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Abstract: 
Nowadays, with growing expansion of competition the major concern of managers is to 

response knowledge via knowledge management. Alignment is one of key practices in 

knowledge management. Hence, this research has examined the alignment of knowledge styles 

with knowledge management strategies. KM strategies is measured based on two dimensional 

model of human-oriented and system-oriented and its managerial styles are based on four 

dimensional model of socialization, extrapolation, combination and internalization. 

Meanwhile, alignment of KM strategies and styles are measures based on strategic reference 

points in Hall Matrix (2001). The present study is an applied one in terms of its purpose and 

in terms of data collection method, it is a descriptive and non-experimental research. 

The statistical population of this research is all managers and senior experts of public 

sector agencies in Tehran. The findings of this research show that is an alignment between 

Passive Knowledge Management Strategy with Socialization, System-Oriented Strategy with 

Externalization, Human- oriented Strategy with Internalization and Dynamic Strategy with 

Combination style. By the way, this alignment leads to increase organizational performance. 
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هاي وضعیت دانشی بر عملکرد دانش و سبکهاي مدیریت سویی راهبردتاثیر هم
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  چکیده

سـویی یکـی از اقـدامات    هم. دانش استامروزه، با گسترش رقابت، دغدغه عمده مدیران، واکنش به نیازهاي دانشی از طریق مدیریت 
دانش را مورد بررسی قرار داده هاي مدیریت هاي دانشی با راهبردسویی سبکپژوهش، همرو، این از این. کلیدي در مدیریت دانش است

دانـش بـر مبنـاي    هاي مدیریتگرایی و سبکسیستم، گراییهاي مدیریت دانش بر مبناي الگوي دو وجهی انسانسنجش راهبرد. است
هـاي  سویی راهبردهـا و سـبک  درضمن، هم. رت گرفته استسازي صودرونی ترکیب و، سازيبرونی، کردنالگوي چهار وجهی اجتماعی

پژوهش حاضر، از نظـر هـدف   . است، سنجیده شده )2001(مدیریت دانش بر مبناي الگوي نقاط مرجع راهبردي در ماتریس مدل هال 
جامعـه  . ، قـرار دارد )پیمایشـی (هاي توصیفی و غیر آزمایشی هاي پژوهش، جزو پژوهشکاربردي و از نظر روش و نحوه گردآوري داده

   هـاي ایـن پـژوهش نشـان     یافته. هاي دولتی شهر تهران استي مدیران و کارشناسان ارشد سازمانآماري پژوهش حاضر، شامل همه
  سـازي، راهبـرد مـدیریت دانـش     گرا، بـا برونـی  دانش سیستمدانش منفعل، با اجتماعی کردن، راهبرد مدیریت دهد، راهبرد مدیریت می
هاي فوق، منجر به افـزایش عملکـرد   سوییدرضمن، هم. سو استدانش پویا، با ترکیب، همسازي و راهبرد مدیریت گرا، با درونینانسا

  .شودسازمانی می

  : کلیدي واژگان
  هاي دانشیوضعیت سبک ،دانش مدیریت راهبرد ،سازمانی جانمایی، عملکرد ،سوییهم
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  مقدمه -1

  .است یافته افزایش عملکرد سازمانی دربارة هاسازمان نگرانی اخیر هايسال پیچیده و پر رقابت دنیاي در
ها بسیار ، توجه به رویکرد راهبرد محوري در سازمان)2016(رو، طبق گفته کاپالن و نورتون از این 

  .ه استتر شدپررنگ
بسیج  -4سویی هم -3انگیزش  -2راهبري - 1: در سازمانِ راهبرد محور، پنج محور حائر اهمیت است

. بخشدکه توجه به این پنج محور عملکرد سازمانی را بهبود می] 6[تبدیل راهبرد به اقدامات عملیاتی -5
اي هاي راهبرد وظیفهسویی در یکی از حوزهرویکرد این پژوهش بررسی یکی از این ابعاد، یعنی هم

  . است) دانشراهبرد مدیریت(
. ]27[گی بین دو یا چند بعد سازمانی براي ارتقاي عملکرد سازمانیسویی، عبارت است از حدود چسبندهم

با شرایط محیطی، ) اي، ساختاري و راهبردعناصر زمینه(سویی بین عناصر سازمان رغم توجه به همعلی
سویی با راهبردهاي عملیاتی، کار، هموهاي کسبسویی با راهبردسویی بین عناصر خود سازمان، همهم

را منجر به بهبود  سوییپژوهش آنها هم. ]22[دانش، توجه کافی صورت نپذیرفته است یریت در حوزه مد
، ها، بهبود فرایندهاي کاري، مدیریت ریسککاريها، کاهش دوبارهارکردکها، وظایف، ها، فعالیتنقش

  .]17[دانند می... و  اجرایی ،سطح عملیاتیسازي فرایندهاي ساماندهی منابع سازمانی، پیاده
هاي بین راهبرد مدیریت دانش و سبک سویییکی از مسایل مطرح شده مدیران، چگونگی ایجاد هم

در این پژوهش، از الگوي نقاط مرجع . است) وضعیت دانش ضمنی و تصریحی(وضعیت دانشی سازمانی 
 آمده عملبه تاکنون که هاییبررسی براساس. جویی شده استگویی به آن بهرهراهبردي براي پاسخ

 این در میرسد نظربه نگردید و هاي دولتی استان تهران مشاهدهسازمان در این مورد در با پژوهشی است،
  .است گرفته صورت هاي کمیپژوهش خصوص

مدیریت (سویی آشناسازي با مبحث هم-1 :است پژوهش این انجام ضرورت و اهمیت از حاکی زیر، موارد
 هايسوییناشی از هم) جانمایی(تبیین آشکار ارتباطات .-2راهبرد محور از محورهاي سازمان ) دانش

هاي در این پژوهش راهبرد(مدیریت دانش  سوییتاثیر هم-3) هاي سازمانابعاد و مولفه(مدیریت دانش 
  .، بر عملکرد سازمانی)هاي وضعیت دانشیدانش و سبکمدیریت 

 سمت به سنتی سازمان حرکت از براي مدلی به عنوان بتواند پژوهش این نتایج رودمی بنابراین، انتظار
در نهایت بتوان راهبردهاي مدیریت دانش را با توجه به  گیرد وقرار استفاده مورد سازمان راهبردمحور

هاي وضعیت دانشی را با توجه به راهبردهاي مدیریت دانش در هاي وضعیت دانشی و سبکسبک
  .سازمان بهینه نماید

سویی بر اساس الگوي نقاط مرجع راهبردي مدل تطبیق و جانمایی هم پژوهش، به دنبال ایننوآوري 
دهی و در درجه دوم، ارتباط) مدیریت دانش(هاي اجرایی یکی از الیه در) )الگوي دو بعدي) (2001(هال 

در جهت حرکت به سمت بهبود عملکرد سازمانی و  ،گامی به جلو عنوانسویی با عملکرد سازمانی بههم
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بی . هاي صورت پذیرفته شده، استدر درجه سوم بررسی اثربخشی عملکرد سازمانی بر اساس جانمایی

 توان با شناختتواند در تدوین راهبردهاي سازمانی کارساز باشد و میهاي این پژوهش میشک، یافته
  .گشود بهبود عملکرد در کشور براي نوینی مسیر هاي دولتی استان تهران،آن، در سازمان

  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش پژوهش -2

 ترین مباحث اثرگذار در سازمان، مورد توجه قرار عنوان یکی از مهمامروزه موضوع مدیریت دانش، به
   گیرد و دیگر جاي تردید نیست که مدیریت دانش در سازمان از جایگاه واالیی برخوردار است و می
بر .کارگیري آن و هدایت سایر منابع، موجبات تحقق راهبرد و اهداف سازمان را مهیا کردتوان با بهمی

 هايپروژه از انبوهی گذاري توسط مدیریت دانش، حجماساس آمار بررسی شده، با توجه به سرمایه
ناشی از نبود ] 25[درصد  80تا  ]29[درصد  50اند، شکستی معادل با شکست مواجه شده دانش مدیریت

دانش  هاي مدیریت دانش، عدم توجه به راهبردهاي مناسب، در نظر نگرفتن پیامدهاي مدیریتسوییهم
  .]12،15،25،29[است... و 

  سازمان راهبرد محور  -1-2
سازي سازمان راهبرد محور در منظور پیادهها تالش زیادي را بههاي اخیر، بسیاري از سازماندر سال
ها، اعم از دولتی، خصوصی، عمومی یا غیر این سازمان. اندبهبود عملکرد سازمانی، انجام دادهجهت 

هاي هاي خود را با راهبرد کالن و با ابعاد و سایر مولفهها، تمامی راهبرداین سازمان. اندانتفاعی، بوده
جایگاه (دیدي از راس سازمان  سویی، خطهم. نمایندسو می، هم)کارکنان، منابع و فرایندها( سازمان 
همچنین، مسیر . ]7[آوردوجود می، به)محل فعالیت کارکنان صف(ترین سطح تا پایین) گذارانسیاست

. انداز خود برسندکنند تا به ماموریت و چشمآفرینی میها از طریق آن ارزشمنحصر به فردي که سازمان
نماید و لی، بر اجراي راهبردي در همه ابعاد توجه میجاي توجه صرف بر عملکرد ماها، بهاین سازمان

پنج اصل براي . دهندیابی به اهداف راهبردي از خود نشان میالگوي مشخص و یکسانی را براي دست
سازمانی به . ترجمه-5بسیج  -4سویی هم -3انگیزش  -2راهبري -1: ها، حائر اهمیت استاین سازمان

ود که راهبرد را در دستورکار خود قرار دهد و همه کارکنان را که شسازمان راهبرد محور تبدیل می
ها راهبرد را یک فرایند این سازمان. وظایف مستقلی دارند در جهت راهبرد از طریق رهبري بسیج نمایند

دانند و منظور تبدیل راهبرد به یک فرایند پیوسته در سازمان میمستمر دانسته و راهبري سازمان را به
  .]6[رود راهبرد را به اصطالحات عملیاتی ترجه گردد، انگیزه کارکنان باال می چنانچه

  سوییهم – 2- 2 

هاي سازمان راهبرد محور، توجه به ایجاد همسویی بین ابعاد طور که اشاره شد، یکی از ویژگیهمان
سویی عبارت است از حدود چسبندگی بین دو یا چند بعد سازمانی براي ارتقاي هم. مختلف سازمان است
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سویی از واژگان مختلفی در تبیین هم. ]16[ء دیگر و یا تعدیل یک شیء در رابطه با شی ]27[عملکرد 
توان هاي صورت گرفته میاز جمله پژوهش. ، استفاده شده است]1[، هماهنگی]3[راستایی مانند هم

 سازگاري ،]31[ساختار و استراتژي ، سازگاري]25[انسانیمنابع استراتژي و سازمانی استراتژي یسویهم
مطابق . اشاره نمود ]5[صادراتی عملکرد و صادرات هايراهبرد سویی، هم]19[فرهنگ و استراتژي

شرح به گروه سه سویی بین عناصر سازمانی، درشده براي ایجاد هم مطرح يهاهاي پژوهشی، الگویافته
  : شودمی بنديزیر دسته

   راهبردي مدیریت الگوهاي - 3-2

منطقی : اند ازسویی را برشمردند که عبارت، سه دیدگاه اصلی براي هم)2000(بامبرگر و مشمولم 
هاي هایی هستند که به الزامات راهبردهاي منطقی مدلمدل. ، طبیعی و نقاط مرجع راهبردي)عقالیی(

که گیرد، در حالیمی را انجام استراتژي سازمان اساس بر هااستراتژي طراحی دارند وباالدستی توجه 
دستی سعی در توجه بیشتر به متغیرهاي واقعی اثرگذار هاي باالهاي طبیعی عالوه بر توجه به راهبردمدل

 طبیعی، واقعی یطشرا با تربیش هرچه یافتن تطبیق ها درصددآن. نمایدها را در مدل وارد میداشته و آن
و  درون نهادي و سیاسی عوامل نقش به استراتژي تدوین براي این الگوها در. هستند محیط الزامات و

نگرش نقاط مرجع راهبردي . شودمی توجه فنی و کمی عوامل و محاسبات از تربیش بسیار سازمان بیرون
مزایاي هر دو الگوي طبیعی و عقالیی،  برداري ازدهد که ضمن بهرهبه طراحان راهبرد این امکان را می

  هاي کلی سیستم را تعیین نموده و در راهبرد بگنجانند، با مالك قراردادن معیارهاي محوري، اولویت
نقاط مرجع  ].2[هاي ذینفع مطابق با مبانی و اصول مورد نظر هدایت شوندطوري که کلیه گروهبه

و از نظر فیگنام و توماس ] 3[کندرا هماهنگ می راهبردي، نقاطی است که تمامی عناصر سازمان
ها و یا معیارهایی هستند که مدیران، آنها را براي ، الگوي نقاط مرجع راهبردي به مثابه هدف)1998(

هاي سازمان دادن به سایر افراد محوري سازمان و یا تعیین اولویتهایشان و نیز عالمتارزیابی انتخاب
 به کنترل و ، محیط)2001(هال . ]18[دهند هاي راهبردي مورد استفاده قرار میبه منظور اتخاذ تصمیم

کند تا بتوان بر مبناي آنها عناصر مختلف سازمانی را گونه راهبردي پیشنهاد می مرجع نقاط عنوان
  .]20[شناسی کرد و تناظر بین آنها را در ماتریس دو بعدي به عنوان همسویی در نظر گرفت 

  مبتنی بر ماتریس هال سوییهم -4-2

اي که در راستاي هاي مهم وظیفه با توجه به اهمیت راهبرد مدیریت دانش به عنوان یکی از راهبرد
  دانش یعنی سویی عمودي بین ابعاد چرخه مدیریت راهبرد کالن سازمان است، ضروري است هم

  ).1 شکل(هاي وضعیت دانشی و راهبرد مدیریت دانش وجود داشته باشد سبک
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 هاي وضعیت دانشیشناسی سبکو گونه) 2003چوي و لی، (دانش شناسی راهبرد مدیریت اگر گونه

سویی بین آنها بر مبناي الگوي نقاط مرجع را مبنا قرار دهیم، ضروري است، هم) 2005نوناکا تاکوچی، (
  . بررسی شود) 2001(راهبرد هال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یدانش تیوضع و دانش تیریمد راهبرد ییسوهم - 1 شکل
  

هاي صورت گرفته در زمینه باید در نظر داشت که بررسی پیشینه پژوهش گویاي آن است که پژوهش
؛ خاکی 2015؛ منصوري و همکاران، 1389مانند یعقوبی و همکاران، (سویی مدیریت دانش با رویکرد هم

ترازي بین راهبرد ، از جامعیت الزم براي تبیین هم)1394؛ دهقانی و همکاران، 2015و همکاران، 
  .هاي وضعیت دانشی برخوردار نیستندمدیریت دانش و سبک

  دانشهاي مدیریت گونه شناسی راهبرد- 5-2 

باشد تا باعث  ...و  یند سازمانی، فرهنگ و فناوري اطالعاتآفر با دانش بایستی متناسب مدیریت راهبرد
    اي از دانش مجموعه هاي مدیریتراهبرد. ]32[دبرداري موثر از دانش شوخلق، تسهیم و بهره

و قلمرو انباشت یک سازمان در خصوص منبع، پایه و نحوه تامین دانش مورد نیاز  کهاي استراتژیانتخاب
هاي راهبرد. تیابی به اهداف سازمانی اسدهی و هدایت منابع دانشی در راستاي دستمنظور جهتآن، به

ي که یک سازمان چه دانشی را ازکجا و کی به دست آورد و همه نمایدمینش مشخص دا مدیریت
هاي انواع راهبرد. دانش نیازمندند آمیز مدیریتهاي مناسب براي اجراي موفقیتها به اتخاذ راهبردسازمان

  .است، مشخص شده 1مدیریت دانش در جدول 
  
  
  
  

 دانشراهبرد مدیریت 

 دانش چرخه مدیریت

 هاي وضعیت دانشیسبک

 راهبرد سازمان

 ییھمسو

ییھمسو  

 ییھمسو
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  دانش تیریمد يهاراهبرد انواع - 1جدول 

  
ها در دانش، یکی از بهترین مدلبا توجه به مطالعات صورت پذیرفته در زمینه انواع راهبردهاي مدیریت 

این مدل بر اساس توجه به ماهیت دو دانش ضمنی و صریح . ، است)2002( لی و چوياین زمینه مدل 
بندي در این دسته. ]15[استگرا، راهبرد پویا و منفعل را ارایه نموده گرا، راهبرد سیستمچهار راهبرد انسان

سطح دانش آشکار، بستگی به درجه کدگذاري و نگهداري اطالعات مورد نیاز افراد و سطح دانش ضمنی، 
   .، مشخص است2دانش از طریق روابط میان افراد دارد که در شکلبه سطح تسهیم

 
  )2002لی، و چوي (دانش هاي مدیریت گونه شناسی راهبرد  -2 شکل

  راهبردها انواع  محقق
   يسازیشخص راهبرد - يکدگذار راهبرد  )1999( همکاران و هانسن
  یجماعت راهبرد - یشناخت راهبرد  ) 2000( سوآن

  مبتکر راهبرد- منفعل راهبرد -برداربهره راهبرد-جستجو گر راهبرد  )1996( یرابرت چک و یبرل
  آشکارگرا راهبرد -گرایضمن راهبرد  )1997( جونز و جردن
  مهاجم راهبرد-کارمحافظه راهبرد  )1999( زاك

  محض ییگراهیرو راهبرد -محض ییگرایتجرب راهبرد  ) 1994( بوهن
  تجارب عیتجم راهبرد - يکد گذار راهبرد  )1998( زولو و نکیس

  ایپوراهبرد  - منفعلراهبرد  -گراستمیس راهبرد -گراانسان راهبرد  )2003( یل و يچو

 راهبرد -موجود وضع حفظ راهبرد -یوجه دو يریادگی راهبرد- یدانش تیوضع راهبرد  )2002( يدالر و یرلیب
  دانش يبرداربهره

  کم 

↓ 

 

 

  منفعل  گراسیستم

  دانش ضمنی
  گراانسان  پویا

  زیاد

  کم  دانش صریح  زیاد
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هایی قادر به ادامه حیات و چنین سازمان. شودصورت سیستماتیک اداره نمیدر راهبرد منفعل، دانش به

گرا، در راهبرد سیستم. حال تغییر امروزي نخواهند بود حفظ مرزهاي رقابتی خود در محیط به سرعت در
اطالعات هزینه تبادل آوريبا توجه به تأثیرپذیري از فن. گردددانش آشکار به نحو مطلوب تقسیم می

شدن دانش و سیستمی(تر است و با وجود کدگذاري مناسب اطالعات اندك و جواب به مشتري سریع
گرا، ارتباط میان اعضاي یک سازمان در راهبرد انسان. انجامدها به تقلیل میکاريمیزان دوباره) اطالعات

  هاي اجتماعی، تماس فرد با فرد و از طریق تجربیات و رسمی، شبکههاي فردي غیراز راه شبکه
هاي دانش ضمنی و آشکار، ویژگی) 20- 80( در راهبرد پویا بر خالف مدل سنتی. هاي افراد استمهارت

  .شودهاي دانش است و این امر منجر به افزایش کارایی سازمان میا راهبردسو بهم
  هاي وضعیت دانشی سبک-6-2

این ها بایستی به در یک سازمان یا بین سازمان هااست که افراد و گروه یندي مستمرآفر ،وضعیت دانشی
، )خلق دانشی(دانش را ها را در زمینه وضعیت نوناکا تاکوچی یکی از بهترین مدل. ]28،13 [پردازندب امر

به این طور خاص هاي قوي در مدیریت دانش است و بهکه یکی از مدلاین نظراین مدل از . اندارایه داده
شود، بلکه این مدل نه تنها شامل وضعیت دانشی می. راي محققان مدلی آشنا استب ،پردازدمی موضوع

بین دانش ضمنی و ) حلزونی( تبدیل دانش در غالب فرایند مارپیچی. ارددرانتقال و تبدیل دانش را در ب
  ). 3شکل (صریح به منظور ایجاد دانش جدید و وضعیت دانشی سازمانی وجود دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  )1995 ،یو تاکوچ نوناکا( یدانش تیوضع يهاسبک چیمارپ  -3 شکل

  

  دانش ضمنی

  کردناجتماعی  سازيدرونی

  دانش ضمنی  دانش تصریحی
  سازيبرونی  ترکیب

  دانش تصریحی
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  سوسازي راهبرد و سبک مدیریت دانش هم-7-2

هاي وضعیت دانش، شناسی مطرح شده در خصوص راهبردهاي مدیریت دانش و سبکبا توجه به گونه
سوسازي ، براي هم)2001(در توسط هال  که) SRP(ضروري است در پرتو الگوي نقاط مرجع راهبردي 

در این جانمایی طبق الگوي نقاط مرجع ). 2جدول (پذیرد مطرح شده است، جانمایی الزم صورت می
دانش کردن، راهبرد مدیریت هاي وضعیت دانشی اجتماعیدانش منفعل با سبکراهبردي راهبرد مدیریت 

 گرا با سبک وضعیت دانشیدانش سیستماهبرد مدیریت سازي، رگرا با سبک وضعیت دانشی درونیانسان
  . سو استدانش پویا با سبک وضعیت دانشی ترکیب همسازي و راهبرد مدیریت برونی

  يراهبرد مرجع نقاط عنوان به کنترل و طیمح انتخاب  -2 جدول

  الگوي نقاط مرجع راهبردي
SRP2  

  میزان کنترل  وضعیت دانشی  راهبرد مدیریت دانش

SRP1
 

تمرکز به محیط
  

)
کانون توجه

(  

  کردناجتماعی  منفعل  کم  داخلی
  سازيدرونی  گراانسان  زیاد

  ترکیب  پویا  کم  خارجی
  سازيبرونی  گراسیستم  زیاد

  
  مدل مفهومی پژوهش -3

 ترپیش که) الگوي نقاط مرجع راهبردي(یکپارچه  الگوي بر اساس باتوجه به مبانی نظري فوق الذکر،
هاي دولتی شهر از سازمان برخی. شودو تمرکز ایجاد می محورکنترل دو ترکیب از شد، داده توضیح
 دانش،مدیریت  با آن یکپارچگی لزوم بر دانش مدیریت هاياستراتژي تدوین ضرورت به اشاره با تهران،
  .اندنموده تاکید

ارایه شده در ادبیات  نظرات و ادبیات پژوهش به استناد سویی، بامبحث هم به استناد پژوهش، با این در
، ) 2001( هالپژوهش، بر اساس جانمایی مطرح شده بر اساس الگوي نقاط مرجع راهبردي در ماتریس 

  .مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل زیر قابل ارایه است
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   کم
 
↓ 

  کردناجتماعی  ترکیب
میزان 
  سازيدرونی  سازيبرونی  کنترل
  زیاد

میزان   خارجی
  توجه

  داخلی

  

  

  

  کم
↓ 

 
 

  منفعل  پویا

میزان 
  گراانسان  گراسیستم  کنترل
  زیاد

میزان   خارجی
  توجه

  داخلی

      

   یعملکرد سازمان بر یدانش تیوضع سبکو  دانش تیریمد راهبرد ییسوهم ریثات - 4 شکل

 پژوهش هايپرسش
هاي وضعیت دانش با سبکهاي مدیریت راهبرد شناسیگونه که است این مطالعه حاضر، اصلی پرسش

هاي دولتی استان تهران سازمان در عملکرد افزایش موجب تا باشد، دانشی بر عملکرد سازمانی چگونه
 :در زیر آمده است که شودتبدیل می خرد پرسش چندین به اصلی پرسش این گردد؟

  دولتی در شهر تهران در چه سطحی است؟هاي عملکرد سازمان
  هاي وضعیت دانشی ارتباط معنادار وجود دارد؟دانش با سبک هاي مدیریتآیا بین راهبرد

  هاي وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار است؟دانش با سبک هاي مدیریتآیا همسویی راهبرد
  
  شناسی پژوهشروش -4

    هاي پژوهش، جزو و از نظر روش و نحوه گردآوري داده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي
هاي همبستگی، گیرد و از دسته پژوهشقرار می) پیمایشی(هاي توصیفی و غیر آزمایشی پژوهش

هاي دانش و سبکسویی انواع راهبرد مدیریت هدف این پژوهش، شناخت درجه هم. گرددمحسوب می
 از نظرات پژوهش، این در. هاي دولتی استازمانی در سازمانوضعیت دانشی و ارتباط آن با عملکرد س

مطالعه و در  مورد فعال در سازمان حوزه ارشد کارشناسان و مدیران از متشکل انسانی نیروي خبرگان
، با توجه به دو بعد )2001(سویی از الگوي نقاط مرجع راهبردي بر اساس ماتریس هال جهت بررسی هم

هاي انواع راهبرد(، )2002(لی و  هاي مدیریت دانش از مدل چويتعیین راهبردمحیط و کنترل و براي 
و براي تعیین ) گرا و راهبرد ترکیبگرا، راهبرد انساندانش شامل راهبرد منفعل، راهبرد سیستممدیریت 

 سازي،هاي وضعیت دانشی شامل درونیانواع سبک) (1995(تاکوچی وضعیت دانشی از مدل نوناکا 
  . استفاده شده است) کردنسازي و اجتماعیترکیب، درونی

  همسویی

  عملکرد سازمانی
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هاي اجرایی بر اساس الگوي نقاط مرجع راهبردي که در ذهن دارند، که مدیران ارشد دستگاهنظر به این

هاي اجرایی فوق ارشد دستگاهلذا، مدیران و کارشناسان. نمایندها را در جهت مورد نظر هدایت میدستگاه
هاي پرسشنامه محقق سوال. ها توسط آنان تکمیل گردیدن جامعه آماري انتخاب و پرسشنامهعنواالذکر به

. ، استفاده شده است)2002(و لی هاي دانشی و عملکرد سازمانی از مدل چويساخته براي وضعیت سبک
گردید پرسشنامه توزیع  10-5 سازمان و در هرانتخاب سازمان  43حجم نمونه  ،بر اساس فرمول کوکران

نامه در مرحله آلفاي کرونباخ پرسش. پرسشنامه تکمیل گردید 262سازمان و در مجموع  20که تنها 
گر اعتبار باالي پرسشنامه ، محاسبه شد که بیان95/0پرسشنامه  30مطالعه مقدماتی مبتنی بر توزیع 

ن پژوهش نیست زیرا شماري بودهاي تکمیلی به معنی نقص همهافت آزمودنی در تعداد پرسشنامه. است
براي سنجش روایی محتوا، عالوه بر مبانی نظري، از . واحد تحلیل در این پژوهش سازمان است نه فرد

هایی که با توجه به بررسی. است هاي پژوهش در مرحله مطالعه مقدماتی استفاده شدهنظرات آزمودنی
درصد کارشناس  2/67. درصد زن هستند 8/37درصد از جامعه مورد بررسی مرد و  62است، انجام گرفته 

 39تا  30بیشتر افراد مورد مطالعه بین سن . درصد دکترا هستند 1/6درصد کارشناسی ارشد و  7/26و 
سال  10درصد کارکنان بیش از  50توان نتیجه گرفت، بیش از هاي میبا توجه به یافته. سال قرار دارند

و لی ، چوي )1995(نوناکا  هايش بر مبناي مدلهاي سنجش متغیرهاي پژوهشاخص. خدمت دارند
  .، در جدول زیر منعکس شده است)2002(

  پژوهش يرهایمتغ سنجش يهاشاخص  -3 جدول

  هاشاخص  فیرد  رهایمتغ
  گراراهبرد سیستم

  
  )راهنما کتابچه و رسمی مستندات( ها یا اسناد کدگذاري مستندات نظیر دستورالعمل  1
  هادستورالعملاسناد رسمی و   2
  ها و جلساتمستندسازي نتایج پروژه  3
  ها یا اسناداشتراك دانش در اشکال کدگذاري شده نظیر دستورالعمل  4

  اکتساب دانش کارشناسان و همکاران  5  گراراهبرد انسان
  ارتباطات چهره به چهره  6
  جلسات و گفتگوهاي غیررسمی  7
  شاگردي- استاد  8

  
  اجتماعی کردن

  گردآوري اطالعات از محیط بیرونی  9
  تسهیم دانش با ارباب رجوع  10
  هاي دیگرگفتگو با سازمان  11
  یافتن راهبردهایی براي ارایه خدمات جدید  12
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  هاشاخص  فیرد  رهایمتغ
  ایجاد محیط کاري براي تبادل تجربیات   13

  
  برونی سازي

  هاي اساسی و خالقانه بحث  14
هاي جزئی مثال دانش کارکنان منظوراین است که دانش() از جز به کل(تفکر استقرایی   15

  ).توانند باهم ترکیب شده و دانش کلی را ایجاد نمایدمی
توان به اجزاء مانند کارکنان آموزش مانند دانشی کلی را می) (از کل به جز(تفکر قیاسی   16

  )داد
  براي خلق مفاهیم ) تشبیه کردن(ها در سازمان بر استفاده از استعاره  17
  .شودهاي متنوع و بحث و گفتگو تاکید میدر سازمان بر تبادل ایده  18
  ابراز عقاید شخصی  19

  
  ترکیب 

پیشنیه دانشی سازمان در آن موضوع (تدوین راهبردها با استفاده از پیشینه موضوع    20
  ) خاص

  ها و مستندات مرتبط با ارایه خدمات تدوین دستورالعمل  21
  اي دانش مرتبط با ارایه خدمات هاي دادهایجاد پایگاه  22
  تولید اسناد بر مبناي گردآوري اطالعات تخصصی و مدیریتی   23
  انتقال مفاهیم جدید تاکید   24

  
  درونی سازي 

 همکاري و هماهنگی بین واحدهاي سازمانی  25

 هاي کاري موفق تیم معرفی واحدها و 26

 ها و افکار جدید جستجو و تسهیم ارزش  27

هاي مدیریتی از طریق ها و ارزشوتالش براي درك دیدگاه) سازمان کردن(تسهیم 28
 ارتباطات بازیر دستان 

 الگوگیري  29

  
  عملکرد سازمانی

  هاي مشابه در نیل به اهدافش مقایسه سازمان با سازمان 30
  هاي مشابه تا در زمینه رشدمقایسه سازمان با سازمان 31
  هاي مشابه در زمینه نوآوريمقایسه سازمان با سازمان 32
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  :به شرح زیر است 5مراحل کلی روش پژوهش در شکل 

  

  
  پژوهش روش یکل مراحل -5 شکل

  
  هاي پژوهشیافته -5

  بررسی نرمال پذیري -1-5
  .به شرح زیر استهاي حاصل از تحلیل آماري یافته
H0: نرمال است ها توزیع داده.  
H1: ها نرمال نیست توزیع داده. 

 05/0جا که سطح معناداري بیشتر از ، از آن4اسمیرنوف طبق جدول  –با توجه به آزمون کولموگوروف 
غیرها توان گفت، توزیع متدرصد اطمینان می 95/0گیرد و با است، بنابراین فرض صفر مورد تایید قرار می

ترین این مهم .هاي پارامتریک استفاده نمودنتوان از آزموباشد و براي بررسی پژوهش مینرمال می
  .شرط براي برقرار معادله رگرسیون است

  اسمیرنوف–آزمون کولموگوروف  - 4 جدول

 
  
  
  
  
  
  

1 بیان مسئله و تعیین دقیق اهداف پژوهش•

2 انجام مطالعات کتابخانه اي به منظور مرور مبانی نظري و پیشینه پژوهش •

4 )انتخاب جامعه و نمونه آماري، توزیع و جمع آوري پرسش نامه(جمع آوري داده هاي حاصل از پیمایش •

5 (SRP)تعیین جانمایی ها بر اساس الگوي نقاط مرجع راهبردي•

6 تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه دستاوردها و پیشنهادات•

3 توزیع پرسشنامه و بررسی سنجش پایایی•

   تعداد  20
  توزیع نرمال  میانگین  27/3
  Zمقدار آماره   انحراف معیار  51/0
  معناداريسطح     60/0
  نتیجه    86/0
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        سوییبررسی هم-2-5

ستون . گرددسویی ایجاد میهاي وضعیت دانشی غالب، راهبرد غالب و هم، سه ستون سبک5در جدول 
 هاي صورت پذیرفته، بررسی ، با توجه به جانمایی2سویی با توجه به تناظر یک به یک در جدول هم
  .گرددمی
  

   دانش تیریمد راهبرد و یدانش تیوضع يهاسبکعناصر  یشناسگونه و عملکرد سنجش  -5 جدول

وضعیت دانشی   عملکرد  نام دستگاه
  سوییهم  راهبرد غالب  غالب

  وجود ندارد ترکیب گراانسان  31/3 امور خارجهوزارت
  وجود ندارد کردناجتماعی گراسیستم 98/2 بانک ملی
  وجود ندارد سازيیبرون گراانسان 45/2 ا.ا.گمرك ج

  وجود ندارد سازيدرونی گراسیستم 47/3 سازمان اتکا
  وجود دارد سازيدرونی گراانسان 82/2 و شهرسازي مسکن

  وجود ندارد ترکیب گراانسان 97/3 مخابرات
  وجود ندارد ترکیب گراانسان 95/3 بانک پارسیان

  نداردوجود  ترکیب  گراسیستم 63/2 امور اقتصاد و دارایی
  وجود ندارد کردناجتماعی گراانسان 02/3 دادگستري

  وجود ندارد ترکیب گراانسان  24/3  پرورشوآموزش
  وجود ندارد ترکیب  گراسیستم 96/2  سازمان سنجش
  وجود دارد سازيبرونی  گراسیستم  5/3 سازمان راه آهن 

  وجود دارد سازيبرونی  گراسیستم 4/3 بازنشستگی سازمان
  وجود دارد سازيدرونی گراانسان 2/3 سازمان نفت 

  وجود دارد سازيدرونی گراانسان 24/4 اداره امور مالیاتی 
  وجود ندارد ترکیب  گراسیستم 96/3  بهزیستی

  وجود ندارد ترکیب گراانسان 97/2 جهاد کشاورزي
  وجود دارد سازيدرونی گراانسان 75/2 وزارت نیرو 

  وجود ندارد سازيدرونی  گراسیستم 7/2 تامین اجتماعی
  وجود ندارد ترکیب گراانسان 87/3 ریزيسازمان مدیریت و برنامه
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سازمان  12دانش، هاي مدیریت هاي مورد مطالعه در خصوص راهبردمطابق جدول فوق، در سازمان

هاي وضعیت سبک در خصوص. گرا هستندسازمان داراي راهبرد سیستم 8گرا و راهبرد غالبشان انسان
سازمان  2سازي، سازمان سبک درونی 6سازمان سبک ترکیب،  9سازي، سازمان سبک برونی 3دانشی 

هاي دولتی شهر دانش در سازمانولی اینکه کدام راهبرد مدیریت . اندکردن را انتخاب نمودهاجتماعی
سازمان راه -1. ها مشخص شده استسوییپس از هم. هاي وضعیت دانشی استسو با سبکتهران هم

اداره امور  -5سازمان نفت،  -4بازنشستگی کل کشور، سازمان-3و شهرسازي، سازمان مسکن -2آهن، 
  .سویی وجود داردوزارت نیرو هم-6مالیاتی، 

  عملکرد سازمانی-3-5
  هاي دولتی شهر تهران در چه سطحی است؟ در آزمون پرسش اول عملکرد سازمانی دستگاه

سازمان زیر این  11سازمان داراي عملکرد باالتر از حد متوسط و  9: توان گفت، می6ا توجه به جدول ب
هاي غیرانتفاهی، اداره امورمالیاتی داراي بهترین عملکرد در ضمن از بین سازمان. اندمقدار قرار گرفته

  . ، است)45/2(ترین عملکرد ا داراي ضعیف.ا.و گمرك ج) 24/4(
  :وجه به پرسش اول پژوهش دو سوال مطرح استاما با ت

  
H0: µ ≤3,5 .                                                   عملکرد سازمان دولتی زیر حد متوسط قرار دارد  
H1: µ >3,5                                                  عملکرد سازمان دولتی زیر حد متوسط قرار ندارد.  

  

  یسازمان عملکرد يانمونه-تک یت آزمون  -6 جدول

Test value= 5/3  

فاصله اطمینان 
95 

فاصله 
 95اطمینان 

درجه   tمقدار 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 میانگین

 کرانه باال  کرانه پائین

14/0-  42/0- 08/4-  250  0/0  21/3  

  
هاي دولتی زیر حد متوسط قرار است، عملکرد سازمان 05/0که سطح معناداري کمتر از با توجه به این

  .دارد
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 سازيهاي درونیگرا و سبکسویی راهبرد انسانهم-4-5

به سخن دیگر، عملکرد . شوددرصد، فرض صفر رد و فرضیه اصلی پذیرفته می 95در فاصله اطمینان 
  ).21/3(هاي دولتی در مجموع زیر حد متوسط قراردارد سازمانی دستگاه

  هاي وضعیت دانشی ارتباط معناداري دارد؟دانش با سبکهاي مدیریت آیا راهبرددر آزمون پرسش دوم 
  

H0: p =0 .               ري وجود نداردسازي ارتباط معناداهاي درونیگرا و سبکبین سبک راهبرد انسان
H1: p ≠0                دارد وجود سازي ارتباط معناداريهاي درونیگرا و سبکبین سبک راهبرد انسان.  

  
سازي و گرا و سبک برونیهاي صورت پذیرفته، همبستگی بین راهبرد سیستمسوییبا توجه به هم

محاسبه گردیده  پیرسون داري معنی آزمون سازي طبقگرا و سبک درونیهمبستگی بین راهبرد انسان
  .است

هاي گرا و سبکراهبرد انسانسبک  بین داريمعنی رابطه درصد، 95در سطح  7با توجه به نتایج جدول 
) 05/0(پژوهش  آلفاي از کمتر) 047/0( آمده دستبه داريمعنی سطح که دارد، چراوجودسازي درونی

  .، است84/0است و ضریب همبستگی 
  

  اول ییهمسو ارتباط  -7 جدول
  
  
  
  
  

  
  )سازيهاي برونیگرا و سبکراهبرد سیستم( سویی دوم بررسی رابطه هم-5-5
  

H0: p =0 .             اري وجود نداردسازي ارتباط معنادهاي برونیگرا و سبکبین سبک راهبرد سیستم  
   H1: p ≠0              .سازي ارتباط معناداري وجود داردهاي برونیگرا و سبکبین سبک راهبرد سیستم

  
هاي گرا و سبکسبک راهبرد انسان بین داريمعنی ، رابطهدرصد 95، در سطح 8با توجه به نتایح جدول 

) 05/0(پژوهش  آلفاي از کمتر) 039/0( آمده دستبه داريمعنی سطح که دارد، چراوجود سازي درونی
  .است 61/0است و ضریب همبستگی 

  گراراهبرد انسان

ونی
ک در

سب
زي

سا
 

  0,84=همبستگی پیرسون
 0,047=سطح معناداري

 20=فراوانی
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  دوم ییهمسو ارتباط  -8 جدول

 
  
  
  
  
  
 رابطه درصد 95همانطور که مشخص است، در چهار رابطه همبستگی فوق در سطح  10و  9 جدول در

) 05/0(پژوهش  آلفاي از تمامی متغیرهاي فوق کمتر داريمعنی سطح که دارد، چراوجود داريمعنی
  . است

  عملکرد با دانش تیریمد يراهبردها ارتباط  -9 جدول
  
  
  
  
  
  

  با عملکرد یدانش تیوضع يهاسبک ارتباط  -10 جدول
  

  
  
 
  
  

تر از آلفاي پژوهش در بررسی هر دست آمده کمداري، بهچون سطح معنی 10و  9با توجه به نتابج جدول 
  . شوددر دو رابطه فوق پذیرفته می) فرضیه پژوهش( H1رد شده و فرضیه  H0فرضیه . دو رابطه است

  
 بررسی تاثیر همسویی بر عملکرد-6-5

هاي وضعیت دانشی بر عملکرد دانش و سبکهاي مدیریت سویی راهبرددر پاسخ به پرسش سوم آیا هم
  .شودر است یا خیر؟، فرضیه زیر آزمون میسازمانی تاثیرگذا

 

  گراراهبرد سیستم

ونی
ک بر

سب
زي

سا
 

  61/0=همبستگی پیرسون
 039/0=سطح معناداري

 20=فراوانی

  گراراهبرد سیستم  راهبرد انسانگرا

کرد
عمل

 

  59/0=همبستگی پیرسون  81/0=همبستگی پیرسون
 006/0=سطح معناداري 000/0=سطح معناداري

 20=فراوانی 20=فراوانی

  سازيسبک برونی  سازيسبک درونی

کرد
عمل

 

  0,49=همبستگی پیرسون  0,56=همبستگی پیرسون
 0,028=سطح معناداري 0,009=سطح معناداري

 20=فراوانی 20=فراوانی
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   H0: α= 0  .هاي وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی اثرگذار نیستسویی راهبردهاي مدیریت دانش و سبکهم 
   H1: α ≠0   .هاي وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی اثرگذار استسویی راهبردهاي مدیریت دانش و سبکهم 

  
گرا و سویی راهبرد انسانکه رابطه بین هم گفت توان، می11در جدول  همبستگی توجه به ضریب با

 70توان گفت که و با توجه به مقدار ضریب تعیین می بوده خطی سازي با عملکرد سازمانیدرونی سبک
  . گرا و سبک درونی سازمانی استسویی بین راهبرد انساندرصد از واریانس عملکرد سازمانی ناشی از هم

  مقدار ثابت+ 87/0گرا و سبک درونی سازي سویی راهبرد انسانهم= عملکرد سازمانی
  

  یسازمان عملکرد بر ییهمسو ریثات ونیرگرس لیتحل جیانت -11 جدول

 Fمقدار   مربع میانگین  درجه آزادي  جمع مجذورات  
سطح 

  معناداري
  رگرسیون 

  باقیمانده
  کل

58/3  
46/1  
05/5  

2  
17  
19  

79/1  
086/0  

750/20  000/0  

    ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  
 tمقدار 

سطح 
  بتا  خطاي معیار B  معناداري

  همسویی 
  مقدار ثابت

184/0  
687/0  

014/0  
032/0  

877/0  699/0  
  

000/0  
000/0  

گرا همسویی راهبرد انسان: متغیر مستقل  عملکرد سازمانی:متغیر وابسته
  سازيدرونی سبکو 

  71/0: ضریب تعیین

 Fمقدار   مربع میانگین  درجه آزادي  جمع مجذورات  
سطح 

  معناداري
  رگرسیون
  باقیمانده

  کل

932/1  
119/3  
05/5  

2  
17  
19  

966/0  
183/0  

264/5  017/0  

    ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  
 tمقدار 

سطح 
  بتا  خطاي معیار B  معناداري

  همسویی
  ثابت مقدار

417/0  
135/1  

015/0  
033/0  

459/0  972/1  
339/0-  

035/0  
000/0  

-سویی راهبرد سیستمهم:متغیر مستقل  عملکرد سازمانی: متغیر وابسته
  سازيبرونی گرا و سبک

  38/0: ضریب تعیین
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گرا و سبک برونی سازي با سویی راهبرد سیستمدر ضمن، مطابق جدول فوق، ضریب تعیین بین هم

توان گفت که این متغیر بر است و با در نظر گرفتن سطح معناداري می 38/0سازمانی برابر عملکرد 
  .عملکرد سازمانی تاثیر گذار است

  مقدار ثابت+ 45/0گرا و سبک برونی سازي سویی راهبرسیستمهم= عملکرد سازمانی
  
  گیريبحث و نتیجه -6

براساس . آیندهایی که به نظر ایستا میسازمانها دائماً در حال تغییر و تالطم هستند، حتی سازمان
ها، ساختار، فرایندها و ها و الزامات ذي نفعان و الزامات سازمانی، مشتریان، خدمات، هزینهالزامات، بودجه

  . ها مرتباً در حال تغییر هستندبه منظور تطابق سازمانی و ایجاد ارزش... 
تر از یانگر آن است که توانایی اجراي راهبرد به مراتب مهمها باي از سازماننتایج پژوهش، از مجموعه

هایی در در سازمان -ها در راهبردها از جمله راهبرد مدیریت دانشخود راهبرد است و خیلی از شرکت
  .]7[اندبا مشکل مواجه شده) رقابت عصر صنعتی(عصر اخیر 

 راهبرد ، مطرح کردند که اجراي)2016(رابرت کاپالن و دیوید نورتون، در کتاب سازمان راهبرد محور 
. باشد هماهنگ و سو هم سازمان هايو فعالیت اقدامات سایر است که با موفقیت با توأم زمانی سازمانی

که جااز آن. ها و اجزا و هدفی فراگیر در طراحی سازمان استافزایی بین قسمتاین امر، منجر به هم
      این ابعاد  و کارهاي مختلف تشکیل شده است با اتصالها، واحدها و کسب ها از قسمتسازمان

سازمان فرآیند  در سازمان راهبرد محور همسویی. یابد، عملکرد سازمانی افزایش می)هاسوسازيهم(
 عنوان به سازمان است و لذا باید مختلف ابعاد در مداوم دائمی و مستمر است که مدام نیازمند تغییرات

. سازي در کل سازمان را نمایان سازدیکپارچه قرارگیرد و همچنین توجه اي مهم موردهاولویت از یکی
 آغازین نقطه و گرفته کار صورت و استراتژي کسب پیرامون که دارد تحقیقاتی در ریشه مفهوم همسوئی

  .]7[است محیطی هايفرصت و تهدیدات با سازمانی منابع در همسوسازي آن
کار هاي وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی راهدانش و سبکهاي مدیریت راهبردسویی این پژوهش، هم

مدل مفهومی پژوهش، جنبه کاربردي داشته و . مناسبی براي حرکت به سمت سازمان راهبرد محور است
هاي این پژوهش نشان داد که در واقع یافته. نمایدزمینه مناسبی براي بهبود عملکرد سازمانی فراهم می

با  راهبردي مرجع نقاط اساس الگوي در هر مرحله اي بر هاي وضعیت دانشی دروضعیت سبک گرا
سرمایه براي سازمان اصلی گیريجهت نماید تااین امر کمک می. شود سوراهبرد مدیریت دانش هم

پایین عنوان نمونه، جایی که تمرکز بر محیط داخلی و درجه کنترل به. شود در این خصوص تعیین گذاري
که تمرکز بر جایی. کردن استاست، سازمان، راهبرد منفعل و سبک وضعیت دانشی درگیر اجتماعی

-گرا و سبک وضعیت دانشی درگیر درونیمحیط داخلی و درجه کنترل باال است، سازمان راهبرد انسان
اهبرد سازي و زمانی که تمرکز بر محیط خارجی و درجه کنترل باال است، ضروري است سازمان ر
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که تمرکز بر محیط خارجی و در جایی. کار بردسازي بهگرا و سبک وضعیت دانشی درگیر برونیسیستم

کار درجه کنترل پایین است، ضروري است سازمان راهبرد پویا و سبک وضعیت دانشی درگیر ترکیب به
   ها زمانی به اوج خود سوییها، حاکی از آن است که با توجه به محیط پرتالطم و پویا، همیافته. برد
، )گراگرا و انسانترکیبی از دو راهبرد سیستم( رسد که راهبرد پویا و سبک وضعیت دانشی ترکیب می

با محیط پویا ) یک راهبرد یعنی حاکمیت( 20-80این راهبردها، بر خالف تفکر غالب . شود برگزیده
لتی شهر تهران مورد مطالعه در این پژوهش، هاي دواین وضعیت در هیچ یک از سازمان. سازگار است

طور که در مبانی نظري پژوهش، توضیح داده شد، پس از جانمایی بر اساس همان. مشاهده نگردیده است
  سویی بین راهبرد هاي مورد مطالعه، همالگوي نقاط مرجع راهبردي، مشخص شد که در سازمان

سازي، وجود گرا با سبک درونییی بین راهبرد انسانسوسازي و همچنین همگرا با سبک درونیانسان
  .دارد

سویی سازمانی است که منجر به ترین نوآوري این پژوهش، آشنایی با مفهوم همبندي، مهمدر یک جمع
مساله مهم دیگر این پژوهش، کاربردي بودن این نگرش است . شودایجاد ارزش افزوده در سازمان می

 اثربخشی وري،سبب افزایش بهره و سازمان در کارگیري مدیریت دانشدر به که منجر به تأثیرات مثبتی
  .شد خواهد مأموریت و چشم انداز سازمان تحقق و

عدم . هاي خاص خود را داردها، محدودیتباید در نظر داشت که این پژوهش نیز همانند دیگر پژوهش
سازمان دولتی در شهر  20کاري صرفاً هاي دولتی و همارشد سازمان مدیران به وکامل جامع دسترسی

گردد در سایر بنابراین، پیشنهاد می. هاي این پژوهش را محدود ساخته استتهران قابلیت تعمیم یافته
 پژوهش به سخن دیگر، این. جویی گردد و با نتایج فوق مقایسه گرددها از نتایج این پژوهش بهرهسازمان

پژوهش  این هاي دولتی شهر تهران دردر ضمن، عملکرد سازمان. شود تکرار تريوسیع آماري جامعه در
 چنین در عملکرد یابیارزش است و خطاي گرفته قرار سنجش ، مورد)2002(ولی پرسشنامه چوي طبق

ي متوازن جامعیت بیشتري در سنجش عملکرد شاید رویکرد کارت امتیاز. گرفتمدلی را نباید نادیده
 سوسازي راهبرد مدیریت دانش با که رویکرد این پژوهش، هما توجه به اینب. سازمانی داشته باشد

گران دیگر به بررسی شود، پژوهشتر، پیشنهاد میدقیق منظور بررسیبه. هاي وضعیت دانشی استسبک
حاصل از آن،  است نتایج بدیهی. دانش بپردازند رابطه راهبرد مدیریت دانش با سایر ابعاد چرخه مدیریت

  .مورد استفاده قرار گیرد حوزه، این در بعدي هايپژوهش گسترش مسیر در تواندمی خود نوبه به
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