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 چکیده

 

نقش سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک با درنظر گرفتن نقش میانجی تفکر هدف پژوهش حاضر 

در این پژوهش . است همبستگی _پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفیاین . است استراتژیک

شرکت فوالد (نیروهای ستادی)کارمندان  جامعه آماری پژوهش. ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد

با  نفر 967ای برابر با  نمونهمی باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  ، نفر 6511مبارکه اصفهان که در حدود 

 سیستم دانش محور های  ها از پرسشنامه آوری داده برای جمع: روش ها. انتخاب شد مونه گیری تصادفیاستفاده از ن

 روایی پرسشنامه. استفاده شدو پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا  پرسشنامه محقق ساخته تصمیم سازی استراتژیک ، الوسن

و پایایی آن با استفاده از آلفای مبانی و مولفه های علمی و به کمک نظر خبرگان بصورت محتوایی تایید شد با استفاده از 

مدل معادالت ساختاری و رویکرد  جهت بررسی فرضیات پژوهش. محاسبه شد (1. 16)که برای کل پرسشنامه کرونباخ

باتفکر  نشان دهنده رابطه بین سیستم های دانش محورنتایج : یافته ها.کمترین مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت

مورد تایید قرار ( =1r.     1)می باشد و رابطه بین تفکر استراتژیک و تصمیم سازی استراتژیک=r)10114 (استراتژیک

رابطه دارند و نقش میانجیگری تفکر  ( =1.594r) و همچنین سیستم های دانش محور وتصمیم سازی استراتژیکگرفت 

 . راتژیک در تاثیر سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک تایید و پذیرفته شداست

 

 سیستم های دانش محور،تصمیم سازی  استراتژیک ،تفکر استراتژیک:  یکلید ه هایواژ
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 مقدمه

خود را در  بلندمدتهای  توانند برتری میمحور های دانش  جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان    

گیری از نظر عملیاتی و یا استراتژیک بودن متفاوت  ها براساس زمینه تصمیم کاربرد روش.های رقابتی حفظ کنند عرصه

سمت و سوی این سیر تکاملی، به این سمت در حال حرکت است که به منظور افزایش عملکرد و بازده، . است

ز وابستگی به نظرات فردی خارج شده و به جای آن تحت سیطره جمعی از ا( به ویژه در سطوح استراتژیک)گیری  تصمیم

ها در دنیای کنونی با آن مواجه هستند ادامه حیات  یکی از مهمترین مباحثی که سازمان. ها قرار گیرد ها و گروه افراد، سیستم 

و فرآیند انجام آن، به عنوان یکی گیری  در چنین شرایطی تصمیم. در محیط پرتالطم و برخورد مناسب با تغییرات آن است

هرچه . ای برخوردار خواهد بود های روزمره و حساس، در بین عملکردهای مختلف سازمانی از جایگاه ویژه از فعالیت

گردد اهمیت صحت نتایج تصمیم افزایش  تر می های استراتژیک نزدیک های عملیاتی به الیه گیری از الیه سطوح تصمیم

های دانش محور  و سیستمدانش و  از طرف دیگر  آید ری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میگی تصمیم. یابد می

ها با توسعه و تجدید ساختار  سازمان کمک شایانی دارد وهای نوین و مفید  حل ها و راه ها در ایجاد ایده به توانایی سازمان

همچنین  در این میان تفکر  .پردازند ها و مفاهیم جدید می های مختلف به خلق واقعیت با روشخود دانش قبلی و کنونی 

هستند  غافل آن به نسبت رقبا که است فرصتهایی دیدن و رقابت میدان خصوصیات موقع به استراتژیک به عنوان تشخیص

تفکر می باشد  پس یک مولفه بسیار مهم و تاثیر گذار در تصمیم سازی استراتژیک بر پایه سیستم های دانش محور و 

 .استراتژیک می باشد

 

  مبانی نظری

ها پس از مواجهه با محیط غیرمطمئن و غیرقابل پیش بینی کسب و کار توجه خاص خود را به  بسیاری از سازمان

پذیری مؤثر را در آینده برای  های رقابت اند تا از این طریق پایه های مدیریت دانش متمرکز نموده سوی توسعه سیستم

های پیشرو زیادی در جهان به اهمیت مدیریت دانش به عنوان رویکردی نوین در  سازمان. آورند شرکت خود فراهم

سازی مدیریت  مندی از رویکرد پویای استراتژی بهره .اند برده و اقدام به پیاده سازی آن نمودهپی  مدیریت کسب و کار

دانش مستلزم شناخت دقیق و لحظه به لحظه از وضعیت دانشی سازمان است، ضمن اینکه با توجه به تفاوتهای عمده در 

تراتژی مسـتلزم صرف هزینه فراوان بـرای سـازمان ابزارها، روشها و تکنیکهای موجود در هر استراتژی، انتخاب هر نوع اسـ

ها در این زمینه فرآیند کسب، کنترل و توسعه دانش  ترین چالش در واقع یکی از مهم(. 96946 : میرسپاسی،)باشـد مـی

 اصلی جز توان می را تصمیم سازی مدیریت. ها است گیری های قوی در تصمیم مورد نیاز جهت برخورداری از پشتوانه

سیستم های  دانش محور و تصمیم پژوهشهایی کـه تا به حال در زمینه (. 99:  694درودچی، و مهر نیک) دانست یریتمد

ایـن پژوهشهـا هـر کـدام عوامـل  و انـد اند محدود و پراکنده انجام شدهبا رویکرد تفکر استراتژیک  سازی استراتژیک

عبـارتی در هـر کـدام بـه یکـی از ابعـاد  اند و به دخیـل دانسته گیـری و انتخـاب اسـتراتژی محـدودی را در تصـمیم

جعفری )اند بیشتر توجه شده و سایر عوامل نادیده انگاشته شده (سـاختار سـازمانی، فرهنگ، فناوری)مـدیریت دانـش

الذکر با یک  در این پژوهش تمرکز اصلی به این سمت خواهد بود تا به منظور رویارویی با چالش فوق.  (54:6946،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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های استراتژیک در سازمان مورد بررسی قرار گیرد و بر این اساس  گیری رویکرد سیستماتیک شرایط و مختصات تصمیم

های مناسب در  گیری از پشتوانه گونه تصمیمات استخراج شود تا شرکت را در بهره سیستمی برای پشتیبانی از این

پرسش اصلی این تحقیق نقش سیستم های دانش محور در تصمیم .دگیری به صورت نظری و عملی یاری رسان تصمیم

مورد مطالعه مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه می  سازی استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک

 .باشد

پویا بودن نیازمند های رقابتی است و به دلیل  ها برای رسیدن به مزیت ها و شرکت دانش یکی از منابع مهم سازما ن

دانیم، امّا  ها را مشخص و ملموس می گرچه به طور سنتی، سرمایهاما (. 4 6؛ 169 ، 6ماسا وتستا) مدیریت دقیق است

رحمان )دانش به شکل های پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور است .توان به راحتی تعریف کرد ی دانش را نمی سرمایه

 .(6949:  فرد،  نوشین و انارکی نعمتی)رود می کار به و آمده وجود به دانشور ذهن دردانش،  (.7 6: 6949سرشت، 

تنها از طریق این مفهوم است که  و شود تلقی می  از فکر پدید آمده است و بدون آن اطالعات و دادهو به طور کلی  

که استراتژی سازمانی از رهگذر مدیریت اهدافی  .(699: 169 ،   نیر)شوند  حیات یافته و به دانش تبدیل می« اطالعات»

کاربرد و  توزیع -انتقال ، اعتبارسنجی،خلق دانش:.که شامل  آید اساسی به دست می کند با اجرای چهار گام دانش دنبال می

دستیابی به چنین اهدافی تنها از طریق و  دهند یند مدیریت دانش را تشکیل میرآهای ف که در حقیقت گاماست  دانش

موفقیت در زمینۀ مدیریت دانش نیازمند (. 57- 16 :11، 9بات)پذیر است  گیری از ابزارهای مدیریت دانش امکان بهره

از آنجایی عوامل تأثیرگـذار در .باشد، که دانش و تجربه بتوانند به راحتی تسهیم شوند ایجاد یک محیط جدید کاری می

متعددی دارد، انتخاب  گیـری بسـتگی بـه عوامـل تحلیـل و تصـمیم انتخـاب استراتژی مدیریت دانش زیاد بوده و تجزیـه و

من جمله فوالد  اغلب شرکت های بزرگ(. 161 :9،911گیبل)رو اسـت این استراتژی در اکثر سازمانها با مشـکل روبـه

اند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیروی کارشان موفق بوده اند، نه به خاطر دارایی های فیزیکی که  دریافته هامروز مبارکه

اند که حتی اگر برخی از محصوالت آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت مضافا اینکه دریافته. در اختیار داشتند

 از یکی موثر دانش مدیریت سیستم ایجاد(. 71: 169 ،  7میسینگویکرا)ضروری است  زمان و تغییر افراد آن شرکت

 افزار سیستم مبتنی بر دانش، نرم. (99: 166 ، 1نیلسن و راسموسن)باشد می کار و کسب فرایندهای بهبود در کلیدی عوامل

که کند ارائه می کاربر، گیری و تحلیل کرده و برای تسهیل در تصمیم هیهای کسب و کار را تجز  است که داده یا انهیرا

گیری در  های مختلف تصمیم گزینهو  ای مالی ها و اطالعات مقایسه  دادهی؛مال یهای غیر مالی و عملکردها مقیاس :شامل

جزء  هارچبر دانش  یمبتن ستمیکردند که س پیشنهاد  (6441) 5دالیوال و بنباسات.می باشد با زمینه خاص نیشیپ یها تجربه

می باشد و  واسطه خاص کاربر و دانش، موتور واسطه،مهندسی دانش گاهیپا: شاملبر دانش عموماً  یمبتن ستمیاصلی س

                                                       
1. Massa, S., and Tsesta, S 2. Nayir, Z. D                                                 3. Bhatt 
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5. Vikramisyng 
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 یپایگاه دانش، ساز و کارها: دارد بر دانش سه جزء اصلی یمبتن ستمیکردند که س پیشنهاد( 11 ) 6همچنین البرمانی و چاو

 سازی پیاده و انتخاب طراحی، آگاهی، ی عمده فاز در چهار اغلب گیری تصمیم فرآیند .واسطی محتوا و ساز و کارها

ها که استفاده از ابزارهای مدیریت  یکی از  حوزه(. 161 ، 9و تامپسون  11 ، 9، بولجوا117 ، سادلر)گردد  می بندی تقسیم

های  مطالعه در زمینه سیر تحول روش. گیری در سازمان است نماید فرآیند تصمیم مدیریت دانش در آن بسیار کارساز می

گیری از حالت استاتیک و آزمایشگاهی خود به فرم پویا  دهد که در این سیر، فضای تصمیم گیری نشان می مختلف تصمیم

تصمیم درباره عواملی  و کننده است تصمیم استراتژیک هماهنگ .و در قالب کسب و کار سازمانی تغیر شکل داده است

نی لزوماً شماری از واحدهای کسب و کار استراتژیک مؤسسه، چون ترکیب مشتریان، تأکید رقابت، و یا ساختار سازما

ها از طریق تخصیص یا تخصیص مجدد  هر یک از این حوزه که گیرد ها و یا واحدهای برنامه را در برمی ها، بخش وظیفه

ایند تصمیم مدل های هنجاری فر(.  9:  694غفاریان، )گیرند  ها و منابع مربوط به تصمیم، تحت تأثیر قرار می مسئولیت

استراتژیک استدالل می کنند که این تصمیم ها باید مبتنی بر توجه به روندهای وسیع محیطی، پویایی های رقابتی یک 

تدوین  که  صنعت، توانمندی ها و ضعف های شرکت در هر یک از زمینه های کارکردی و ارزش های مدیریت باشند

 (67 : 167 ،7شوانک.)ار بسیار پیچیده ای استاستراتژی سازگار با تمامی این عوامل واقعاً ک

گیرند، لذا به دخالت مدیران  تصمیمات چندین ناحیه از عملیات سازمان را زیر پوشش خود میچون مسائل استراتژیک 

: اطالعات مفید( الف:  گیری استراتژیک شامل های مورد مطالعه در تصمیم مؤلفه(. 9: 6949.اردکانی ،) دنسطح باال نیاز دار

ها نیست بلکه دستیابی به توان   آوری صرف داده گیری، دیگر جمع ها به ویژه در حوزه تصمیم مسئله پیش رو سازمان

در چنین شرایطی است (. 91 -691: 117 ، 1لی و سیاو)ها است  ها دغدغه اصلی سازمان  استخراج دانش مفید نهفته در داده

کاوی یک جواب مناسب برای استخراج  ز این دانش بالقوه سود جست و دادهکه باید از رشد فناوری برای استفاده مؤثر ا

گیری بهینه باید ابزاری در اختیار داشته باشد که او را  یک مدیر برای تصمیم: قدرت تحلیل اطالعات( این ثروت است ب

تن دید سراسری، مدیر برای داش: روز مطالب به( ج(. 91 -691: 117 لی و همکاران، )در تحلیل اطالعات یاری رساند

نیازمند این است که به اطالعات صحیح و بهنگام روی تمام وظایف سازمان و شرکای زنجیره تأمین، دسترسی داشته باشد 

موجب ... و  یرقابت تیترین مز استفاده از دانش به عنوان مهم :گیری تسهیل تصمیم( د(. 91 -691: 117 و همکاران،  5لی)

و  رییتغ نیبا ا ییارویرو ینگر برا ندهیآ یها سازمان جهیدر نت. گردد یعیو تحوالت سر رییتغ دستخوشی سازمان طیشده مح

 اند خود در سطح گسترده پرداخته یساختار سازمان دیبه تجد شیخو ندهیآ تیموفق نیتضم و اتیتداوم ح یطیتحوالت مح

 تفکر به سپس و استراتژیک مدیریت به استراتژیک ریزی طرح از استراتژی پارادایم تکامل(.115 :14،916وانگ)
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 بویژه و بود 6471دهه اواسط در آن آغاز از که است اجتماعی و فناوری، اقتصادی، تغییرات از بازتابی استراتژیک،

 روبه جدیدی نیازهای با را ها سازمان در استراتژی فرایند و گرفت اوج محیط، در ثباتی ازبی باالتری سطوح با6419از

 به را کثیری منافع سازمان برای که فرصتهایی فرصتها بود ، دنبال به باید استراتژیک تفکر در.(614:6941، بلوکی.)روکرد

 ویژگی دارای که استراتژی در کردن تفکر مفهوم بیشتر استراتژیک واژه تفکر(.161 :6،615 آبراهام) "باشد داشته همراه

 نموده بیان را واژه این که کسانی منظور استراتژیک تفکر از عام تعاریف این ولی. است گرفته خود به است، خاص های

 . (6:6441 6،  لیدکا)است نبوده اند،

(.  16 :677،  9رالف استیسی) ریزی برمبنای یادگیری می شناسد  را طرحتفکر استراتژیک  9رالف استیسی چنانکه

 تفکر عناصر بر شناسایی بیشتر که است شده ارائه محققان توسط استراتژیک تفکر مورد در مختلفی الگوهای تاکنون

 در... و5 هامل گری ،( 6441 ) 1لیدکا ، (6441) 7موریسی مدل:  مثال برای.اند بوده متمرکز فردی سطح در استراتژیک

...  و( 6941)رستمی و آقاجانیان الگوی ، (6915 )خزاعی و ، مشبکی(6915 )کفچه و رحمان سرشت مدل نیز کشور داخل

 هدف، بر تمرکز: از عبارتند که نموده بیان استراتژیک تفکر برای را عنصر پنج خود پژوهش در لیدکا .برد را میتوان نام

مدیر  ،  تفکر استراتژیک .می باشد  زمان طول در تفکر بودن، محور فرضیه هوشمندانه، طلبی فرصت سیستمی، انداز چشم

را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه 

سازمان برای دستیابی به ( مادی و غیرمادی)عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ بدون این تشخیص، صرف منابع 

تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه از کسب و کار در 1 ویلسون .(4:6941 مسگریان،)موفقیت بی حاصل خواهدبود

تفکر استراتژیک ازطریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهای منحصر به فردی  (161 :4،699ویلسون)ذهن می داند، 

خالقانه به آن انجام  این کار ازطریق فهم قواعد بازار و پاسخگویی. بـــرای مشتری ایجاد می کند، مزیت رقابتی می آفریند

برای سازمان و  تفکر استراتژیک.می شود و این امر در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکرد بی نظیر است

ساده و « حقیقت»این انگیزه و تعهد از طریق قدرتی به وجود می آید که در . ذینفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد می کند

اگر می خواهید کشتی بسازید الزم نیست مردم را فراخوانید و : 61سن اکسوپریول آنتونی به ق. درعین حال جذاب است

، 66سن اکسوپری)  برای هرکس وظیفه ای مشخص سازید، بلکه کافی است به آنان عظمت بی پایان دریا را نشان دهید

امروز امری اجتناب ناپذیر خواهد  رشد سازمان در محیط پـررقابت تفکر استراتژیک برای بقا وو از آن جهت . (11:  169 
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مدیران با محیط بازار را مجدداً تعریف کرد و سازوکارهای  با این نگرش، می بایستی رابطه. (71:  169 ،  6مارشال)  بود

محققان پیشینی که در این رابطه نتایجی بدست آوردند . (47:  169 ،   رائوف)  مورد بازنگری قرار داد مدیریتی سازمان را

در تحقیقی با عنوان تاثیر بین تفکر استرانژیک و برنامه استراتژیک و در نهایت تصمیم ( 114 ) 9مانند؛ هرکلسآوردند 

او به درستی مشاهده کرد که هیچ .سازی استراتژیک، نشان داد با پیشنهادش کمک قابل توجه و شایانی برای الگو انجام داد

هرکلس با بکار .برنامه استراتژیک و یا تاثیر ای بین این دو وجود ندارد توافقی درمتون توصیفی در بین تفکر استراتژیک یا

بردن دیدگاه منطقی تفکر استراتژیک و برنامه استراتژیک را ازهم متمایز دانست، اما با اینحال بصورت برجسته به هم 

ی و همکاران ثقف.ر هستندوابسته هستند و برای شرکت بصورت فرآیندهای تکمیلی عمل میکنند و در تصمیمات نهایی موث

یک و نحوه تصمیم گیری، بر اساس ریزی استراتژ برنامه یبر دانش برا یمبتن ستمیس یطراحای با عنوان  در مقاله( 6946)

چه را که بر عملکرد تأثیرگذار آن متوازن، یابیکارت ارزپرداختند و نتایج بیانگر آن بود که   متوازن یابیکارت ارز دگاهید

این تحقیق ادغام  .کند دیدگاه منسجمی از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را ارائه می کرده وگیری  است، اندازه

، ارائه و سپس سیستم هوشمند 7به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را 9سیستم مبتنی بر دانشمتوازن و یابیابزار کارت ارز

استراتژی های عملیاتی یا مدیریتی  تصمیم گیری در مورد  جاد وبرای برنامه ریزی استراتژیک ای را هوشمند مبتنی بر دانش

تنظیم  یو عملکرد مال یکسب و کار، مشتر ،یو رشد، فرآیند داخل یریادگیهای  دیدگاه شرکت را بر پایه

بهره تصمیم سازی  استراتژیک عاملی موثر در "در تحقیقی به بررسی(  694)میرآفتاب زاده و یوسفی فرد در سال .کند می

پرداخته است و مدعی بودند که تصمیم سازی  استراتژیک در هر سازمانی به عنوان یک  "وری سازمان های دانش محور

سازوکار مهم در سازمانها عمل می کند و باعث باال بردن بردن اثر بخشی و بهره وری منابع سازمان می شود و نتایج نشان 

 . باشدوثر در بهره وری منابع انسانی سازمان های دانش محور میمی دهد که تصمیم سازی  استراتژیک عاملی م

  تحقیق  اهداف

 تفکر یانجیم نقش گرفتن نظر در با استراتژیک یساز تصمیم و محور دانش های سیستم نیب رابطه یبررس:  یاصل هدف

  کیاستراتژ

 :یفرع اهداف

  کیاستراتژ تفکر و محور دانش های سیستم نیب رابطه یبررس(6)

  کیاستراتژ یساز میتصم و کیاستراتژ تفکر نیب رابطه یبررس( )

  استراتژیک یساز تصمیم و محور دانش های سیستم نیب رابطه یبررس(9)

 شناسیروش 

است و . پیمایشی است -پژوهش حاضر توصیفیها، این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده

کارمندان جامعه آماری در این تحقیق، . مراحل مختلف تحقیق متفاوت بوده استوری اطالعات در آروش گرد

                                                       
 

1. Raouf 2. Herklas                                  3. Knowledge - based system 
4. Hierarchical analysis process    
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نمونه گیری به صورت نمونه  روش. بوده استنفر  6511که در حدود  در اصفهان  فوالد  مبارکه  ( نیروهای ستادی)شرکت

  967تعداد با در این تحقیق   ماریدر نهایت نمونه آوبا استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  انجام گرفت   تصادفیگیری 

رسشنامه محقق ساخته بوده ، پاندازه گیریابزار  .بررسی گردید 47در سال  ،اصفهانفوالد مبارکه شرکت  ارمندان نفر از ک

پرسشنامه پس از بررسی . می باشد  و طیف پنج درجه ای لیکرت 6سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبیاست که 

سوال برای  61که ،سوال برای آزمون فرضیات انتخاب شد 71توسط استاد راهنما و مشاور و کارشناسان مربوطه در نهایت 

 سوال برای سنجش تفکر استراتژیک 1 تصمیم سازی استراتژیک وبرای سنجش  سوال 6سیستم های دانش محور،سنجش 

نامه دارند که با استفاده  فرضیه در نظر گرفته است، که این سواالت رابطه منطقی با گویه های پرسش 9که محقق  ،باشد می

 .به تحلیل آن پرداخته است9و لیزرل   9اس -پی -از برنامه اس

پرسشنامه پیش آزمون شده و سپس مقدار آلفای کرونباخ تک تک متغیرها و  91برای تعیین پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد

 .محاسبه شد که بیانگر پایایی باالی هر یک از متغیرهای تحقیق می باشد( 6)برابر جدول 1.16همچنین پایایی کل 

 
 بررسی پایایی سواالت فرضیه ای پژوهش .(6)جدول

 ضریب پایایی سواالتتعداد  مقیاس

 6 1.1 61 سیستم دانش محور 

 1.11  6 تصمیم سازی استراتژیک 

 1.511 1  تفکر استراتژیک 

 1.16 71 کل 

 

به منظور ارایه ی تفسیر مناسبی از داده  .ماری مختلفی استفاده شده استآای ه برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون

پس از بررسی توصیفی . شود ها،ابتدا با استفاده از تحلیل های توصیفی به بررسی جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته می

آمار ی پژوهش با استفاده از روشهای استنباطی به تجزیه وتحلیل آماری اطالعات به دست آمده برای آزمون  جامعه ی

مولفه ها که با استفاده از  توزیع بودن نرمال بررسی برای 7اسمیرنوف –از آزمون کولموگراف.فرض ها مبادرت می شود 

 بهکه  1یسازی معادالت ساختار های مدل کنیکمورد بررسی از تهای  ،با توجه به مولفه .گیرد انجام میspssنرم افزار 

صورت گرفت و  برای  اند گرفته قرار توجه مورد کاربردی چندمتغیری آماری تحلیل و تجزیه از بزرگی بخش عنوان

 .بررسی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است

 

 یافته ها

 بررسی به سپس .شد پرداخته آماری نمونه شناختی جمعیت ویژگیهای بررسی به توصیفی آمار قالب در ابتدا در

 .شد پرداخته فرضیات
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 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماریبررسی  .( )جدول                                                      

 تعداد گزینه   ویژگی تعداد  گزینه  ویژگی  تعداد  گزینه  ویژگی 

-7  سن 

91 

تحصیال 16

 ت 

کمتر از  سابقه کار  56 دیپلم

 سال7

67 

96-

97 

فوق  17 

 دیپلم

61  1-

 سال61

1  

97-

91 

 691 67-66 696 لیسانس 1 

سال 91

 به باال 

فوق  61

 لیسانس 

سال 61 6

 به باال 

611 

بر  داده شده ونشان اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرها  -ولموگوروفکنتایج حاصل از آزمون  (9)در جدول 

 .های مناسب برای بررسی صحت فرضیات تحقیق را اتخاذ می شود اساس نتایج حاصل، آزمون

 
 مقیاس سیستم های دانش محور  پژوهش مولفه های آمار توصیفی  .(9)جدول 

–کولموگراف   معناداری

 اسمیرنوف

انحراف   واریانس

  معیار

 های پژوهش مولفه  میانگین

 دانش 

سیستم های دانش  4 907 10997 10614 60156 16 10

 محور 

تصمیم سازی   90719 10914 64 10 60994  1017

 استراتژیک 

 تفکر استراتژیک  1 907 10991 10619  6011 10995

مولفه ها تصمیم  واز بین. دارای توزیع نرمال می باشند مولفه ها ،1.17با توجه به نتایج و میزان معناداری بیشتر از 

 جدول های یافته. با الترین درصدرا از بین دیگر مولفه ها دارند 1.914و انحراف  معیار  9.719با میانگین سازی استراتژیک 

تولید خلق دانش ،تسهیم دانش،ذخیره سازی ) آن ابعاد و سیستم های دانش محور بین همبستگی ضریب دهد می نشان( 9)

تولید خلق )آن ابعاد و سیستم های دانش محور .است دار معنی باتفکر استراتژیک(انتشار وبه کارگیری دانش  دانش،

 رابطه( = r 1.594،  1.114،1.1)باتفکر استراتژیک (ذخیره سازی دانش،انتشار وبه کارگیری دانش  دانش ،تسهیم دانش،

سیستم های دانش محور  و  واریانس درصد ، 1.951 ،1.157 ،1.791(  r2)تعیین  ضریب اساس بر  .وجود دارد دار معنی

        است بنابراین تصمیم سازی  استراتژیک به خوبی سیستم های دانش محور را تبین  بوده تصمیم سازی  استراتژیک مشترك

 . کند می
 متغیر ها  بین همبستگی ضریب .(9)جدول

 سطح معنا داری  مجذور ضریب همبستگی  ضریب همبستگی  

 1.111 10951 1.114 سیستم دانش محور 

                                               تصمیم سازی  استراتژیک 

1.1   

1.157 1.111 
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 1.111 1.791 1.594 تفکر سازمانی 

سیستم متغیر  استفاده گردید،سازی معادل ساختاری به منظور بررسی اثرات متغیرهای اصلی تحقیق بر یکدیگر از مدل

به عنوان متغیر پنهان ومتغیر تفکر استراتژی به عنوان متغیر (تصمیم)و متغیر تصمیم سازی استراتژی (سیستم)های استراتژی

 .به عنوان متغیر میانجی درمدل زیر در نظر گرفته میشود (تفکر)

 

 
 مدل بر اساس الگو سازی معادالت ساختاری .(6)شکل 

نتایج آزمون تحلیل مسیر برای بررسی فرضیه ها نشان میدهد تاثیر مستقیم  تفکر استراتژیک بر سیستم های دانش 

دانش وتاثیر مستقیم سیستم های .است 1 .6وتاثیر مستقیم تفکر استراتژیک بر تصمیم سازی استراتژیک .است  1.46محور 

 .است1055محور وتصمیم سازی استراتژیک

 
 

 مدل بر اساس الگو سازی معادالت ساختاری .( )شکل 

دهد که تاثیر تفکر استراتژیک بر سیستم های دانش محور با معنا  برای بررسی فرضیات نشان میT-valueآزمون 

وتاثیر سیستم های دانش محور بر (71. 6)وتاثیر تفکر استراتژیک بر تصمیم سازی استراتژیک با معنا داری  ( 61.41)داری

 . معنا دار می باشد(  61.9)تصمیم سازی استراتژیک با معنا داری 
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 ضرایب مسیر ساختاری ونتایج بررسی فرضیات  .(7)جدول

ضریب مسیر  

 مدل پایه 

 وضعیت فرضیه  T-valueضرایب  

و تفکر های دانش محور  سیستمبررسی رابطه بین -6

 استراتژیک 

 تایید  61041 1046

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و تصمیم سازی - 

 استراتژیک 

 تایید 71. 6 1 60

 تصمیمو  های دانش محور سیستمبررسی رابطه بین -9

  یکژاسترات سازی

 تایید  61.9 1.55

 

 :نتیجه گیری  و پیشنهادات

های دانشی ، امروزه از نیازهای اساسی سازمان ها و  داشتن کارکنانی  با قدرت تصمیم گیری با پشتوانه ای قوی از سیستم

شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه است و در صورت بهره گیری مناسب از تفکر استراتژیک می توانند در میدان 

پس سوال این است که چطور می توان به این هدف دست یافت و .رقابت درپی تالش برای متمایز ماندن و پیشرفت باشند

سیستم های دانش محور می تواند راهی مناسب برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک فراهم آورد و تفکر استراتژیک در  آیا

دستگیر و همکاران ، (6946)این میان نقش مثبتی را ایفا می کند که در این میان تحقیقات انجام شده ثقفی و همکاران 

لذا تحقیق  .ش محور بر بهبود برنامه ریزی و تصمیم گیری تاکید داردبر نقش سیستم های دان( 6949)، آرام اسد زاده( 691)

حاضر به دنبال بررسی  نقش سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر 

می توان چنین استنباط با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها . در بین کارمندان شرکت فوالد مبارکه میباشد  استراتژیک

طه با تاثیر سیستم نمود که نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده توسط سایر محققین در راب

بیشتر از تاثیر  بر تصمیم سازی منطبق است وهمچنین تاثیر تفکر استراتژیک بر سیستم های دانش محورهای دانش محور 

و  6داونپـورت ،(114 )هانگ هـای این تحقیـق بـا یافتـهنتایج  .تصمیم سازی  استراتژیک استبر تفکر استراتژیک 

مبنی بر تاثیر سیستم های دانش محور بر بهبود برنامه ( 6949)و جاللیان(6941)و نیکو مرام و محمودی ( 6441)همکـاران 

وجود رابطه بین تفکر استراتژیک و . دارد اریکـامالً سـازگ ریزی و تصمیم سازی استراتژیک و تصمیم سازی مدیران 

که دو رهیافت برای تفکر استراتژیک در نظر ( 6441) ریموندتصمیم سازی در این تحقیق با پژوهش انجام شده توسط 

میگیرد همخوانی دارد که در آن تفکر استراتژیک به عنوان عامل پیش بینی ابزارهای مورد استفاده برای تصمیمات آینده و 

 در تحقیقی که .نیک هایی برای تشخیص نیروهای مهم و کلیدی  در تصمیم گیری که بر نتایج تاثیر دارد می باشدتک

توانایی ادراك ،  با مولفه هایی نظیرتفکر استراتژیک انجام شد نتایج حاکی از وجور رابطه متقابل بین ( 6449) 9یتسب

رابطه بین سیستم های دانش محور و تفکر استراتژیک  که  کشش ذهنی، تفکر انتزاعی، تحمل ریسک و تحمل ابهام است

                                                       
1.Davenport 2. Raymond 3.  Bates 
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تحقیقات پیشین ، این پژوهش مدل جامعی را  نـابراین، در مقایـسه بـاکه در این تحقیق را تایید و از آن حمایت می کند ب

تفکر در محور نظری فراگیر در طراحی و استقرار سیستم های دانش  به عنوان مدل شناسایی کرده است که میتوان

در صنایع باید در نظر داشت دستیابی به اهـداف علـم و فـنآوری وطراحی چگونگی رشد علمی . در نظر گرفت استراتژیک

به  .کر استراتژیک می باشدمحور ،تصمیم سازی استراتژیک وتفسیستمهـای مناسـب دانـش  مـستلزم اسـتقرارپیشرو ، 

 هـای عوامل کلیدی شناسایی شده در مدل و باتوجـه بـه اینکـه بایـد بـین پیـشنهادها و یافتـه هرحال، با در نظر گـرفتن

محور در تصمیم سیستم دانش  آمیـزیت پژوهش نگاشت مناسب برقرار شود، پیشنهادهای زیر برای طراحی و اسـتقرار موفقـ

 : تقابل ارائه اسسازی  استراتژیک 

نماینـده بهتـرین محور بر تصمیم سازی استراتژیک زمینه استقرار سیستم دانش  دنیـا کـه در سازمانهای الگوگیری از  -

 عملکـرد هـستند؛ 

 ؛ سازمانها وشرکتهای دولتی جهت نهادینه کردن سیستم های دانشی دانش برون سازمانی به  ارزیـابی و انتقـال -

سازوکارهای  افراد در فرایندهای خلـق، تـسهیم، کـاربرد، و ارزیـابی دانـش از طریـق طراحـی و اسـتقرار درگیـر کـردن -

 ؛برای اتخاذ تصمیمات مناسب مناسب

 ؛ محور وتصمیم سازی استراتژیک  دانش  صر کلیـدی در سیـستمبـه عنـوان عنـ و متفکر توسعه منابع انـسانی دانـشگر -

 ؛ محور بر تفکر استراتژیک  سیستم دانش طراحی و استقرار سیستم های اطالعاتی مورد نیـاز بـه مثابـه زیرسـاخت -

لتی با شرکتها وسازمانهای دوانـداز،اهداف و راهبردهای  گیـری دانـایی محـور در تعریـف و تـدوین چـشم جهت -

 ؛ بکارگیری  سیستم های دانش محور 

 در جهت بهبود تصمیم گیری برای تسهیم دانش و توسعه کیفیت آن ارتقای فرهنگ مشارکتی -

 

 منابع

 

 فارسی

 و اطالعات فناوری تصمیم سازیاستراتژیک،(6949). ملکان سلیمانی حجت و ابراهیمی اردکانی ، علیرضا، مهدی -

 .دانش تولید:  تهران .ارتباطات

، سازمان مدیریت صنعتی، ، ترجمه داوود مسگریان حقیقیتفکر یک استراتژیست، (6941.)ایچی اومی کن -

 .4 صفحه 

 توسعه، و مدیریت ،"حافظه سازمانی تا سازمانی یادگیری از دانش مدیریت فرآیند"، (6946)سعید  جعفری ، -

 .41-54، صص  6شماره 

: ، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران"مدیریت دانش"، (169 ) .داونپورت، تامس اچ و پروساك، الرنس -

 ..16ساپکوص

های دانشی  رویکردهای مدیریت دانش و الگوهای شکاف"،(6919) .، حسین سیمار اصل، نسترنرحمان سرشت -

 .91-96، صص1 ها و مراکز رشد، شماره  ، فصلنامه تخصصی پارك"در عصر فناوری
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 قابلیت تأثیر راهبردی تفکر برای سازمانی مدل »، مدیریت پیام 5 ،(6915)  .پرویز کفچه، حسین؛ سرشت، رحمان -

 مطالعات مجله ،(6941) بهرنگ یزدانی، و ناصر پورصادق، ،«  موفقیت بر ارشد مدیران استراتژیک تفکر

 . 5 شماره راهبردی،

 91- 9صص6.، تدبیر، سال چهاردهم، شماره »تفکراستراتژیک،( 694) .غفاریان، وفا -

 .اول چاپ نص، انتشارات تهران، ،استراتژیک تفکر فنون و فرامین ،( 6941)مجتبی لشکربلوکی، -

آموزشی تدبیر، ـ ماهنامه علمی . لشهای نظری تصمیم گیری استراتژیکچا،(6946).میرسپاسی، ناصر -

 9 -61ص66 شماره ،1 سال،

 مجموعه ،"تامین زنجیره مدیریت در اطالعات فناوری کاربرد اهمیت مطالعه" ،( 694) درودچی مهر و نیک -

 و ریزی برنامه معاونت بازرگانی، وزارت تهران، الکترونیک، تجارت ملی همایش چهارمین مقاالت

 . 9-74اموراقتصادی، ص
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