بدین ترتیب پرسشدنامههدای پدژوهش کده از دو قسدمت

دادهها و تحلیا فرضیهها ،از آمار استنباطی شاما آزمون

انلی به شر ذیا تشکیا گردیددهاندد ،طراحدی و بدین

کولمدددوگروف -اسدددمیرنوف ،آزمدددون  Tاسدددتیودنت،

نموندده آمدداری منتاددب توزیددش گردیددد در قسددمت اول

همبستگی و تحلیا رگرسیون استفادهشده است

درجه بین المللی شدن شرکتها با نده ندوع فعالیدت بدین
المللی شدن که عبارتند از واردات ،ندادرات ،دریافدت

یافتههای پژوهش

یا اعطای نمایندگی فروش ،دریافدت یدا واگد اری حدق

در ایددن پددژوهش بدده من ددور بررسددی نرمددال بددودن

امتیاز ،قرارداد تولید ،نددور یدا ورود داندش مددیریت،

متغیّرهای پژوهش از آزمون کولموگروف -اسدمیرنوف

مالکیت مشترک ،مونتا و تولید سنجیده شده اسدت در

استفاده شد بر اساس نتای این آزمون ،تمامی متغیّرهای

این باش برای تعیین بین المللی بودن شرکتهدا طیفدی

پژوهش ،نرمال هستند ل ا با توجه به نرمال بودن توزیدش

در ن ر گرفتده شدده اسدت و بده شدرکتهدا از ن در بدین

دادهها و بداالتر بدودن تعدداد نموندههدا از ( 91بدر اسداس

المللی بودن وزنهایی از  6تا  3داده شده است قسدمت

قضیه حد مرکزی) میتدوان از آزمدونهدای پارامتریدک

دوم پرسشددنامه شدداما  21سددؤال اسددت کدده بدده بررسددی

برای تحلیا فرضیههای پژوهش استفاده نمود

اجددزای مدددیریت دانددش (شدداما تشدداید ،تحصددیا،

همچنین به من ور بررسی وضعیت فعلدی بکدارگیری

تسددهیم ،توسددعه ،بکددارگیری و نگهددداری دانددش) در

مدیریت دانش در شرکت های بین المللی شده ایرانی از

شرکتهای بین المللی شده ایرانی میپردازد

آزمون  Tاستیودنت استفاده گردید

بددرای آزمددون پایددایی پرسشددنامه ،از روش آلفددای
کرونباخ استفاده شد بددین من دور ،پرسشدنام طراحدی
جدول  -1نتایج آزمون  tاستیودنت در مورد وضعیت فعلی بکارگیری مدیریت دانش در شرکتها
درجه آزادی

سطح

فاصله اطمینان

عامل

میانگین

آماره آزمون t

تشاید دانش

9/23

3/311

13

تحصیا دانش

9/19

62/113

13

1/111

تسهیم دانش

9/91

3/621

13

1/111

1/9193

توسعه دانش

9/16

3/113

13

1/111

1/9261

1/1313

بکارگیری دانش

9/21

3/331

13

1/111

1/6911

1/2131

نگهداری دانش

9/12

61/611

13

1/111

1/1191

1/1911

مدیریت دانش

9/91

61/111

13

1/111

1/2169

1/1111

()df

معنی داری

حد پایین

حد باال

1/111

1/2612

1/9113

1/9162

1/1691
1/9111
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همانطور که در جدول شماره  6مالح ه میشدود در

عاما بکارگیری دانش نسبت به سایر عواما از وضدعیت

مورد متغیر مدیریت داندش و تمدامی اجدزای آن ،آمداره

ضعیف تری در شرکتهای بینالمللدی شدده برخدوردار

آزمون  tاز مقدار بحرانی ( )6/11بزرگتر و سطا معنی

است این یافتهها با نتای پژوهشهای مک کدین و زک

داری از سطا خطا ( )1/11کوچکتر است؛ بنابراین در

( ،)2111الو و انجدددای ( ،)2113خلیفدددا و همکدددارانش

سطا اطمینان  31درند می توان گفت که سدطا فعلدی

( )2113و چن و محمد ( )2111همداهنگی و همادوانی

مدددیریت دانددش و تمددامی اجددزای آن در شددرکتهددای

دارد

بینالمللی شده ایرانی در حد مطلوبی قرار دارد کده ایدن

جدول  2وضعیت عملکرد مالی شدرکتهدا را نشدان

امر امتیاز قابدا تدوجهی بدرای ایدن شدرکتهدا بده شدمار

مدیدهدد بددرای سددنجش عملکددرد مددالی شددرکتهددا بدده

میآید

ترازنامدده سددال  36شددرکتهددای بورسددی مراجعدده شددد و

سطر دوم جدول  6میانگین نمدره مددیریت داندش و

شدداخد نددرخ بددازده سددرمایه گ د اری کدده نسددبت سددود

اجزای شش گانده آن را نشدان مدیدهدد مطدابق جددول

خالد به کا داراییهای شرکتهای بدینالمللدی اسدت

م کور از میان اجزای مدیریت داندش عامدا نگهدداری

محاسبه شده است مطدابق اطالعدات جددول  2میدانگین

دانش دارای بهترین وضعیت است در حدالی کده عامدا

عملکرد شرکتهای نمونده  61/2362اسدت ایدن متغیدر

تحصدیا دانددش در جایگدداه دوم قددرار داشددته و همچنددین

دارای چولگی نبوده و از ن ر کشیدگی تقریباً در سدطا

متغیرهای توسعه دانش ،تسهیم دانش و تشداید داندش

نرمال قرار دارد

به ترتیب در جایگاههدای بعددی قدرار دارندد بده عدالوه
جدول  -2وضعیت فعلی عملکرد مالی شرکتها
نام متغیر

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

عملکرد مالی سازمان

13

61/2362

1/311

1/111

در ادامه برای تحلیا دادههای مربوب به فرضدیههدای

آن با عملکرد سازمانی در شرکتهای بین المللدی شدده

پژوهش پیرامون رابطه بدین مددیریت داندش و عملکدرد

وجددود دارد و فرضددیه انددلی اول و فرضددیههددای فرعددی

سازمانی در شرکتهای بینالمللی شدده از آزمدونهدای

زیرمجموعه آن مورد تأیید قرار میگیرد

آمدداری همبسددتگی پیرسددون و رگرسددیون اسددتفادهشددده

ضمناً رابطه بین متغیرهدای مد کور مثبدت بدوده و بدا

اسدت نتدای تحلیدداهدای آمداری بددا اسدتفاده از آزمدون

افزایش نمره هر یک از اجزای مدیریت دانش ،عملکرد

همبستگی پیرسون در جدول  9نشان داده شده است

سازمانی نیز افزایش مییابد در مجموع با توجه به نتدای

همان طور که در جدول  9مالح ده مدیشدود سدطا

به دست آمده میتدوان نتیجده گرفدت کده پیداده سدازی

معنی داری در مورد تمامی متغیرها کوچکتدر از سدطا

مدددیریت دانددش در شددرکتهددای بددین المللددی شددده در

خطاست ،ل ا در سطا اطمینان  31درند میتوان گفت

عملکرد سازمانی شرکتها تأثیر مثبت و معناداری دارد

که رابطه خطی معنی داری بین مدیریت دانش و اجدزای
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در ادامه به من ور تبیین و پیشبینی بهتر متغیر وابسدته

متغیرهای مستقا بده طدور همزمدان اسدتفادهشدده اسدت

(عملکدرد سدازمانی) از رگرسدیون چندد متغیدره اسدتفاده

جدول  1آماره های مربدوب بده آزمدون رگرسدیون چندد

میشود در این روش برای تبیین متغیر وابسدته از تمدامی

متغیره را نشان میدهد

جدول  -3مدل رگرسیونی پژوهش
آماره آزمون
دوربین واتسون

خطای معیار تخمین

2/621

ضریب تعیین

ضریب تعیین

تصحیح شده

1/211

ضریب همبستگی

1/111

چندگانه
1/113

1/116

در جددددول  9ضدددریب همبسدددتگی چندگانددده بدددین

اساس ضریب تعیین محاسدبه شدده مدیتدوان ایدن گونده

متغیرهددای مدددل  1/113و ضددریب تعیددین  1/116اسددت؛

اسددتنباب کددرد کدده حدددود  11درنددد از تغییددرات متغیددر

بندابراین رابطدده خطدی بددا شدددت حددود  13درنددد بددین

وابسددته (عملکددرد سددازمانی) توسددط متغیرهددای مسددتقا

اجدددزای مددددیریت داندددش و عملکدددرد سدددازمانی در

م کور بیان میشدود در جددول  1ضدرایب رگرسدیونی

شرکتهای بدین المللدی شدده وجدود دارد همچندین بدر

متغیرهای پژوهش آورده شده است:

جدول  -4ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای پژوهش
سطح
معنی داری

مقدار T

ضریب استاندارد شده
Beta

ضریب استاندارد نشده

مدل

خطای برآورد

B

1/121

1/123

عرض از مبدأ

1/926

1/133

تشاید دانش

6/932

تحصیا دانش
تسهیم دانش

1/113

6/111

1/111

2/111

1/113

1/111

9/133

1/121

1/931

1/111

2/113

1/161

1/112

1/333

1/111

2/111

1/161

1/921

1/311

توسعه دانش

1/116

2/621

1/126

1/911

1/131

بکارگیری دانش

1/116

2/131

1/111

1/911

1/113

نگهداری دانش

با توجه به اینکه سدطا معندی داری در مدورد تمدامی

عملکددرد سددازمانی ( = 1/133تشدداید دانددش)

متغیرها کوچکتر از سطا خطاست ،بندابراین در سدطا

( 6/932+تحصدیا داندش)( 1/333 +تسدهیم داندش) +

اطمینان  31درند می توان گفت کده تمدامی متغیرهدای

( 1/311توسعه دانش)( 1/131 +بکدارگیری داندش) +

مسدتقا بددر روی عملکددرد سددازمانی در مدددل رگرسددیون

( 1/113نگهداری دانش) شایان ذکر اسدت بدا توجده بده

تأثیر معناداری داشته و مدل رگرسدیون بده ندورت زیدر

جدول ( ،)1جهت رابطه بدین متغیرهدای مسدتقا و متغیدر

است:

وابسته مستقیم و مثبت است؛ به طوری کده بدا بهبدود هدر
یدک از اجدزای مددیریت داندش ،عملکدرد سددازمانی در
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شرکتهای بین المللی شدده نیدز افدزایش مدییابدد ایدن

در مجموع با توجه به نتای تحلیداهدای انجدام شدده

نکتدده حددائز اهمیددت اسددت کدده از بتددای اسددتاندارد شددده

مدل مفهومی پژوهش که بیانگر تأثیر مددیریت داندش و

میتوان برای مقایسه متغیرها بدا یکددیگر اسدتفاده نمدود

اجدددزای آن بدددر عملکدددرد سدددازمانی در شدددرکتهدددای

نتای نشدان مدیدهدد تحصدیا داندش بدا ضدریب 1/121

بینالمللی شده ایرانی است طراحی و اثبدات مدیگدردد

بیشترین رابطه را با عملکرد سازمانی دارد و در رتبههدای

ل ا با توجه به تأثیر تمامی شش بعدد مددیریت داندش بدر

بعدددی متغیرهددای تسددهیم دانددش ،نگهددداری دانددش،

عملکددرد سددازمانی شددرکتهددا و خانددیت هددم افزایددی

تشاید دانش و بکارگیری دانش قرار دارند همچندین

حانددا از توجدده همزمددان بدده هددر شددش بعددد ،مدددیران

متغیر توسعه دانش با ضریب  1/161کمتدرین همبسدتگی

شرکتها باید در سیاسدتهدا و برنامدههدای اسدتراتژیک

و ارتباب را با عملکدرد سدازمانی در شدرکتهدای مدورد

خود ،همه ابعاد مدیریت دانش را به طور توأمان مد ن در

بررسی دارد نتای حانا از آزمون فوق به وجود رابطه

قددرار دهنددد تددا زمیندده بهبددود فعالیددتهددا و عملکددرد بهتددر

بین متغیرهای مستقا (اجزای مددیریت داندش) بدا متغیدر

شرکت فراهم آید

وابسته (عملکرد سازمانی) داللدت دارد؛ بندابراین تمدامی
فرضیههای پژوهش پ یرفته میشوند

گفتنی است نتدای پدژوهش بدا نتدای پدژوهشهدای
مک کدین و زک ( ،)2111الو و انجدای ( ،)2113دراچ
( ،)2111خلیفددددا و همکدددددارانش ( ،)2113آهندددددالر و

نتیجه گیری و پیشنهادها

همکددارانش ( ،)2111چددن و محمددد ( )2111و گولددد و

در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصدوالت و سدازمانهدا

همکدددارانش ( )2116همددداهنگی و همادددوانی دارد در

براساس دانش زندگی میکنند و میمیرند و موفقتدرین

پژوهشهای مزبور نیز بین مدیریت داندش و اجدزای آن

سازمانها ،آنهایی هستند که از این دارائی ناملموس بده

با عملکرد سازمانی رابطه معناداری مشاهده شده است

نحددو بهتددر و سددریش تددری اسددتفاده مدیکننددد از دیدددگاه

نتای پژوهش نشان دهنده ایدن امدر اسدت کده بیشدتر

استراتژیک ،امروزه از دانش و سرمایه فکری بده من دور

شرکتهای مورد بررسی ،نیازهای دانشی سدازمان را در

خلددق و افددزایش ارزش سددازمانی اسددتفاده مددیشددود و

زمدان تعیدین اهدداف و اسددتراتژیهدا ،در سدطا متوسددط

موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منبش

اهمیت مد ن ر قرار میدهند هر چند در مجمدوع سدطا

کمیددداو بسدددتگی دارد چنانچددده مددددیریت داندددش بدددا

تشاید دانش در شرکتها در سطا متوسط رو به بداال

هوشددمندی و برنامدده ریددزی ،طراحددی و پیدداده گددردد،

است ولی از آنجا که این متغیر تأثیر مثبتدی بدر عملکدرد

میتواند توانایی سازمانها و شدرکتهدا را بدرای تحقدق

سازمان دارد ،ل ا به مدیران سازمانها تونیه میشود که

رسددالت ،رقابددت ،کددارایی ،اثرباشددی و تغییددر و تحددول

با مد ن ر قدرار دادن مؤلفده تشداید داندش در اهدداف

بهبود باشد ل ا توجده بده اجدزای شدش گانده مددیریت

استراتژیک و عملیداتی خدود در جهدت بهبدود عملکدرد

دانش میتواند در بهبود عملکرد شرکتها و دستیابی به

سازمانهای خود گام بردارند

مزیت رقابتی نقش قابا توجهی داشته باشدد و توجده بده

همچنین نتای پژوهش نشان مدی دهدد کده هدر چندد

تمامی این اجزا برای شدرکتهدا از اهمیدت و ضدرورت

سازمانها در مجموع از ن در تحصدیا داندش در شدرایط

زیادی برخوردار است

مطلوبی بدودهاندد ،امدا اکثدر شدرکتهدا میدزان رابطده بدا
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سددازمانهددا و مؤسسددات پژوهشددی را متوسددط اعددالم

تونیه می شدود ،فرایندد مددیریت داندش را بده ندورت

کردهاند ل ا از آنجا که طبق بررسیهای انجدام شدده در

کاما در سازمانهای خود پیاده سازی نمایندد تدا اثدرات

ایددن پددژوهش متغیددر تحصددیا دانددش دارای اثددر بیشددتری

مثبت آن را در عملکرد سازمان ،بدیش از پدیش مشداهده

نسبت به دیگر مؤلفه هدا بدر عملکدرد اسدت ،بکدارگیری

نمایند

بیشتر این متغیر توسدط مددیران الزم اسدت ،چدرا کده در
نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان خواهد شد
همچنددین از آنجددا کدده متغیددر تسددهیم دانددش تددأثیر
معناداری بر عملکرد سازمان دارد ،به مدیران سازمانهدا

با توجده بده نتدای پدژوهش پیشدنهاد مدیشدود بدرای
راهبردها و فعالیتهای دانشی ،مسئوالنی مشاد گردد
و پستهایی برای اداره فعالیتهای مربدوب بدا مددیریت
دانش در ساختار رسمی شرکتها ایجاد شود

تونیه میشود در جهت انتقال دانش و تجربده کارکندان

برای بهبود فرآیند تحصیا داندش پیشدنهاد مدیشدود

با سابقه به دیگر کارکنان بیشتر سدرمایه گد اری نمایندد

امکان دسترسی آسان به خبرگان ،متاصصین و مددیران

تا در نهایت شداهد بهبدود بیشدتری در عملکدرد سدازمان

شرکت وجود داشته باشد و مشداد شدود هدر فدرد در

باشند به عالوه از آنجا که رابطه بین متغیر توسعه داندش

شددرکت دارای چدده دانشددی اسددت و در کدددام قسددمت

با عملکرد سازمانی نسبت بده دیگدر متغیرهدای پدژوهش

شرکت فعالیت میکند همچنین از شیوه بنچ مارکیند

ضددعیف تددر بددوده اسددت توجدده بدده ایددن مؤلفدده و سددرمایه

نیز برای ارتقاء و بهبود دانش داخلی و خدارجی اسدتفاده

گ اری بیشتر در پژوهش و توسعه و نیز توسعه انسدانی و

شود

فرهنگی در سازمان تونیه میگردد
همچنین با توجه به تأیید رابطه بین متغیدر بکدارگیری

برای بهبود فرآیندهای استفاده و خلق دانش پیشدنهاد
میشدود شدرکتهدا بده طدور مرتدب اشدتباهات خدود را

دانش با عملکرد سازمانی ،توجه به این مؤلفده و اسدتفاده

تحلیا نمدوده و بدا ایدن نگدرش داندش خدود را اندال

از تجربیات کارکنان و دانش سازمان در جهت اهدداف،

نمایند و از آن برای کسب موفقیتهدای بعددی اسدتفاده

برای دسدتیابی بده عملکدرد بهتدر ،بدیش از پدیش توندیه

کنند این همان تعریفی است که «پیتر سنجه» از سدازمان

می گردد به عدالوه بدا توجده بده رابطده معندادار و مثبدت

یادگیرنددده ارایدده م دیدهددد کدده افددراد بدده طددور مسددتمر

نگهداری دانش و عملکدرد سدازمان بده مددیران توندیه

قابلیتهای خود را توسدعه مدیدهندد تدا نتدایجی بدسدت

میشود با ایجاد ماازن و بانکهای دانش در سدازمان و

آورند که مد ن ر آنهاست همچنین باید بر خلدق داندش

به روز رسانی آنها در جهت بهبود در عملکرد سدازمان

در سازمان تأکید شود و سیسدتمهدای بدازخورد دوطرفده

حرکت نمایند

مورد استفاده قرار گیرد

ن در بدده اینکده میددزان همبسددتگی مددیریت دانددش بددا

همددانطور کدده گفتدده شددد اشددتراک دانددش باعددث

عملکددرد از همبسددتگی تددک تددک اجددزای شددش گاندده

یادگیری جمعدی مدیشدود و هدمافزایدی را در گدروههدا

مدیریت دانش با عملکرد ،بیشتر است ،لد ا در ندورتی

افزایش میدهد و این خود باعث بهبدود سدهم داندش در

که مدیران هر شش مؤلفده را بدا هدم در سدازمانهایشدان

دسترس شرکت برای نوآوری مدیشدود؛ بندابراین بدرای

اجرا نمایند ،میتوان انت ار داشت که بهبود در عملکدرد

حمایت از نوآوری پیشدنهاد مدیگدردد محدیط حمدایتی

سازمان با تأثیر بیشتری انجام پ یرد ل ا به همده مددیران
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شرکت تقویت گردد همچنین باید فرنتهدای جدیدد

متغیرها را شناسایی نموده و اهمیت و نحوه تأثیرگد اری

یادگیری در شرکت فراهم شود

آنها را بر یکدیگر مورد بررسی قرار دهند

شدرکتهدا بایدد تدالش نمایدد ضدمن بهبدود فرآینددد

به عالوه این پدژوهش بدا توجده بده محددودیتهدای

توانمندسازی نیروی انسانی ،در میان کارکنان نگرانی از

زمانی و هزینه ای ،نرفاً بر روی تعدادی از شرکتهدای

بابت امنیت شغلی و پیامدهای منفی مشارکت (که منجدر

پ یرفته شده در بدورس اوراق بهدادار تهدران در ندنعت

به کاهش اعتماد آنها میشود) را برطرف نمدوده و بدین

مواد ی ایی و ننایش شیمیایی نورت پ یرفته است کده

مدیران و کارکنان و بدین کارکندان بدا یکددیگر اعتمداد

این امر عاما محددود کننددهای در تعمدیم دهدی قطعدی

متقابا ایجاد نماید

نتای پژوهش به شمار میآید همچنین شرکتهای بدین

شرکت ها باید تالش نمایند ضمن بهبود فرآینددهای

المللی شده بورسی با توجه به فضای رقابتی بیشتر نسدبت

تعاما ،همکاری و کارگروهی را بدین

به دیگر شرکت ها ایلب فعال ترند ل ا در پژوهشهدای

کارکنددان تددروی نماینددد و آن را بدده نددورت هنجددار

آتی میتوان جامعه آماری پژوهش را گسترش داد و در

درآورند طبق مرور ادبیات پژوهش کدارگروهی باعدث

سددایر شددرکتهددا نیددز انجددام داد تددا نتددای بدده واقعیددت

ایجدداد بیددنش مشددترک از مشددکالت و ارتقدداء دانددش

نزدیکتر گردند همچنین پیشدنهاد مدیشدود مطالعدات

فرهنگی ،فرهن

موضدوع پدژوهش در سدازمانهدای

سازمانی میشود اگر شرکت انبار کردن و ذخیره دانش

تطبیقی در خصو

شاصی و نگهداری آن بده ندورت انفدرادی را تشدویق

دولتددی و خصونددی و شددرکتهددای داخلددی و خددارجی

نمایددد ،مدددیریت دانددش در هددیچ شددرکتی راه بدده جددایی

انجام شود

ناواهد برد؛ بنابراین این مدیریت شرکت است که بایدد
فرآیندها و راهبردهایی را تدوین نماید که کدارگروهی،
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