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  چكيده

و  بر دانش تكيه با ها سازمان اند كهرسيده نتيجه اين به وصنعتي علمي جوامع در حال حاضر
خود  مدت بلند هاي برتري توانند مي خود درون دانشي در هاي فعاليت و دانش ترويج و تقويت

 مزيت رقابتي كسب در كليدي محرك يك كه دانش،چرا  .كنند حفظ رقابتي هاي را در عرصه

 بررسي حاضر مقاله هدف  .شود مي محسوب هاي امروز سازمان هاي چالش از ويكي پايدار

در  هاي توسعه دانش هاي كسب و كار دانشي و استراتژي تبيين رابطه بين استراتژي و
 پيمايشي نوع زا و همبستگي- توصيفي تحقيق، روش .باشد شركت گاز استان خوزستان مي

به  201 كه شامل مديران و كاركنان شركت گاز استان خوزستان است آماري جامعه. است
ها،  ابزار گردآوري داده .گيري تصادفي و براساس فرمول كوكران، انتخاب شدند روش نمونه

 هاي توسعه دانش، هاي كسب و كار دانشي و استراتژي ساخته، استراتژي دو پرسشنامه محقق

باشد و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ به اي مي گزينه 5ليكرت  طيف سبراسا
 و توصيفي آمار دو سطح در هاتحليل داده . به دست آمده است 77/0و  79/0ترتيب 

هاي كسب و كار  رابطه استراتژي بررسي و ها داده تحليل جهت .گرفت صورت استنباطي
 .استفاده شد  SPSSو  Lisrelافزار  نرم ازهاي توسعه دانش  دانشي و استراتژي

. گردد اطمينان تاييد مي% 99هاي تحقيق با  كه تمامي فرضيه كه داد نشان پژوهش هاييافته 
هاي توسعه دانش، به لحاظ  هاي كسب و كار دانشي و استراتژي بنابراين بين ابعاد استراتژي

  .باشد رت مثبت و مستقيم ميآماري رابطه معناداري وجود دارد، و اين رابطه به صو
  

آفريني، توانمندي  استراتژي كسب و كار، استراتژي توسعه دانش، فرهنگ دانش: كليدي كلمات
  .تعالي عمليات، سازمان يادگيرندهكاركنان، 

                                                            
      Email: Ma.holakou@gmail.com: نويسنده مسئول -*
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  مقدمه
هاي  اي و زيربناي توسعه دانش ملي، نشانگر اين هستند كه امور و فعاليت مفاهيم پايه

در حالي كه در امور و . كنند يافته عمل مي ل سامانتوسعه يافته دانشي به شك
نيافته دانشي، براي دستيابي به نتايج مورد انتظار، بايد تكيه بر  هاي توسعه فعاليت
ها، الگوها و رويكردهايي  ها، مدل گيري از نظريه هاي قهرمانانه راهبران در بهره تالش

  ).1394زاده،  حميدي(داشت كه بيشتر جنبه خود انگيخته يا خود جوش دارند
گيرد تا  قدرت رقابت سازماني عمدتا از منابع ناملموس سرچشمه مي در حال حاضر
توانايي تفكر افراد از جمله دانش، به عنوان منبع ناملموسي محسوب . از منابع ملموس

 .كنند ها كار مي هايي است كه اشخاص در آن شود كه در اختيار سازمان مي
ت، دانش را جايگزين نهايي توليد، ثروت و سرمايه پولي نظران علم مديري صاحب

ها به  اين مسئله به عنوان يكي از داليل اصلي توجه روزافزون سازمان .دانند مي
ها در سراسر جهان  است كه به يك دغدغه اصلي براي كليه سازمان 1مديريت دانش

هاي  زمانيكي از عوامل كليدي كه سا. )1390نقوي و سهرابي، (تبديل شده است
سازد، تاكيد بر اطالعات و دانش سازماني به  متمايز مي 21تجاري هوشمند را در قرن 
 هاي گذشته بر خالف كسب و كارها و تجارتزيرا  .باشد عنوان منبع استراتژيك مي

جهاني شدن و مقاومت در برابر تغييرات سريع  رقابت، نقش سرعت، در عصر كنوني،
ها به  سازمان .يت و توجه بيشتري برخوردار شده استاز اهممحيطي در كسب و كار 

وري باالتر، جلب رضايت  جهت حصول بهره ،برداري از دانش مديريت و بهره تسخير،
مشتريان، مديريت رقابت و گام برداشتن در جهت مقابله و تطابق با تغييرات 

كري سازماني هاي ف هاي سرمايه سيل دانش كه در رگ .نياز دارندناپذير محيطي،  پايان
 برداري نياز دارد، ذخيره انتشار و بهره پااليش، باشد به ابزاري جهت كسب، جاري مي

ايجاد  .كه دستيابي به آن در گنجينه سازماني به نام فرآيند مديريت دانش نهفته است
هايي  ها دارد تا در سايه قابليت مزيت رقابتي پايدار نياز به شكل جديدي از سازمان

گامي در جهت حداكثر نمودن قدرت رقابتي  برداري از دانش، و بهره چون اكتشاف
با توجه به اين مهم بسترسازي براي يكپارچه  .خويش و موفقيت استراتژيك بردارند
افساري در  ترين منبع استراتژيك آن يعني دانش، نمودن استراتژي سازماني با حياتي
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آميز بر  رقابت موفقيت .رود ميجهت مهار كردن محيط پوياي رقابتي سازمان بشمار 
به  .پايه مزيت دانشي مستلزم هم تراز ساختن استراتژي با دانايي سازماني است

عبارتي ديگر رمز كليدي توسعه و حمايت يك استراتژي مطلوب و خوشايند در 
مديريت دانش  هاي استراتژيك آن بوده و در وراي در گرو دانش و قابليت سازمان،
و استراتژي  ، توسعه دانشه نظر مي رسد پيوند بين مديريت دانشب. يابد تجلي مي

منصوريان و ( ها در عمل به فراموشي سپرده شده است در سازمان كسب وكار
بنابراين در مقاله حاضر سعي شده است تا ضمن ارائه اصول،  ).1386كريمي،  حاجي

انشي و كار د هاي كسب و ، استراتژيمديريت دانش :ي نظيرمباني و مفاهيم
نقش آن به عنوان ابزار مؤثر در تقويت قدرت رقابتي هاي توسعه دانش،  استراتژي

شناسايي  استراتژي، ،روشن ساختن اهميت زنجيره دانش .سازمان برجسته گردد
ها و در نهايت ارائه راهبردهاي الزم در  هاي دانشي در سازمان و تحليل آن شكاف

و  دانش از طريق مديريت دانشعه توسجهت توسعه يك استراتژي مبتني بر 
اميد  .ها پرداخته شده است مباحثي است كه به آن ،دانشي هاي كسب و كار استراتژي

اي به سوي برجسته ساختن ضرورت توسعه استراتژي  است مقاله حاضر دريچه
هاي  تجاري مبتني بر دانش در سازمان باشد و راه صعود و موفقيت را براي سازمان

  . اي هموار سازد دازهايراني تا ان
  

  مباني نظري پژوهش
 بهبود از بيش چيزي مستلزم مسئله اين .است ارزش ايجاد هاي كنوني، هدف سازمان

 براي شركت منابع گرفتن كار به معناي و به. هاست هزينه كاهش يا عمليات صرف

 براي تر بيش بازده و كاركنان، براي بيشتر رفاه مشتريان، براي بيشتر ارزش خلق
 تحقق جديد بازارهاي و كارها و كسب توسعه طريق از كار اين .است داران سهام

 انجام شركت استراتژيك اهداف راستاي شركت در منابع گرفتن كار به و يابد مي

 پيشرو خود هاي فعاليت براي مختلفي الگوهاي و ها راه معموالً سازماني هر. گيرد مي

در صورتي . كند انتخاب عمليات براي هدايت را ها آن ترين مناسب خواهد مي و دارد
 ريزان برنامه و مديران كه نامند مي استراتژيك را هايي وگزينه ها شيوه الگوها، كه،

 به را ها آن از يكي نهايت در و پرداخته ها آن ارزيابي و تحليل و به تجزيه سازمان
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 هايي سازمان لكردعم كه داده است نشان تحقيقات. برگزينند سازمان استراتژي عنوان

 باالتر و بيشتر پردازند مي هاي كسب و كار و توسعه دانش استراتژي مديريت به كه

 ارتباط حلقه به يك يابي دست .)1390قاضي نوري نائيني، ( ها است سازمان ديگر از

 آن هاي كسب و كار و توسعه دانش استراتژي و سازمان يك محيط بين مناسب

 هم منسجم، كسب و كار استراتژي يك. آن دارد عملكرد بر مثبتي تأثير سازمان،

 و سمت و دهد مي ارتقاء را آن هم و دارد نظر در را شركت فعلي رقابتي جايگاه
 توسعه دانش، استراتژي يك تدوين. آورد مي فراهم سازمان آتي توسعه سويي براي

. دارد ارقر آن در حاضر در حال سازمان كه موقعيتي دقيق ارزيابي نيازمند نخست
 فزاينده طور به توسعه دانش روي بر كسب و كار استراتژي تأثير اخير، سال چند در

 گذاري سرمايه حجم تكنولوژي، سريع با گسترش. است گرفته قرار توجه مورد اي

 تا چند توسعه دانش كه چرا است، يافته افزايش سرعت به زمينه اين در ها سازمان

  ).1389قاليچي، ( است نبوده مطرح ژياسترات يك عنوان به گذشته سال
 از تابعي اهدافش، به دستيابي در سازمان يك ارتقاي تواناييدر حال حاضر 

 با خوبي به اجزاء اين كه صورتي در .است سازماني مختلف اجزاء ميان سازگاري

 اين اگر و دهد مي ادامه فعاليت به مؤثر طور به سازمان متناسب باشند، يكديگر

حوزه  از يكي. شد روبرو خواهد اشكال با فعاليت اثربخش ادامه باشد، ضعيف تناسب
و توسعه  كار و كسب هاي استراتژي بين هماهنگي زمينه، اين در مهم بسيار هاي

هاي كسب  استراتژي افزون اهميت روز افزايش با ايران نيز، كشور در .باشد دانش مي
 هماهنگي براي هايي مدل و اه چارچوب به نياز ها سازمان اخير، دهه و كار در

صنايعي ). 1388زاده،  حميدي( دارند با توسعه دانش خود كسب و كار هاي استراتژي
 باال سطح و پيشرفته جديد، هاي فناوري از كشوري هر در مانند نفت و گاز معموالً

 يكديگر با مرتبط و هماهنگ كار و كسب هاي استراتژي از آگاهي و نمايند مي استفاده

اين  نيز از ما كشور صنايع .نمايد مي صنايع اين در وري  افزايش بهره به شاياني كمك
 باعث نتيجه در شده، عملكرد بهبود موجب مسأله، اين به علم و نيست مستثني قاعده

 هاي سال در ايراني هاي سازمان شد گفته كه همانطور. گردد مي آنان كارايي افزايش

. اند نموده خود صرف تحقيقات و دانش بخش عهتوس براي زيادي هاي هزينه اخير،
 ها در آن ماندن باقي براي نيز كسب و كار توسعه دانشهاي  استراتژي اهميت همچنين
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 توسعه براي ها سازمان اين سوي ديگر، از .است يافته افزايش شدت به رقابتي محيط

 ضرورت، نظر از .اند شده متحمل نيز ديگري هاي هزينه خود، استراتژيك هاي برنامه

 كمك صنعت سطح در كسب و كار بهتري هاي استراتژي تدوين به تواند مي اين تحقيق

  . )1389قاليچي، ( گردد ها آن عمكرد ارتقاء باعث و كند
ارتقاي توانايي سازمان بسته به سازگاري اجزاي مختلف سازماني است، تا بتوان 

 آن، پيرامون پژوهش و فوق سئلهم به توجه. تر اقدام نمود براساس آن به تحليل دقيق

 اين علمي اهميت و نوآوري بر عالوه .است توجهي قابل عملي و نظري جذابيت داراي

 هاي كسب وكار دانشي استراتژي مطالعه جهت نگر كل چارچوبي از استفاده در تحقيق

 آن كه انجام است اهميت حائز جهت آن از تحقيق اين توسعه دانش، بر پايه استراتژي

كسب و كار و توسعه  هاي حوزه در خصوصا ايراني هاي شركت رفتار بهتر درك به
  .نمود خواهد كمك شاياني دانش،

  
  استراتژي

 جنگي توسط برنامه تدوين معناي به كردند استفاده كلمه اين از ها يوناني بار اولين

 و مطلوب به نتايج يافتن دست و مناسب مكان و زمان در كردن عمل صحيح ها، ژنرال
 .هدف به رسيدن يا به عمل حركت براي است اي نقشه حقيقت در استراتژي نظر مورد
  .بگيريم پيش را راهي چه كه كند نمي فرقي ديگر رويم مي كجا به ندانيم اگر
 مختلف محققين بين در اي پذيرش فزاينده استراتژي انديشة گذشته هاي سال طي در

استراتژي  استراتژي كسب و كار، زمينة در گوناگوني مقاالت. است كرده كسب
 تحقيقات و است نوشته شده بازرگاني استراتژي توسعه و استراتژي بازاريابي،

  . است گرفته انجام مختلف آماري جوامع و در كشورها زمينه همين در نيز بسياري
   :اينكه مورد در است شناختي گرايش، اين خاستگاه

 .نياز دارد خصمش دورنماي و حركت مسير به سازمان :الف

   .كنند نمي تأمين را نياز اين تنهايي به ها هدف: ب
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 فراتر به قواعدي باشد، سودآور داشته و منظم رشدي سازمان باشد قرار اگر: ج

را با نام  گيري تصميم راهنمودهاي و قواعد چنين 1انسف نياز دارد؛ گيري تصميم براي
 ).2001، 2ديويد( كره استتعريف  »مفهوم كسب و كار توسعه«يا  »استراتژي«

 معين سازمان را عمده هاي گيري جهت كه است عمل براي جامع برنامه يك استراتژي

 ارائه مدت اهداف بلند كسب مسير در منابع تخصيص براي را رهنمودهايي و كند مي

 ).1390رضائيان، ( دهد مي

 را نتايج ها و فعاليت و شود مي اخذ سازمان در كه است هايي تصميم الگوي استراتژي

 نامناسب و راهبردهاي شوند مي محسوب رقابتي ابزار خوب راهبردهاي دهد مي شكل

  ).1993و پراهاالد،  همل (شوند مي محسوب سازمان عمده هاي ضعف
 به نيل منظور به كلي هاي برنامه و ها سياست و اصلي اهداف از اي استراتژي مجموعه

 و كسب چه در كه باشد موضوعات اين تبيين هب كه قادر اي گونه به است اهداف اين
   ).1974دراكر، ( خواهيم فعاليت كنيم مي يا و كنيم مي فعاليت سازماني نوع چه كاري و

 اصليقوت  نقاط يا محاسن كه است تلفيقي و جانبه همه واحد، برنامه يك استراتژي

 شود مي يطراح نحوي به و سازد مي مربوط محيط تغييرات و عوامل با را سازمان

 حاصل شود اطمينان سازمان اهداف اصلي به دستيابي از آن صحيح اجراي با كه
  ).1381وفايي، (

 طرح يك از است عبارت استراتژي: كند استراتژي را اينگونه تعريف مي) 1962( چندلر

 تهديدهاي و ها فرصت با را سازمان وضعف قوت نقاط كه تلفيقي و جانبه همه واحد،

  .سازد مي ميسر را سازمان اصلي اهداف به دستيابي و اختهس محيطي مربوط
 وي نظر از .است داده ارائه استراتژي به راجع كوتاهي تعريف) 1997( ميتنزبرگ

 در نيز حاضر حال در. تصميمات جريان انداختن به الگوي از است عبارت استراتژي

  . دكنن مي معني راهبرد لغوي نظر از را استراتژي واژه فارسي زبان
  
  
  

                                                            
1  - Ansoff 
2- David 
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  هاي كسب و كار استرتژي
امروزه در عصر جهاني شدن كه با كاربرد روزافزون فناوري اطالعات و توسعه 

هايي موفق خواهند بود  فرآيندهاي كسب وكار همراه شده است؛ بدون شك، سازمان
هاي دانشي كليه كاركنان خود در تمامي  كه بتوانند در سطح گسترده از اندوخته

 هاي شركت و ها سازمان بيشتر). 1379راش و همكاران، ( وثر كنندسطوح، استفاده م

 كه برخوردارند ها استراتژي از زنجيرهايي از معموال هاي متعدد، فعاليت داراي بزرگ
 گسترش محصول -اقالم بازار سطح ترين پايين تا و شود مي شروع شركت سطح از

از  اي مجموعه از حدوا و جامع استراتژي يك داشتن جاي به واقع در يابد مي
 طراحي شركت از مختلفي سطوح در يك هر كه كنند مي استفاده هاي مرتبط استراتژي

 محصوله چند بزرگ هاي بيشتر سازمان در استراتژي مهم سطح سه شوند مي

  :از عبارتند
 و جهت ها فعاليت دامنه ماموريت، چون مسائلي به كه استراتژي بنگاه .1

  ؛ردازدپ مي شركت يك آتي هاي گيري
 تجاري؛ كار و كسب استراتژي سطح  .2

 خاص بازار - محصول يك روي بر كه) اي وظيفه(كاركردي  استراتژي  .3

  ).1992، 1هانگر و ويلن( اند شده متمركز
 يا صنعت يك در ها شركت چگونه كه اين به دارد اشاره  كار و كسب سطح استراتژي

هدف محقق در اين پژوهش  ).2000، 2اسالتر و اولسون(پردازند مي رقابت به بازار 
. گيرند هاي كسب و كاري است كه، دانش سازمان را دربر مي استراتژي
آفريني، توانمندي كاركنان، ايجاد و حفظ سازمان  فرهنگ دانش: هايي نظير استراتژي

يادگيرنده، تعالي عمليات، ساختار  مناسب بازخوردي و راهبرد آموزش، كه موجب 
  .نمايند و ايجاد مزيت رقابتي پايدار ميتوسعه دانش سازماني 

هاي كسب وكار، عالوه بر طراحي دانش،  الزم است براي عملياتي كردن استراتژي
  .ها بايد خصوصيات زير را داشته باشند نقش. هاي اجرايي تدوين شود نقش

                                                            
1- Hunger & Weelen 
2- Slater & Olson 



  
 1395 پاييز و زمستان ،شانزدهم شماره ،هشتم سال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

218 

ها بايد بتوانند قدرت مشخص كردن راه  نقشه: در بر داشتن كليه ابعاد دانش -
 .دف را در طول مسير اجراي مديريت دانش داشته باشنددستيابي به ه

هاي مختلف فرآيند  مديريت دانش بايد چرخه: رساني مستمر دانش  به روز -
مديريت دانش را پوشش دهد تا دانش سازماني موجود در كليه سطوح 

 .سازي شود بندي و غني آوري، طبقه سازمان جمع

هاي  مختلف دانش و برنامههاي  شكل: هاي مختلف دانش در برگيرنده شكل -
ها بايد براساس ساختار واقعي و فرآيندهاي كاري سازمان تهيه  اجرايي آن

  ).1389 ،زاده حميدي( شوند
  

  هاي توسعه دانش استراتژي
هاي  در محيط دانشي عصر حاضر، مديريت دانش كاربست موفقيت و محور قابليت

مديريت . ريزي كرده است ايههاي اقتصادي و مراكز پژوهشي را پ بسياري از بنگاه
ها  اين مهم به سازمان. دانش، از اجزاي الينفك و بنيادي راهبردهاي عملياتي است

هاي  كمك كرده تا در بستر يادگيري سازماني و استقرار نظام مديريت دانش، فرصت
، 1پريس و ساسون(هاي پيش روي را به خوبي اداره كنند جديد را بشناسد و چالش

  ).1994، 2ن؛ گاروي2002
هاي نو و جديد  ها و گشايش پنجره پذيري فرايندهاي دورني سازمان ارتقاي انعطاف

هر ميزان . هاي نوين دانش مدار است گيري از فناوري در تجارت، ير پايه نحوه بهره
هاي خبره مبتني  گرا و پايگاه كاركنان تشويق به درك و استفاده از فرآيندهاي دانش

نحصوالت، فرآيندها، خدمات و فناوي شوند، قدرت و ميزان  بر دانش براي بهبود
ها جلوه  هاي سازمان ها ارتقا يافته و دانش در متن فعاليت گويي سازمان آمادگي پاسخ

مديريت ). 1998، 3زاكرمن و بل( كند ها و عمليات پيدا مي خاصي در هدايت كليه برنامه
هاي دانش سازماني جهت كسب  سازي و توسعه دارائي دانش، فرآيند شناسايي، غني

، 4شانكر( هاي كسل و كار براي سازمان مطابق ماموريت و مشتريان آن است مزيت

                                                            
1- Paris & Sasson 
2- Garvin 
3- Zuckerman & Buell 
4- Shanker  
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چرا . ها نياز دارند تا مديريت دانش را با نگرش راهبردي هدايت كنند سازمان). 2003
طراحي و استقرار . هاي راهبردي سازمان است كه مديريت دانش مبناي تدوين برنامه

هاي توسعه دانش در سطح سازمان براي نيل به منافع بلندمدت  ا و استراتژيفرآينده
هاي توسعه دانش،  استراتژي). 1389زاده،  حميدي( بنيادي است يك نياز و ضرورتي

هاي بنيادي و اجراي اقدامات اساسي   ها، و تصميم مند براي نيل به هدف تالشي نظام
هاي دانشي سازمان را  گيري دارائي تمربوط به مديريت دانش است كه ماهيت و جه

هاي  ها و فعاليت به آن مجموعه از تصميم  اين استراتژي. كند تعيين و راهبري مي
شود كه هدايت و تعيين عملكرد بلند مدت سازمان را بر عهده  مديريت دانش اطالق مي

  .هاي زير را دارد هاي دانشي خصيصه هاي نهفته در برنامه استراتژي. دارد
ها و كارهاي دانشي قابل حصول و فرآيندهاي كاري  ترين هدف مهم .1

 هاي سازمان؛ برنامه

هاي  ها و كارهاي دانشي مذكور در چارچوب اولويت بندي هدف اولويت .2
 هاي سازمان و فرآيندهاي مربوط؛ برنامه

هاي بسيار ضروري براي هدايت منابع و تنظيم عمليات  ها و روش سياست .3
 هاي دانشي؛ دارائي

هاي دانش و عمليات اساسي  هاي دانشي و نقشه يم توالي برنامهتنظ .4
 هاي مربوط؛ برنامه

زاده،  حميدي( هاي دانشي ها و دارائي تبيين راهكارهاي دستيابي به هدف .5
1388.( 

ها تبديل شوند تا امكان  هاي عملياتي سازمان هاي توسعه دانش بايد به مدل استراتژي
هاي  در واقع با طراحي مدل. ن فراهم شودخلق ارزش در حيطه عملياتي سازما

هاي توسعه دانش را در جهت به  توان قابليت استراتژي عملياتي براي سازمان، مي
طراحي اين نوع ). 1389زاده،  حميدي( دانش جديد و خلق ارزش ارتقا بخشيد كارگيري 
كه قابليت گيرد، بل ها، نه تنها قابليت افزايش دانش سازماني را به كار مي استراتژي
دانش، و هاي عملياتي سازمان را در چارچوب ظرفيت پذيرش و بكارگيري  بالقوه مدل

 ).2000، 1گالوپ( دهد هاي جديد را نشان مي قابليت خلق ارزش

                                                            
1- Gallupe 
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  پيشينه
با نگاهي به پيشينه موضوع، در اين بخش، به بررسي برخي از مطالعاتي كه در مورد 

مورد مطالعه در  اي توسعه دانش و متغيرهايه هاي كسب و كار، استراتژي استراتژي
  .پردازيم اند، مي اين مقاله به پژوهش پرداخته

در پژوهشي به تببين الگوهاي بومي توسعه علم و دانش در ) 1394( زاده حميدي
پردازي در سطح زيربنايي و نيز عرضه نظريه الماس و تجربه براي  چارچوب نظريه

تايج حاكي از آن بود كه اگر علم و دانش با اتكا به ن. بومي پرداخت -توسعه دانش ملي
توان  منابع دست اول اسالم به خوبي شناخته، تعريف، تبيين و معماري شوند مي

. مطالب ارزشمند خود را بسيار فراتر از فلسفه علم مطرح در جهان، ارائه كرد
هاي  صيصههاي سازوكار علم، دانش و تجربه با خ بنابراين، شرح و توصيفي از جلوه

به بررسي ) 1391( در پژوهشي ديگر نظافتي و همكاران. شوند بديل مطرح مي بي
 كلي طور بهنتايج نشان داد كه، . استراتژي مديريت دانش كسب و كار پرداختند

 اطالعات، فناوري سپه، بانك در دانش مديريت استراتژي انتخاب در موثر هاي شاخص
 محيط و كار و كسب استراتژي هزينه، زش،آمو و يادگيري ارشد، مديران حمايت

 دانش، مديريت استراتژي انتخاب در شاخص تاثيرگذارترين و باشند مي
 بخش اين در بيشتر گذاري سرمايه به نياز دهنده نشان كه بوده" اطالعات فناوري"

 مورد بانك در دانش مديريت هاي استراتژي بندي رتبه اينكه نهايت در و باشد مي
) 1390( احمدخاني .باشد مي محور انسان و تركيبي محور، سيستم ترتيب به مطالعه

هاي كسب و  آميز استراتژي در پژوهشي به بررسي و شناسايي موانع اجراي موفقيت
نتايج حاصل از بررسي، . هاي صنايع غذايي استان فارس پرداخت كار در شركت

هاي كسب و كار در  تژيآميز استرا ميزان وضع موجود و ابعاد موانع اجراي موفقيت
موانع مربوط به : هاي صنايع غذايي استان فارس موجب شناسايي پنج عامل شركت

و ) كاركنان( ريزي، موانع سازماني، موانع مديريتي، موانع فردي پيامدهاي برنامه
به بررسي ) 1386( كريمي در تحقيقي ديگر منصوريان و حاجي. موانع محيطي گرديد

هاي  ني بر دانش به عنوان عنصر كليدي در موفقيت سازمانضرورت استراتژي مبت
نقش آن  ضمن ارائه اصول، مباني و مفاهيم مديريت دانش، آنان. عصر نوين پرداختند

 روشن ساختن. نمودندبه عنوان ابزار مؤثر در تقويت قدرت رقابتي سازمان برجسته 



  
 ....هاي ياستراتژ و دانشي كار و كسب هاي استراتژي ارزيابي و تبيينــ ــــ زاده مريم هالكوپور و  محمدرضا حميدي

221  

و استراتژيك در  هاي دانشي شناسايي شكاف استراتژي، - اهميت زنجيره دانش كه،
ها و در نهايت ارائه راهبردهاي الزم در جهت توسعه يك  سازمان و تحليل آن

  . پذير است امكان استراتژي مبتني بر دانش از طريق مديريت دانش سازماني،
چه در مباني نظري و پيشينه تحقيق ذكر شد، مدل مفهومي تحقيق به  با توجه به آن
  .گرديد شكل زير ارائه 

  

  
  )1390زاده،  حميدي( مدل مفهومي پژوهش - 1لشك

  

  هاي تحقيق فرضيه
هاي  استراتژي عنوان به زيادي عوامل شود مي مشخص گذشته، تحقيقات بررسي با

 مختلف بسترهاي و فرهنگ توان مي را اين موضوع دليل .اند شده معرفي دانش توسعه

 از دسته آن يافتن با است شده سعي حاضر تحقيق در .دانست گذشته تحقيقات
باشد و با توجه به مدل مفهومي  مي محققان از بيشتري تعداد توافق مورد كه عواملي

  هاي زير بپردازيم؛ تحقيق، به بررسي فرضيه
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  :فرضيه اصلي
هاي توسعه دانش رابطه معناداري  هاي كسب و كار دانشي و استراتژي بين استراتژي

  .وجود دارد
  :هاي فرعي فرضيه

هاي توسعه دانش رابطه معناداري وجود  آفريني و استراتژي شبين فرهنگ دان .1
 .دارد

هاي توسعه دانش رابطه معناداري وجود  بين توانمندي كاركنان بر استراتژي .2
 .دارد

 .هاي توسعه دانش رابطه معناداري وجود دارد بين تعالي عمليات بر استراتژي .3

سعه دانش رابطه هاي تو يادگيرنده بر استراتژي بين ايجاد و حفظ سازمان .4
 .معناداري وجود دارد

هاي توسعه دانش رابطه معناداري  استراتژيبين ساختار مناسب بازخوردي بر  .5
 .وجود دارد

 .هاي توسعه دانش رابطه معناداري وجود دارد بين راهبرد آموزش بر استراتژي .6
 

  نوع پژوهش
وهش از و به لحاظ روش پژ .است كاربردي پژوهشي هدف، حيث پژوهش پيش رو از

در اين پژوهش . شود بندي مي هاي همبستگي و پيمايشي طبقه نوع پژوهش
توسعه   هاي هاي كسب و كار دانشي به عنوان متغير مستقل و استراتژي استراتژي

  .اند دانش به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده
  

  جامعه آماري، روش و حجم نمونه
كنان با سابقه پژوهشي در زمينه مديريت جامعه آماري پژوهش حاضر مديران و كار

. باشند هاي مديريت دانش در شركت گاز استان خوزستان مي دانش و اعضاي كميته
-عنوان حجم نفر به  201در نظر گرفتن محدود بودن جامعه،  از فرمول كوكران با كه

  .شدنمونه در نظر گرفته 
  ):1(رابطه 
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P =5/0. (باشندرد نظر مينسبت افراد جامعه كه داراي ويژگي مو(  
q = 1(نسبت افراد جامعه كه داراي ويژگي مورد نظر نباشند-p (  
a = 5ضريب اطمينان%  
Z = 96/1(فاصله اطمينان(  
d = 05/0(خطاي قابل چشم پوشي(  
n =حجم نمونه  

n =   

  ها ابزار گردآوري داده
ين پژوهش عالوه بر ها و اطالعات ا آوري داده در پژوهش حاضر، براي جمع

ها  نامه هاي علمي و پايان چون كتب، مجالت، گزارش اي هم گيري از منابع كتابخانه بهره
هاي كارمندان و مديران شركت  نامه به عنوان ابزاري جهت سنجش ديدگاه از پرسش

پرسشنامه استفاده شده در اين پژوهش . گاز استان خوزستان استفاده شده است
  . خته استپرسشنامه محقق سا

  
  پايايي و روايي پرسشنامه

براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است، نتايج مشاهده 
آلفاي كرونباخ ( دهد كه پرسشنامه از پايايي مناسب نشان مي) 1(شده در جدول 

  .برخوردار بوده است) 7/0بزرگتر از 
  نتايج آزمون آلفاي كرونباخ - 1 جدول

  آلفاي كرونباخ  تعداد سواالت  متغيرها
  796/0  18  هاي كسب و كار دانشي استراتژي

  776/0  12  هاي توسعه دانش استراتژي
  823/0  30  كل

  
به منظور ايجاد . نامه از روايي محتوا استفاده شده است براي سنجش روايي پرسش

روايي محتوايي، پس از مرور جامع ادبيات موضوع و طراحي چارچوب اوليه 
هاي به دست آمده توسط تعدادي از خبرگان كه شامل  نامه عوامل و شاخص شپرس

اساتيد دانشگاه و مديران و كارشناسان فعال در شركت گاز استان خوزستان 

= 201
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همچنين جهت . باشند، مورد ارزيابي قرار گرفته و اصالحات الزم اعمال شده است مي
  .استفاده گرديد) روايي سازه(اطمينان از روايي پرسشنامه از تحليل عاملي تاييدي 

  
  ها بررسي و تحليل داده

و رويكرد معادالت  spssمنظور ارزيابي الگوي پيشنهادي، از نرم افزار به 
هاي تجزيه و  ترين روش ترين و مناسب ، كه از قوي)LISRELافزار  نرم(ساختاري

ره است، تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و عاوم اجتماعي تجزيه و تحليل چند متغي
  .استفاده شد

به منظور بررسي تاثير هريك از متغيرهاي تحقيق، ابتدا نرمال بودن اين متغيرها     
دهد چون مقادير سطح  نشان مي) 2( كه نتايج جدول. مورد بررسي قرار گرفت

باشند، بنابراين متغيرهاي پژوهش از  مي 05/0معناداري متغيرهاي پژوهش بيشتر از 
  .ردارندتوزيع نرمال برخو

  اسميرنوف - آزمون كلموگروف - 2 جدول
سطح   آماره  متغير

  معناداري
نتيجه 
  آزمون

  نرمال  290/0  240/1  هاي كسب و كار دانشي استراتژي
  نرمال  136/0  416/1  هاي توسعه دانش استراتژي

  
  آمار توصيفي

 9/16شناختي، متخصصان پاسخگو از لحاظ جنسيت  براساس متغيرهاي جمعيت
درصد كارشناسي  3/40درصد مرد بودند؛ از لحاظ تحصيالت  1/83 درصد زن و

  . درصد داراي مدرك كارشناسي بودند 07/59ارشد و دكترا و 
  
  
  
  
  
  



  
 ....هاي ياستراتژ و دانشي كار و كسب هاي استراتژي ارزيابي و تبيينــ ــــ زاده مريم هالكوپور و  محمدرضا حميدي

225  

  توصيف متغيرهاي مدل تحقيق - 3 جدول  

  واريانس  ميانگين  ابعاد  متغيرهاي اصلي
انحراف 
  معيار

ضريب 
  تغييرات

هاي كسب و  استراتژي
  كار دانشي

  2/19  66/0  44/0  44/3  رينيآف فرهنگ دانش
  03/19  67/0  45/0  51/3  توانمندي كاركنان
  5/20  74/0  54/0  60/3  تعالي عمليات

ايجاد و حفظ سازمان 
  4/26  90/0  81/0  41/3  يادگيرنده

ساختار مناسب 
  4/17  62/0  39/0  57/3  بازخوردي

  8/19  72/0  53/0  66/3  راهبرد اموزش

هاي توسعه  استراتژي
  دانش

وسعه راهكارهاي ت
  19  64/0  41/0  36/3  دانش محور

توسعه محصوالت 
  19  64/0  41/0  36/3  دانش محور

رهبري آموزش و 
  80/17  67/0  45/0  75/3  توسعه

بهبود روابط با 
  9/18  65/0  43/0  45/3  ها كننده تامين

توسعه روابط با 
  9/18  65/0  43/0  45/3  ها كننده تامين

  
هاي كسب و كار دانشي،  براي استراتژيشود مشاهده مي 3 همانطور كه در جدول

ايجاد و حفظ سازمان يادگيرنده داراي  بعدراهبرد آموزش داراي بيشترين ميانگين و 
هبري ر هاي توسعه دانش نيز از بين ابعاد متغير استراتژي .كمترين ميانگين است

محور  ي دانشآموزش و توسعه بيشترين ميانگين و توسعه محصوالت و راهكارها
ابعاد از بين  تغييراتالذكر، ضريب براساس جدول فوق. كمترين ميانگين را كسب نمود

داراي كمترين ضريب  توانمندي كاركنان بعد هاي كسب و كار دانشي، استراتژي
دهنده اتفاق آراي باالي نمونه در رابطه با  باشد، كه نشان مي )درصد 03/19( تغييرات

رهبري ؛ هاي توسعه دانش استراتژيابعاد باشد و از بين  يم توانمندي كاركنان
و باالترين اتفاق آرا ) درصد 80/17( تغييراتداراي كمترين ضريب آموزش و توسعه 

  .باشد مي
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  ها آزمون فرضيه
ها از آزمون  به منظور آزمون فرضيات پژوهش؛ و با توجه به نرمال بوده داده

ضريب همبستگي شدت رابطه و . اده گرديدپارامتريك صريب همبستگي پيرسون استف
 -1تا  1اين ضريب بين . دهد را نشان مي) مستقيم يا معكوس( همچميم نوع رابطه

نتايج . باشد باشد و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر مي مي
  .ارائه گرديده است) 4(ها به طور خالصه در جدول  آزمون فرضيه

  
  ن فرضياتنتايج آزمو - 4 جدول

  نتيجه آزمون  داري سطح معني  شدت رابطه  متغيرهاي تحقيق
  تاييد  0.000  751/0  هاي توسعه دانش استراتژي هاي كسب و كار دانشي استراتژي

  تاييد  0.000  615/0  هاي توسعه دانش استراتژي آفريني فرهنگ دانش
  تاييد  0.000  597/0  هاي توسعه دانش استراتژي توانمندي كاركنان

  تاييد  0.000  413/0  هاي توسعه دانش استراتژي  الي عملياتتع
  تاييد  0.000  658/0  هاي توسعه دانش استراتژي ايجاد و حفظ سازمان يادگيرنده

  تاييد  0.000  526/0  هاي توسعه دانش استراتژي ساختار مناسب بازخوردي

  
اطمينان  %99هاي تحقيق با  دهد، كه فرضيه نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

هاي  هاي كسب و كار دانشي و استراتژي بنابراين بين ابعاد استراتژي. گردد تاييد مي
توسعه دانش، به لحاظ آماري رابطه معناداري وجود دارد، و اين رابطه به صورت 

  .باشد مثبت و مستقيم مي
به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش، عالوه بر آزمون 

 Lisrelافزار  ب همبستگي پيرسون، از روش معادالت ساختاري به كمك نرمضري
 را سازه بايد روايي ابتدا ساختاري، معادالت مدل شناسي روش در. استفاده شده

دقت  از مدنظر، سازة گيري هانداز براي انتخاب شده شاخص كرد مشخص و سنجيد
  .شد استفاده عاملي تاييدي تحليل از منظور اين براي. خير يا است برخوردار الزم
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  ضرايب معناداري استراتژي كسب و كار -2نمودار                  ضرايب استاندارد استراتژي كسب و كار          -1 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  هاي توسعه دانش ي استراتژيضرايب معنادار -4 نمودار  هاي توسعه دانش       ضرايب استاندارد استراتژي -3نمودار

  
باشد، بنابراين  مي 0.3بيشتر از  )3(و ) 1( شاخص در نمودار هر عاملي بار مقدار
گيري سازه يا متغير مكنون، از دقت الزم برخوردار  توان گفت، شاخص براي اندازه مي

) 4(و ) 2(در نمودار . استفاده شد  T-valueجهت آزمون معناداري نيز از آزمون. است
  .باشد دهد، كه روابط معنادار مي نشان مي 96/1بزرگتر از  Tمقدار 
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با توجه به اينكه مدل تحقيق براي شركت گاز استان خوزستان محقق ساخته است 
مدل مفهومي تحقيق شمانل كليه متغيرهاي مستقل و . بايد مورد آزمون قرار گيريد

هاي  انشي و استراتژيهاي كسب و كار د وابسته، و ارتباط بين متغير استراتژي
و ) 3( نتايج تحليل عاملي مدل مفهومي پژوهش مندرج در شكل. باشد توسعه دانش مي

هاي كسب و كار دانشي  هاي مربوط به استراتژي دهد كه تمامي شاخص نشان مي) 4(
و بار عاملي ) 96/1بيشتر از (هاي توسعه دانش، مقادير قدر مطلق تي  و استراتژي

ها شاخص مناسبي محسوب  ورد قبولي برخوردارند و براي آنم) 3/0بيشتر از (
  .كند باشد كه مدل را تاييد مي مي 05/0بزرگتر از  P-valueهمچنين مقدار . شوند مي
  

  
  ضريب استاندارد مدل تحقيق): 3(شكل

  
  آزمون معناداري مدل -4 شكل
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كسب و هاي  بين استراتژي Tبراي بررسي فرضيه اصلي پژوهش مقدار قدر مطلق 
باشد، بنابراين  مي 17/4، برابر )4( هاي توسعه دانش در شكل كار دانشي و استراتژي

بر % 99هاي كسب و كار دانشي در سطح اطمينان  دهد كه استراتژي نشان مي
هاي توسعه دانش در شركت گاز استان خوزستان تاثير معناداري دارد و  استراتژي
هاي توسعه دانش  ه  افزايش استراتژيهاي كسب و كار دانشي منجر ب استراتژي

پس از معين شدن مدل، طرق گوناگوني براي برآورد نيكويي برازش كلي . شود مي
به طور كلي چندين شاخص براي سنجش . هاي مشاهده شده وجود دارد مدل با داده

چنين  مقدار بهينه هر شاخص و هم) 5(گيرد كه در جدول  مدل، مورد استفاده قرار مي
) 5( طور كه در جدول و همان. به دست آمده در اين پژوهش آورده شده استمقدار 

دهنده برازش مدل  باشد كه نشان ها مناسب مي شود تمامي شاخص مشاهده مي
  . باشد مي

  شاخص برازش مدل پژوهش - 5 جدول
  نتيجه آزمون  مقدار به دست آمده  عنوان آماري شاخص

χ
2
 / df 76/1  مناسب  

P-value078/0  سبمنا 

RMSEA 024/0  مناسب 

RMR011/0 مناسب 

GFI91/0  مناسب 

AGFI93/0  مناسب 
CFI 92/0 مناسب 

RFI90/0  مناسب 
NFI95/0 مناسب 

NNFI94/0  مناسب 

  )هاي پژوهش داده: (منبع

  
  گيري  نتيجه

هاي كسب و كار دانشي و  اين پژوهش در پي يافتن ارتباط بين استراتژي
هاي  يافته. ه دانش در شركت گاز استان خوزستان، انجام گرفتهاي توسع استراتژي

هاي كسب و  حاصل از مدل تاييد شده، نشان داد كه رابطه معناداري بين استراتژي
آفريني، توانمندي كاركنان، تعالي عمليات، ايجاد و حفظ  فرهنگ دانش( كار دانشي

هاي  و استراتژي) شسازمان يادگيرنده، ساختار مناسب بازخوردي و راهبرد آموز
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ايجاد و حفظ سازمان   كه بيشترين ارتباط ميان استراتژي. توسعه دانش وجود دارد
بنابراين براي . به دست آمد 65/0هاي توسعه دانش با مقدار  يادگيرنده و استراتژي

هاي كسب و كار دانشي را  رسيدن به هدف نهايي هر سازماني نياز است كه استراتژي
هاي توسعه دانش جاري سازد و كاركنان سازمان به درك واحدي  ژيدر كنار استرات
اگر شركت گاز استان خوزستان در پي كسب . هاي تدوين شده برسند از استراتژي

يافته در اين  سهم بيشتري در بازار جهاني گاز باشد؛ منابع انساني و دانش توسعه
دانش در دنياي امروز . اي در تحقق اين هدف خواهند داشت شركت نقش تعيين كننده

  . اند كسب و كار به عنوان يك مزيت رقابتي و يك منبع استراتژيك شناخته شده
توان گفت، نياز است شركت گاز استان  گيري نهايي مي در پايان به عنوان نتيجه

هاي كسب و كار دانشي  راستايي استراتژي خوزستان جهت افزايش اثربخشي به هم
 هنگام به شركت گاز مديران .ريزي نمايد سعه دانش برنامههاي تو در كنار استراتژي

هاي توسعه  هاي كسب و كار دانشي و استراتژي استراتژي ارزيابي و اجرا تدوين،
 بهبود و در موفقيت را آن مديريت و ناملموس هاي دانش، سرمايه نقش بايد دانش

 تعيين و خارجي و داخلي محيط تحليل و تجزيه هنگام .بگيرند نظر در سازمان عملكرد
 .قرار داد مدنظر هم را ناملموس هاي سرمايه و دانش بايد ضعف سازمان و قوت نقاط

 دانش شده باشند، مديريت آگاه و توسعه دانش دانش اهميت به ها سازمان كه هنگامي
 مديريت كه هنگامي دهند و قرار مي خود مدت بلند هاي استراتژي هاي اولويت در را

 آيد مي در كاركنان اصلي فعاليت عنوان به قرارگيرد استراتژي شركت عنوان به دانش
  . شوند تشويق مي دانش و اطالعات تبادل در مشاركت سبب به كاركنان و

 :از عبارتند كه است روبرو هايي محدوديت با نيز تحقيق اين ديگري، تحقيق هر همانند
و كار دانشي  هاي كسب استراتژي از دهندگان پاسخ برخي كافي شناخت عدم .1

 خصوص اين در زيادي زمان موجب صرف هاي توسعه دانش و استراتژي
 .گرديد

شركت گاز استان  در هاي كسب و كار دانشي استراتژي نبودن عملياتي .2
 .باشد بوده تاثيرگذار ممكن است بر نتايج پژوهش  خوزستان،

 و شده تست پرسشنامه گونه هيچ گيري، اندازه ابزارهاي خصوص در  .3
 . نيست دسترس در تحقيق متغيرهاي سنجش انداردي براياست
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  و ماخذ  منابع
هاي  اميز استراتژي بررسي و شناسايي موانع اجراي موفقيت .)1390( احمدخاني، هادي - 1

استاد . نامه كارشناسي ارشد پايان. هاي صنعتي استان فارس، كسب و كار در شركت
 .ان، دانشكده مديريت و اقتصادعلي مالحسيني، دانشگاه شهيد باهنر كرم: راهنما
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