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 چکيده
 قرارمیدانی  -ای کتابخانهکاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات در گروه تحقیقات  هدف لحاظ از حاضر مطالعه

جامعه آماری  .های  کسب و کار است تاثیر ابعاد مديريت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی پژوهش اين از هدف. گیرد می
لذا با توجه به نامحدود بودن جامعه  .باشند های تولیدی و صنعتی شهر تهران می مالن شرکتاين پژوهش تمامی مدير عا

 ابزار گرد آوری  .نفر در نظر گرفته شده است 486 آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با توجه به جدول مورگان
ید دانشگاه و متخصصین حیطه مذکور تايید است که روايی آن توسط تعدادی از اسات ای محقق ساخته داده ها پرسشنامه

 .به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار گرد آوری داده ها می باشد 7/0میزان پايايی پرسشنامه نیز باالی  .تشده اس
ئه به منظور ارا. و آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است  SPSSتجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار

ساختار، بعد فرهنگ مديريت  ، بعدبعد فناوریدر نهايت نتايج نشان داد که  .بهره گرفته شد AMOSمدل از نرم افزار 

ی مديريت دانش تاثیر مثبت و داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار داشته و  بعد فناور تاثیر مثبت و معنیدانش 
 . ار و فرهنگ بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنی دار داشته استداری بر موفقیت پروژه نداشته اما بعد ساخت معنی

 . مديريت دانش، مديريت پروژه، استراتژی های کسب و کار :یديکل واژگان

 

 مقدمه 
. در عصر کنونی با پیشرفت فناوری، و شکل گیری نیازهای جديد سازمانها نیز پیچیده تر و اداره انها مشکل تر شده است

حفظ و نگهداری و حضور پايدار . (6004 ، چالمتا)يک سازمان مستلزم سرعت بخشیدن و توسعه دانش است بقا و عملکرد
لین و )در بازار برای يک سازمان حیاتی است چرا که اين حضور است که برای سازمان سودآوری ايجاد می کنند 

بکارگیری مديريت دانش اين مهم امکان پذير اما به جرأت می توان به اين نکته اشاره کرد که بدون  .(6004، 6همکاران
و يا کارفرمايان و  برای افزايش کارايی و اثربخشی سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کاال و خدمات به مشتريان. نیست

الينفک  بنابراين مديريت دانش جزء. (6006، 4پلسیس و بون) کسب رضايت آنان، بايد دانش خود را مديريت کنیم
، يا يدادها، واقعیت ها، مشاهداتداده شامل جريانی از رو .دانش مفهوم تشخیص داده از اطالعات است. ستمديريت ا

 .     مجموعه ای از داده های است که به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد. ادراک توسط يک سازمان می باشد
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 تاثير ابعاد مدیریت دانش بر موفقيت پروژه و استراتژی های  کسب و کار

 
 سيد رامين نایب اصل

 . ، ساوه، ايرانواحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمیبازرايابی،  -کارشناسی ارشد مديريت اجرايی
s.r.nayebasl@gmail.com 
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دولوژيها است دانش باالترين سطح از سلسله مراتب و ، ادراک و متديل اطالعات است و شامل اعتقادات، مفاهیمدانش تب
قابلیت منحصر سازمان با مديريت دانش توسعه يافته  .اطالعات در سطح میانی و داده در پايین ترين سطح قرار می گیرد

 .و شرکت هايی با مديريت دانش پیشرفته بستگی به میزان قابلیت آنها از مديريت دانش دارد به فردی خواهد داشت
مديريت دانش در  .(0 60 ،6اسپک)مديريت دانش می تواند بطور همزمان ايجاد دانش در کیفیت و کمیت را افزايش دهد 

جريان سازمان را شامل توسعه دانش نوآوری، توزيع دانش مورد نیاز ثبت و ذخیره دانش برای آينده و کابرد و يکپارچگی 
 . دانش در کل سازمان بیان می کند

      ريت دانش يکی از مفاهیم جديد در عرصه مديريت و فناوری اطالعات است که به تازگی مورد توجه در واقع مدي
ادبیات موجود بر اين مفهوم اتفاق نظر دارند که با حاکمیت دانش و مديريت صحیح آن در هر سازمانی . قرار گرفته است

ا موفقیت پروژه درگرو برآوردن انتظارات ذينفعمان می باشد در اين راست .می توان موفقیت امور و پروژه ها را تضمین نمود
با فرض بهره گیری از تعريف . (484 عزيزی، ) و تحقق اين هدف مستلزم حضور فرايندهای مشخصی در پروژه می باشد

وفق توان اذعان داشت که مديريت پروژه موفق با حضور فرايندهای مشخص يقیناً پروژه م جامع برای مديريت پروژه می
اما يکی از ضعفهای بزرگ سازمان پروژه محور، نبود  .به همراه دارد و با ممیزی آن می توان اين موفقیت را سنجش نمود

مشکل فوق می تواند از طريق  . (414 گنجی، ) شاخص های مناسب جهت اجرای مديريت دانش در آن ها می باشد
اين راستا تمامی سازمان ها می توانند از اين رويکرد در جهت  در .شناسايی شاخص های موثر بر عملکرد پروژه رفع شود

ابعاد مديريت دانش بر  اين می باشد که آيالذا هدف از مطالعه حاضر  .افزايش عملکرد و بهره وری خود استفاده نمايند

 اثر گذار است يا خیر؟موفقیت پروژه و استراتژی های  کسب و کار 

 

 پژوهش شناسی روش

 بودن تخصصی به توجه با. باشد می پیمايشی -توصیفی نوع از و کاربردی، تحقیقات رده در هدف نظر از حاضر وهشپژ

 در .شد استفاده کلیدی عوامل موضوع ادبیات مطالعه از پس اطالعات، مناسب آوری جمع برای پرسشنامه ابزار از موضوع

 موضوع با مرتبط مقاالت و کتب -  جمله از شد استفاده اطالعات آوری جمع برای مختلفی های روش از پژوهش نيا

 .موضوع با مرتبط پرسشنامه -4 سازمانی مدارک و اسناد بررسی -6 تحقیق

 اطالعات آوری جمع برای که طوری به. است ای کتابخانه و میدانی های پژوهش زمره در پژوهش اين انیکم لحاظ از

 با مرتبط متخصصین از ها داده گردآوری برای و است شده ختهپردا مرتبط مقاالت و کتابها تورق به موضوع با تئوريکی

 طريق از ها داده گردآوری روش پژوهش، نيا در. است شده استفاده استنباطی آمار از ها فرضیه آزمون برای و موضوع

 برای بزارهاا اين از کدام هر که میدانی مشاهدات و مصاحبه پرسشنامه، استفاده مورد ابزار و است ايی نمونه آمارگیری

 .است رفته بکار خاصی های داده گرداوری و پژوهش کار از قسمتی
 مشابه شرايط تحت نظررا مورد صفت اگر يعنی. دارد اشاره آن دقت به گیری اندازه وسیله يک پايايی :پايايی و روايی

 از پس پرسشنامه، اعتبار فزايشا برای پژوهش نيا در .باشد اعتماد قابل و مشابه حاصل نتايج کنیم گیری اندازه دوباره

 اعمال از پس که گرفت قرار نقد مورد و توزيع کارشناس چند بین آزمايشی و مقدماتی صورت به آن، ی اولیه تنظیم

 يا پايايی تعیین برای پژوهش اين در سويی از. گرفت قرار نهايی بازنگری مورد صاحبنظر چند توسط دوباره آنها نظرات

 درصد 7/0 از شتریب SPSS افزار نرم از خروجی یآلفا مقدار .است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از جنتاي اعتماد قابلیت
با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با  .است قبولی قابل اعتبار که شد محاسبه
ن پژهش برای آزمون فرضیه ها از روشهای موجود در آمار يا در .نفر در نظر گرفته شده است 486 جدول مورگانتوجه به 
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های آماری خالصه  داده هايی که از پرسشنامه جمع آوری شده، در جدول .توصیفی و استنباطی استفاده شده است
ا داده ه یلبه تجزيه و تحل  spssهای گرايش به مرکز و پراکندگی با استفاده از نرم افزار گرديده و سپس برخی از شاخص

 . پرداخته شده است

 

 پژوهشیافته های 

 

 آمار توصيفی (:9)جدول 

 مولفه دانش ریتیمد یآمار شاخص زیاد لیيخ ادیز متوسط مک مک لیيخ

 یفناور شود می تدوين بازار يهای استراتژ یمبنا بر اهداف درصد 8/60  1/6 66 66 6/1

6/66  /67 6/40 66 4/ 6 
 ترين بروز با مدام شرکت در ولید،ت به نهيهز نسبت درصد

 شود می ارزيابی ها تکنیک

 

  گرفت خواهد صورت تولید بازار ازین به توجه با درصد 6 /2 62 64 6/40 6/4

  شد خواهد انجام محیط از نیازسنجی به توجه با دیتول درصد 1 /8 62 66 8/60 0 /6

6/4 66  /67 1/66 8/ 1 
 زده تخمین دربازار رقبا موقعیت به توجه با دیتول حجم درصد

 .شد خواهد

 ساختار

  میشوم قائل ارزش نو های ارزش طرح و تیخالق به درصد 1 /8 8 /8 1 /8 6/46 4/7

  است شده تعريف وضوح به شرکت مدت وتاهک اهداف درصد 2 /4 4/44 64 2 /4 6/1

  است شده تعريف وضوح به تکشر مدت بلند اهداف درصد 1/66 66 62 66 6/6

  است حیاتی امری شرکت برای یسودآور درصد 8/60  1/6 66 66 6/1

6/66  /67 6/40 66 4/ 6 
 ديگران شخصی اطالعات و افکار ، عقايد با میکنم یسع درصد

 .شوند آشنا است آنان تجارب بر مبتنی که

 گفرهن

6/4 6/40 64 62 2/ 6 
 روشن ديگران برای را مقصودم عینی یها نمونه ارائه با درصد

 کنم می

 

 

 تفکیک به درصد توصیفی آمار از دارند قرار وضعیتی چه در شده مطرح ابعاد از يک هر که مهم نيا سنجش منظور به

  به پروژه یاستراتژ و موفقیت بعد در گويه هر توصیفی آمار نتايج زير جدول. است شده اشاره ابعاد از هريک گزارش

 .دهد می نشان لیکرت طیف در را درصد تفکیک

 
 آمار توصيفی موفقيت پروژه و استراتژی کسب و کار (:5)جدول 

 درصد پروژه استراتژی و تيموفق
 امالک

 موافقم
 موافقم

 موافقم نه

 مخالفم نه
 مخالفم

 امالًک

 مخالفم

 ستمرم و صحیح طوربه و کند درک کند، گوش که است قادر پروژه ريمد

 .کند برقرار ارتباط

 درصد
6/2 64 1/66 4/46 2/ 4 

 1 /8 62 66 8/60 0 /6 درصد .ريت ارشد نسبت به ابعاد پروژه متعهد استيمد

 4 /2 4/46 1/66 64 6/2 درصد .اس های ارزيابی پروژه برای اعضای تیم بسیار روشن استیمق

 1 /8 64 66  1/6 4/8 درصد .عهد استر پروژه نسبت به ابعاد پروژه متيمد

 8 /8 67/  8/60 62 4/8 درصد .تیم پروژه بسیار با انگیزه هستند یاعضا

 8/60 66  6/4 1/66 - درصد .ر پروژه با انگیزه است، نگرش مثبت و تفکر خالق دارديمد

ی های ريت ارشد، دانش و درک خوبی از اهداف استراتژيک و استراتژيمد
 .تولید و کسب و کار دارد

 درصد
6/6 8/60 62 68 6 /1 

 1 /8 8 /8 1 /8 6/46 4/7 درصد .ر پروژه گرايش قوی به سمت هدف دارديمد
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 2 /4 4/44 64 2 /4 6/1 درصد .ر پروژه توانايی دارد پروژه را به عنوان يک کل ببینديمد

 8 /8 67/  8/60 62 4/8 درصد .کند از پروژه می ريت ارشد، حمايت فعال و مشهودیيمد

 8/60 66  6/4 1/66 - درصد .کند ريت ارشد در شکل گیری استراتژی مشارکت میيمد

 7 /7 64 68/  1 /8 4/8 درصد .های سازماندهی برخوردار است ر پروژه از مهارتيمد

  1/6 68 62 8/60 6/6 درصد .خالق دارندتیم پروژه، اشتیاق، نگرش مثبت و تفکر  یاعضا

ر پروژه، دانش و درک خوبی از اهداف استراتژيک و استراتژی های يمد
 .تولید و کسب و کار دارد

 4 /2 62 62 6/4 6/40 درصد

 4 /2 62 6/40 62 6/4 درصد .های برنامه ريزی دارد ر پروژه، مهارتيمد

 1 /8 8 /8 1 /8 6/46 4/7 درصد .ه هستندارکنان تولید از پروژه آگاک

ارکنان تولید در زمینه چگونگی کار کردن با سیستم ها، کاربردها و ک
 .تکنولوژی جديد و پیامد و مزايای آن آموزش می بینند

 درصد
6/6 66 62 66 1/66 

 4 /2 62 6/40 62 /6 درصد .تیم پروژه نسبت به ابعاد پروژه متعهد هستند یاعضا

تواند از عهده  ر پروژه، منعطف، صبور و پیگیر است و به خوبی میيمد

 .موقعیت ها برآيد

 41/6 درصد
406 64 66 66 

 .م پروژه شامل اعضای چند وظیفه ای از واحدهای مختلف استیت
  درصد

4/ 6 
6/2  /68 6/40 62 

 68/  1/66 24 7.3 18/6 درصد .ل پروژه، مدير پروژه ثابت استک طول در

رات در مسؤلیت های اعضای تیم پروژه به روشنی تعريف شده و درک ییتغ
 .شود می

 6/4  درصد
6/2 1/66  /68 62 

را  ....ر پروژه قادر است تا انرژی های کارکنانش، اعضای تیم پروژه و يمد
 .آزاد کند

 1/4  درصد
4/7 62 8/ 1  /67 

دهد تا به عنوان  کند و به افراد فرصت می اختیار را تفويض می ر پروژهيمد
 .اعضای گروه، در تصمیم گیری ها مشارکت کنند

 67/4 درصد
6/6 6/4  6/61 8/ 1 

 8/60 68/  8 /8   /2 6 /4 درصد .ريت ارشد، اشتیاق، نگرش مثبت و تفکر خالق دارديمد

ر است که شامل تعريف حیطه پروژه، ريت عالی پروژه درگیيمد در سازمان،
برنامه ريزی منابع، سیستم پیگیری پیشرفت پروژه و مديريت تغییر 

 .فرآيندهای کسب و کار است

  1/6 68 62 8/60 6/6 درصد

 4 /2 62 62 6/4 6/40 درصد .ر پروژه از توانايی مديريت هزينه پروژه برخوردار استيمد

 

 غير هانرمال بودن مت بررسی

انجام گرفت که   SPSSبرای تشخیص نرمال بودن داده ها آزمون کلموگرف اسمیرنوف را بر روی داده ها با نرم افزار
نتايج نشان می دهند که تمام داده ها از توزيع نرمال برخوردار هستند؛  .استنتیجه بدست آمده در جدول زير ارائه شده 

. گردد می استفاده پارامتری های آزمون از ها فرضیه آزمون برای ورمال می باشد، به عبارتی ديگر توزيع نمونه مورد نظر ن

  .نرمال بودن داده ها را بوسیله آزمون کلموگراف اسمیرنف مورد آزمون قرار می دهیم 
 

 ها داده بودن نرمال آزمون(: 3) جدول

 نتيجه سطح معناداری کلموگراف اسميرنف متغير

 .توزيع نرمال است 27 /0 فناوری دانش

 .توزيع نرمال است 0/810 ساختار دانش

 .توزيع نرمال است 0/406 فرهنگ دانش

 .توزيع نرمال است 17 /0 موفقیت پروژه
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 .توزيع نرمال است 0/646 استراتژی کسب و کار سودآوری

 
وان گفت که داده ها از توزيع نرمال بیشتر است لذا می ت 0002ه سطح معناداری برای تمام متغیرهای آزمون از کآنجا از

 .تبعیت می کنند

 

 فرضيه های پژوهش

 اصلیفرضيه 

 .ابعاد مديريت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های  کسب و کار اثر گذار است

 فرعی فرضيه های 

 .اثر گذار استموفقیت پروژه بعد فناوری دانش بر .  

 .اثر گذار استموفقیت پروژه بعد ساختار دانش بر . 6

 .اثر گذار استموفقیت پروژه بعد فرهنگ دانش بر . 4

 .اثر گذار است استراتژی کسب و کار بعد فناوری دانش بر سود آوری. 6

 .اثر گذار است استراتژی کسب و کار بعد ساختار دانش بر سود آوری. 2

 .اثر گذار است  استراتژی کسب و کار بعد فرهنگ دانش بر سود آوری. 4
 

 سازی معادالت ساختاری مدل

 
 گيری مطالعه های برازش مدل اندازه ميزان شاخص (:4)دول ج

RMSEA CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square شاخص برازش 

 مقدار 4168/ 1  /664 86/0 80/0 86/0 04/0

CFI: Comparative Fit Index 
IFI: Incremental Fit Index 

TLI: Tucker-Lewis Index 
CFI: Comparative Fit Index 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

 

گیری مورد بررسی قرار گرفت و هیچ  های مورد استفاده در مدل اندازه همچنین ضريب چولگی و کشیدگی تمامی شاخص
 . تجاوز نکرد 6±ها از میزان  يک از شاخص

به منظور تعیین صحت . استفاده گرديداز آزمون تحلیل مسیر   به منظور آزمون مدل ساختاری ارائه شده در شکل شماره 
قابل  2گونه که در جدول شماره  همان. های برازش متعددی مورد استفاده قرار گرفت مدل ساختاری مذکور، شاخص

که بنا میزان قابل قبول . باشد می  /64و کای اسکوئر اصالح شده  10/6های کای اسکوئر  مشاهده است، مقدار آماره
، اين شاخص در وضعیت (Schreiber et al, 2006)باشد  4ح شده که بايستی کوچتر از شاخص کای اسکوئر اصال

، شاخص توکر لويس (CFI)های ديگر مورد استفاده در اين مطالعه شاخص برازش تطبیقی  شاخص. مطلوبی قرار دارد

(TLI)  و شاخص برازش افزايشی(IFI )که . کسب کرده است را 11/0و  18/0، 11/0باشد که به ترتیب مقادير  می
شاخص نهايی بررسی شده ريشه دوم میانگین مربعات خطای . ها دارد همگی نشان از برازش بسیار خوب مدل با داده

است که نشان از برازش خوب مدل با  06/0ی حاضر مقدار اين شاخص برابر  است که در مطالعه( RMSEA)برآورد 
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توان از صحت  اند و می ها با مدل برازش قابل قبولی داشته شت نمود که دادهگونه بردا توان اين در کل می. ها دارد داده
 . اطمینان حاصل نمود  مدل ساختاری مطالعه

 

 های برازش مدل ساختاری مطالعه ميزان شاخص (:2)جدول 

RMSEA CFI TLI IFI Chi square/DF Chi square شاخص برازش 

 مقدار 10/6  /64 11/0 18/0 11/0 06/0

CFI: Comparative Fit Index 
IFI: Incremental Fit Index 

TLI: Tucker-Lewis Index 
CFI: Comparative Fit Index 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

 
 

 
عوامل تاثيرگذار سودآوری کسب و کار محاسبه شده به وسيله : مدل مسير چهارچوب نظری مطالعه :(9)شکل 

 (11/0داری با اطمينان  معنی **) AMOSافزار  نرم

 
داری بر سودآوری استراتژی  باشد، بعد فناوری تاثیر مثبت و معنی قابل مشاهده می  گونه که در تصوير شماره  همان

 . لذا با افزايش اين بعد، سودآوری سازمان افزايش خواهد يافت. داشته است( β=8/0 )کسب و کار 
توان دريافت که  ر فناوری بر موفقیت پروژه که با توجه به نتیجه آزمون تحلیل مسیر، میفرضیه ديگر مطالعه نشان از تاثی

 . اين فرضیه مورد تايید قرار نگرفته است و فناوری بر موفقیت موثر نبوده است
نجام با توجه به آزمون تحلیل مسیر ا. فرضیه سوم مطالعه، بیان داشت که بعد ساختار بر موفقیت تاثیرگذار خواهد بود

توان دريافت که اين فرضیه مورد تايید قرار گرفته است و بعد ساختار تاثیری مثبت و معنی دار بر موفقیت پروژه  گرفته می
(46/0=β )دارد . 
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اين فرضیه . تواند بر سودآوری استراتژی کسب و کار تاثیرگذار باشد فرضیه چهارم مطالعه، بیان داشت که بعد ساختار می
 . داشته است( β=0/  )داری بر سودآوری کسب و کار  بعد ساختار تاثیر مثبت و معنیبنابراين و قرار گرفت  نیز مورد تايید

ی تاثیر بعد فرهنگ بر سودآوری استراتژی کسب و کار بود نیز مورد  همچنین فرضیه شماره پنج مطالعه، که در برگیرنده
اين موضوع نشان از آن دارد که با افزايش بعد فرهنگ در سازمان احتمال موفقیت استراتژِی (. β=0/ 6)ت تائید قرار گرف

 . کسب و کار افزايش خواهد يافت
باشد نیز به طور مثبت و  در اين راستا، فرضیه بعدی مطالعه که گويای ارتباط میان بعد فرهنگ بر سودآوری سازمان می

گونه استنباط نمود که با افزايش بعد فرهنگ در سازمان احتمال  توان اين لذا می. ار گرفته استداری مورد تايید قر معنی
 . شود افزايش سودآوری بیشتر می

 

 نتایج آزمون فرضيات ارائه شده در مطالعه  خالصه :(6)جدول 
 نتيجه  فرضيه
H1  رد شد .اثر گذار استموفقیت پروژه و استراتژی کسب و کار بعد فناوری دانش بر. 

H2  تايید شد .اثر گذار استموفقیت پروژه و استراتژی کسب و کار بعد ساختار دانش بر. 

H3  تايید شد .اثر گذار استموفقیت پروژه و استراتژی کسب و کار بعد فرهنگ دانش بر. 

H4 تايید شد .بعد فناوری دانش بر سود آوری اثر گذار است. 

H5  تايید شد .اثر گذار استبعد ساختار دانش بر سود آوری. 

H6 تايید شد .بعد فرهنگ دانش بر سود آوری  اثر گذار است. 

 
 و نتيجه گيری  بحث

 : فرضيه اول

لذا با افزايش اين بعد، . داشته است( β=8/0 )داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار  بعد فناوری تاثیر مثبت و معنی
 عزيزی،)، (6006 ماتورانا،)، (6004 آلبرخت،)اين رو نتايج پژوهش با يافته های  از. سودآوری سازمان افزايش خواهد يافت

 .همخوانی دارد(  41 يوسفی و همکاران، )، (484 

 :فرضيه دوم

 قرار ديیتا مورد هیفرض نيا که افتيدر توان یم ر،یمس لیتحل آزمون جهینت به توجه با که پروژه تیموفق بر یفناورتاثیر 
يوسفی و )، (484 عزيزی، ) از اين رو نتايج پژوهش با يافته های. است نبوده موثر تیموفق بر یورفنا و است نگرفته

 .همخوانی دارد، ( 41 همکاران، 

 :فرضيه سوم

       با توجه به آزمون تحلیل مسیر . فرضیه سوم مطالعه، بیان داشت که بعد ساختار بر موفقیت تاثیرگذار خواهد بود
فت که اين فرضیه مورد تايید قرار گرفته است و بعد ساختار تاثیری مثبت و معنی دار بر موفقیت توان دريا انجام گرفته می

 (  41 صفر زاه و محمدی، )، ( 41 يوسفی و همکاران، ) های از اين رو نتايج پژوهش با يافته .دارد( β=46/0)پروژه 
 .همخوانی دارد

 : فرضيه چهارم

 هیفرض نيا. باشد رگذاریتاث کار و کسب یاستراتژ یسودآور بر تواند یم ساختار بعد که داشت انیب مطالعه، چهارم هیفرض
از اين رو  است داشته کار و کسب یسودآور بر یدار یمعن و مثبت ریتاث ساختار بعدو بنابراين  گرفت قرار ديیتا مورد زین

 .همخوانی دارد( 6006مانورا، )، (6004 آلبرخت ،) ینتايج پژوهش با يافته ها
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 : فرضيه پنجم

ی تاثیر بعد فرهنگ بر سودآوری استراتژی کسب و کار بود نیز مورد  همچنین فرضیه شماره پنج مطالعه، که در برگیرنده

مال موفقیت استراتژِی اين موضوع نشان از آن دارد که با افزايش بعد فرهنگ در سازمان احت(.  β=0/ 6)تائید قرار گرفت 
 .همخوانی دارد( 484 عزيزی، )، (6006مانورا، ) از اين رو نتايج پژوهش با يافته های. کسب و کار افزايش خواهد يافت

 :فرضيه ششم

باشد نیز به طور مثبت و  در اين راستا، فرضیه بعدی مطالعه که گويای ارتباط میان بعد فرهنگ بر سودآوری سازمان می
گونه استنباط نمود که با افزايش بعد فرهنگ در سازمان احتمال  توان اين لذا می. ری مورد تايید قرار گرفته استدا معنی

 ( 41 يوسفی و همکاران، ) ، (484 عزيزی، ) از اين رو نتايج پژوهش با يافته های. شود افزايش سودآوری بیشتر می
 .همخوانی دارد

 

 آتیپژوهش های برای  اتیپيشنهاد

 شود در تحقیقات آينده با روش هايی همچون تحلیل سلسله مراتبی، عوامل موثر بر پیاده سازی اثر بخش پیشنهاد می
بندی گردد و به اين صورت يک برنامه جامع برای بهبود   رتبه مديريت دانش بررسی شده و اهمیت اثر هر کدام از عوامل

 .گیرد میوری سازمانی در اختیار مسئوالن قرار  سود آوری و افزايش بهره

 های مديريت بر مديريت دانش در سازمان پرداخته شود پیشنهاد می شود در تحقیقات آينده به بررسی اثرات سبک. 

 وری و کارايی فعالیت سازمان ها   پیشنهاد می شود در تحقیقات آينده به بررسی اثرات استراتژی ها در افرايش بهره
 . پرداخته شود

 قیق را در ساير سازمان ها  اجرا نمايندشود مشابه همین تح پیشنهاد می. 
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