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چکيده
ٞسف اظ ایٗ تحمیك قٙبؾبیی  ٚتحّیُ تأثیطٌصاضی ٔسیطیت زا٘ف ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی  ٚضضبیت
ٔكتطیبٖ اؾت .ثبتٛج ٝثٔ ٝبٞیت پٛیبی ٔسیطیت زا٘ف ٕٞ ٚچٙیٗ تجؼیت ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی اظ تحٛالت
ٔحیغی ،اظ ٔسَ پٛیبیی ؾیؿتٓ زض ایٗ ٔغبِؼ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ،اثتسا ٔسَ ػّی عطاحی
قس .ؾپؽٔ ،سَ جبٔغ جطیبٖ عطاحی قس  ٚزضٟ٘بیت ؾٙبضیٞٛب عطاحی قس٘س ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس.
اثعاض ٌطزآٚضی زازٜٞبی تحمیك ،پطؾكٙبٔٞٝبیی ثب ؾبذتبض ٘ ٚیٕٝؾبذتبض اؾت و ٝاظ عطیك ٔهبحج ٝثب ٌطٜٚ
وب٘٘ٛی زض وبضذب٘ ٝفٛالز آِیبغی ایطاٖ-یعز ٕٞ ٚچٙیٗ اؾتفبز ٜاظ ٔؿتٙسات ایٗ ؾبظٔبٖ ا٘جبْ قس ٜاؾت.
ث ٝضاظـ ٔسَٞب  ٚتحّیُ حؿبؾیت ثط پبی ٝؾٙبضیٞٛب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثب اؾتمطاض ٔٙبؾت ٘ظبْ ٔسیطیت
زا٘ف زض ؾبظٔبٖ  ٚتٛج ٝث ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٚ ٝفؼبِیتٞبی آٔٛظقی زض ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف ٔیعاٖ
ٔؿتٙسؾبظی  ٚاقتطانٌصاضی زا٘ف ،ؾٛزآٚضی ؾبظٔبٖ افعایف یبفتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔیعاٖ ضضبیت ٔكتطیبٖ
ؾبظٔبٖ ثٝؾٕت ثٟجٛز  ٚپبیساضؾبظی حطوت ٔیوٙس.
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.1مقدمه
زض جبٔؼ ٝفطانٙؼتی أطٚظ ،زا٘ف یىی اظ ٔٙبثغ وّیسی زض التهبز اؾت .زض ضٚیبضٚیی ثب
ضلبثتٞبی جٟب٘ی ٔ ٚحیظٞبی پٛیب ،ؾبظٔبٖٞب ٘بٌعیط٘س و ٝثطای زؾتطؾی ث ٝثبظاضٞبی جسیس ٚ
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اظ ترهم ٟٔ ٚبضتٞبی افطازی ثب اؾتؼسازٞبی ٔتٛٙع ثٟطٌٜیطی وٙٙس.
ؾبظٔبٖٞبی ثعضي ثب فؼبِیتٞبی جٟب٘ی و ٝظٔب٘ی ثِ ٝحبػ تؿٟیالت فیعیىی  ٚظیطؾبذتٞبی
فٙبٚضی ٌؿتطز ٜذٛیف ضؾٛخ٘بپصیط تّمی ٔیقس٘س ،أطٚظ ٜزض پبؾد ث ٝثبظاضٞبی ٘بپبیساض  ٚثطآٚضزٖ
٘یبظٞبی ٔكتطیبٖ ،اظ حیث اضائ ٝؾطیغ وبالٞب  ٚذسٔبت ،ثب ٔكىُ ٔٛاج ٝقسٜا٘س .اظ ٔٙظط تفىط
ضاٞجطزی ،ضطٚضی اؾت و ٝؾبظٔبٖٞب ثطای ثمب زض ٔحیظٞبی پیچیس ٚ ٜپٛیب اظ چبثىی ٚ
ا٘ؼغبفپصیطی الظْ ثطذٛضزاض ثبقٙس  ٚزض ازاض ٜزا٘ف ثٝنٛضت اثطثرف ػُٕ وٙٙس .ثب ایٗ ٚجٛز،
اوثط ٔسیطاٖ زض زضن جٙجٞٝبی ػّٕی ٔسیطیت زا٘ف ثب چبِفٞبی ظیبزی ضٚثطٞ ٚؿتٙس .اظ آٖجب
ؤ ٝسیطاٖ ثٝعٛض ؾٙتی ثب ٔٙبثغ فیعیىی ّٕٛٔ ٚؾی وبض وطزٜا٘سٚ ،لٛع چٙیٗ چبِفٞبیی اجتٙبة
٘بپصیط اؾت [.]1
زض ؾبَٞبی اذیط ،ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوتٞبی ایطا٘ی ٘رؿتیٗ ٌبْٞب ضا ثطای پیٛؾتٗ ث ٝض٘ٚس
جٟب٘ی زا٘ف آغبظ وطزٜا٘س ٔ ٚفبٞیٓ جسیسی ٘ظیط وبض زا٘كی ،وبضٌطاٖ زا٘كیٔ ،سیطیت زا٘فٚ ،
ؾبظٔبٖٞبی زا٘كی ذجط اظ قست یبفتٗ ایٗ ض٘ٚس ٔیزٙٞسٞ .طچٙس و ٝپیتط زضاوط ،1ثب ثٝوبضٌیطی
ٚاغٌبٖ ٔصوٛض زض چٙس ؾبَ ٌصقت ،ٝذجط اظ ایجبز ٘ٛع جسیسی اظ ؾبظٔبٖٞب زاز ٜو ٝزض آٖٞب ثٝ
جبی لسضت ثبظ ،ٚلسضت ش ٗٞحبوٕیت زاضز .ثط اؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝزض آیٙس ٜجٛأؼی ٔیتٛا٘ٙس ا٘تظبض
تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت ضا زاقت ٝثبقٙس و ٝاظ زا٘ف ثیكتطی ثطذٛضزاض ثبقٙس [.]2
اظایٗضٔ ،ٚؿأِ ٝانّی ایٗ تحمیك زض اذتیبض ٘ساقتٗ ضاٞجطز پٛیبییقٙبؾی تأثیط زا٘ف ثط
ػّٕىطز ثٍٙبٜٞبی التهبزی ؾبظٔبٖٞبی ایطا٘ی اؾت .ثٝتجغ ایٗ ٔؿأِٔ ،ٝج َٟٛزیٍط تحمیك
ػجبضت اؾت اظ ٘ح ٜٛپبیساضؾبظی ضضبیت ٔكتطیبٖ.
.2مثانینظريوچارچوبتحقيق 
2

دانص،عملکرد،رضايتمطتريٌ.طاف ٔؼتمس اؾت و ٝثبتٛج ٝثٚ ٝیػٌیٞبی زا٘ف ؾبظٔب٘ی،
ٔیتٛاٖ آٖ ضا ث ٝز ٚثرف تفىیه وطز :اِفٛ٘ .ع ثؿیبض ػٕٔٛی زا٘ف و" ٝپٟٙبٖ" یب "زا٘ف
ضٕٙی" ٘بٔیسٔ ٜیقٛز  ٚة .زا٘كی و ٝثٝنٛضت ٔؿتٙس زضآٔس ٚ ٜث ٝآٖ زا٘ف "نطیح" یب
"آقىبض" ٔیٌٛیٙس .زا٘ف ضٕٙی زا٘كی اؾت و ٝثط ٔجٙبی زا٘ف قرهی  ٚثط پبیة تجطثیبت
فطزی قىُ ٌطفت ٚ ٝقبُٔ ػٛأُ ٘بّٕٔٛؼ ٘ظیط ثبٚضٞبی قرهی ،زیسٌبٜٞب ٚ ،اضظـٞب
1. Pitter Druker
2. Graff
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ٔیقٛز .فطآیٙس ا٘تمبَ زا٘ف ضٕٙی ث ٝزیٍطاٖ زقٛاض اؾت ،زضحبِیو ٝزا٘ف نطیح زا٘ف ضٕٙی
اؾت و ٝزض فطآیٙسی پطزاظقیٔ ،ؿتٙس قس ٚ ٜثٝنٛضت ٚاضح زض لبِت ظثبٖ ضؾٕی ثیبٖ ٔیقٛز ٚ
ثٝضاحتی ثیٗ افطاز ث ٝاقتطان ٌصاقتٔ ٝیقٛز .چٛی ِ ٚی )2003( 1ثیبٖ ٔیوٙٙس و ٝزا٘ف آقىبض
ثٝضاحتی ٔٛضز تجعیٚٝتحّیُ لطاض ٔیٌیطز ،أب زا٘ف ضٕٙی زض ضٚحی ،ٝضٚاٖ ،زضن ،لضبٚت،
ٟٔبضتٞبی فىطی ٚ ،زض ؾطپٙجٞٝبی زؾت ا٘ؿبٖٞب ٟ٘فت ٝاؾت  ٚاظ ایٗ ض ،ٚتجعیٚٝتحّیُ ٚ
عجمٝثٙسی آٖ زقٛاضیٞبی ذبل ذٛز ضا زاضزٞ .سف انّی اظ ثٝوبضٌیطی ٔسیطیت زا٘ف زض
ؾبظٔبٖ تجسیُ زا٘ف ضٕٙی وبضوٙبٖ ثٙٔٝعِة ٔٙجؼی ٔ ٟٓزض تهٕیٌٓیطی زض ایجبز اضظـ افعٚزٜ
 ٚوٛقف زض ٔؿیط زؾتطؾی ث ٝزا٘ف ٔس ٖٚثطای تِٛیس ٔحهٛالت زا٘كی ،ثٙٔٝظٛض زؾتیبثی ثٝ
اٞساف تؼبِی ؾبظٔب٘ی اؾت [ٔ .]3سیطیت زا٘ف ،یه ضٚیىطز ٘ظبْٔٙس اؾت و ٝاظ ٘ظطات
وبضقٙبؾبٖ ثطای افعایف ٘ٛآٚضی ،لسضت پبؾدٌٛیی ،ثٟطٜٚضی ٚ ،لبثّیت یه ؾبظٔبٖ اؾتفبزٜ
ٔیوٙسٞ .سف ٔسیطیت زا٘ف ایجبز ٔحیغی یىپبضچ ٝثطای تجسیُ یبزٌیطی ث ٝزا٘ف ٕٞ ٚچٙیٗ
ثطلطاضی اضتجبط ثیٗ زا٘ف ایجبز قس ٜتٛؾظ افطاز ٔرتّف اؾت [ .]2
ٔسیطیت ػّٕىطز ثٔٝؼٙبی اضظیبثی ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝضاٞجطزی آٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ
اعالػبت حبنّ ٝزض ثٟجٛز ثط٘بٔ ٝضاٞجطزی ؾبظٔبٖٞب اؾت [ .]4ثطای اضظیبثی ػّٕىطز اظ ضٚـٞبی
ثؿیبضی اؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝیىی اظ ضایجتطیٗ آٖٞب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ 2اؾت.
ٔسَ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ زض ؾبَ  ٚ 1992تٛؾظ ضٚثطت وبپالٖ  ٚزیٛیس ٘ٛضت ،3ٖٛثٝػٛٙاٖ
ؾیؿتٕی ثطای ٔسیطیت ثط ؾیبؾتٞب  ٚاؾتطاتػیٞبی ؾبظٔبٖ اضائ ٝقس .زض ایٗ ضٚـ ٔأٔٛضیت،
اضظـٞب ،چكٓا٘ساظ ٚ ،ضاٞجطز ؾبظٔبٖ ثٝاٞساف  ٚقبذمٞبی ػّٕىطزی زض ٞط یه اظ چٟبض ٚجٝ
وبضت أتیبظی تطجٕٔ ٝیقٛز .چٟبض ٚج ٝوبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ػجبضتٙس اظٚ :جٔ ٝبِی ؤ ٝطتجظ ثب
ایجبز اضظـ افعٚز ٚ ٜفطآیٙسٞبی ٔبِی زض ؾبظٔبٖ ٔیثبقس؛ ٚجٔ ٝكتطی و ٝثب ضضبیت ٔكتطیبٖ
ؾبظٔبٖ ؾط  ٚوبض زاضز؛ ٚج ٝفطآیٙسٞبی زاذّی ؤ ٝطتجظ ثب قٙبؾبیی فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ ٚ
قٙبؾبیی فطآیٙسٞبی ثحطا٘ی تأثیطٌصاض ثط ضضبیت ٔكتطیبٖ  ٚؾٛزآٚضی ؾبظٔبٖ اؾت؛ ٚ ٚج ٝضقس
 ٚیبزٌیطی و ٝزض ٔٛضز زاضاییٞبی زا٘كی ٘ ٚبٔكٟٛز وبضوٙبٖ  ٚؾبظٔبٖ و ٝایجبز اضظـ افعٚزٜ
ٔیوٙس ،ثحث ٔیٕ٘بیس [.]4
چٛی ِ ٚی زض ؾبَ  2002ثطضؾی وطز٘س و ٝچٍ ٝ٘ٛاؾتطاتػیٞبی ٔسیطیت زا٘ف ٔیتٛا٘س
ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ضا ثٟجٛز ثركس .آٖٞب زضیبفتٙس و ٝاؾتطاتػیٞبی ا٘ؿب٘ی ث ٝاحتٕبَ ظیبز ثطای
اجتٕبػیؾبظی ٔؤثط اؾت ،زض حبِی و ٝاؾتطاتػیٞبی ؾیؿتٕی ث ٝاحتٕبَ ظیبز ثطای تطویت ٔؤثط
ٞؿتٙس .ػال ٜٚثط ایٗ ،آٖٞب فؼبِیتٞبی ٔسیطیت زا٘ف ضا ث ٝچٟبض ؾجه عجمٝثٙسی ٕ٘ٛز٘س :پٛیب،
1. Choi & Lee
)2. lance Scorecard(BSC
3. Kaplan & D. Norton
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ؾیؿتٓ ٔحٛض ،ا٘ؿبٖٔحٛض ٚ ،ؾجهٞبی ٔٙفؼُ .تأثیط ٞط یه اظ ایٗ ؾجهٞب ثط ػّٕىطز ٔسیطیت
زا٘ف ٔتفبٚت اؾت .قی ٜٛپٛیب ٘ؿجت ث ٝقیٙٔ ٜٛفؼُ ػّٕىطز ثبالتطی ضا ٘تیجٔ ٝیزٞس،
زضحبِیؤ ٝیبٖ ػّٕىطزٞبی ا٘ؿبٖٔحٛض  ٚؾیؿتٓٔحٛض تفبٚت چٙسا٘ی ٚجٛز ٘ساضز [.]5
وبِی 1ًٙزض ؾبَ  2003اؾتسالَ ٔیوٙس و ٝپػٞٚفٞبی فؼّی زا٘ف ضا ٕ٘یتٛاٖ ث ٝضؾٕیت
قٙبذتٚ .ی زضن وبّٔی زضثبض٘ ٜمف ٔسیطیت زا٘ف اظ ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ضا پیكٟٙبز ٔیوٙس ٚ
٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝفٔ ْٟٛسیطیت زا٘ف ضا ٔیتٛاٖ ثطاؾبؼ ایٗ فطو و ٝزا٘ف ٕٞیك ٝاؾتفبزٜ
ٕ٘یقٛز  ٚزا٘ف اؾتفبز ٜقسٕٞ ٜیك ٝثط ػّٕىطز تأثیط ٘ساضز ،ث ٝؾٛٔ ٝضز تمؿیٓ وطز :تٛؾؼ،ٝ
ثٟطٜثطزاضی ٚ ،ؾطٔبیٌٝصاضی [.]8
قىبفٞبی ٔسیطیت زا٘ف قطوت ٔیتٛا٘س ثطای ٔغبِؼ ٝفؼبِیتٞبی ٔسیطیت زا٘ف  ٚقٙبذت
ضاٞجطزٞبی زا٘كی ثطای پطوطزٖ آٖ قىبفٞب  ٚثٟجٛز ػّٕىطز قطوت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطزِ .صا
٘مف زیسٌبٔ ٜجتٙی ثط ٔٙبثغ ،اِٚیٗ لسْ زض تؼییٗ ػّٕىطز قطوت ثب تىی ٝثط تٛإ٘ٙسیٞبی
ٔحٛضی  ٚلبثّیتٞبی زاذّی اؾت [.]9 ٚ 6
ٌطا٘ت )1996( 2ایٗعٛض اؾتسالَ ٔیوٙس و ٝزا٘ف ؾطٔبی ٝحیبتی اؾت و ٝقطوت اظ
آٖ ثطذٛضزاض ٔیقٛز  ٚیه زاضایی اؾتطاتػیه ٔ ٟٓزض ظٔی ٝٙزیسٌبٔ ٜجتٙی ثط زا٘ف زض قطوت
اؾت [.]10
زض ثطضؾی ٔٙبثغ وتبثرب٘ٝای ،تحمیمی و ٝتأثیط ٔسیطیت زا٘ف ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ضا ثب ٔسَ
پٛیبیی ؾیؿتٓ ا٘جبْ زٞس ،زیس٘ ٜكس ٜاؾت ثٝجع یه ٔٛضز و ً٘ٛٞ ٝایٓ ،ؾٞ -ً٘ٛی ویٓ،
ٞی ً٘ٚٚ -ویٓ ،وی -یٚ ً٘ٛان 3زض ؾبَ  2004زض ٔمبِٝای ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ پٛیبیی ؾیؿتٓ
تأثیط تهٕیٌٓیطی زا٘كی ضا ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ثطضؾی وطز٘س ،اِجتٔ ٝسَٞبی ٔتٛٙع اثؼبز ػّٕىطز
ؾبظٔب٘ی زض ٔجبحث پٛیبییقٙبؾی ؾیؿتٓ ٔغطح قسٜاؾتٔ .ثالً حٕیسیظاز ٜزض (ٔ )1379سَ
ػّٕىطز پٛیبیی ؾبظٔب٘ی ضا ثطای ثٟطٜٚضی تؿٟیالت ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٜاؾت [.]7 ٚ11 ٚ12
ثٙبث طایٗ ،ایٗ ٔمبِ ٝزضنسز اؾت ثطای حُ ٔؿبئُ تحمیك اظ قٙبؾبیی ،اضظیبثی ٚ ،تحّیُ ضفتبض ثط
پبیٔ ٝسَؾبظیٞبی چٙسٌب٘ ٝپٛیبییقٙبؾیٞبی ٔسیطیت زا٘ف  ٚػّٕىطز ؾبظٔب٘ی اؾتفبز ٜوطزٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ تجییٗ اٍِٛی پبیساضؾبظی ضضبیت ٔكتطیبٖ ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس.
روشضناسیتحقيق

.3

ثبتٛج ٝث ٝإٞیت زا٘ف وؿتٚوبض زض ز٘یبی ضلبثتی أطٚظ  ٚتأثیط ضٚظافع ٖٚآٖ ثط ذّك اضظـ
زض ؾبظٔبٖ  ٚافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ ،ایٗ ٔغبِؼ ٝثط آٖ اؾت تب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ پٛیبیی ؾیؿتٓ
1. Kalling
2. Grant. R. M
3. Nam-Hong Yima, Soung-Hie Kima, Hee-Woong Kimb, Kee-Young Kwahk
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٘مف ؾبظ ٚوبض  ٚوبضوطز ٔسیطیت زا٘ف ضا ثط ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ثط ٔیعاٖ ضضبیت
ٔكتطیبٖ ثؿٙجس .زض ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز ٜذٛاٞس قس و ٝافعایف زا٘ف وؿتٚوبض  ٚافعایف
ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی زا٘ف  ٚاقتطان زا٘ف زض ثیٗ افطاز ؾبظٔب٘ی تب چ ٝا٘ساظ ٜػّٕىطز ؾبظٔبٖ ضا اظ
ثؼس ٔبِی  ٚضضبیت ٔكتطیبٖ اضتمب ٔیزٞس .
ٌطچٔ ٝتغیطٞبی تحمیك ثط پبیٔ ٝت ٖٛػّٕی  ٚپیكی ٝٙتحمیك قٙبؾبیی قسٜا٘س ،أب ٔسَٞبی
ػّیٔ -ؼِّٛی ٕٛ٘ ٚزاض جطیبٖ آٖ ثط پبیٔ ٝؿبئُ ایٗ تحمیك تسٚیٗ ٌطزیسٜا٘س .زازٜٞبی اِٚیٝ
ٔسَٞبی تحمیك اظ عطیك ٔهبحج ٝثب ٌط ٜٚوب٘٘ٛی زض نٙؼت فٛالز زض وبضذب٘ ٝفٛالز آِیبغی
ایطاٖ-یعز عطاحی قس ٜاؾت .قىُ ٔ 1سَ ٔفٟٔٛی تحمیك ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

ضضبیت ٔكتطیبٖ

ػّٕىطز ؾبظٔبٖ:
ؾٛزآٚضی

ذّك اضظـ

ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼٝ

ثٛزج ٝآٔٛظـ

٘ظبْ ٔسیطیت زا٘ف:
 ذّك زا٘ف ٔؿتٙسؾبظی اقتطانٌصاضی -ثٝوبضٌیطی

قىُ ٔ .1سَ ٔفٟٔٛی تحمیك



ؾؤاالت پػٞٚكی ثٝنٛضت ظیط ثیبٖ ٔیٌطزز:
 .1ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝتب چ ٝا٘ساظ ٜثط ذّك اضظـ  ٚافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ تأثیطٌصاض اؾت؟
 .2ثٛزج ٝآٔٛظـ تب چ ٝا٘ساظ ٜثط ذّك اضظـ  ٚافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ تأثیطٌصاض اؾت؟
 .3افعایف ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی  ٚاقتطانٌصاضی زا٘ف تب چ ٝا٘ساظ ٜثط ضضبیت ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ ٚ
ؾٛزآٚضی ؾبظٔبٖ تأثیطٌصاض اؾت؟
 .4ثب وبٞف ٔیعاٖ فطأٛقی زا٘ف ضٕٙی  ٚزا٘ف ٔؿتٙسقس ٜتب چ ٝا٘ساظٔ ٜیتٛاٖ ؾٛزآٚضی
ؾبظٔبٖ  ٚضضبیت ٔكتطیبٖ آٖ ضا افعایف زاز؟
 .5افعایف اٍ٘یع ٜزض وبضوٙبٖ  ٚافعایف ایسٜٞبی جسیس زض آ٘بٖ تب چ ٝا٘ساظٙٔ ٜجط ث ٝذّك اضظـ
ٔیقٛز؟
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ثبتٛج ٝث ٝایٗ و ٝلّٕطٔ ٚىب٘ی ایٗ ٔغبِؼ ٝوبضذب٘ ٝفٛالز آِیبغی ایطاٖ-یعز ٔیثبقس ،جبٔؼٝ
آٔبضی آٖ وّیٔ ٝسیطاٖ اضقسٔ ،سیطاٖ ٔیب٘ی ٚ ،وبضقٙبؾبٖ حٛظٔ ٜسیطیت زا٘ف اؾت و ٝزض ؾبَ
 1390زض ایٗ وبضذب٘ ٝاقتغبَ زاقتٙس .تؼساز ایٗ افطاز حسٚز ٘ 40فط ثٛز ٜو ٝثب ٔؼطفی ٘ 8فط اظ
آٖٞب تٛؾظ ٔسیط ػبُٔ قطوت ،جٕغآٚضی زازٜٞب ثط پبی ٝزیسٌب ٜایٗ اقربل اظ عطیك ٔهبحجٞٝب
ا٘جبْ پصیطفت.
ایٗ پػٞٚف ثب ضٚیىطز پیٕبیكی نٛضت ٌطفت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ضٚـ تحمیك ٔٛضز اؾتفبزٜ
ثطاؾبؼ قی ٜٛاجطای ٘یٕٝآظٔبیكی ٔیثبقس [ .]10ثٙبثطایٗ ،ثطای جٕغآٚضی اعالػبت ٔ ٚتغیطٞبی
ٔٛضز ٘ظط اظ ٔغبِؼبت وتبثرب٘ ٝای ،ثطضؾی ٔت ٖٛػّٕی تحمیكٔ ،مبالت ٘ ٚكطیبت ترههی،
ثطضؾی اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔٛجٛز زض ؾبظٔبٖٞب ٚ ،قجى ٝایٙتط٘ت اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ زض
ثرف پیٕبیكی اظ پطؾكٙبٔٔ ٚ ٝهبحج ٝاؾتفبز٘ ٚ ٜظطات افطاز ذجط ٜزض ظٔیٔ ٝٙسیطیت زا٘ف
ٌطزآٚضی قس ٜاؾت.
ثبتٛج ٝث ٝایٗ ؤ ٝسَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ تحمیكٔ ،سَ پٛیبیی ؾیؿتٓ ٔیثبقس اظ ضٚـ
ٔهبحج ٝثطای جٕغآٚضی زازٜٞب اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .هبحجٞٝبی ا٘جبْ قس ٜثٝنٛضت
ٔهبحجٞٝبی چٙسٔطحّٝای ضفت  ٚثطٌكتی ٘ ٚیٕ ٝؾبذتیبفت 1ٝثٛزٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ،اظ پطؾكٙبٔٝ
وسثٙسیقس ٜثطای ا٘ساظٌٜیطی ثطذی اظ ٔتغیطٞب اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطذی اظ زازٜٞب ٘یع اظ ٔؿتٙسات
ؾبظٔبٖ ٌطفت ٝقس ٜاؾت .تجعیٚٝتحّیُ زازٜٞب ٘یع ثب ضٚیىطز پٛیبیی ؾیؿتٓ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ
٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ 2نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
زازٜٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ تحمیك ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ٘ ٝیٓؾبذتبض  ٚثؿتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ
ٔؿتٙسات ؾبظٔبٖ زض وبضذب٘ ٝفٛالز آِیبغی ایطاٖ-یعز ثٝزؾت آٔس ٜاؾت .اثتسا ،ثبتٛج ٝث ٝثطضؾی
ٞسف تحمیك ،اضتجبط ثیٗ ٔسیطیت زا٘ف  ٚػّٕىطز ؾبظٔب٘ی  ٚضضبیت ٔكتطی ثط پبیٔ ٝسَٞبی
ػّی ٔتٛٙع تحمیك عطاحی قس ٚ ٜزض ازأ ٝایٗ ٔسَٞب ثط اؾبؼ ضٚـ لضبٚت ػمیسٔ ٜسیطاٖ
ٌط ٜٚوب٘٘ٛی ثب ا٘جبْ ٔهبحجٞٝبی ٔطحّٝای زض وبضذب٘ ٝفٛالز آِیبغی ایطاٖ-یعز ایٗ ٔسَٞب
انالح  ٚتىٕیُ قس٘س  ٚزضٟ٘بیت ٔسَ جبٔغ ػّی تحمیك عطاحی قس و ٝزض قىُ ٘ 1كبٖ زازٜ
قس ٜاؾت.

1. Semi- Structure
2. Vensim
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کیفیت هحصٌالت

تحٌیل ثو هٌلع

+

-

+
رضبیت هطتزیبى

کیفیت دانطی سبسهبى
+

+

ىوبىنگ کزدى
فعبلیت ىب

هٌجٌدی هٌاد نیوو
سبختو
+

+
+

عملکرد سازمان از
دیدگاه مشتری

+
ىشینو نگيداری
هٌجٌدی

عدم انطجبق

انطجبق ثب ثبسارىبی در
حبل تغییز
+

+
ىشینو ىبی کل
-

عملکرد سازمان در
بعدفرایندهای داخلی

+
+

حبضیو سٌد
ً +سعت ً عوك دانص

 +یبدگیزی درهیبى افزاد
سبسهبنی

+
اضتزاک گذاری دانص +
در سبسهبى

آگبىی ً تعيد کبرکنبى

+

عملکرد سازمان در بعد
رشد و یادگیری

+

+ +

پذیزش هسئٌلیت ً کبر
تٌسط کبرکنبى
+

R
هستندسبسی دانص،
تجبرة ً هيبرتيب
+

خلك دانص جدید
+ +

کست دانص اس داخل ً
خبرج سبسهبى

+
خاللیت
+
ایده ىبی جدید

+

+
رًش ىب ً
دستٌرالعول ىب
+

+ +

هطبرکت کبرکنبى +در
تصوین ً حل هسئلو

ثبسگطت سزهبیو
فعبلیتيبی ًاحد آهٌسش

R

+

هيبرت ً دانص فنی
+
+

تحمیك ً تٌسعو
+

ثٌدجو آهٌسش
سزهبیو گذاری ثزای
ثيجٌد کیفیت

+

+

+

تجزثو کبری

عملکرد سازمان از بعد
مالی

+انگیشه دانطی
 +حمٌق کبرکنبى دانطی
سبسهبى

+
ثٌدجو تحمیك ً تٌسعو

قىُ ٕٛ٘ .2زاض ػّیٔ -ؼِّٛی ٔؿأِٝ

زض ایٗ لؿٕت ٔسَٞبی فطػی تحمیك ثط پبیٔ ٝسَ انّی ػّیٔ-ؼِّٛی ٘كبٖ زازٔ ٜیقٛز.
اظ ایٗض ٚزض قىُ  ،2ضفتبض ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ- ٝذّك زا٘ف -ؾٛزآٚضی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
ٕٞبٖعٛض ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز ،ثب افعایف ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝفؼبِیتٞبی ٚاحس تحمیك ٚ
تٛؾؼ ٝضقس ٔییبثس وٙٔ ٝجط ث ٝذّك زا٘ف  ٚاقتطانٌصاضی آٖ ٔیقٛز .زض ٘تیج ،ٝفطآیٙسٞبی
زاذّی ثٟجٛز یبفت ٚ ٝػسْ ا٘غجبقٞبی تِٛیسات ؾبظٔبٖ وبٞف ٔییبثٙس ٕٞ ٚیٗ أط ٔٙجط ثٝ
وبٞف ٞعیٞٝٙبی ؾبظٔبٖ ٔیقٛز .زض ٘تیج ٝػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ثؼس ٔبِی افعایف ٔییبثس.

001

مطالعات مديريت راهبردي  -شماره  - 7زمستان 0281

هٌجٌدی هٌاد نیوو
+
سبختو
 +ىشینو نگيداری
هٌجٌدی

عدم انطجبق
-

+
ىشینو ىبی کل

عملکرد سازمان در
بعدفرایندهای داخلی
+

حبضیو سٌد
اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى
+
+
ثبسگطت سزهبیو

خلك دانص جدید
+

+

عملکرد سازمان از بعد
مالی

تحمیك ً تٌسعو+
+
ثٌدجو تحمیك ً تٌسعو

قىُ  .3ضاٞجطز ضفتبض ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ-ٝذّك زا٘ف -وبٞف ٞعیٞٝٙب -ؾٛزآٚضی

ٔغبثك قىُ  3ثب ا٘جبْ فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ ٚ ٝضقس ؾبظٔبٖ زض ثؼس فطآیٙسٞبی زاذّی،
تحٛیُ ثٛٔٝلغ ثٔ ٝكتطیبٖ ؾبظٔبٖ نٛضت ٔیٌیطز .زض ٘تیج ٝضضبیت ٔكتطیبٖ افعایف ٔییبثس
و ٝایٗ أط ٔٙجط ث ٝافعایف زضآٔسٞبی ؾبظٔبٖ ٔیقٛز.
 -تحٌیل ثو هٌلع

+

هٌجٌدی هٌاد نیوو
سبختو

+
رضبیت هطتزیبى

+

عدم انطجبق

عملکرد سازمان از
دیدگاه مشتری

-

عملکرد سازمان در
بعدفرایندهای داخلی

+
حبضیو سٌد

+

+

اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى
+

ثبسگطت سزهبیو

خلك دانص جدید
+

+

عملکرد سازمان از بعد
مالی
تحمیك ً تٌسعو
+
+
ثٌدجو تحمیك ً تٌسعو

قىُ  .4ضاٞجطز ضفتبض ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ -ٝذّك زا٘ف -ضضبیت ٔكتطی -ؾٛزآٚضی

ضاٞجطز ذّك اضظـ زض قىُ ٘ 4كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ثب ا٘جبْ فؼبِیتٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼٚ ٝ
ذّك  ٚاقتطانٌصاضی زا٘ف ،ؾبظٔبٖ تٛا٘بیی ا٘غجبق ثب ثبظاضٞبی ضلبثتی ضا وؿت ٔیوٙس و ٝایٗ
أط ضضبیت ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ  ٚؾٛزآٚضی آٖضا افعایف ٔیزٞس.
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 +ىوبىنگ کزدى
فعبلیت ىب

انطجبق ثب ثبسارىبی در
حبل تغییز

+
کیفیت دانطی سبسهبى

کست دانص اس داخل ً
خبرج سبسهبى
+

+
کیفیت هحصٌالت

ًسعت ً عوك دانص
+

+
اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى

رضبیت هطتزیبى

+
+

عملکرد سازمان از
دیدگاه مشتری

خلك دانص جدید
+
+
حبضیو سٌد
تحمیك ً تٌسعو
+

+
ثبسگطت سزهبیو
تٌسعو
ثٌدجو تحمیك ً +

عملکرد سازمان از بعد
مالی

+

قىُ  .5ضاٞجطز ذّك اضظـ (تحمیك  ٚتٛؾؼ -ٝذّك زا٘ف -ویفیت ٔحهٛالت -ضضبیت ٔكتطی)

ٕٞچٙیٗ زض قىُ ٘ 5كبٖ زاز ٜقس ٜو ٝافعایف اٍ٘یع ٜوبضوٙبٖ ٔٙجط ث ٝافعایف تٛا٘بییٞبی
آٖٞب زض ذّك ایسٜٞبی جسیس ٔ ٚكبضوت زض تهٕیٌٓیطیٞب ٔیقٛز .زض ٘تیج ،ٝزا٘ف وبضوٙبٖ ٚ
ؾبظٔبٖ زض حٛظٜٞبی ثبظاضٞبی ضلبثتی افعایف ٔییبثس  ٚایٗ أط ٔٙجط ث ٝافعایف ویفیت
ٔحهٛالت ؾبظٔبٖ  ٚافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ػّٕىطز ؾبظٔبٖ ضا زض
ثؼس ٔبِی ضقس ذٛاٞس زاز.
کیفیت دانطی سبسهبى
کیفیت هحصٌالت

+

+

+

رضبیت هطتزیبى

ىوبىنگ کزدى
فعبلیت ىب
+

+

انطجبق ثب ثبسارىبی در
حبل تغییز

عملکرد سازمان از
دیدگاه مشتری

+
کست دانص اس داخل ً
خبرج سبسهبى
+

+
ًسعت ً عوك دانص

حبضیو سٌد

+
اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى
+

+
ثبسگطت سزهبیو

آگبىی ً تعيد کبرکنبى
+

+

عملکرد سازمان از بعد
مالی

پذیزش هسئٌلیت ً کبر
تٌسط کبرکنبى
+
+

هطبرکت کبرکنبى در
تصوین ً حل هسئلو
+

حمٌق کبرکنبى دانطی
سبسهبى
+
انگیشه دانطی

+

ایده ىبی جدید

قىُ  .6ضاٞجطز ذّك اضظـ (افعایف اٍ٘یع ٜوبضوٙبٖ -ایسٜٞبی جسیس -اقتطان زا٘ف -ویفیت ٔحهٛالت -ضضبیت
ٔكتطیبٖ)
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ٕٞبٖعٛض و ٝزض قىُ ٘ 6كبٖ زاز ٜقس ،ٜفؼبِیتٞبی ٚاحس آٔٛظـ زض ثٟجٛز فطآیٙسٞبی زاذّی
تأثیطٌصاض اؾت ٕٞ ٚیٗ أط ٔٙجط ث ٝافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ  ٚافعایف ؾٛزآٚضی آٖ
ذٛاٞس قس.
 -تحٌیل ثو هٌلع

+
رضبیت هطتزیبى

هٌجٌدی هٌاد نیوو
سبختو
+

+

عملکرد سازمان از
دیدگاه مشتری

عدم انطجبق
-

+
حبضیو سٌد

عملکرد سازمان در
بعدفرایندهای داخلی
+

+
ثبسگطت سزهبیو

اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى
+

+

عملکرد سازمان از بعد
مالی

هستندسبسی دانص،
تجبرة ً هيبرتيب +

آهٌسش
فعبلیتيبی ًاحد +

+
ثٌدجو آهٌسش

قىُ  .7ضاٞجطز ضفتبض ثٛزج ٝآٔٛظـٔ -ؿتٙسؾبظی زا٘ف -اقتطانٌصاضی زا٘ف -ضضبیت ٔكتطی

قىُ ٘ 7كبٖ ٔیزٞس و ٝفؼبِیتٞبی ٚاحس آٔٛظـ فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ ضا ثٟجٛز ٔیزٞس ٚ
زض ٘تیج ٝثب وبٞف ٞعیٞٝٙبی ٍٟ٘ساضی وبالٞبی ٘یٕٝؾبذت ،ٝؾٛزآٚضی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز ٔییبثس.
هٌجٌدی هٌاد نیوو
سبختو

ىشینو نگيداری
هٌجٌدی
+

+
+
ىشینو ىبی کل
عدم انطجبق
-

حبضیو سٌد

عملکرد سازمان در
بعدفرایندهای داخلی
+

+
ثبسگطت سزهبیو

اضتزاک گذاری دانص
در سبسهبى
+

+

عملکرد سازمان از بعد
مالی

هستندسبسی دانص،
تجبرة ً هيبرتيب +

آهٌسش
فعبلیتيبی ًاحد +

ثٌدجو آهٌسش+

قىُ  .8ضاٞجطز ضفتبض ثٛزج ٝآٔٛظـ -فطآیٙسٞبی زاذّی -وبٞف ٞعیٞٝٙب -ؾٛزآٚضی

قىُ ٕٛ٘ 8زاض جطیبٖ ٔؿأِ ٝضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثبتٛج ٝثٕٛ٘ ٝزاض ػّیٔ-ؼِّٛی عطاحی قسٜ
اؾتٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز ،زض ایٗ ٕ٘ٛزاض جطیبٖ ٔتغیطٞبی ا٘جبض ٚ ٜجطیبٖ  ٚثطٖٚظا

... راهبرد پوياييشناسي تأثير دانش بر عملكرد و
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 اظٜ اؾتفبزٚ ٜسی قسٙبی وسثٞٝٔبٙ پطؾكٝ ثٝجٛب ثب یىسیٍط ثبتٖٞ آٝ ضاثغٚ  ٔمبزیطٝز زاض٘س وٛجٚ
 . اؾتٌٜیطی قسٜثبظ ا٘ساظٕٝبی ٘یٞٝیٗ ٔهبحجٕٙچٞ ٚ ٖسات ؾبظٔبٙٔؿت
.سٞا٘س ضا ٘كبٖ ٔیزٜسات ؾبظٔبٖ ٔكرم قسٙ ٔؿتٝ ثٝجٛ ثبتٝبیی وٜٞ ٔمبزیط زاز1 َٚجس
ٖای ثب ذجطٌبّٝبی ٔطحٞٝ ا٘جبْ ٔهبحجٝ ثٝجٛ ثبتٝس وٞبیی ضا ٘كبٖ ٔیزٜٞ ٔمبزیط زاز2 َٚجس
 زض٘ظط100 بیٙبی ویفی ثط ٔجٞ ٔمبزیط ٔتغیط. اؾتٜ زؾت آٔسٝیعز ث-ٖالز آِیبغ ایطاٛ فٝ٘وبضذب
یٕٙ زا٘ف ضٚ ٜسقسٙ ٔمبزیط زا٘ف ٔؿتٜسی قسٙ وسثٝٔبٙ اظ پطؾكٜ ثب اؾتفبز.ا٘سٜ قسٌٝطفت
ٜسقسٙ ثطای زا٘ف ٔؿت، اؾتٜ قسٝ زض٘ظط ٌطفت100 ب ػسزٙ ٔجٝ ایٗ وٝ ثٝجٛ ثبت.ٌیطی قسٜا٘ساظ
ٗیٕٙچٞ . اؾتٜزؾت آٔسٝ ث100  اظ40 ٜی ٕ٘طٕٙ ثطای زا٘ف ضٚ 100  اظ60 ٜؾبظٔبٖ ٕ٘ط
ٜیٗ ثب اؾتفبزٕٙچٞ . اؾتٜزٛ ث85  ػسز100  ضضبیت ٔكتطی اظٜسات ؾبظٔبٖ ٕ٘طٙ ٔؿتٝ ثٝجٛثبت
ٖ اظ ٘ظط ذجطٌبٜب ثط یىسیٍط ثب اؾتفبزٞ ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی ٔتغیطٝؾبذتیبفتٕٝبی ٘یٞٝاظ ٔهبحج
. اؾتٜزؾت آٔسٝث
Knowledge of +
Customer
Mean of
Research cost

<Internal Process>

Knowledge of +
Market
unlearning rate

+
<Research budget> research
+

+

Benchmarking +

+
Knowledge outside+ +
the organization

+

+
Staff awareness

Internal Process
education +

+ +

mean of
education
Cost

new product
<quality>

tacit
knowledge
Knowledge
+
Documentation
unlearning

learning

<New idea>

Documented
knowledge

+
Unlearning2
+

satisfaction

Education budget

demand
Quality Improvement
projects cost

market demand

+
+

New idea
++

<Documented
knowledge>

+ Knowledge
Sharing

Suggestions price
system +

Non- conformity
+
production

+

Cumulative
profit

+
+

Revenue
Synergy in the
knowledge
+

+

market share

+

Participation in decision
making and problem solving

Quality Improvement
projects

delay in delivery
time

unlearning2 rate
<Quality Improvement
projects>

+

quality

customer
satisfaction

Cost
+

inventory
Shipment
+
-

+
interest rate

Research budget

+

+

The cost of holding
inventory +
<Shipment>
Reward for each
offere

 ػّی تحمیكٝ٘فتٌبٞ بیٞزاضٕٛ٘ ٖ ٔسَ جبٔغ جطیب.9 ُقى

+
return of bad
products

<Internal Process>

delivery time
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ٝعٛبی ٔطثٞاحسٚ بی وٕی تحمیك ثطحؿتٞ ٔمبزیط ٔتغیط.1 َٚجس
مقادير

متغيرهاي

رديف

مقادير

متغيرهايکمی

رديف

کمی
100/000/000
ٜضیبَ زض ٔب

Research
budget

7

500/000/000/000
َضیب

Cumulative
Profit

1

ٗ ت5-1000

Variation
in demand
Mean of
Research
cost
Reward
for each
offer
mean of
education
Cost

8

ٗ ت100000

Inventory

2

9

ٗ ت400000

Market
demand

3

10

ٌْطّٛوی/َ ضیب10000

Price

4

11

ٜ تٗ زض ٔب2000

Nonconformity

5

َ زض ؾبٜغٚ پط20

Quality
improvement
projects

6

50/000/000
َضیب
َ ضیب500/000
50/000/000
ٜضیبَ زض ٔب

100 بیٙبی ویفی تحمیك ثط ٔجٞ ٔمبزیط ٔتغیط.2 َٚجس
مقادير

متغيرهايکيفی

رديف

75

1

38/8

Synergy in the
knowledge
Unlearning rate

65/3

Knowledge of customer

3

65/3

Knowledge of market

4

78/7

Knowledge sharing

5

2

. اؾتٜ قسٜزاض جبٔغ جطیبٖ تحمیك ٘كبٖ زازٕٛ٘ بیٞ ٔتغیطٚ بٞ ٕ٘بز3 َٚزض جس

... راهبرد پوياييشناسي تأثير دانش بر عملكرد و
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زاض جبٔغ جطیبٖ تحمیكٕٛ٘ بیٞ ٔتغیطٚ بٞ ٕ٘بز.3 َٚجس
نماد

متغير

رديف

نمادانگليسی

متغير

رديف

new product

55

Benchmarking

یبثیٍِٛا

1

Nonconformity

56

Cost

ٝٙعیٞ

5

57

Cumulative profit

ٝز ا٘جبقتٛؾ

3

لیٕت

Participation in
decision
making and
problem
solving
price

58

ضضبیت ٔكتطی

4

ِیساتٛت

production

59

customer
satisfaction
delay in delivery
time

5

ویفیت
التٛٔحه
بیٜٞغٚپط
ز ویفیتٛجٟث

quality

33

delivery time

ٖتأذیط زض ظٔب
ُیٛتح
ُیٛظٔبٖ تح

Quality
Improvement
projects
Quality
Improvement
projects cost

31

demand

تمبضب

7

35

Documented
knowledge

زا٘ف
ٜسقسٙٔؿت

8

research

33

education

بیٞفؼبِیت
ظقیٛٔآ

9

Research
budget

34

Education budget

احسٚ ٝزجٛث
ظـٛٔآ

13

return of bad
products

35

interest rate

ٜطٟ٘طخ ث

11

Revenue

36

Internal Process

15

Reward for
each offer

37

inventory

بیٞسٙفطآی
زاذّی
زی وبالٛجٛٔ

satisfaction

38

Knowledge
Documentation

14

Shipment

39

Knowledge of

سؾبظیٙٔؿت
زا٘ف
زا٘ف ٔطتجظ ثب

انگليسی
التٛٔحه
جسیس
ػسْ ا٘غجبق
التٛٔحه
ٔكبضوت زض
تهٕیٌٓیطی
ِٝ حُ ٔؿأٚ

ٝٙعیٞ
بیٜٞغٚپط
ز ویفیتٛجٟث
بیٞفؼبِیت
ٚ تحمیك
ٝؾؼٛت
احسٚ ٝزجٛث
ٚ تحمیك
ٝؾؼٛت
ػیٛٔطج
التٛٔحه
ةٛٔؼی
زضآٔس
طٞ پبزاـ ثطای
بزٟٙپیك
ضضبیت اظ
التٛٔحه
َا٘تمب

6

13

15
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ٔكتطی
زا٘ف ٔطتجظ
ثب ثبظاض

Customer
Knowledge of
Market

ضزیف

ٔتغیط
زا٘ف ثیطٖٚ
ؾبظٔب٘ی

18

اقتطانٌصاضی
زا٘ف
یبزٌیطی

ٕ٘بز اٍّ٘یؿی
Knowledge
outside the
organization
Knowledge
Sharing

53

تمبضبی ثبظاض

51

ؾ ٟٓثبظاض

market share

55

ٔتٛؾظ ٞعیٝٙ
آٔٛظـ ثطای
ٞط فطز
ٔتٛؾظ ٞعیٝٙ
آٔٛظـ ثطای
ٞط پطٚغٜ
ایسٜٞبی
جسیس

mean of
education Cost

46

Mean of
Research cost

47

Unlearning2

New idea

48

unlearning2
rate

16

17

19

53

54

43

Staff
awareness

ٔحهٛالت
آٌبٞی
وبضوٙبٖ

ضزیف

ٔتغیط
Suggestions
system

ٕ٘بز اٍّ٘یؿی
٘ظبْ
پیكٟٙبزات

45

Synergy in the
knowledge

43

market demand

44

tacit
knowledge
The cost of
holding
inventory

ٓٞافعایی
زا٘ف ؾبظٔبٖ
زا٘ف ضٕٙی

45

unlearning
unlearning
rate

learning

41

ٞعیٝٙ
ٍٟ٘ساضی
ٔٛجٛزی
فطأٛقی
زا٘ف ضٕٙی
٘طخ فطأٛقی
زا٘ف ضٕٙی
فطأٛقی
زا٘ف
ٔؿتٙسقسٜ
٘طخ فطأٛقی
زا٘ف
ٔؿتٙسقسٜ

طراحیوآزمونسناريوها .زض ایٗ ثرف ؾٙبضیٞٛبی ٔغطح قس ٜثبتٛج ٝثٕٛ٘ ٝزاض جطیبٖ ثیبٖ
ٔیقٛز .اظ آ٘جب و ٝزض ایٗ ٔغبِؼ ٝاضظیبثی ػّٕىطز ثبتٛج ٝث ٝچٟبض ثؼس وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ
نٛضت ٌطفت ،ٝؾٙبضیٞٛب ٘یع زض ظٔی ٝٙتأثیطٌصاضی ٔتغیطٞبی انّی ثط چٟبض ثؼس وبضت أتیبظی
ٔتٛاظٖ عطاحی قسٜا٘س .عطاحی ؾٙبضیٞٛب ٔ ٚیعاٖ تغییط زض ٔتغیطٞب ثبتٛج ٝث٘ ٝظط ذجطٌبٖ عطاحی
قس ٜاؾت .
اثتسا ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝثٔٝیعاٖ ز ٚثطاثط ٔمساض اِٚی ٝافعایف زازٔ ٜیقٛز .زض قىُ 9
(اِف) ٔالحظٔ ٝی قٛز و ٝضفتبض ٔتغیط ضقس  ٚیبزٌیطی ث ٝچ ٝنٛضتی افعایف ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ زض

راهبرد پوياييشناسي تأثير دانش بر عملكرد و ...
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قىُ ( 10ة) ضفتبض ٔتغیط فطآیٙسٞبی زاذّی پؽ اظ افعایف ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ٘ ٝكبٖ زازٜ
قس ٜاؾت.

وضعیت دوم
وضعیت دوم

وضعیت اول

وضعیت اول

(اِف)

(ة)

قىُ  .10ضفتبض ٔتغیط ضقس  ٚیبزٌیطی (اِف) ٔ ٚتغجط فطآیٙسٞبی زاذّی (ة) پؽ اظ افعایف ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼٝ

زض حبِت زیٍطٔ ،مساض ثٛزج ٝآٔٛظـ ثٔٝیعاٖ ز ٚثطاثط ٔمساض اِٚی ٝافعایف ٔییبثسٔ .كبٞسٜ
ٔیقٛز و ٝزض ایٗ حبِت ٘یع ضقس  ٚیبزٌیطی ثیكتط قس ٜاؾت .قىُ  10ضفتبض ٔتغیط ضقس ٚ
یبزٌیطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
وضعیت دوم

وضعیت اول

قىُ  .11ضفتبض ٔتغیط ضقس  ٚیبزٌیطی پؽ اظ افعایف ثٛزج ٝآٔٛظـ

اٌط ٔمساض ٔؿتٙسؾبظی زا٘ف ضٕٙی ؾبظٔبٖ ؾ ٝثطاثط افعایف یبثسٔ ،یعاٖ زا٘ف ٔؿتٙسقسٜ
زض ؾبظٔبٖ  ٚزض ٘تیجٔ ٝیعاٖ اقتطانٌصاضی زا٘ف افعایف ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ ایٗ ض٘ٚس تغییطات زض
ضفتبض ٔتغیط فطآیٙسٞبی زاذّی ٘یع ِحبػ ٔیقٛز و ٝزض قىُ ٘ 11كبٖ زاز ٜاؾت.

007

مطالعات مديريت راهبردي  -شماره  - 7زمستان 0281

وضعیت دوم
وضعیت اول

قىُ  .12ضفتبض ٔتغیط فطآیٙسٞبی زاذّی پؽ اظ افعایف ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی زا٘ف

ٕٞچٙیٗ ثب افعایف ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی زا٘ف ضٕٙی ؾبظٔبٖ ،زض اقتطانٌصاضی زا٘ف ٘یع
افعایكی نٛضت ٔیٌیطز  ٚایٗ ض٘ٚس ٔٛجت افعایف ایسٜٞبی جسیس ٔیقٛز .افعایف ایسٜٞبی
جسیس ثٛ٘ٝث ٝذٛز افعایف ٔحهٛالت جسیس ضا زض پی زاضز  ٚزضٟ٘بیت ٔٛجت افعایف ضضبیت
ٔكتطی ذٛاٞس قس .قىُ ( 12اِف) ضفتبض ٔتغیط ضضبیت ٔكتطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ
افعایف ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی زا٘ف ثط ضٚی ویفیت اثط افعایكی زاضز .زض ٘تیجٔ ٝیعاٖ زضآٔس ؾبظٔبٖ
ضا افعایف زازٙٔ ٚ ٜجط ث ٝافعایف ؾٛز ا٘جبقتٔ ٝیقٛز .قىُ ( 12ة) ضفتبض ٔتغیط ؾٛز ا٘جبقت ٝضا
٘كبٖ ٔیزٞس.

وضعیت دوم
وضعیت دوم
وضعیت اول

وضعیت اول

(اِف)

(ة)

قىُ  .13ضفتبض ٔتغیط ضضبیت ٔكتطی (اِف) ٔ ٚتغیط ؾٛز ا٘جبقت( ٝة) پؽ اظ افعایف زض ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی ؾبظٔبٖ

ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی زا٘ف زض اثتسا ثٔٝیعاٖ  %78اظ زا٘ف ٔؿتٙسقس ٜثٛز ٜو ٝایٗ ٔمساض ثٝ
 %95افعایف ٔییبثس .ثط اثط ایٗ افعایفٔ ،تغیط فطآیٙسٞبی زاذّی ٘یع تغییط ٔیوٙس و ٝزض قىُ
( 13اِف) ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثب افعایف فطآیٙسٞبی زاذّی ،ضقس  ٚیبزٌیطی ٘یع
افعایف ٔییبثس .قىُ (13ة) تغییطات ایٗ ضفتبض ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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وضعیت دوم

وضعیت دوم

وضعیت اول

وضعیت اول

(ة)

(اِف)

قىُ  .14ضفتبض ٔتغیط فطآیٙسٞبی زاذّی (اِف) ٔ ٚتغیط ضقس  ٚیبزٌیطی (ة) پؽ اظ افعایف ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی زا٘ف

ٕٞچٙیٗ ثب افعایف ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی ٔتغیط ایسٜٞبی جسیس ٘یع افعایف ٔییبثس .زض ٘تیجٝ
ایسٜٞبی جسیس  ٚزض ٟ٘بیت ضضبیت ٔكتطی افعایف ٔییبثس .قىُ ( 14اِف) ضفتبض ٔتغیط ضضبیت
ٔكتطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ثب افعایف ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی  ٚزض ٘تیج ٝفطآیٙسٞبی زاذّی
ؾبظٔبٖ ضقس ٔیوٙس  ٚزض ٘تیج ٝویفیت افعایف ٔییبثس .ثبتٛج ٝثٔ ٝغبِت ثیبٖ قسٔ ٜیتٛاٖ ٌفت
و ٝافعایف ویفیت ؾٛز ا٘جبقت ٝضا افعایف ذٛاٞس زاز .قىُ ( 14ة) ضفتبض ٔتغیطٞبی ؾٛز ا٘جبقتٝ
ضا پؽ اظ افعایف ٔیعاٖ اقتطانٌصاضی زا٘ف ٘كبٖ ٔیزٞس.

وضعیت دوم

وضعیت اول
وضعیت دوم
وضعیت اول

(اِف)

(ة)

قىُ  .15ضفتبض ٔتغیط ضضبیت ٔكتطی (اِف) ٔ ٚتغیط ؾٛز ا٘جبقت( ٝة) پؽ اظ افعایف اقتطانٌصاضی زا٘ف

اٌط ٔیعاٖ فطأٛقی زا٘ف ٔؿتٙسقس ٜث 3 ٝثطاثط ٔمساض اِٚی ٝذٛز افعایف یبثسٔ ،تغیط زا٘ف
ٔؿتٙسقسٕٞ ٚ ،ٜچٙیٗ اقتطانٌصاضی زا٘ف ٘یع وبٞف ذٛاٞس یبفت  ٚزض ٘تیج ٝفطآیٙسٞبی
زاذّی زچبض افت ذٛاٙٞس قس .ایٗ افت ٘یع ثٛ٘ٝث ٝذٛز ثبػث وبٞف یبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ٔیقٛز.
قىُٞبی ( 15اِف) ( 15 ٚة) ضفتبض ٔتغیطٞبی فطآیٙسٞبی زاذّی  ٚیبزٌیطی ؾبظٔب٘ی ضا ٘كبٖ
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ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ثب وبٞف زا٘ف ٔؿتٙسقس ٜویفیت افت ٔیوٙس  ٚزض ٘تیج ٝؾٛز ا٘جبقت٘ ٝیع وٓ
ٔیقٛز .قىُ  16ضفتبض ٔتغیط ؾٛز ا٘جبقت ٝضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

وضعیت اول

وضعیت اول

وضعیت دوم

وضعیت دوم

(ة)

(اِف)

قىُ  .15ضفتبض ٔتغیط فطآیٙسٞبی زاذّی (اِف) ٔ ٚتغیط ضقس  ٚیبزٌیطی (ة) پؽ اظ افعایف ٔیعاٖ فطأٛقی زا٘ف ٔؿتٙسقسٜ

وضعیت دوم

وضعیت دوم

قىُ  :16ضفتبض ٔتغیط ؾٛز ا٘جبقت ٝپؽ اظ افعایف ٔیعاٖ فطأٛقی زا٘ف ٔؿتٙسقسٜ

نتيجهگيريوپيطنهادها

.5

زض ایٗ تحمیك ؾؼی قس ٜتب ٔسِی پٛیب اظ ضٚاثظ ثیٗ اجعای ٔسیطیت زا٘ف  ٚػّٕىطز ؾبظٔب٘ی
اضائ ٝقٛز .ثسیٗ ٔٙظٛض تأثیط ٔسیطیت زا٘ف ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ثطضؾی قس .اظ آٖجب ؤ ٝسیطیت
زا٘ف  ٚػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ٔبٞیت پٛیبیی زاض٘س ،ظیطثٙبی تحمیك ٔسَ پٛیبیی ؾیؿتٓ اؾت .پؽ اظ
تٟیٔ ٝسَ و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ پٛیبیی ؾیؿتٓ تٟی ٚ ٝتٛؾظ ٘طْافعاض ٘ٚؿیٓ قجیٝؾبظی
وبٔپیٛتطی قسٔ ،سَ ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت .پؽ اظ ٔٛفمیت ٔسَ زض آظٖٔٞٛبی اِٚی،ٝ
ؾٙبضیٞٛبی ٔطتجظ ثطای ٔسَ عطاحی قس ٚ ٜآظٔ ٖٛؾٙبضیٞٛب نٛضت پصیطفت .
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ثبتٛج ٝث ٝآظٔ ٖٛؾٙبضیٞٛبی ایٗ تحمیكٔ ،یتٛاٖ ٘تبیج ظیط ضا ثطای تأثیط ٔسیطیت زا٘ف ثط
ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی ٔغطح وطز :افعایف ثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼٛٔ ٝجت افعایف تؼساز پطٚغٜٞبی
تحمیمبتی  ٚزض ٘تیج ٝافعایف یبزٌیطی افطاز ؾبظٔب٘ی ذٛاٞس ثٛز .افعایف ثٛزج ٝآٔٛظـ ٔٙجط ثٝ
افعایف ٔیعاٖ ؾبػت٘/فط ثطای وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ قس ٚ ٜیبزٌیطی افطاز ؾبظٔب٘ی ضا افعایف ذٛاٞس
زازٕٞ .چٙیٗ ،ثبتٛج ٝث ٝتحّیُ حؿبؾیت ا٘جبْ قسٔ ٜیتٛاٖ ٌفت پطٚغٜٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼٝ
٘ؿجت ث ٝفؼبِیتٞبی ٚاحس آٔٛظـ ،تأثیط ثیكتطی ضا ثط ضقس  ٚیبزٌیطی ؾبظٔبٖ زاضز .ثب
ٔؿتٙسؾبظی زا٘ف ضٕٙی ؾبظٔب٘ی  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ قطایغی ثطای افعایف ٔیعاٖ ٔؿتٙسؾبظی
زا٘ف ،فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز ٔییبثسٕٞ .چٙیٗٙٔ ،جط ث ٝافعایف ؾٛز ا٘جبقت ٝؾبظٔبٖ
قس ٚ ٜافعایف ضضبیت ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ ضا ثٝز٘جبَ زاضز .ثب ایجبز تؿٟیالتی ثطای اقتطانٌصاضی
زا٘ف ٔؿتٙسقسٓٞ ،ٜافعایی زا٘كی زض ؾبظٔبٖ ضخ زازٛٔ ٚ ٜجت افعایف ایسٜٞبی جسیس زض
ؾبظٔبٖ ٔیقٛز .ایٗ پسیس ٜافعایف ٔحهٛالت جسیس ضا زض پی زاضز وٙٔ ٝجط ث ٝافعایف ضضبیت
ٔكتطیبٖ ؾبظٔبٖ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ ،ایجبز تؿٟیالتی ثطای اقتطانٌصاضی زا٘ف ٔؿتٙسقس،ٜ
فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ ضا ثٟجٛز ٔیزٞس .ثٟجٛز فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ افعایف ویفیت زض
ؾبظٔبٖ ضا زض پی زاضز  ٚایٗ پسیس ٜثٛ٘ٝث ٝذٛز ٔٛجت ضقس ؾٛز ا٘جبقت ٝؾبظٔبٖ ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ
ثبتٛج ٝث ٝتحّیُ حؿبؾیت ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝطفت و ٝاثط ٘طخ فطأٛقی زا٘ف ٔؿتٙسقس ٜثط
ثؼسٞبی وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ٘ؿجت ث٘ ٝطخ فطأٛقی زا٘ف ضٕٙی ثیكتط اؾت.
اظ ایٗض ٚپیكٟٙبز ٔیقٛز ٔحممیٗ آتی ٔیتٛا٘ٙس ثب تغییط ؾبیط ٔتغیطٞبی وّیسی ثٔ ٝغبِؼ ٝاثط
ایٗ تغییطات ثط وُ ؾیؿتٓ ثپطزاظ٘سٕٞ .چٙیٗ ثبتٛج ٝث ٝایٗ و ٝاضظیبثی ػّٕىطز زض ایٗ تحمیك ثب
ضٚیىطز وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ثٛز ٜاؾت ،آٖ زؾت ٝاظ ٔؤِفٞٝبیی اظ ٔسیطیت زا٘ف ٔس٘ظط لطاض
ٌطفت و ٝتأثیط ٔكرهی ثط چٟبض ثؼس وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ زاقت ٝثبقٙس .ایٗ زض حبِی اؾت وٝ
ٔؤِفٞٝبی زیٍطی اظ ٔسیطیت زا٘ف ٘یع ثط ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی تأثیطٌصاض٘س و ٝزض تحمیمبت آیٙسٜ
ٔیتٛاٖ ثط ضٚی ایٗ تأثیطٌصاضیٞب وبض وطزٕٞ .چٙیٗ ،ثٔ ٝحمیمٗ تٛنیٔ ٝیقٛز ایٗ ٔسَ ضا زض
ؾبیط ؾبظٔبٖٞبی ٔكبثٟی و ٝقطایظ ٔفطٚو ثطای ایٗ ٔسَ ضا زاضا ٔیثبقٙس ثٝوبض ٌیط٘س ٔ ٚسَ
اضائ ٝقس ٜزض ایٗ تحمیك ضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض زٙٞس.
ػال ٜٚثط ایٗ ،ثٔ ٝسیطاٖ پیكٟٙبز ٔیقٛز و ٝثبتٛج ٝث ٝتأثیطٌصاضی ثیكتط پطٚغٜٞبی تحمیك ٚ
تٛؾؼ٘ ٝؿجت ث ٝآٔٛظـ ،ث ٝثٛزج ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝتٛج ٝثیكتطی ٕ٘بیٙس .ثبتٛج ٝث ٝتأثیطٌصاضی
ثیكتط ٘طخ فطأٛقی زا٘ف ٔؿتٙسقس٘ ٜؿجت ث٘ ٝطخ فطأٛقی زا٘ف ضٕٙی ،پیكٟٙبز ٔیقٛز
ٔسیطاٖ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛثیكتط تٛج ٝوٙٙس.
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