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و عملکرد  استراتژیک نوآوري دانش بر یریتمدهاي استراتژي یرتأثبررسی 
  )B.I.P.C( بندر امام یمیپتروش یسهام شرکت

  
  2محمد ابوعلی، 1سوق شاهی نصراهللا

  ایران - ، کهگیلویه و بویراحمدعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت - 1
  (nasr.shahi@gmail.com)آدرس پست الکترونیک 

 ایران -  ت، کهگیلویه و بویراحمددانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدش -  2
  (ma3208@gmail.com)آدرس پست الکترونیک 

  
و عملکرد  استراتژیک نوآوري دانش بر یریتمدهاي  استراتژي یرتأثبررسی مقاله حاضر با هدف  - چکیده

. گیرد این پژوهش به روش پیمایش انجام می. انجام گرفته است) B.I.P.C( شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
با . نفر بود 3385بودند که تعداد آنها  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامجامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان 

از پرسشنامه محقق ساخته براي . نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 345استفاده از فرمول کوکران تعداد 
پایایی پرسشنامه با . ها استفاده شده است براي تجزیه و تحلیل داده SPSS24افزار  از نرمآوري اطالعات و  جمع

نتایج مطالعه . برآورد گردید که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد 0.883استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
در  0.000ا معناداري سازي ب شخصی  فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و استراتژي: نشان داد که

B.I.P.C بتا براي استراتژي  یبضر .داشته است در این شرکت یکاستراتژ يبر نوآور يتأثیر معنادار
 .بوده است B.I.P.Cدرصدي این متغیر بر نوآوري استراتژیک در  68.8دهنده تأثیرگذاري  نشان سازي یشخص

عملکرد با  0.001سازي با معناداري  یخصشفرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت و استراتژي 
B.I.P.C 44.1سازي نشان دهنده تأثیرگذاري  بتا براي استراتژي شخصی یبضر. رابطه آماري معناداري داشت 

ي با کدگذارفرضیه سوم پژوهش نیز تأیید شد و استراتژي . بود B.I.P.Cبر عملکرد  درصدي این متغیر
مطابق با میزان بتا، . داشت B.I.P.Cدر  یکنوآوري استراتژبا  يمعنادار يرابطه آمار 0.000معناداري 

فرضیه چهارم  .درصد بوده است B.I.P.C 58در  یکاستراتژ ينوآورتأثیرگذاري استراتژي کدگذاري بر 
 ارتباط و تأثیر معناداري بر 0.000کدگذاري با معناداري   پژوهش هم مورد تأیید قرار گرفت و استراتژي

 B.I.P.Cعملکرد باتوجه به ضریب بتا، تأثیرگذاري استراتژي کدگذاري بر  .داشته است B.I.P.Cعملکرد 
  .درصد بود 53.4

  B.I.P.C، عملکردیک، نوآوري استراتژ، دانش یریتمد يها ياستراتژ :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
کمتري  ت و زمانبر اطالعات و دانش اس یما مبتن هاي یتفعال از یمیوکار امروزي بخش عظکسب یايدر دن

دانش خود یزان ها براساس مسازمان یطشرا یندر ا. دسترس است براي کسب تجربه و بدست آوردن دانش در
سهم  تر شده و یچیدهها هر روز پمحصوالت و خدمات سازمان که یپردازند، در صورت یبه رقابت م یکدیگربا 

 یمناسب داشتن ابزارهاي الزم، فرصت یارنش با در اختدا یریتمدیان م یندر ا. یابد یم یشاطالعات در آنها افزا
و  یريپذ انعطافیگر از سوي د. کند یم یجادا یرقابت یايمزا ینهمچن و یرا براي بهبود در عملکرد منابع انسان

 ینآنها و همچن و دانش موجود نزد یاستفاده بهتر از منابع انسان یطی،محیر متغ یطدر برابر شرا یعالعمل سر عکس
هوشمندانه با  هاي امروزي است و برخورددانش براي سازمان یریتمد بهتر، دستاوردهاي یماتاذ تصماتخ

 یره،خلق، ذخ ینددانش، فرا یریتمد .رود یها بشمار مسازمان یتموفق در یمنابع دانش، خود عامل مؤثر و مهم
و بهبود  یشت افزاجه یخردجمع یاهرم یتدانش، با هدف استفاده از خاص یريبکارگ و ی،سازمانده
عبارتند  دانش یریتهاي مد استراتژي). 164: 1394دوست و همکاران،  وظیفه(باشد  یو نوآوري م ییپاسخگو

   .سازي یشخصاستراتژي مستندسازي و استراتژي  :از
 و عملکرد شرکت را با توجه به رقبا یتموقع بایست یم مفهوم عملکرد داراي ابعاد گوناگون است و

 در یزخلق ارزش را ن یزانم بایست یبلکه م یانداز مال جامع از عملکرد نه تنها چشم یدد یکدر . دنمو یابیارز
 و یهر دو بخش مال عملکرد را دردانش  یریتمد هاي یستمس .)22: 1393احمدي و همکاران، ( گرفت نظر

  .گیرد یدر نظر م یرمالیغ
ها،  حل راهکارها، راه یجادا وستد وداد یدجد هاي توسعه روش یقاست که از طر یندينوآوري فرآ

فراهم  یانشکنندگان و مشتر عرضه را براي سازمان، یخدمات نو، ارزش افزوده و درجه از تازگ محصوالت و
از  یوري، مربوط بودن، آگاه بهره یفیت،کینه، توان به هز یم نوآوري یاز مبان). 8: 2015فازین،  مک(آورد  یم

آنچه ) 1: کرد یمبه شش دسته تقستوان  ینوآوري را م). 10: 2014، باردن( ه نمودانضباط اشار بازار، رقابت، و
یا  محصول یاضافه نمودن به خطوط فعل) 3براي موسسه  یدجد یا خدمات محصوالت) 2 .است یدجد یابراي دن
) 6 یفعل یا خدمات محصوالت ینهکاهش هز) 5 یا خدمت محصولی اصالح خطوط فعل یابهبود ) 4 خدمت

بندي  دسته یاديهاي بن نوآوري در زمره "است یدجد یاآنچه براي دن". یفعل و خدمات محصوالتیابی  عموض
  ).12: 2015بوز، ( شوند یمحسوب م) گام به گام( یجیها، نوآوري تدر دستهیر که سایشده در حال
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ی رد سازماندانش، نوآوري و عملک تیریمد نیرابطه ب یبررساي به  ، در مقاله)1394(عالمه و زارع 
داشته و هر دو به  گریکدیبا  یمیدانش و نوآوري رابطه مستق تیریدهد مد ینشان مآنها  جینتا. اند پرداخته

موضوع شاهد بر  اتیدر ادب یهاي مختلف مدل. گذارند یم ریتاث یبر عملکرد سازمان میمستقریو غ میصورت مستق
مدل کامل و  ذکورهاي م از مدل یقیه است با تلفشد یمقاله سع نیروابط عوامل فوق ارائه گشته که در ا

 نیارائه ا. است استخراج گردد یدانش، نوآوري و عملکرد سازمان تیریمد نیدهنده رابطه ب که نشان یجامع
 .ساز باشد چاره یدانش و نوآوري و عملکرد سازمان تیریتواند در درك بهتر رابطه مد یمدل م

-دانش و نوآوري در عملکرد کسب یریتنقش مد یبررسخود به  ، در پژوهش)1394(لی و اقتصاد قلیچ

 و يفناور يمرکز رشد و واحدها پژوهش آنها مورد مطالعه. پرداختند کوچک و متوسط يها وکار شرکت
نفر از کارکنان مرکز رشد و  100، تعداد آنها جامعه آماري پژوهش. ی بودبهشت یددانشگاه شه ینیکارآفر

نشان داد، مدیریت دانش و  آنها نتایج مدل معادالت ساختاري. بودنشگاه شهید بهشتی فناوري و کارآفرینی دا
به عبارت دیگر، مدیریت دانش از طریق نوآوري عملکرد . گذارد نوآوري به شدت بر عملکرد سازمان تأثیر می

  .دهد سازمان را تحت تأثیر قرار می
 یندر ب یدانش بر نوآوري سازمان یتیرنقش مد یبررس، در پژوهشی به )1394(براري و جمشیدي 

هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی بین  با آنهاپژوهش . پرداختند کارکنان دانشگاه مازندران
، همبستگی و به طور مشخص از نوع معادالت مذکور روش پژوهش. کارکنان دانشگاه مازندران اجرا شد

هاي پژوهش  یافته. بودنفر از کارکنان دانشگاه مازندران  400آماري پژوهش حدود  هجامع. ساختاري است
نتایج تحلیل . هم همبستگی دارند دو باهاي مدیریت دانش و نوآوري سازمانی دوبه مؤلفه هنشان داد که هم

و نوآوري سازمانی به خوبی از طریق مدیریت  بودها نشان داد الگوي پیشنهادي از برازش خوبی برخوردار  داده
مدیریت دانش تأثیر مستقیم و مثبت و معنادار بر نوآوري  در پژوهش آنها تبیین شده است و به عبارتی دانش

 .داشته استسازمانی 

نوآوري  بر یکدانش استراتژ یریتمد یرتأث«، در مطالعه خود تحت عنوان )1394(دوست و همکاران  یفهوظ
شرکت کارگزاري را  91پژوهش  ینا :اند آورده» کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران هاي و عملکرد شرکت

دانش مدون  یریتهاي مد استراتژيدهد  یپژوهش نشان م ینا یجنتا. مورد مطالعه قرار داده است 1393در سال 
از ( یرمستقیمو غ یممستق بهادار تهران به طور هاي کارگزاري بورس اوراق بر روي عملکرد شرکت توانند یم

 نوآوري و بر روي یاثر چندان یدانش شخص یریتمد یکنل. اثر بگذارد) آورينو ییتوانا یشافزا یقطر
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دانش مدون بر نوآوري و عملکرد  یریتمثبت مد یربا توجه به تأث. هاي کارگزاري ندارد عملکرد شرکت
 یکهاي استراتژ برنامه یدر طراح یانو دانشگاه یرانبه مد تواند یم یقتحق ینا یجهکارگزاري نت هاي شرکت

  .کمک کند یشترو سودآوري ب ییکارا ی،به نوآوري باالتر، اثربخش یابیدست دانش جهت ریتیمد
دانش بر نوآوري و  یریتهاي مد استراتژي یرتحت عنوان تأث یپژوهش، )1393(همکاران احمدي و 

براساس پژوهش . اند انجام داده یاريبخت در سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و یسازمان عملکرد
 و از یرمستقیمغ ینو همچن یمبه شکل مستق) سازي یمستندسازي و شخص( دانش یریتهاي مد استراتژي مذکور

  .مثبت داشتند یرتأثی بر عملکرد سازمان ینوآوري سازمان یانجیم یرمتغ یقطر
اي اکتشافی تحت عنوان مدیریت دانش و عملکرد سازمان با در مقاله) 2016( 1مک کین، زیک و سینگ

مثبت هر فعالیت بر عملکرد  فعالیت مدیریت دانش میزان تاثیر 12سازمان مختلف و با شناسایی  90از تحقیق
نرخ توسعه محصوالت جدید،  نوآوري،: مالی شامل نرخ بازگشت سرمایه، سودآوري و عملکرد غیرمالی شامل

پژوهش نشان داد که بین هاي این  یافته هاي عملیاتی را بررسی کردند؛رضایت مشتري، حفظ مشتري و هزینه
با بررسی ) 2015( 2چانگ لی و دیگران. عملکرد سازمان و عملکرد مالی رابطه وجود دارد مدیریت دانش،

گیري عملکرد مدیریت دانش معرفی کرده و نشان دادند براي اندازه KMIاي شاخصی بنام شرکت کره 101
خلق، تجمیع، تسهیم، استفاده و (فرایند دانش  که  با افزایش این شاخص که از ترکیب  اجزاء اصلی چرخه

دست آمده و  قیمت سهام، نرخ قیمت به: هاي عملکرد سازمان شامل ایجاد شده، شاخص) داخلی کردن دانش
دانش یریت مد"با عنوان  یپژوهش ،)2015(و آنجل  یناکارل. یابند هاي تحقیق و توسعه، بهبود می هزینه

 ینا براساس. اند را مورد مطالعه قرار داده یاییشرکت اسپان 310 "یزماننوآوري و عملکرد سا :یکاستراتژ
و  یممستق بر روي عملکرد سازمان به طور توانند یم) یشخص مدون و(دانش  یریتپژوهش دو استراتژي مد

اثرات استراتژي مدیریت دانش را بر  )2014(لی  .اثر بگذارد )نوآوري ییتوانا یشافزا یقاز طر( یرمستقیمغ
بعد از بررسی منابع و انجام پرسش و پاسخ . هاي ایجاد دانش افراد و عملکرد آنها مورد بررسی قرار داد ابلیتق

نتایج این تحقیق نشان داد که . هاي آن شکل گرفت از چندین موسسه تجاري، ساختار این تحقیق و فرضیه
. باشد تولید دانش در سازمان میاستراتژي مدیریت دانش یک سازمان داراي اثر معنادار بر روي قابلیت 

  .همچنین قابلیت ایجاد دانش داراي اثر مثبت بر روي عملکرد انفرادي است

                                                             
1- J.K Mckeen,M.H Zack,Satyendra Singh 
2- Kun Chang Lee,Sangjae Lee,In Won Kang 
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عملکرد نوآوري و  تواند یدانش م یریتهاي موفق مد اند که برنامه مختلف نشان داده يها پژوهش
وري آیریت دانش بر نوهاي مد اما به طور خاص پژوهش در مورد تأثیر استراتژي .ها را بهبود بخشد شرکت

 یرتأث یبررس«رو پژوهش حاضر به از این. استراتژیک و عملکرد سازمان یا شرکت انجام نشده است
 و عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام یکدانش بر نوآوري استراتژ یریتمد يها ياستراتژ

)B.I.P.C( «مدیریت دانش الت است که آیا در حقیقت پژوهشگر بدنبال پاسخگویی به این سؤا. پردازد می
چگونه است و شدت  یرگذاريتأث یناست؟ ا یرگذارتأث شرکتو عملکرد  یکاستراتژ يبر نوآور یکاستراتژ

 مذکور به شرکتو عملکرد  یکاستراتژ يبر نوآور یکدانش استراتژ یریتمد یرگذارتأث يها و ضعف مؤلفه
  باشد؟ یچه شکل م

  :فرضیه کلی زیر مطرح شدگویی به این پرسش،  به منظور پاسخ
 و عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام یکنوآوري استراتژهاي مدیریت دانش با  بین استراتژي

  .رابطه آماري معناداري وجود دارد
  :هاي فرعی زیر طرح گردید براي سنجش این فرضیه کلی، فرضیه

 يپتروشیمی بندر امام رابطه آمار شرکت سهامییک در و نوآوري استراتژ سازي یشخص ياستراتژبین  -1
  .وجود دارد يمعنادار
رابطه آماري معناداري  عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامسازي و  یشخص ياستراتژبین  -2

  .وجود دارد
 يشرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه آماریک در نوآوري استراتژ و کدگذاري ياستراتژ ینب -3

  .وجود دارد يمعنادار
رابطه آماري معناداري وجود  عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامکدگذاري و  ياستراتژ ینب -4
 .دارد

  
  ادبیات تحقیق -2
  مدیریت دانش - 2-1

مدیریت دانش یعنی فرآیند استفاده خالق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش و اطالعات در دسترس سازمان 
سازمان و یا به عبارت دیگر فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش در نتیجه به سود خود  به نفع مشتري و
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تر  اي مهم هاي سنتی سرمایه شود که دانش داراي فکري است که از دارایی می به این ترتیب مالحظه. کاربردي
ها بایستی محیطی فرهنگی به وجود  تبدیل دانش به مزیت رقابتی، سازمان دست آوردن توان براي به. خواهد بود

دانش یکی از عوامل . مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد رند که در آن دانش و اطالعات تسهیم وآو
هاي اخیر شاهد ظهور رویکردهاي  در سال. است هاي رقابتی و منابع جمعی تأثیرگذار در کسب مزیت

فظ میراث ارزشمند، ارزشمند و مهم براي ح قدرت دانش یک منبع. ایم شماري در زمینه مدیریت دانش بوده بی
هاي جدید براي  و بنیان نهادن موقعیت هاي رقابت یادگیري موارد نو و تازه، حل مسایل و مشکالت، ایجاد هسته

  ). 11: 1396رشیدي، ( فرد و سازمان، در حال حاضر و براي آینده است
برخی مدیریت . ددر مورد مدیریت دانش به طور کلی تعریف دقیقی که مورد توافق عام باشد وجود ندار

 بیشتر که است حالی در این). 12: 1392، 1کارل( کنند کاربرد دانش خلق شده تعریف می دانش را فرایند
 روانشناسی، انسانی، ابعاد از تلفیقی که دانندمی جامع مدیریتی مفهوم یک را دانش مدیریت نظرانصاحب

 اطالعات و مدارك ها، ایده تا دهدمی اجازه ها مانساز به دانش مدیریت واقع، در. است فناوري و شناسیجامعه
 یک را دانش افراد که کرد ایجاد را فرهنگی توانمی دانش مدیریت از استفاده با درازمدت در. کنند توزیع را

 2اسنودن توسط که دانش مدیریت از ترکلی تعریف اما. یابدمی تغییر و کند می رشد که کنند تلقی مستمر امر
-بهینه شناسایی، از است عبارت و است مبتنی صریح دانش و ضمنی دانش بین آشکار تمایز بر شده، مطرح

 غیره و کتاب نظیر مصنوعاتی در صریح دانش شکل به که هوشمند هاي سرمایه فعال مدیریت و سازي
 صریح نشدا سازيبهینه. گیردمی قرار ها گروه یا اشخاص ذهن در ضمنی دانش شکل به یا و شودمی نگهداري

 ایجاد با ضمنی دانش سازي بهینه و گیردمی صورت دانشی مصنوعات دائمی دادن قرار دسترس در طریق از
 مدیریت). 1387 نوروزیان،( گیردمی انجام یکدیگر دانش از گیريبهره و پیگیري براي ها گروه و ها جماعت

 ابطحی،( کنند می منتشر و تسهیم صالح،ا بندي، طبقه کسب، ایجاد، را دانش ها سازمان که است راهی دانش
 عصر و رقابتی شرایط در ها شرکت موفقیت عوامل ترین مهم از یکی سازمانی دانش مدیریت). 13: 1386

 گیري اندازه را خود دانش ها، سازمان از شماري امروزه که است حدي به موضوع این اهمیت. است اطالعات
 خود هاي گزارش در ها شرکت بندي درجه براي شاخصی نیز و انسازم فکري سرمایه  منزله به و کنند می

 عنوان به را، سازمان در دانش مدیریت استقرار مطالعات، این). 23: 1392 عزیزي، و سربلند( کنند می منعکس

                                                             
1- Karl 
2- Snowden 
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مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروري و اساسی در موفقیت . دانند بخشی از راهبرد سازمان، ضروري می
راهبردي، اقتصادي، رفتاري و مدیریتی را  هاي وريهاي سازمانی، شامل نوآ اي از ایده ي گسترده سازمان، دامنه

اند، دانش دارایی  مدار شده در جهان امروز که تولید کاالها و ارائه خدمات به شدت دانش. گیرد دربر می
هاي عادي  ش شده از جریاندانش سازمانی به اطالعات پرداز. رود کلیدي براي کسب مزیت رقابتی به شمار می

مانی، مراحل، تولیدات، قوانین و زهاي سا اقدام دارند و نیز دانش به دست آمده سیستم تو مراحلی که قابلی
تبدیل داده به اطالعات و سپس به دانش، محور اصلی مدیریت دانش است و با این . شود فرهنگ اطالق می

قرار دارد و ) واحد یا تیم(هاي اصلی سازمان  تاثیر ارزش تشود که گردآوري داده تح فرضیه اساسی آغاز می
، ترکیب، )به اطالعات(ها، معنا دادن  ، تجمع داده)محیط(ها از طریق برخی فرایندهاي موجود در زمینه  داده

هاي دانش محور  آنچه که سازمان. شود گیري در سازمان تبدیل می تفکر و تأمل، به دانش مرتبط با تصمیم
سازي و به کارگیري دانش کارکنان خود به  مند را براي کسب، ذخیره دهند این است که رهیافتی نظام انجام می

ي کارکنان و مدیران سازمان به  کار بسته و بدون توجه به عنوان شغلی و وظایف کارکنان سعی در تبدیل کلیه
  ).11: 1394افرازه، ( کارکنان دانش مدار کنند

  
  دیریت دانش در سازمانسازي م مراحل پیاده - 2-2

  دانش يها هدف یینتع: مرحله اول
هاي اصلی سازمان نشأت گرفته و در دو سطح راهبردي و عملیاتی  هاي مدیریت دانش باید از هدف هدف

 رود ها به شمار می برخورد هوشمندانه با منبع دانش، عاملی موثر و مهم در موفقیت سازمان. مشخص شوند
  ).23 :1392 سربلند و عزیزي،(

  یاطالعات يفناور: مرحله دوم
ات را در یک یا چند مرحله از چرخه مدیریت طالعیک بستر مناسب و حمایتی، امکان کاربرد فناوري ا

افزارهاي ارتباطی، هزینه و نحوه به روز اي، سخت بستر دانشی، شامل نوع تجهیزات رایانه. کند دانش فراهم می
 هاي در سیستم. اي و سیستم بایگانی دستی اطالعات است سیستم رایانهافزارها، ظرفیت اطالعاتی کردن سخت

یابی و ردیابی اطالعات تاثیر گذاشته  مدیریت دانش خودکار و دستی، ظرفیت ذخیره اطالعات بر سرعت دست
  ).14: 1394ابطحی و صلواتی، ( کند و نوع سیستم امنیتی مورد استفاده را نیز تعیین می
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  مدار کارکنان دانششناسایی : مرحله سوم
دانند چه اطالعاتی و چگونه در سازمان ذخیره  این مرحله عبارت است از فرایند شناسایی افرادي که می

توسط . شود و چگونه مراکز اطالعاتی با یکدیگر ارتباط دارند سازي در کجا انجام می شوند؛ این ذخیره می
. کري در شرکت و در یک زمان معین وجود داردهاي ف توان تعیین کرد که چه سرمایه حسابرسی دانش می
هاي رسمی و جامع و یا از طریق برگزاري  هاي غیررسمی، پیمایش تواند به شکل مصاحبه حسابرسی دانش می

  .)9: 1389، آذري( جلسات گروهی با مدیریت و کارکنان انجام شود
  اشتراك دانش: مرحله چهارم

فک به آنچه که کل سازمان بتواند از آن استفاده کند توزیع و براي تبدیل اطالعات و تجارب من الزمشرط 
ترین گام تحلیل انتقال دانش از فرد به گروه یا سازمان  مهم. به اشتراك گذاشتن دانش درون سازمان است

چون چگونگی به مسائلی هم. هدف غایی این مرحله فرایند به اشتراك گذاشتن و توزیع دانش است. است
انش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فرد گذاري د اشتراك

 اي که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد به سطح دانش گروهی و سرانجام سطح دانش سازمانی به گونه
  .)2012، 1پروپست و همکاران(

  توسعه دانش بر مبناي دانش موجود: مرحله پنجم
ها و تولیدات جدید،  انش عنصري بنیادي است که اکتساب دانش را تکمیل کرده، بر مهارتتوسعه د

هاي مدیریتی است که  تالشتوسعه دانش دربردارنده همه . هاي بهتر و فرایند کارآمدتر تمرکز دارد ایده
هنوز در بیرون آن نیز اند یا  هایی تمرکز دارند که هنوز در درون سازمان ارائه نشده آگاهانه بر تولید توانایی

قیق و توسعه آن انجام حبه طور معمول، این امر در بخش تحقیق در بازار سازمان یا در بخش ت. وجود ندارند
هنگامی که سازمانی به مرحله  .هاي سازمان هم سرچشمه بگیرد تواند از دیگر بخش شود، اما دانش مهم می می

تواند به عنوان بخشی از  اخته و تثبیت شده است که میاي شن ریت دانش به اندازهیرسد، مد چهارم می
  .)174: 2014محیدیان، ( هاي سازمان به شمار رود فعالیت

  ارزیابی دانش: مرحله ششم
است  الزمبراي این کار . هاي موجود و نیازهاي فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند در این مرحله باید دانش

  .)53: 1394افرازه، ( گیري شود گذاري مرتبط با آن، اندازه ردهاي سرمایههاي دانش و نیز دستاو میزان رشد پایه

                                                             
1- Probst et.al 
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  دانش یریتمد یتاهم - 2-3
 در را دانش تسهیم فرهنگ آورد،می دست به منابع از را ملموسی و معلوم نتایج کارآمد، دانش مدیریت

 مدیریت: از عبارتند انشد مدیریت کلی فعالیت سه. پردازدمی روز مسائل حل به و بخشدمی توسعه سازمان
 این بر اطالعات مدیریت ).131: 2015، 1مک کین( انسانی عوامل یا انسانی جنبش و کیفی، جنبش اطالعات،

 اطالعات از برخی دیگر، عبارت به. هستند متفاوتی هاي ارزش داراي مختلف اطالعات که است مبتنی موضوع
 عطف نقطه دیدگاه این. کرد رفتار متفاوت طور به آنها با دبای و هستند بیشتري ارزش داراي خاص ايزمینه در

  .شودمی محسوب امروزي مدیریت
  
  مدیریت دانش وضعیت سازمان در سنجش - 2-4

براي سنجش و ارزیابی وضعیت سازمان در مدیریت دانش انجام را  تحقیقی 2دانشکده مدیریت کرانفیلد
آنها ماتریسی دوبعدي طراحی . اند ارائه داده )2011( 3داده است که شرح کاملی از آن را برو و اسمیت

میزان اهمیت و میزان توجه عملکردي به آنها نشان داده  ین ماتریس عوامل مرتبط دانش از نظرااند که در  نموده
پذیري  هاي دانش، انتقال محور، زیرساخت فرهنگ دانش: با مدیریت دانش عبارتند از عوامل مرتبط. شده است

 داده نشان خاصی عالمت از این عوامل با هرکدام. عملیات جاري سازمان در امور و تمرکز عدم دانش،
 طور مدیریت به براي آن چه اندازه است و عوامل این که اهمیت سازد باید مشخص سازمانی هر. شوند می

ي این ماتریس، ها هریک از خانه بندي سازمان در رتبه. داشته است عملی چه میزان توجه به این عوامل ابراز
، 4بل و همکاران(کند  خاص داشته و براي بهبود سازمان در مدیریت دانش رهنمودهایی ارائه می مفهومی

2011 :23(.  
  
  مدیریت دانش هاي ياستراتژ - 2-5

هاي  یمدهنده و متمرکزکننده تصم یصعوامل تشخ دانش به عنوان یریتبحث از استراتژي مد یاتدر ادب
 یریتتوانمندسازهاي مد ینب ینو در ا کنند یمیاد  یدانش سازمان هاي یتفعال کردن یریتدر مد یکاستراتژ

                                                             
1- Makeen 
2- Cranfield 
3- Breu & smith 
4- Bell et. al 
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دانش به  یریتاستراتژي مد). 403: 2013چو و لی، (بخشد  یم یلرا تسه ها یتفعال یناست که ا اي یلهوس دانش
گردد  یالق ماط شود، یبه کارگرفته م  دانش یلو تسه خلق که در کسب، یسازمان هاي یرساختز و یندهافرآ

و آشکار  یمستندسازي و انتقال اطالعات ضمنیجاد، ا ینددانش، دانش، فرآ یریتاستراتژي مد). 2012زاك، (
 .یردافراد مناسب قرار گ یارموقع در اخت مناسب و به یاست به طوري که اطالعات مناسب در مکان در سازمان

بر روي عملکرد  توانند یم) مدون و شخصی( انشد یریتدو استراتژي مدمعتقدند ) 2011( 1و آنجل ینالوکار
   .اثر بگذارد )نوآوري ییتوانا یشافزا یقاز طر( یرمستقیمو غ یممستق سازمان به طور

دانش در سازمان  یریتمد يمتفاوت برا يدو استراتژ ی،و ضمن یحدو نوع دانش صر ینب یزتما یهبر پا
 یمحور و ضمن یحدانش صر یریتمد ياستراتژ یدگاهد دانش بر دو یریتهاي مد ياستراتژ. شده است یشنهادپ

 يبرا ينوع استراتژ وکم دباورند که دست ینهانسن و همکاران بر ا  ).9: 2015، 2کشکین(محور استوار است 
 يو استراتژ) محور یحدانش صر( يرمزگذار ياستراتژ :از دو، عبارتند ینا. دانش وجود دارد یریتمد

  .)174: 2009هانسن و همکاران، ( )رمحو یدانش ضمن( يساز یشخص
  يرمزگذار ياستراتژ -1- 2-5

. شود یسازمان متمرکز م یک یدانش هاي یهمند سرما نظام یرهکاربرد و ذخ یریت،بر مد يرمزگذار استراتژي
سازمان، با استفاده از  یک هاي يتوانمند يتبادل دانش و رمزگذار ینهکاهش هز یان،به مشتر یعپاسخ سر

 ینا یديکل محورهايمجدد دانش، از  يو کاربر یدسترس یچیدگی،عات و با هدف کاهش پاطال يفناور
 يبا استفاده مجدد از دانش رمزگذار تواند یم ياستراتژ یناز ا گیري  سازمان با بهره. یدآ یبه شمار م ياستراتژ

 ي،رمزگذار ياستراتژ ی،اصول يا گونه به). 13: 2015کشکین، (ید آ یلنا يو اقتصاد یسازمان ییشده، به کارا
قادر  یسازمان به آسان ياز اعضا یککه هر  يا است به گونه یاطالعات هاي یگاهدانش در قالب پا یرهمستلزم ذخ

دانش کجا و چگونه  ،که از این یآگاه 3و جونز یزبه گمان سال. دانش موردنظر خود در آن باشند یابیبه باز
 یمودنپ یازمندن ي،رمزگذار ياستفاده از استراتژ. فراوان است یتاهم يدارا شود، یو به کارگرفته م لقخ

و  سازي یرهذخ ي،مستندساز ي،بند دانش موجود در سازمان آغاز شده، با طبقه یزياست که از مم یمراحل
  ).23: 2012سالیز و جونز، ( یابد یدانش ادامه م یکش نقشه

 

                                                             
1- Carolina & Angel 
2- Keskin 
3- Sallis & Jones 
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  يساز یشخص ياستراتژ -2- 2-5
خورده  یوندو مستند موجود در سازمان پ یحه به طور کامل با دانش صرک يرمزگذار ياستراتژ برخالف

که دانش  يافراد: افراد درون سازمان وابسته است یکیکبه  یاساس يا به گونه ي ساز یشخص ياست، استراتژ
 دیتاک )108: 2014، 1اسمیت(گذارند  یآن را به اشتراك م یگرانکنند و در خالل تعامالت خود با د یرا خلق م

 ها یمت یا يا حرفه يها گروه ی،اجتماع يها شبکه یلهکه بدان وس ییبر اشتراك دانش از راه تعامالت و گفتگوها
و  اودل .)16: 2015کشکین، ( شوند یقلمداد م يساز یشخص ياستراتژ یاصل ياز محورها یرند،گ یشکل م

 ی تعامالت اجتماع. هستند یاجتماع یتو اشتراك دانش دو فعال یادگیري«: باورند که ینبر ا) 1999( 2یسونگر
ها و شناخت متمرکز است و  ینشها، ب ها، مفروضه اشتراك و انتقال ارزش یادگیري،با  ي بر تعامل رفتار فرد

 یزنیهاي را ها و برنامه شبکه ی،، خرد جمعیهاي اجتماع رویداد ها، گفتمان یررسمی،غ هاي ییمتضمن گردهما
افراد وجود نداشته باشد،  ینب یمیتادل و اشتراك دانش، اعتماد، صداقت و صمتب یاناگر در جر. »باشند یم

اعتماد از راه  یجادا ین،بنابرا. کنند یابیکسب کرده، باز یدانش را از منابع اجتماع یبه آسان توانند یافراد نم
را درك کرده،  یاندارد که رفتار انس یازن یرانیاست که به مد یبلندمدت ياستراتژ جتماعی،تعامالت ا یلتسه

  .)27: 2012سالیس و جونز، ( را دگرگون سازند یفرهنگ سازمان
 یکهر . است يسازیو شخص يرمزگذار: یعنیمتفاوت  ياز دو استراتژ گیريبهره یازمنددانش ن مدیریت

و  گونه که نوناکا همان. ثرندؤدانش م یریتمد یاست که در اثربخش یالزامات یازمندن يدو استراتژ یناز ا
دو فقط به  ینا یزتما. یستن یگريد ینف یبه معن ياستراتژ یکاند، انتخاب  شده یادآور )1995( 3تاکاشی

دانش،  یریتمد یندمرحله از فرا یناشتراك دانش در نخست. کند یآن کمک م یریتیمد يشناخت راهبردها
استفاده از  یازمندن ین،بنابرا. نهفته در اذهان افراد است يها ها و مهارت تجربه ی،مستلزم تبادل دانش ضمن

 ینترانتمانند شبکه ا ییها هاي اطالعات و ارتباط يحال استفاده از فناور ینع در. تاس يسازیشخص ياستراتژ
دهد تا منبع دانش موردنظر خود را جستجو یبه افراد امکان م يسازنقشه دانش و شبکه یمدر ترس ینترنت،و ا

نمودار  یگريد کلبه ش ي،فرد یانو نوع تعامالت م یترو، ماهیناز ا. کنند یابیکرده، دانش را در آن باز
  .)1995نوناکا و تاکاشی، ( بخشدیآن را سرعت م یندو فرا شود یم

 

                                                             
1- Smith 
2- Odell & Grayson 
3- Takeuchi & Nonaka 
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  عملکرد - 2-6
این تعریف، عملکرد  طبق. شود گفته می)فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته(عملکرد 

استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا  کننده چگونگیکارایی که توصیف) 1: دشو به دو جزء تقسیم می
) 2دادهاي معین؛ و دادها براي تولید برونواقعی و مطلوب درون محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب

توان در سه  عملکرد را می). 79: 1387رهنورد، ( درجه نیل به اهداف سازمانی است کنندهاثربخشی که توصیف
سازمانی یک  بنابراین، عملکرد. سطح سازمان سطح گروه، در در سطح فردي، در: ارزیابی قرارداد سطح مورد

سازمانی به عنوان توانایی سازمان  عملکرد .سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد
به . شود نفعان، تعبیر میگرفتن اهداف مربوط به ذي نظر هاي پایدار در در استفاده موثر از منابع و تولید ستاده
هاي سازمانی و نتایج حاصله از انجام  انجام ماموریت و وظایف و فعالیت طور کلی عملکرد سازمانی چگونگی

 توان آن را مفهوم واژه عملکرد از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می. گردد آن اطالق می
پیشرفت به سوي نتایج  دهندههایی است که نشان گیري داده ارزیابی عملکرد اندازه. یت نمودارزیابی یا مدیر

گیري عملکرد  همچنین اندازه. دست آیند به هاي خاصی بایست از انجام فعالیت این نتایج می. باشد موردنظر می
  ). 87: 1389رفیع زاده و همکاران، ( آورد می ها فراهم روشی را براي ارزیابی این فعالیت

  يور عوامل موثر بر عملکرد و بهره -1- 2-6
  .اند بندي شده وري، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم موثر بر عملکرد و بهره عوامل

این عوامل را . گذارند وري تاثیر می عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگري بر بهره این :درونی عوامل
شامل مواردي چون : سخت عوامل. بندي کرد عوامل سخت و عوامل نرم گروه جداگانه و دستهتوان به د می

در کوتاه مدت  تغییرشان باشد که هر چند ، کارخانه و تجهیزات آن، نوع تکنولوژي و موارد انرژي میکاال
 شود می وري ها استفاده نمود، موجب افزایش بهره مشکل است ولی اگر بتوان به نحو موثر و کارآ از آن

همانگونه که پیش از این گفته شد اکثر امور دولت، ماهیت خدماتی دارند، بنابراین ذکر این عوامل کافی بوده 
عواملی هستند که تا حد زیادي کنترل آن به دست مدیر : نرم عوامل .رسد بیشتر، ضروري به نظر نمی بحث و

عواملی مانند نیروي انسانی، انگیزش، آموزش مدیریت و  بخشید وري را بهبود توان بهره بوده و با تغییر آن می
  ).68: 1388، ساعدي و یزدانی( گیرند هاي کار در این دسته جاي می روش

این . گذارند هاي داخلی محیط کار تاثیر می فعالیت عواملی هستند که از محیط خارجی بر :عوامل بیرونی
ها را بشناسد و  تواند آن ها را تغییر دهد ولی می تواند آن ي نمیعوامل در اختیار مدیر دستگاه نبوده و بنابراین و
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روند  :ترین این عوامل عبارتند از مهم. هاي بهتر به وي کمک کند گیري این شناخت در اتخاذ تصمیم
   .)22: 1391، یفضل( یتیو جمع یاجتماع ی،عوامل فرهنگگذاري،  یهسرما

  
  نوآوري استراتژیک - 2-7

 یتاز خالق یناش یدهساختن ا یادهدر واقع به پ. است یتاز خالق یناش یننو هاي یدها يیرکارگ به ،نوآوري
همراه با  یرقابت جهان یجمه افزایش .یندگو میتازه ارائه شود، نوآوري  خدمت یامحصول  یککه به صورت 

 یطدر مح یعسر ییراتتغ. کند یم یجادنوآوري را ا يمجدد برا یددانش، تاک يجهت به اقتصاد بر مبنا ییرتغ
خالقند، دانش  - که نوآور هستند ییتوسط آنها یداقتصاد جد ینا. کند یم یجادرقابت را ا یدجهان جد ی،رقابت
رقبا  یرتر از سا یعسر - کنند یم یلتبد یدهاي جد محصوالت و خدمات و روش بهآن را  یاکنند  یم یجادرا ا
شود قرار دارد و  یم یبانیپشت ینانهاقدام کارآفر که توسط یزهایینوآوري در راس همه چ. شود یم یتهدا

 رنوآوري د یقاز طر يمشتر يارزش ممتاز برا ینبنابرا. باشد یکاربرد دانش م یقارزش از طر یجادهدفش ا
 ییها در جستجوي راه یوستهپ ها رو سازمانیناز ا .)122: 1389تاشمن و اوریلی، ( .شود یها منتقل م سازمان

نموده و موانع آن را در  یتتقو) یسطح سازمان هم در سطح فردي و هم در(و نوآوري را  یتهستند تا خالق
خدمات، کاهش  یفیتو ک یتتواند به ارتقاي کم یها م در سازمان یتخالقیش افزا یراز. یندسازمان برطرف نما

 یشغل یترضا و یزشنگا یجادوري، ا و بهره ییکارا یشرقابت، افزا یشاز اتالف منابع، افزا یريجلوگ ها، ینههز
  ).525: 2013، 1اانگج( منجر شود
کند تا  میوکار شما کمک کسب یاهاي مناسب نوآوري به موسسه  فرم یريکارگ با بهیک استراتژ ينوآور

نگر و کل یکرديبا داشتن رویک استراتژ ينوآور. یدکن یداپ یقتطب یرمتغ يتجار یطبا مح یعترهر چه سر
 )2010( 3مارکیدز). 9: 2014، 2د وایت و مایر(ید که شما به دنبال آن هست است یزيهمان چ یستماتیکس

شکستن  یقداند که از طر یصنعت م یکروش کامالً متفاوت رقابت در  یکرا به منزله  یکنوآوري استراتژ
 يساز مفهوم: از نظر او عبارت است از یعنصر اصل یک. شود یم یدارپد يها به روش یشیدنو اند يباز ینقوان

طور  کردن مسابقه به يبه راه متفاوت باز منجرکه کدام روش  وکار در مورد آن است و اینمجدد آنچه کسب
  ).5: 2010مارکیدز، ( شود؟ یدر صنعت م یحصح

                                                             
1- Junga 
2- De Wit & Meyer 
3- Markides 
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  نتایج نوآوري استراتژیک -1- 2-7
منجر  نوآوري استراتژیک. تواند بیان گردد با مالحظه تعاریف باال نتایج زیر از نوآوري استراتژیک می

  :شود به می
  )شامل معماري زنجیره ارزش جدید(هاي تجاري جدید  مدل

  )دهی مجدد بازارهاي موجود از طریق ایجاد بازارهاي جدید یا شکل( بازارهاي جدید
  .هر سه یا ترکیبی از ارزش افزوده براي هم مشتریان و هم شرکت

تعریف  به شرح زیر نوآوري استراتژیکترسیمی خالصه از آنچه در باال گفته شد عبارت است از اینکه 
  :خواهد شد

 ،مفهوم و فرایند یک چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا  
 کننده کاربرد خالقیت و نوآوري براي مدیریت استراتژیکتسهیل  
 به منظور مقدور ساختن تمایز استراتژیک و مزیت رقابتی  
 ار ایجاد بازارهاي جدید و بهبود ارزش از طریق تعریف مجدد مدل تجاري طراحی مجدد مرزهاي باز

  .)59: 2014 یدز،مارک( براي مشتریان و خود شرکت
  
  عناصر کلیدي نوآوري استراتژیک -2- 2-7

هاي کمی چهار عامل که نوآوري  هاي موردي و تجزیه و تحلیل داده براساس ادبیات مطالعه نمونه
  :استراتژیک در بردارد عبارتند از

بعد نوآوري استراتژیک ارائه ارزش به مشتري ممتاز و به طور همزمان به مشتري نو  این: نوآوري ارزشی )1
نوآوري ارزشی . ارائه ارزش به مشتري ممتاز براي دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروري است. باشدمی

ارزشی اغلب با نوآوري . گردد که جدید و ارزشمند است تعریف میبه منزله ارائه ارزش به مشتریان در حالی
  ).62: 2014مارکیدز، ( شودنوآوري استراتژیک اشتباه می

هایی از  نوآوران استراتژیک روي بخش. نوآوري استراتژیک ایجاد بازار جدید است: ایجاد بازار جدید )2
ارت به عب. کنند بلکه به دنبال جذب انواع جدیدي از مشتریان هستند بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمی

  .کنند ها بازارهاي خودشان راخلق می دیگر به جاي پذیرش مرزهاي تعریف شده بازار آن
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شود نوآوران استراتژیک از روش قبلی که آنها  نوآوري ورود به بازار سبب می: نوآوري ورود به بازار )3
  .کردند منحرف گردند به مشتریانشان خدمت می

رو شود که نوآوران  اتژیک مجبور است با این حقیقت روبهعنصر نهایی نوآوري استر: شکستن رقابت) 4
وسیله تعادل موجود بین رقبا را آشفته بدین هاي استراتژیک موجود نیستند و استراتژیک متعلق به گروه

  .سازند می
  :توان گفت که در مجموع می

 تمرکز  هاي گسسته نوآوري یجادا ياست که رو یستماتیکنگرش کل نگر س یک یکنوآوري استراتژ
داشته باشد که تفاوت  يعمد یرتکرارپذ یندفرا یکشود که  یم یکاستراتژ ینوآوري زمان. دارد

 .یدنما یجادکنندگان، شرکا و بنگاه ا مصرف یان،را در انتقال ارزش به مشتر یمشخص

 هاي  وکار و مدلشده کسب یجادا يمرزها يطلبد تا ماورا یها را به مبارزه م سازمان یکنوآوري استراتژ
 .یرنداند به کار گ ها استفاده کرده رقبا و سازمان یررا که کمتر سا یريآن نگاه کنند و مس یذهن

 یندهافرا يکارا یانبرهايو م يهاي تجار مدل ، تقلیدو بسط محصول یمبا تعم یکنوآوري استراتژ 
نبوده و  یتقو جلسات خال يطوفان فکر یقاز طر یدهاي جد یدهتنها شامل ا ینهمچن. شود یمشخص نم

کنند  یم ینیب یشرا پ یندهکنند و آ یم یسهکه با گذشته مقا یکاستراتژ یزير برنامه یبراساس اصول خط
 .باشد ینم

 يبه استراتژ یسنتیرو غ یهاي سنت از نگرش. کند یسطوح چندگانه عمل م يرو یکنوآوري استراتژ 
و  ییکننده و همسو مصرف/ يشترم یرتصنعت، بص یرتهاي بص ینتمر یجادکار شروع و با  ا و کسب

ها و  یتفعال درخ ده یککه نوآوري استراتژ این يبرا. یردگ یم یها را پ ياستراتژ یجادها ا آن یکپارچگی
 .کنند یمنتقل م يخواهند بود که ارزش را به مشتر یهای امکانات به عنوان اهرم

 وجود نداشته  ینانهر اقدام کارآفرنوآوري است اگ يبرا یو نوآوري جزء مهم و اصل یقتحق کهیدر حال
 .)31: 2014دوایت و مایر، (یرد پذ یصورت نم یخلق ارزش یچباشد ه

  
  روش تحقیق -3

شرکت سهامی پتروشیمی جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان . گیرد این پژوهش به روش پیمایش انجام می
نفر به عنوان حجم نمونه  345مول کوکران تعداد با استفاده از فر. نفر بود 3385بودند که تعداد آنها  بندر امام
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 SPSS24افزار  آوري اطالعات و از نرم در مطالعه حاضر از پرسشنامه محقق ساخته براي جمع .انتخاب شدند
هاي مدیریت دانش دو مؤلفه استراتژي  پرسشنامه استراتژي. ها استفاده شده است براي تجزیه و تحلیل داده

براي . سؤال اختصاص داده شده است 4کدگذاري را شامل می شود که به هر مؤلفه سازي و استراتژي  شخصی
از  پایایی پرسشنامه با استفاده. صاص داده شدال اختؤس 17سؤال و براي عملکرد  5مؤلفه نوآوري استراتژیک 

  .برآورد گردید که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد 0.883ضریب آلفاي کرونباخ 
  
  رد مطالعهمعرفی مو -4

در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان  هکتار، 270در زمینی به مساحت حدود  مجتمع پتروشیمی بندر امام،
کیلومتري شرق آبادان در منطقه بندر امام  84کیلومتري جنوب شرقی اهواز و  160خوزستان به فاصله 

اي شبکه  ه استفاده از امکانات جادهسهولت دسترسی به خوراك، سوخت و مواد اولی .دارد قرار) ره(خمینی
دسترسی به آب مورد نیاز و همچنین کمک به توسعه و عمران  وجود فرودگاه، ونقل دریایی،آهن و حملراه

استان خوزستان به عنوان قطب صنعت پتروشیمی در کشور، مهمتر اینکه ایجاد ارزش افزوده و جلوگیري 
کارهاي . نماید هایی است که انتخاب این مکان را توجیه می ازسوزانیده شدن گازهاي همراه نفت ویژگی

هاي موقت، ایجاد تاسیسات، ساختمان کوبی، ایجادمقدماتی اجراي طرح نظیر خاکریزي، تسطیح زمین، شمع
عملیات ساختمان واحدهاي اصلی طرح که از  .به تدریج آغاز گردید 1353ها از اوایل سال  آب و برق و اسکله

درصد پیشرفت  73که پس از پیروزي انقالب اسالمی در حالی 1357در اسفندماه  ز شده بود،آغا 1355سال 
اقداماتی جهت شروع مجدد کارها انجام گرفت ولی با وقوع جنگ  1358در سال  .نموده بود، متوقف گردید

رح بطور کامل و متعاقب آن خروج پیمانکاران ژاپنی از ایران، عملیات ساختمانی ط 1359تحمیلی در مهرماه 
بس و امکان از سرگیري عملیات ساختمانی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با پذیرش آتش .متوقف گردید

پس از هفت دوره مذاکره  مذاکرات متعددي جهت ادامه و تکمیل طرح با شرکاي ژاپنی آغاز نمود که نهایتاً
ر خودداري و در پی آن قرارداد مفارقت بین بین طرفین، شریک ژاپنی به بهانه اقتصادي نبودن طرح از ادامه کا

به امضاء رسید و بدین ترتیب کلیه سهام آن به شرکت ملی صنابع پتروشیمی انتقال  1368طرفین در مهرماه سال 
 تغییر یافت) BIPC(به شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام  )IJPC( داده شد و نام شرکت پتروشیمی ایران ژاپن

  .)1امامسایت پتروشیمی بندر (

                                                             
1- http://bipc.org.ir/index.php?r=site/content&id=39  
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  ها تجزیه و تحلیل و یافته -5
  .هاي پژوهش از ضریب رگرسیون خطی استفاده گردید که شرح آن در ادامه آمده است براي آزمون فرضیه

 يشرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه آماریک در و نوآوري استراتژ سازي یشخص ياستراتژبین  -1
  .وجود دارد يمعنادار

 اول پژوهش یهفرض ن براي آزمونیورگرس یبضرا -1جدول 

 aضرایب

 مدل
 شده ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

t معناداري  
B Std. Error بتا 

1 
 024. 4.199  415. 1.497 )ثابت(

 000. 6.566 688. 108. 707. سازي یشخص ياستراتژ

a یکاستراتژ ينوآور : متغیر وابسته 
  

 يبرا يجدول اطالعات ضرور ینا. دهد یبه ما م کننده ینیب یشپ  یرا در مورد متغر ی، اطالعات، ضرایب1جدول 
شده  0.024برابر با  1ثابتمعناداري ضرایب که مقدار  یمکن یمشاهده م. دهد یما قرار م یاروابسته را در اخت یرمتغ ینیب یشپ

کمتر از سطح قابل قبول خطا و  0.000با  سازي برابر شخصی  معناداري استراتژي همچنین. بنابراین مدل معنادار است
 يبر نوآور يتأثیر معنادار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامدر  یکمدیریت دانش استراتژبنابراین . باشد یم) 05/0(

 ياستراتژبین فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و  توان گفت که می. دارد در این شرکت یکاستراتژ
همچنین . وجود دارد يمعنادار يشرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه آماریک در ي استراتژو نوآور سازي یشخص
را در  یرهر متغ یکند که سهم نسب به ما کمک می بتا مقدار. است 3بتا یبضر یانگرب 2ضرایب استاندارد شده ستون

بتا  یبضر. وابسته تأثیر دارد یربر متغ چقدر  یرمتغ هرکه  یمکن یینتع یمبتوان یو به عبارت یمکن یسهوابسته مقا یرمتغ ینیب یشپ
سازي بر  درصدي استراتژي شخصی 68.8دهنده تأثیرگذاري  نشاناست که  0.688برابر با  سازي یشخصبراي استراتژي 

این تأثیر مثبت و مستقیم است یعنی با تقویت مدیریت  .است نوآوري استراتژیک در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
 .یابد سازي، نوآوري استراتژیک در شرکت مذکور ارتقاء می  انش استراتژیک در بعد شخصید
 

                                                             
1- constant 
2- Standardized Coefficients 
3- Beta 
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رابطه آماري معناداري وجود  عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامسازي و  یشخص ياستراتژبین  -2
  .دارد

  پژوهش دوم یهآزمون فرض يبرا یونرگرس یبضرا -2جدول 
 aضرایب

 مدل
 شده ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد ن

t معناداري  
B Std. Error ابت 

1 
 001. 3.429  468. 1.605 )ثابت(

 001. 3.404 441. 118. 402. سازي یشخص ياستراتژ

A عملکرد : متغیر وابستهظ 

= معناداري(سازي  یشخصاستراتژي و ) 0.001 = معناداري( که مقدار ثابت یمکن یمشاهده م، 2جدول در 
عملکرد شرکت سازي و  یشخص ياستراتژبین توان گفت که  اند بنابراین می در مدل معنادار شده) 0.001

رو فرضیه دوم پژوهش هم مورد تأیید ینا از. رابطه آماري معناداري وجود دارد سهامی پتروشیمی بندر امام
این بر عملکرد  يمعنادار در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام تأثیر سازي یشخص ياستراتژقرار گرفته و 

 44.1دهنده تأثیرگذاري نشاناست که  0.441برابر با سازي  بتا براي استراتژي شخصی یبضر. داردشرکت 
توان  طور کلی می به. استشرکت سهامی پتروشیمی بندر امام بر عملکرد  سازي یشخصدرصدي استراتژي 
  .یابد ارتقاء می یمیوششرکت پترعملکرد  سازي یشخص ياستراتژگفت که با تقویت 

  

 يشرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه آماریک در نوآوري استراتژ و کدگذاري ياستراتژ ینب -3
  .وجود دارد يمعنادار

  پژوهش سوم یهآزمون فرض يبرا یونرگرس یبضرا -3جدول 
 aضرایب

 مدل
 شده ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

t معناداري  
B Std. Error بتا 

1 
 000. 4.145  378. 1.569 )ثابت(

 000. 4.932 580. 103. 509. يکدگذار ياستراتژ

a یکنوآوري استراتژ: متغیر وابسته 
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اند بنابراین  در مدل معنادار شده 0.000=  ي با معناداريکدگذاراستراتژي و  مقدار ثابت، 3جدول در 
در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه  یکآوري استراتژو نو يکدگذار ياستراتژتوان گفت که بین  می

در شرکت سهامی  يکدگذار ياستراتژپس فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید شده و  .وجود دارد يمعنادار يآمار
مطابق با میزان بتا، تأثیرگذاري . دارداین شرکت  نوآوري استراتژیکبر  يپتروشیمی بندر امام تأثیر معنادار

 .درصد است 58 در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام یکاستراتژ ينوآوردگذاري بر استراتژي ک

رابطه آماري معناداري وجود  عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامکدگذاري و  ياستراتژ ینب -4
  .دارد

  پژوهش چهارم یهآزمون فرض يبرا یونرگرس یبضرا -4جدول 
 aضرایب

 مدل
 شده ب استانداردضرای ضرایب استاندارد نشده

t معناداري  
B Std. Error بتا 

1 
 004. 3.041  492. 1.496 )ثابت(

 000. 4.375 534. 134. 587. يکدگذار ياستراتژ

a عملکرد : متغیر وابسته 

در مدل معنادار  0.000کدگذاري با معناداري   استراتژيو  0.004با معناداري  مقدار ثابت، 4جدول در 
و عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام رابطه  يکدگذار ياستراتژ ینبتوان گفت که  نی میاند، یع شده
در شرکت  يکدگذار ياستراتژبنابراین فرضیه چهارم پژوهش تأیید شده و  .وجود دارد يمعنادار يآمار

بتا، تأثیرگذاري  باتوجه به ضریب. دارددر این شرکت  عملکردبر  يسهامی پتروشیمی بندر امام تأثیر معنادار
  .درصد است 53.4عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام استراتژي کدگذاري بر 

  
  گیرينتیجه -6

 خرد یاهرم یتدانش، با هدف استفاده از خاص یريبکارگ و ی،سازمانده یره،خلق، ذخ ینددانش، فرا یریتمد
عبارتند از استراتژي  دانش یریتهاي مد ياستراتژ .باشد یو نوآوري م ییو بهبود پاسخگو یشجهت افزا یجمع

دانش  یریتهاي موفق مد اند که برنامه مختلف نشان داده يها پژوهش. سازي یشخصاستراتژي مستندسازي و 
هاي اما به طور خاص پژوهش در مورد تأثیر استراتژي .ها را بهبود بخشد عملکرد شرکتنوآوري و  تواند یم

رو مقاله حاضر به از این. یک و عملکرد سازمان یا شرکت انجام نشده استوري استراتژآمدیریت دانش بر نو
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و عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر  یکدانش بر نوآوري استراتژ یریتمد يها ياستراتژ یرتأث یبررس
مدیریت دانش در حقیقت پژوهشگر بدنبال پاسخگویی به این سؤاالت بود که آیا . پرداخته است امام

چگونه است و شدت  یرگذاريتأث یناست؟ ا یرگذارتأث شرکتو عملکرد  یکاستراتژ يبر نوآور یکاستراتژ
مذکور به  شرکتو عملکرد  یکاستراتژ يبر نوآور یکدانش استراتژ یریتمد یرگذارتأث يها و ضعف مؤلفه

  راتژيفرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و است: باشد؟ نتایج مطالعه نشان داد که یچه شکل م
 یکاستراتژ يبر نوآور يتأثیر معنادار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامدر  0.000سازي با معناداري  شخصی

درصدي این  68.8دهنده تأثیرگذاري  نشان سازي یشخصبتا براي استراتژي  یبضر .داشته است در این شرکت
فرضیه دوم پژوهش نیز مورد  .وده استب متغیر بر نوآوري استراتژیک در شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

 عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امامبا  0.001سازي با معناداري  یشخصتأیید قرار گرفت و استراتژي 
درصدي  44.1سازي نشان دهنده تأثیرگذاري  بتا براي استراتژي شخصی یبضر. رابطه آماري معناداري داشت

فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید شد و استراتژي . بودوشیمی بندر امام شرکت سهامی پتربر عملکرد  این متغیر
در شرکت سهامی پتروشیمی بندر  یکنوآوري استراتژبا  يمعنادار يرابطه آمار 0.000ي با معناداري کدگذار

در شرکت سهامی  یکاستراتژ ينوآورمطابق با میزان بتا، تأثیرگذاري استراتژي کدگذاري بر . داشتامام 
  فرضیه چهارم پژوهش هم مورد تأیید قرار گرفت و استراتژي .درصد بوده است 58 ی بندر امامپتروشیم

داشته عملکرد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام  ارتباط و تأثیر معناداري بر 0.000کدگذاري با معناداري 
تروشیمی بندر امام عملکرد شرکت سهامی پتوجه به ضریب بتا، تأثیرگذاري استراتژي کدگذاري بر  با .است
  .درصد بود 53.4
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