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روش پژوهش از نظر هدف تحقیق حاضر با هدف بررسی ظرفیت دانش داخلی و خارجی سازمان با هوشمندی استراتژیک انجام شد. 

سازمان،  03جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان  .باشدها توصیفی از نوع همبستگی میکاربردی و از نظر گردآوری داده
تصادفی  گیری به روشنفر برآورد شد؛ و نمونه 262اند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نفر تشکیل داده 033به تعداد 

ساخته بود که روایی آن با استفاده از میانه و نظریات علمی و نظر آوری اطالعات پرسشنامه محققای انجام گردید. ابزار جمعطبقه
 38.0آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای هوشمندی استراتژیک  استاد راهنما به صورت محتوایی تعیین شد و پایایی

استفاده  22ورژن  spssافزار ها از نرمبرآورد شد. برای تحلیل داده 38.2و در مجموع  3800های دانش داخلی و خارجی برای ظرفیت
ش های دانهایی که ظرفیتپژوهش وجود دارد؛ و سازمان گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای

 باالتری دارند از هوش استراتژیک باالتری نیز برخوردارند.
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 مقدمه -1

قوله، م نیدر سطح جهان مطرح است که بدون توجه به ا تیریدر مد یدیکل یعامل رقابت کیامروزه دانش به عنوان 
تغییرات مستمر  .(26، ص 1023ی،عقوبیو  ی)نکودر بودنخواهند  رقابتیسخت  طیها قادر به ادامه بقا در شراسازمان

و بیرون خود و تجزیه و تحلیل ها را ملزم به نظارت بر محیط درون کار در سال های اخیر، سازمان و در محیط کسب
اطالعات برای تصمیمات  (. استفاده از21، ص1021)حسینی و همکاران،اطالعات حاصل از این تغییرات نموده است 

شود. استفاده از انواع هوشمندی ها محسوب میسریع و به موقع از سوی مدیران، عامل مهمی برای بقای سازمان
(. 2، ص1020ملکی، ) ند عامل مهمی برای رسیدن به این مطلوب باشدتوابخصوص هوشمندی استراتژیک می

ده و با تحوالت سازگار ش ستندیقادر ن ی،و خارج یداخل ی دانشهاتیاز ظرف کم و ناقص استفاده لیبه دلها سازمان
 آنها قبل دهه چند دنیای با ها راسازمان امروز دنیای در . آنچهمند گردنددر سازمان خود بهره مندیهوش مزایای از

حکاک و ) است اطالعات سریع مبادالت و ارتباطات روزافزون توسعه و جهانی رقابت ناپایدار، کند، محیطمی متمایز
 هایسازمان و جوامع ایجاد چگونگی و لزوم دانش، عصر به صنعتی عصر از گذر (. در130، ص1020شریعت نژاد،

 کار در دستور را دانش و 1هوشمندی ارزشمند، و استراتژیک منابع از استفاده و مدیریت نحوه نیز و پایه دانش بر

ها با انبوهی (. در حال حاضر بسیاری از سازمان1222، ص2330گابر،) است داده قرار سازمان و مدیریت دانشمندان
ه پردازش نیاز باز اطالعات مواجه هستند که بسیاری از این اطالعات برای آنکه به اطالعات مفید و موثر تبدیل شود 

هر کدام به نحوی به پردازش اطالعات  5و هوش رقابتی 0، هوش تجاری0های مدیریت دانشدارند. بکارگیری سیستم
بخش اثر هایافزایی میان سه سیستم، منجر به خلق استراتژیگیری از همکنند. اما بهرهمورد نیاز سازمان کمک می

(. این سه مولفه در مباحث استراتژیک امروزی بعنوان هوش 160، ص1025)فروغی، گردد و تصمیمات مناسب می
ازمحیط اطالعات دریافت و کسب زمینه در مهم هایتکنیک از یکی استراتژیک هوشمندی مطرح است. 6استراتژیک

-ظرفیت(. 2313است )جوهانسون، سازمانی هایسرمایه بهبود راستای در هاآن وتحلیل تجزیه و بیرونی و درونی های

 و به عنوان آینددر طول زمان بدست می مربوط به دانش خود سازمان بوده و ها اغلب منابع نامشهودی هستند که
 استفاده رسدمی نظر به .0(.6، ص2331ج،گروال و تنسوها) کنندعمل می کارویک مانع داخلی برای شکست کسب

تستا،  و )ماسااست  سازمانی مطلوب نتیجه به حصول ایبر راه ترینسازمان مناسب در دانش موجود هایظرفیت از
 سازمان، منابع هایاستراتژی سازمانی، هوشمندی با گسترده به طور استراتژیک . هوشمندی.( 103، ص2332

 صحیح گیریتصمیم (. برای200، ص2330، 2ریچارد و راسل) دارد ارتباط استراتژیک مدیریت و سازمان استراتژیک

 بدین تا کرد شناسایی را ها آن بر مؤثر عوامل باید در سازمان، ارتباطی و ساختاری انسانی، هایسرمایه زمینه در
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 است فراهم کرد. بدیهی محیطی شرایط و اهداف به توجه با را های دانشدارایی صحیح کارگیریبه امکان وسیله،

 هایظرفیت توسعه هدف با مناسب هوشمندانه ابزارهای و هاشاخص کارگیری و به طراحی کار این انجام دادن الزمة

 (..263، ص2311)داود و یوسف، است استراتژیک نظیر هوشمندی دانشی
 نکهیها و با توجه به اسازمان تیبقا و موفق یبراهای آن و هوش استراتژیک سازمانی و ظرفیت دانش تینظر به اهم

گرفته در  ورتص نیشیپ یهاپژوهشانگر این مسئله بودند که بی در دسترس یو علم یقاتیتحق یهاگاهیپا یبررس
اطالعات  عیزو تو لیو تحل هیتجز ،یگردآور کیاستراتژ یهوشمند ندیفرآ یبر رو شتریب کیاستراتژ یمورد هوشمند

با مقوله  یهوشمند نیدهنده اکلیتش یهابه ارتباط مؤلفه وها متمرکز بوده مؤلفه فیو تعر کیاستراتژ یهوشمند
 رسد.؛ پرداختن به پژوهش حاضر ضروری به نظر میشده استنپرداخته  یدانش سازمان

 مبانی نظری -2

 13سازمانی های دانشظرفیت -2-1

سازمان، برای استفاده بهتر از دانش برای  قابلیت اجرایی یکدرک، پذیرش و  مندنظامفرآیند یک دانش ظرفیت 
عملکرد انسان وجه قابل ت رشدبرای دستیابی به خوبی را  فرصتبوده و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و کارایی باال 

د. ظرفیت دانش چند رشته ای بوده و مفاهیم مورد استفاده در مدیریت کنفراهم میسازمان رقابت قابلیت و افزایش 
بر یک رویکرد رسمی و  و مدیریت سیستم های اطالعاتی را ادغام کرده و همچنین ژیک، نظریه سازماناسترات

ظرفیت  (.06، ص2312، 11البرز و ترنیداد) های اطالعات نامشهود سازمان تاکید داردیکپارچه برای مدیریت دارایی
تر تواند ظرفیت دانش را به طور کاملهای اجرایی دانش است که میدانش هم شامل منابع دانش وهم توانایی

های توانایی که های داخلی متعددی دارندها ظرفیتسازمان(. 003، ص2336نینگ و همکاران، ) منعکس کند
ر تحقیق گذاری دو شامل سرمایهبا دانش در ارتباط بوده  ین منابع اساساشوند. امی شاملسازمانی تا منابع نوآوری را 

منابع دانش خارجی نیز شامل این موارد است: . ماهر، سرمایه سازمانی و ظرفیت شبکه هستندکارکنان و توسعه و 
ای هکنندگان((، همکاری افقی ))موسسات پژوهشی و تجاری و شرکتکنندگان و مصرفهمکاری عمودی )) تامین

-عمومی و غیر اتیها و موسسات آموزشی، موسسات تحقیقهای خصوصی و مشاوران، دانشگاهمشاوره، آزمایشگاه

 .12(22، ص.231انتفاعی(( و همکاری رقبا )مارتینز و همکاران، 
کارکنان ماهر و گذاری در تحقیق و توسعه و و شامل سرمایه با دانش در ارتباط بودهاساسا  10ظرفیت دانش داخلی

و  هاشاخص از دهاستفا با دانش داخلی در این پژوهش طور سرمایه سازمانی و ظرفیت شبکه هستند. ظرفیتهمین
ای هتوسعه و سرمایه انسانی سنجیده شده است. شدت تحقیق و توسعه، نسبت هزینهوهای شدت تحقیقمؤلفه

(. سرمایه انسانی یک زیر مجموعه 20، ص.231توسعه به میزان فروش است )مارتینز و همکاران، وسازمان در تحقیق
های افراد ایجاد شده و به عنوان یک زیرشاخه ها و سایر ویژگیناییها، توااز ظرفیت بوده که از ظهور دانش، مهارت

ز و شود )مارتینهای دیگر ایجاد شده است، نیز تعریف میها و ویژگیها، تواناییاز ظرفیت که از دانش افراد مهارت
 هایدارایی نوع ترینمهم سازمان است، در خالقیت منبع سرمایه انسانی دلیل اینکه (. به20، ص.231 همکاران،

                                                           
10 Organizational Knowledge Capabilities 
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این متغیر عبارت از درصد کارکنان ارشد ماهر  (0، ص1220روس، ) سازمان محسوب می شود در فکری یا دانشی
ها در سازی شرکتبا توانمند 10(. ظرفیت دانش خارجی20، ص.231 سانچز و همکاران،) وتوسعه استدر تحقیق

رفیت دهد. ظها را کاهش میماال ریسک شکست شرکتها، احتهای جدید و مرتبط و شایستگیدسترسی به پایگاه
کنندگان((، همکاری افقی ))موسسات کنندگان و مصرفهایی مانند همکاری عمودی )) تامیندانش خارجی با مؤلفه

ها و موسسات آموزشی، های خصوصی و مشاوران، دانشگاههای مشاوره، آزمایشگاهپژوهشی و تجاری و شرکت
 (.20، ص.231شوند )مارتینز و همکاران، انتفاعی(( و همکاری رقبا شناخته میومی و غیرعم موسسات تحقیقاتی

-وزرهای مختلف، اشتراک منابع تکمیلی، بهها را برای مهارتکنندگان و مشتریان، شرکتهمکاری عمودی با تامین

. 15(1662، 2316د )والش و ناگا اوکا، سازهای یادگیری و دسترسی به اطالعات بازار توانمند میرسانی و اصالح برنامه
همکاری با تامین کنندگان برای بهبود بهره وری و تکمیل پایگاه سازمان موثر بوده و همچنین محققین مزایای 

اند. همچنین همکاری با مشتریان راغب )لید( کنندگان را در فعالیت های ایجاد ارزش نشان دادههمکاری با مصرف
اند )مارتینز و ها، به ویژه در بازارهای سریع و پر تحرک توصیف شدهآوری برای سازمانبه عنوان منبع مهم نو

های صنایع های دولتی و بنگاههای نوآوری و مشاوران، آژانسها، همراه با واسطهدانشگاه(. 25، ص.231همکاران، 
ها و . همکاری با دانشگاه16(550، ص2310)استفان و بنجستون،  آینددیگر به عنوان شرکای افقی به حساب می

تواند دسترسی به تکنولوژی های متنوع و پیشرفته را فراهم کند. همچنین همکاری با موسسات تحقیقاتی می
رتینز دهد )ماهای نوآوری انگیزه دستیابی به اهداف جدید را افزایش داده و زمان رسیدن به توسعه را کاهش میواسطه

نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها برعهده دارند. با این ها ن(. سازما20، ص.231و همکاران، 
ای هفیزیکی و مدیریتی کمبودهای مهمی دارند. یکی از راه منابعازلحاظ امکانات مالی، ها بسیاری از شرکتوجود، 

ی دیگر است. اهبا شرکتاستراتژیک )همکاری رقبا( ها به اتحادهای رفع این کمبودها روی آوردن این شرکت
را می توان همکاری بین دو یا چند شرکت با اهداف مشخص و معین برای ارتقای موقعیت تجاری در  همکاری رقبا

اد وضعیت و ایجرقبا بازار، به وسیله منابع مشترک تعریف کرد. همکاری نزدیک و تعهد مداوم باعث تحکیم اتحادهای 
کند تا ها کمک میهمکاری با رقبا به شرکت (.10، ص..10رد، د )کریمی فشوبرد برای شرکای اتحاد می -برد

گیر و تواند دشوار، وقتهای تکنولوژی که میو به توانایی 10(220، ص2310)ونبیرز و زند، سریع در بازار نفوذ کنند
که برای  تجربه نشان داده است(. 20، ص.231ای برای توسعه باشد دسترسی پیدا کنند )مارتینز و همکاران، هزینه

موفقیت در بازارهای جهانی، شنیدن موثر صدای بازار و هماهنگی درون زنجیره تولید کفایت نمی کند. در برخی 

 .موارد الزم است تا برای کسب کارایی جمعی، تولیدکننده با رقبای خود وارد همکاری شود

 هوشمندی استراتژیک -2-2
و در حوزه تصمیمات  اطالعات، هوش و دانش در تعامل است هوش استراتژیک اغلب با مفاهیمی همچون داده،

 شامل استراتژیک هوشمندی(. 1، ص1025شناس گرگابی و خسروی، کند )حقاستراتژیک نقش کلیدی ایفا می

 و داخل با استراتژیک ارتباط در که اطالعات این انتشار و محیطی های داده وتحلیل تجزیه و پردازش آوری،جمع
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 65    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

. در تعریفی دیگر، هوشمندی استراتژیک با غنی سازی (063، ص2311ا، )کواس است شده تعریف نند،سازما از خارج
هوش درونی و بیرونی از مدیریت دانش، هوش تجاری و هوش رقابتی برای کمک به افزایش ماموریت استراتژیک 

ای هد و روحیه آنها به شیوهو و دیدگاه سازمان ایجاد می شود. یک سازمان در تالش برای جلب رضایت کارکنان خو
 ود.شمتفاوت است. برآورد کارمندان از طریق راهکار هوش تجاری با استفاده از یک انبار داده هدایت و تحلیل می

اصول مدیریت دانش برای نشان دادن ساختار تشخیص و امتیازدهی و نیاز آن به اجرا و تشویق پرورش فرهنگ 
های مورد مطالعه در شود تا مشخص شود چگونه بخشرقابتی استفاده می اشتراک دانش اجرا می شود. از هوش

، 1020اند )اشتر و همکاران، های دیگر در صنعت، رضایت کارکنان و انگیزه را بهبود بخشیدهسازمان به اندازه سازمان
د شومی(. هوشمندی استراتژیک در این پژوهش شامل سه بعد مدیریت دانش، هوش تجاری و هوش رقابتی 6ص

 انتشار سازماندهی، گزینش، یافتن، در را هاسازمان است که فرآیندی .1(. مدیریت دانش.122 )دانپورت و پروساک،

 گیری تصمیم و استراتژیک ریزی برنامه پویا، یادگیری مشکل، حل هایی همچونفعالیت برای اطالعات انتقال و

 تو اطالعا دانش بهینه ترکیب فرایند برگیرنده دانش در مدیریت .(26، ص1023ی،دهد )نکودری و یعقوب می یاری
نوآور  و القخ انسانی نیروهای تربیت دانش و به کارگیری تسهیم و تولید، برای مناسب محیطی ایجاد و سازمان در

ها یک فلسفه مدیریتی و ابزاری برای کمک به سازمان 12(. هوش تجاری22، ص1020)صفاجو و همکاران،است
)روحانی و زارع،  و تصفیه اطالعات کسب و کار با هدف اتخاذ تصمیم کارا در محیط کسب و کار است برای مدیریت

اطالعات و دانش مرتبط سازمان  -1تواند برای دو مفهوم زیر به کار رود: (. اصطالح هوش تجاری می232، ص1021
 -2ماید.نظات اینچنینی را توصیف میکه محیط کسب وکار، سازمان، شرایط بازار، مشتری، رقبا و ذینفعان و مالح

یری در مورد گفرایندهای سیستماتیکی که به وسیله سازمان در جهت اکتساب، تحلیل و توزیع اطالعات برای تصمیم
 هدفمند نظارت معنای به 23(. هوشمندی رقابتی51، ص1025شکاری و شهریاری، )شود وکار به کار گرفته میکسب

 شیوه بکارگیری فرایند واقع در و است مشخص بازار یک در چارچوب آنها شناسایی و خود رقبای بر هماهنگ و

 که است گیرندگانیتصمیم به نیاز مورد اطالعات موقع به و تحویل تهیه کشف، برای اخالقی و قانونی های

 هوشمندی(. همچنین 0.، ص1023مشبکی و همکاران، ) دهند را افزایش خود وکار کسب رقابتی توان خواهندمی

 اشاره رقبایش شرکت و یک بین ارزشی و شایستگی های شکاف برداشتن میان از و رمزگشایی قابلیت به رقابتی

مند درنظر گرفته شده است که وظیفه و به عنوان یک فرآیند یا برنامه اخالقی و نظام 21(210، ص2315دارد )توان، 
 .22(02، ص2310کالوف، ) رونی را بر عهده داردآوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطالعات محیط بیجمع

 مدل مفهومی پژوهش -2-3
شده  ارائه مدل دو ترکیبی از صورت به های پیشین وها مقاالت و پژوهشمدل مفهومی این پژوهش با مطالعه کتاب

از  های دانش سازمان( و برای بخش ظرفیت2311است. برای تدوین بخش هوشمندی استراتژیک از مدل )کروگر، 
 نشان داده شده است. 1 ( استفاده شده که در شکل شماره.231مدل )سانچز، 
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 66    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

 
 ، مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره

 پیشینه پژوهش -2-4

 آورده شده است. 1های پیشین در جدول شماره در ادامه، خالصه ای از پژوهش
 

 ای از تحقیقات انجام شده داخل و خارج از کشور: خالصه1جدول شماره 

محقق و  شماره

 سال

 نتایج کلیدی عنوان تحقیق

مارتینز و  1
 همکاران

(231.) 

چه چیزی باعث شکست کسب و کار 
های می شود؟ بررسی نقش ظرفیت

دانش داخلی و خارجی در طی بحران 
 مالی جهان.

گذاری در تحقیق و توسعه باعث سرمایه
های یادگیری سازمان شده بهبود ظرفیت

ها توسعه ظرفیت ها را برایو سازمان
 سازد.سازمانی توانمند می

سانچز و  2
 همکاران

(231.) 

آیا بحران مالی جهان بر روی عملکرد 
-سازمان تاثیرگذار است؟ نقش ظرفیت

های دانش داخلی و خارجی بر 
 تکنولوژی صنایع.

های دانش داخلی و خارجی حفظ ظرفیت
ها را برای کاهش اثرات بحران سازمان

 سازد.میمالی توانمند 

 فلور و همکاران 3
(2310) 

جستجوی دانش خارجی، ظرفیت 
ها جذب و نوآوری رادیکال در شرکت

 با نوآوری باال.

فرآیندهای داخلی برای جذب دانش 
 کند.خارجی به نوآوری کمک می

 کی و هسمک 4
(2315) 

روابط عمومی به عنوان یک هوش 
ها : زمینه21 استراتژیک برای قرن

 چالش ها. اختالفات و

هوش استراتژیک برای مدیریت کاهش 
 ناامنی الزم است.
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 67    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

 ارکوس 5
(2315) 

بررسی روابط عمومی هوش 
استراتژیک: تجزیه تحلیل اطالعات، 

 ارتباطات و نفوذ.

هوش استراتژیک برای پاسخ سازمانی 
متفکرانه به شرایط در حال تغییر و 
همچنین حل مشکالت محیطی یا 

 ذینفعان ضروری است.

فندکلی و  6
 همکاران

(2315) 

عملکرد نوآوری سازمانی و ظرفیت 
مدیریت دانش با نقش مرکزی فعالیت 

 منابع انسانی استراتژیک.

بکارگیری اصول استراتژیک منابع انسانی 
تاثیر معناداری بر عملکرد نوآوری 

 سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش دارد.

الگو و رویکردهای مختلف مدیریت  (2311) کواسا 7
 هوش استراتژیک.

تاکید بر اهمیت انتخاب اشکال مناسب 
استدالل برای مشکالت خاص در فرایند 

 هوش استراتژیک.

مطالعه هوش استراژیک به عنوان ازار  (2313) کروگر 8
-مدیریت استراتژیک در صنعت بیمه

 های بلند مدیت آفریقای جنوبی.

هوش استراتژیک به عنوان جزء مهمی از 
واند تگیری استراتژیک بوده و میتصمیم 

اطالعات بسیار خوبی را برای مدیریت 
فراهم نموده تا منجر به ایجاد مزیت 

 رقابتی و نوآوری برای آنها شود.

نینگ و  9
 همکاران

(2336) 

ظرفیت دانش: یک مدل تعریف و 
 تحقیق.

های های دانش هم شامل داراییظرفیت
های عملی دانش دانش و هم ظرفیت

ظرفیت دانش پویا بوده و این به  .است
این معناست که همراه با تغییرات محیطی 

 کند.سازگاری پیدا می

کالوقیرو و  11
همکارانش 

(2330) 

های داخلی و منابع دانش ظرفیت
خارجی: مکمل یا جایگزین برای 

 عملکرد نوآورانه است؟

 توسعه )شدتوهای داخلی تحقیقظرفیت
در ( مجربتوسعه و پرسنل وتحقیق

افزایش عملکرد نوآورانه اهمیت زیادی 
 دارند.

پدرسن و  11
 همکاران

(2330) 

اهمیت منابع دانش داخلی و خارجی در 
 عملکرد سازمان.

 استخراج دانش و ظرفیت جذب موضوعی
 های تجربیپیچیده بوده و به تکنیک

پیچیده نیاز دارد تا حتی درک ساده ای از 
 داشته باشد.آنچه در حال وقوع است، 

ارتقاء ظرفیت سازمانی؛ بررسی نقش  (.102) دنیایی 12
 مدیریت دانش

نتایج پژوهش نشانگر آن است که 
مدیریت دانش بر ارتقاء سازمانی تاثیرگذار 

 است.
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 68    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

فرید فتحی و  13
 همکاران

(1020) 

نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر 
هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر 

 .های ورزشیسازمانی در سازمان

هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر 
های ورزشی تأثیر سازمانی در سازمان

توجه به هوش و داری دارد معنی
استراتژیک مدیران و آماده سازی محیط 
حقوقی مناسب ظرفیت تغییر سازمانی را 

 .افزایش خواهد داد

 قوامی و نجفی  14
(1026) 

 

 های گوناگون انباشتگیتأثیر ظرفیت
و اندازه سازمان بر عملکرد دانش 

 نوآوری تدریجی و رادیکال.

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اندازه 
 را درونی دانش تولید سازمانی ظرفیت

 جذب روی بر تاثیری اما دهدافزایش می
 ندارد. جدید خارجی دانش

طالیی راد و  15
 طاهری

(1026) 

-های ظرفیتشناسایی ابعاد و مولفه

ش سازمانی در سازمان های دان
ای بر اساس آموزش فنی و حرفه
 ها.رویکرد برخاسته از داده

های دانش در نتایج نشان داد که ظرفیت
ای شامل سازمان آموزش فنی و حرفه

های آفرینی، ظرفیتمدیریت دانش
های اجتماعی و فناورانه سازمانی، ظرفیت

 های فکری سازمانی است.ظرفیت

وحدتی و   16
 همکاران

(1026) 

بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک بر 
های انسانی، ساختاری و سرمایه

 ارتباطی در صنعت بیمه.

 و مثبت تأثیر نتایج پژوهش نشاندهنده
 سرمایه بر استراتژیک هوشمندی معنادار

 است. ارتباطی و ساختاری انسانی، های

 هرندی 17
(1026) 

بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک بر 
سازی مبتنی بر بداهه و استراتژی

های دانشعملکرد چابک در شرکت
 بنیان حوزه فناوری اطالعات.

های حاصل از این پژوهش بر لزوم یافته
های امروزی که در سازی سازمانهوشمند

اشند، بمحیطی پیچیده در حال فعالیت می
 نماید.تأکید می

موسوی و  18
همکاران 

(1026) 

یت بکارگیری ظرف ررسی میزان تاثیرب
های مدیریت دانش در پیشرفت و 

 .ترقی فعالیت های آتی سازمان

یافته های حاصل از پژوهش حاضر، 
حاکی از آن است که بین استفاده از 
ظرفیت های مدیریت دانش و پیشرفت و 
تعالی سازمان رابطه مثبت و معنی داری 

 وجود دارد

فروغی و  19
همکاران 

(1025) 

استراتژیک  بررسی رابطه هوش
ای همدیران عملیاتی با اثر بخشی تیم
 خودگردان شرکت فوالد مبارکه.

ه گر این مطلب است کنتایج پژوهش بیان
هوش استراتژیک تغییرات اثر بخشی 

ز کند و اهای خودگردان را تبیین میتیم
جاری تهای فرعی، تاثیر هوشبین فرضیه
 هایدانش بر اثربخشی تیم و مدیریت

ن تایید شده ولی تاثیر هوش خودگردا
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 های خودگردانرقابتی بر اثربخشی تیم
 مورد تایید قرار نگرفته است.

گرگابی و  21
 خسروی

(1025) 

بررسی نظری نقش هوشمندی 
استراتژیک در توسعه تفکر استراتژیک 

 سازمانی.

هوشمندی استراتژیک نقش مهمی در 
توسعه تفکر استراتژیک داشته و ابعاد 

استراتژیک شامل هوش هوشمندی 
تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش و 
همینطور انواع هوشمندی استراتژیک 
برای توسعه و بهبود تفکر استراتژیک 

 نقش بسزایی دارد.

حکاک و  21
 شریعت نژاد

(1020) 

بندی عوامل موثر بر هوشمندی اولویت
 .دانش بنیان استراتژیک یک سازمان

هوشمندی بنیان های دانشدر سازمان
منابع انسانی برای هوشمندی استراتژیک 
درون سازمانی و هوشمندی مشتریان 

-برای هوشمندی استراتژیک برون

 اهمیت برخوردارند. سازمانی از بیشترین

 بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی (1020) ملکی 22
 صنعت در استراتژیک هوش

 خودروسازی.

 رای بیشترین اهمیت را دساختار شبکه
میان سایر عوامل دارد و به ترتیب 
ارشدیت، رسمیت، تمرکز و سلسله مراتبی 

 .لویت کمتری برخوردار هستندواز ا

حسینی و  23
همکاران 

(1021) 

گیری  طراحی مدلی برای اندازه
هوشمندی استراتژیک سازمانی و 
 اندازه گیری میزان آن در بین شرکت

افزارهای  کننده از نرم های استفاده
 .هوشمندی کسب و کار در ایران

هوشمندی استراتژیک از طریق 
هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه 
گیری می شود. همچنین، متوسط بودن 
میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان 
های ایرانی، لزوم درک بهتر و پیاده سازی 
 بهینه این نوع سیستم ها را بیان می کند

رابطه ی ظرفیت مدیریت بررسی  (1023پوری )  24
دانش و مدیریت استراتژیک منابع 

 .انسانی در استان گلستان

قش مدیریت دانش در مدیریت اهمیت ن
تحقق بهتر اهداف برای  استراتژیک

سازمان و ارتقاء سطح عملکرد و کسب 
مزیت رقابتی پایدار را در دنیای پویا و 

 .درحال تغییر

علیقلی و  25
 همکاران

(1023) 

دانش و نقش مدیریتبررسی 
های فکری بر کسب مزیت سرمایه
 .رقابتی

دانش، تسهیم و در میان ابعاد مدیریت
انتقال دانش به همراه کسب دانش و 
ذخیره دانش، به عنوان مهمترین 
زیرمعیارها انتخاب و در میان اجزای 
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ای و سرمایه فکری نیز سرمایه رابطه
سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به 

 یر متغیرها برخوردار بودند.سا

رضاییان و  26
 همکاران

(10..) 

بررسی الگوهای استراتژی 
دانش و استراتژی دانش در مدیریت
 .هاسازمان

نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به 
تفاوت ماهیت و کارکرد این دو مفهوم، 

های مدیریت ها برای انجام پروژهسازمان
 تمدیری دانش نیازمند تدوین استراتژی

دانش خود به صورت  دانش و استراتژی
 جداگانه می باشند.

 

 های تحقیقفرضیه -2-5

 فرضیه اصلی
 بین ظرفیت دانش داخلی وخارجی سازمان با هوش استراتژیک ارتباط معناداری وجود دارد.

 های فرعیفرضیه
 دارد.بین ظرفیت دانش داخلی سازمان با هوش تجاری ارتباط معناداری وجود  .1

 بین ظرفیت دانش داخلی سازمان با هوش رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد. .2

 بین ظرفیت دانش داخلی سازمانبا مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد. .0

 بین ظرفیت دانش خارجی سازمان با هوش رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد. .0

 تباط معناداری وجود دارد.بین ظرفیت دانش خارجی سازمان با هوش تجاری ار .5

 بین ظرفیت دانش خارجی سازمان با مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد. .6

 پژوهشروش  -3

 جامعه آماری باشد.، میدانی و از نوع توصیفی و همبستگی میپژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع روش
. برای تعیین حجم نمونه با اندنفر تشکیل داده 033تعداد سازمان و به  03پژوهش حاضر را کارشناسان و مدیران 

گیری تصادفی ساده از جامعه آماری نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه 262جدول مورگان، تعداد استفاده از 
 آوریای به جمعباشد. روش کتابخانهای و میدانی میروش گردآوری اطالعات این پژوهش کتابخانه انتخاب شد.

 و در روش میدانی به منظور توزیع پرسشنامه، پرداختهادبیات و سوابق پژوهشی انجام گرفته در داخل و خارج از کشور 
گیری در مورد سؤاالت تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق جهت استخراج یافته های مناسب با سواالت تحقیق و نتیجه

رت گانه لیکمحقق ساخته بوده است که براساس طیف پنج ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامهانجام شده است. 
ه شامل باشد. پرسشنامخیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می شامل تنظیم شده است. طیف های پرسشنامه

ای بر سنجد.استراتژیک را میهای دانش داخلی و خارجی سازمان با هوشهای ظرفیتباشد که مولفهسوال می 02
اعتبار  -1های متعددی وجود دارد که در این تحقیق جهت تعیین اعتبار از سه روش ار پرسشنامه روشتعیین اعتب

اعتبار محتوای پرسشنامه از آنجا  روایی سازه )تحلیل عاملی تاییدی( استفاده گردید.-0روایی صوری و  -2محتوا، 
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زم د قرار گرفته است، از اعتبار محتوایی الکه توسط استاد راهنما و چند نفر از متخصصین عرصه مدیریت مورد تایی
اعتبار صوری که توسط چند نفر از پاسخگویان مورد تایید قرار گرفته است، از روایی صوری الزم  باشد.برخوردار می
مورد استفاده در این پژوهش، از نوع پرسشنامه محقق ساخته  هایبا توجه به اینکه پرسشنامه باشد.برخوردار می

 AMOS24افزار نیاز به روایی سازه از نوع تحلیل عاملی تاییدی داشته بنابراین جهت روایی سازه از نرم باشدمی
 برای کرونباخ آلفای روشها، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید.

 بیانگر باشند، نزدیکتر یک به درونی آمده دست به ضرایب هرچه .رودمی کار به پرسشنامه درونی هماهنگی محاسبه

باشد که نشاندهنده آن می 82.ها ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه .است سنجش ابزار بیشتر پایایی
آوری شده در پژوهش حاضر، های جمعجهت تجزیه و تحلیل دادهها از پایایی الزم برخوردارند. است که پرسشنامه

جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش همزمان برای توصیف و تبیین وضعیت موجود از آمار توصیفی، 
؛ و جهت سنجش همبستگی ظرفیت دانش داخلی و خارجی سازمان با هوشمندی از آزمون کولموگروف اسمیرنف

 افزار نرم 23 محاسبات با استفاده از نسخههمچنین  .ستشده ا، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده استراتژیک

SPSS  است. شدهانجام 

 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه هوشمندی استراتژیک:
گردد مدل افزار مشاهده میطور که از خروجی نرماستفاده گردید. همان AMOS24افزار جهت روایی سازه از نرم

باشد که در آن روابط میان متغیرهای می 2ه شده به صورت شکل شماره اصلی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم ارائ
ها ( و ضرائب استاندارد )بارهای عاملی( هر یک از گویهکیاستراتژ یهوشمندها( با متغیر پنهان )ابعاد آشکار)گویه

 ارائه شده است

 
 کیاستراتژ یهوشمندی پرسشنامه دییتا یعامل لیتحل مدل( 2) شکل

 ی:دانش سازمان یها تیظرفتحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 
گردد مدل اصلی تحلیل عاملی تاییدی ارائه شده به مشاهده می AMOS24افزار طور که از خروجی نرمهمان

 یاه تیظرفها( با متغیر پنهان )ابعاد باشد که در آن روابط میان متغیرهای آشکار)گویهمی 0صورت شکل شماره 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                   22تا  10صفحه: از ، 0411زمستان ، 4شماره ،2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 72    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

 ها ارائه شده است.ی( و ضرائب استاندارد )بارهای عاملی( هر یک از گویهسازماندانش 

 
 ندانش سازما یها تیظرف ی پرسشنامهدییتا یعامل لیتحل مدل( 3) شکل

 یافنه های پژوهش  -4

 نتایج توصیفی -4-1
دهنده به پرسشنامه از نظر نفر پاسخ  260که از بین  داد نشان هادهنده پاسخ مورد جنسیت در آمده بدست نتایج

 التیتحص زانیموضعیت  اند.درصد مرد بوده 0/65نفر معادل  106وضعیت جنسی، بیشترین تعداد پاسخگویان 
، التیتحص زانیمنفر پاسخ دهنده به پرسشنامه از نظر وضعیت  260پاسخگویان نشان دهنده آن است که از بین 

سابقه  وضعیت اند.بودهدرصد دارای میزان تحصیالت لیسانس  00/.نفر معادل  .12بیشترین تعداد پاسخگویان 
 تیسابقه فعالنفر پاسخ دهنده به پرسشنامه از نظر وضعیت  260نشان دهنده آن است که از بین در سازمان  تیفعال

شغل وضعیت  اند.بوده سال 5 یباالدرصد دارای سابقه  6/02نفر معادل  136، بیشترین تعداد پاسخگویان در سازمان
عداد ، بیشترین تشغلنفر پاسخ دهنده به پرسشنامه از نظر وضعیت  260نشان دهنده آن است که از بین  پاسخگویان

 اند.بودهدرصد به عنوان کارشناس  5/03نفر معادل  1.2پاسخگویان 

 نتایج استنباطی -4-2
 های پژوهش:آزمون نرمال بودن توزیع داده
یرهای اصلی پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید که آزمون فرض جهت بررسی نرمال بودن متغ

 باشد.( می2آن به صورت جدول )
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 های پژوهش( آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده2جدول )

 توزیع نرمال سطح معنی داری متغیرهای پژوهش

 دارد 233/3 کیاستراتژ یهوشمند

 دارد 365/3 یدانش سازمان یها تیظرف

 
 یها تیظرف،  کیاستراتژ یهوشمنددهد مقدار سطح معناداری در متغیرهای ( نشان می2همانطور که نتایج جدول )

درصد، مورد تایید  25بوده و بنابراین فرضیه صفر در این متغیرها در سطح اطمینان  35/3ی باالتر از دانش سازمان
 کیترپارام های از آزمونکنند بنابراین ها در متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی میگیرد و توزیع دادهقرار می

 .دمی شو استفاده هاداده یبررس یبرا

 پژوهش:های آزمون فرضیه
ای است. به عبارت دیگر این فرضیه ها روابط همبستگی را مدنظر دارند که در آن از نوع رابطه ها ساختار این فرضیه

با افزایش یا کاهش یک متغیر، مقادیر متغیر دیگر بطور منظمی افزایش یا کاهش خواهد یافت. بنابراین آزمون 
ی ی است که با توجه به نرمال بودن توزیع، از ضریب همبستگمتناسب با ساختار روابط همبستگی، ضرایب همبستگ

 پیرسون استفاده می شود.
 وجود دارد. یارتباط معنادار کیسازمان با هوش استراتژ یوخارج یدانش داخل تیظرف نیب اصلی: هیفرض

 فرضیه اول:
 وجود دارد. یارتباط معنادار یسازمان با هوش تجار یدانش داخل تیظرف نیب 

 
 یبا هوش تجار یسازمانداخلی  دانش  تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 3جدول )

 
( در سطح کمتر از 2/3..) پیرسون مقدار آماره( نتایج مربوط به بررسی فرضیه اول نشان داد که 0مطابق با جدول )

 "و  "یدانش داخل تیظرف "درصد واریانس  0/00( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3
 سطح در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است "یهوش تجار

 "می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین  ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3 اطمینان
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و  وجودرابطه معناداری مشترک   "یهوش تجار "و  "یدانش داخل تیظرف

ر د "یهوش تجار " باالتر باشد میزان "یدانش داخل تیظرف "شدت رابطه قوی می باشد به عبارتی هر اندازه 
 سازمان هم افزایش خواهد یافت.

 متغیر مالک
 یهوش تجار

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 000/3 2/3.. یدانش داخل تیظرف
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 فرضیه دوم:

 وجود دارد. یارتباط معنادار یسازمان با هوش رقابت یدانش داخل تیظرف نبی 
 یبا هوش تجار یسازمانداخلی  دانش  تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 4جدول )

 
( در سطح کمتر از 00/3.) پیرسون مقدار آماره (، نتایج مربوط به بررسی فرضیه دوم نشان داد که0مطابق با جدول )

هوش  "و  "یدانش داخل تیظرف "درصد واریانس  01( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3
 طمینانا سطح در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است "رقابتی

 تیرفظ "بنابراین  .می شود و فرض محقق پذیرفته می شود ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و شدت رابطه  وجودرابطه معناداری مشترک  "رقابتیهوش  "و  "یدانش داخل

در سازمان هم  "رقابتیهوش  " باالتر باشد میزان "یدانش داخل تیظرف "قوی می باشد به عبارتی هر اندازه 
 افزایش خواهد یافت.

 فرضیه سوم:
 دارد.وجود  یدانش ارتباط معنادار تیریبا مد سازمان یدانش داخل تیظرف نیب 

 دانش تیریبا مد یسازمانداخلی  دانش  تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 5جدول )

 
( در سطح کمتر 022/3) پیرسون مقدار آماره نشان داد که(، نتایج مربوط به بررسی فرضیه سوم 5مطابق با جدول )

 "و  "یدانش داخل تیظرف "درصد واریانس  60/.( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3از 
 طحس در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است؛ "دانش  تیریمد

 "شود بنابراین شود و فرض محقق پذیرفته میمی ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3 اطمینان
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و  وجودرابطه معناداری مشترک  "دانش  تیریمد "و  "یدانش داخل تیظرف

 متغیر مالک
 رقابتیهوش 

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 013/3 00/3. یدانش داخل تیظرف

 متغیر مالک
 دانش تیریمد

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 3/.60 022/3 یدانش داخل تیظرف
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در  "دانش  تیریمد " یزانباالتر باشد م "یدانش داخل تیظرف "شدت رابطه قوی می باشد به عبارتی هر اندازه 
 سازمان هم افزایش خواهد یافت.

 

 فرضیه چهارم: 
 وجود دارد. یارتباط معنادار تجاریسازمان با هوش  یدانش خارج تیظرف نیب

 یبا هوش تجار یسازمان یدانش خارج تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 6جدول )

 
( در سطح کمتر 002/3) پیرسون مقدار آماره نتایج مربوط به بررسی فرضیه چهارم نشان داد که(، 6جدول )مطابق با 

 "و  "خارجیدانش  تیظرف "درصد واریانس  5/50( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3از 
 سطح در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است "یهوش تجار

 "می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین  ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3 اطمینان
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و  وجودرابطه معناداری مشترک  "یهوش تجار "و  "خارجیدانش  تیظرف

ر د "یهوش تجار " باالتر باشد میزان  "خارجیدانش  تیظرف "شدت رابطه قوی می باشد به عبارتی هر اندازه 
 سازمان هم افزایش خواهد یافت.

 

 : فرضیه پنجم

 وجود دارد. یارتباط معنادار رقابتیسازمان با هوش  یدانش خارج تیظرف نیب
 یسازمان با هوش رقابت یدانش خارج تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 7جدول )

 
( در سطح کمتر 36/3.) پیرسون مقدار آماره، نتایج مربوط به بررسی فرضیه پنجم نشان داد که (0) مطابق با جدول

 "و  "خارجیدانش  تیظرف "درصد واریانس  2/60( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3از 
 طحس در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است " یهوش رقابت

 متغیر مالک
 یهوش تجار

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 505/3 002/3 یدانش خارج تیظرف

 متغیر مالک
 یهوش رقابت

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 602/3 36/3. خارجیدانش  تیظرف
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 76    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

 "می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین  ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3 اطمینان
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و  وجودرابطه معناداری مشترک  " یهوش رقابت "و  "خارجیدانش  تیظرف

در  " یهوش رقابت " باالتر باشد میزان "خارجیدانش  تیظرف " شدت رابطه قوی می باشد به عبارتی هر اندازه
 .سازمان هم افزایش خواهد یافت

   فرضیه ششم:

 وجود دارد. یدانش ارتباط معنادار تیریسازمان با مد یدانش خارج تیظرف نیب
 یبا هوش تجار یسازمانخارجی  دانش تیظرف نیهمبستگی ب بیضر( 8جدول )

 
( در سطح کمتر 020/3) پیرسون مقدار آماره نتایج مربوط به بررسی فرضیه ششم نشان داد که(، .جدول )مطابق با 

 "و  "یدانش خارج تیظرف "درصد واریانس  62/.( بدست آمده 2r) و بر اساس ضریب تعیین معنادار است 31/3از 
 طحس در فوق متغیرهای میان رابطه که نمود اذعان چنین توان می نیبنابرا مشترک بوده است "دانش تیریمد

 "می شود و فرض محقق پذیرفته می شود بنابراین  ر ردصف فرض دیگر عبارت به. است دار معنی 25/3 اطمینان
دارد به طوری که جهت رابطه مثبت و  وجودرابطه معناداری مشترک  "دانش تیریمد "و  "یخارجدانش  تیظرف

در  "دانش تیریمد " باالتر باشد میزان "یدانش خارج تیظرف"شدت رابطه قوی می باشد به عبارتی هر اندازه 
 .سازمان هم افزایش خواهد یافت

 اصلی: هیفرض
 وجود دارد. یارتباط معنادار کیسازمان با هوش استراتژ یوخارج یدانش داخل تیظرف نیب 

 کیاستراتژ یهوشمندی با دانش سازمان یها تیظرف( ضریب همبستگی بین 3جدول )

       

 متغیر مالک
 مدیریت دانش

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 3/.62 020/3 خارجیدانش  تیظرف

 متغیر مالک
 کیاستراتژ یهوشمند

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی    ضریب همبستگی

 333/3 020/3 20/3. یدانش داخل تیظرف

 333/3 600/3 30/3. یدانش خارج تیظرف
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 77    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

با  یش سازماندان یها تیظرف نیهمبستگی ب بیضر در نهایت نتایج مربوط به بررسی فرضیه اصلی نشان داد که 
 به عبارتی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین. است دارامعن 31/3در سطح کمتر از  کیاستراتژ یهوشمند

 یو هوشمندی دانش خارج تیظرفو همچنین بین  (r= 20/3.) کیاستراتژ یهوشمندی و دانش داخل تیظرف

 تیظرف درصد وجود دارد. جهت رابطه بین 25در سطح اطمینان  یداریمعنمثبت و  رابطه( r= 30/3.) کیاستراتژ
بطه مثبت و شدت را کیاستراتژ یو هوشمند خارجیدانش  تیظرف و همچنین کیاستراتژ یو هوشمند یدانش داخل

ی های دانش سازمانهایی که ظرفیتنتایج نشان داد سازمان بنابراین بدست آمده بسیار قوی بدست آمده است؛
بت های داخلی سازمان نسباالتری دارند از هوش استراتژیک باالتری هم برخور دارند و چه بسا میزان ارتباط ظرفیت

 شد.به ظرفیت های خارجی سازمان بیشتر هم با
 بحث و نتیجه گیری -5

های دانش و هوشمندی استراتژیک بین متغیرهای ظرفیت است که موضع این ها، بیانگرنتایج مربوط به بررسی فرضیه
های دانش هایشان باید از ظرفیتمندی از جریان هوش در سازمانها جهت بهرهو سازمان ارتباطی قوی وجود دارد

بهینه را ببرند. با توجه به نتایج فرضیه اول؛ از بین متغیرهای هوشمندی استراتژیک و داخلی و خارجی خود استفاده 
های سرمایه انسانی و شدت تحقیق و های دانش داخلی با مؤلفههای دانش؛ بین هوش تجاری و ظرفیتظرفیت

 در و فعالیت داشته باشندها بهتر است توجه خاصی به این حوزه ها توسعه، ارتباط بسیار قوی وجود داشته؛ و سازمان

گذاری در واحدهای بدین صورت که با سرمایه .آورند حساب به فرصت ))نه هزینه(( یک به عنوان باید را هاحوزه این
 ایجاد انگیزه وو همچنین تحقیقات کاربردی برای محصوالت و خدمات جدید؛ و انجام  هاتحقیق و توسعه سازمان

همکاری و تعامل بین کارکنان برای ، ، توجه به خالقیت و نوآوری کارکنانرضایت شغلی در کارکنان سازمان
انطباق شغل با مهارت نیروی کار، باعث افزایش هوش تجاری شوند که این عمل در نهایت و گذاری دانش اشتراک

 منجر به افزایش بکارگیری هوشمندی استراتژیک در سازمان خواهد بود.
(، سانچز و .231) (، مارتینزو همکاران1026طالیی راد ) (،2330و همکارانش ) این پژوهش با پژوهش کالوقیرو 

های دانش سازمان ها در تحقیقاتشان از اهمیت زیادی برخوردارند. به فرض همسو بوده و ظرفیت (.231 ) همکاران
ری های یادگیود ظرفیتگذاری در تحقیق و توسعه باعث بهب( اعتقاد دارند که سرمایه.231) مثال مارتینز و همکاران
( در پژوهش خود 1026) سازد. طالیی رادها سازمانی توانمند میها را برای توسعه ظرفیتسازمان شده و سازمان

وقیرو دار وجود دارد. نتایج پژوهش کالنشان داد که بین ظرفیت دانش سازمان و اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی
توسعه و پرسنل مجرب( در وتوسعه )شدت تحقیقوهای داخلی تحقیقه ظرفیت( نشان داد ک2330و همکارانش )

مدیریت دانش در مدیریت ظرفیت قش (، بر اهمیت ن1023پوری ) افزایش عملکرد نوآورانه اهمیت زیادی دارند.
ی پویا و اتحقق بهتر اهداف سازمان و ارتقاء سطح عملکرد و کسب مزیت رقابتی پایدار را در دنیبرای  استراتژیک

 تاکید کرد. درحال تغییر

(، 1021( )حسینی و همکاران، 1025) همچنین این پژوهش در زمینه هوشمندی استراتژیک با پژوهش های گرگابی 
، (1026) همکاران و ، وحدتی(1020) همکاران و ، فتحی(2315) ، ارکوس(2315) هس و کی(، مک2311) کروگر

و هوشمندی استراتژیک در  راستا بودههم( 1025) خسروی و وگرگابی (1025) همکاران و ، فروغی(1026) هرندی
 های حاصل از پژوهش هرندیاین تحقیقات نقش مهم و اساسی را برای دستیابی به اهداف ایفا می کنند. یافته
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 78    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

الیت های امروزی که در محیطی پیچیده در حال فعسازی سازمان(، مانند پژوهش حاضر بر لزوم هوشمند1026)
نشانگر آن است که مدیریت دانش بر ارتقاء سازمانی  (.102) نماید. همچنین نتایج پژوهش دنیاییباشند، تأکید میمی

هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر ( در پژوهش خود نشان دادند که 1020) تاثیرگذار است. فریدفتحی و همکاران
به هوش استراتژیک مدیران و آماده سازی محیط حقوقی مناسب  توجهو داری دارد ها تأثیر معنیدر سازمان سازمانی

(، هوشمندی استراتژیک نقش مهمی 1025) . از نظر گرگابی و خسرویظرفیت تغییر سازمانی را افزایش خواهد داد
در توسعه تفکر استراتژیک داشته و ابعاد هوشمندی استراتژیک شامل هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش 

طور انواع هوشمندی استراتژیک برای توسعه و بهبود تفکر استراتژیک نقش بسزایی دارد. نتایج پژوهش و همین
انسانی که  هایسرمایه بر استراتژیک هوشمندی معنادار و مثبت دهنده تاثیر( نیز نشان1026) وحدتی و همکاران

ای هبه ذکر است، با بررسی پژوهشالزم  باشد.های ظرفیت دانش داخلی تحقیق حاضر است، مییکی از مؤلفه
 د.های دانش سازمانی یافت نشپیشین، پژوهشی مبنی بر بررسی رابطه بین هوشمندی استراتژیک و ظرفیت

 پیشنهادات کاربردی

 ،ای دانش همیزان ازتباط بین هوشمندی استراتژیک و ظرفیت با توجه به نتایج فرضیه اصلی پژوهش
برای  شودها پیشنهاد میباشد. در نتیجه به مدیران و مسئولین سازمانداخلی و خارجی بسیار قوی می

سطح آگاهی و دانش خود و کارکنان خود را نسبت  گیری بهتر از هوشمندی استراتژیک در سازمان،بهره
های خاصی را بدین منظور های دانش داخلی و خارجی سازمان افزایش داده و دورهبکارگیری ظرفیت

های هوشمندی استراتژیک و سازی مؤلفههمچنین این پژوهش به اهمیت لزوم و پیاده برگزار نمایند.
های هوشمندی سازمانی هوش های سیستمآوریها به استفاده از فنترغیب مدیران و کارکنان سازمان

تواند اطالعات بسیار خوبی را برای گیری استراتژیک بوده و میکه جزء مهمی از تصمیم استراتژیک
 ها شود، تاکید دارد.ریت فراهم نموده تا منجر به ایجاد مزیت رقابتی و نوآوری برای آنمدی

 مطابق با فرضیه اول، دوم و سوم شدت ارتباط بین هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش با 
ازی سشود جهت اجرا و پیادهها توصیه میبنابراین به سازمان ظرفیت دانش داخلی بسیار قوی است؛

هوش تجاری و هوش رقابتی؛ به بهسازی و توانمندسازی منابع ظرفیت های دانش  دیریت دانش،م
گذاری در تحقیق و توسعه و باالبردن سطح دانش، مهارت سرمایه انسانی سازمان داخلی از جمله سرمایه

مانی ش سازتوانند در کلیه سطوح سازمان، در جهت کمک به رشد دانها میبپردازند. بدین منظور سازمان
های جدید، دانش را در سطح سازمان توزیع و ایجاد ظرفیت بیشتر در سازمان ها برای دستیابی به دانش

های خصوصی و مشاوران، های مشاوره، آزمایشگاهکنند و از مؤسسات پژوهشی و تجاری و شرکت
حمایت  ند. همچنینانتفاعی کمک بگیرها و موسسات آموزشی، موسسات تحقیقاتی عمومی و غیردانشگاه

کنند، برای استفاده بهینه پژوهشی سازمان ها از افرادی که به ارتقای هوش و دانش سازمان کمک می
 های دانش سازمان مؤثر است.ظرفیت

 ای ههای هوشمندی استراتژیک و ظرفیتهای چهارم، پنجم و ششم نیز بین مؤلفهمطابق با فرضیه
 هایوجود دارد ولی شدت این رابطه نسبت به ارتباط بین ظرفیتدانش خارجی سازمان ارتباط قوی 

ش های دانهای هوشمندی استراتژیک، کمتر است. جهت استفاده بهینه از ظرفیتدانش داخلی و مؤلفه
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 79    ک      لندران اصفهانی و زارعخارجی سازمان با هوشمندی استراتژیبررسی رابطه ظرفیت دانش داخلی و 

 

ها و مؤسسات تحقیقاتی و در مواقع کنندگان، دانشگاهشود که با تامینها توصیه میخارجی به سازمان
 یی جمعی با رقبا همکاری شود.لزوم برای کسب کارا

 مراجع

 ( .مطالعه موردی ابعاد هوش رقابتی. 1394اشتر مریم، جعفریوسفی نادر، عباسیان نقنه سلمان .)

اولین کنفرانس مدیریت راهبردی و خدمات، پایانامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی 

 1-11: 1واحد نجف آباد، 

 ( .1391پوری حمیده .)ررسی رابطه ی ظرفیت مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ب

 . پایانامه کارشناسی ارشد، تهران، موسسه آموزش عالی مهر البرزاستان گلستان

  گیری طراحی مدلی برای اندازه(. 1391) هربانو.و یداللهی ش داکرمفرد خسلیمی یعقوب،حسینی

 21-42: 1های مدیریت منابع انسانی، پژوهشفصلنامه هوشمندی استراتژیک سازمانی، 

 (. بررسی نظری نقش هوشمندی استراتژیک در توسعه تفکر 1396شناس گرگابی، محمد. )حق

 1-18: 2. 21 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن  استراتژیک سازمانی.

 ( .اولویت بندی هوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک یک 1393حکاک محمد، شریعت نژاد علی .)

 134-118 :2پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه،  -فصلنامه علمی  های دانش بنیان. سازمان

 ( .ارتقاء ظرفیت سازمانی؛ بررسی نقش مدیریت دانش. پایانامه کارشن1398دنیایی معصومه .)اسی 

  ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 (. بررسی الگوهای استراتژی مدیریت 1388) روح اهلل. توالیی و لی محمداحمدوند ع لی،رضاییان ع

 .27، شماره "توسعه انسانی پلیس"ترویجی  -دانش و استراتژی دانش در سازمان ها. ماهنامه علمی

  سازمانی، فصلنامه های سیستم در تجاری هوش سطح ارزیابی (. مدل1391احد. )روحانی سعید، زارع 

 911-929: 2فناوری اطالعات،  مدیریت مطالعات

 ( .1395شکاری غالمعباس، شهریاری مرجان .)وری سازمانبررسی تاثیر هوش تجاری بر بهره 

: 29ریت و حسابداری، هی مدید(، ماهنامه پژوهشای بر شعب شرکت بیمه ایران شهر مشهمطالعه)

65-42 

 ،تسهیم بر هیجانی هوش های مولفه (. تأثیر1394یار سجاد. )شکوه صفاجو آناهید، رضاییان علی 

 ترویجی -علمی ایران، ماهنامه نفت ملی شرکت اکتشاف موردکاوی مدیریت :استراتژیک دانش

 18-29: 125 گاز، و نفت تولید و اکتشاف

 (. شناسایی ابعاد و مولفه های ظرفیت های دانش سازمانی در 1396)راد طه، طاهری فاطمه. طالیی

سومین کنفرانس بین المللی  سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر اساس رویکرد برخاسته از داده ها.

 ی و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه عالمه مجلسی،حسابدار مدیریت،

3 :11-1 

 های دانش و سرمایه. بررسی نقش مدیریت(1391منصوره، بازایی قاسمعلی و عسگری سعید. ) علیقلی

 25-48: 9نشریه مدیریت کسب و کار، فکری بر کسب مزیت رقابتی. 

 رفیت ظبررسی (. 1393صغر. )ی فاتح احمدم و رج اهلل. رهنورد آهن فسنیی فرد حا. دانطف اهللروزنده لف

-5 :14فصلنامه مدیریت نظامی،  ،کینزی کگوی ملبر اساس ا  (ع)سازمانی دانشگاه افسری امام علی 

21. 
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 ( .1395فروغی زهرا، سلطانی ایرج و خانی ناصر.) با عملیاتی مذیزان استزاتژیک هوش رابطه بررسی 

 163-178مبارکه، مجله مدیریت و توسعه تحول،  فوالد شزکت خودگردان های تیم اثزبخشی

 نقش میانجی محیط حقوقی (. 1397زاده معصومه. )فریدفتحی اکبر، رضایی زهرا، حقیقت ماه زری، بهمن

مطالعات مدیریت رفتار . های ورزشیدر تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان

 111-125: 32 ،سازمانی در ورزش

  ،هوش تجاری و عملکرد مدیران اجرایی مراکز ، ابعاد 1394قلندری، عاطفه و قائم خواجوی

ه ، اردبیل، موسسدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی بهداشتی،

-15 ،پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

1 

 ( .تأثیر 1396قوامی عباس، نجفی امیر .) ظرفیت های گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر

 37-48: 11عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 

 های کوچک و متوسط، مجله تدبیرای برای تقویت بنگاهفرد، حسن، اتحادهای استراتژیک؛ شیوهکریمی ،

213 :22-16 

 سنجش و بهبود سطح هوش رقابتى (. 1391ضا، خرمگاه سمانه. )مشبکی اصغر، رضوانیان زاده محمدر

 81-111 :3 .بهبود مدیریتفصلنامه  .QFDدر شرکت هاى خودروسازى با استفاده از الگوى 

 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هوش استراتژیک در صنعت خودروسازی، (. 1393) .ملکی صبا

  .اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، دانشکده کارشناسی ارشد نامهپایان

 بررسی میزان تاثیر بکارگیری ظرفیت های  (.1396) کامران. و باهوش امیر نجفی حسین، موسوی اصل

، یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت مدیریت دانش در پیشرفت و ترقی فعالیت های آتی سازمان،

 1-7: 11، پیشرفتتهران، مرکز الگوی اسالمی ایرانی 

 ( .بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان 1391نکودری مریم، یعقوبی نورمحمد .)

 95-119: 13چهارم، سال های مدیریت عمومی،مدیریت بحران. پژوهش

 ( .بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک بر 1396وحدتی حجت اهلل، شریعت نژاد عبداهلل، ساعدی علی .)

 6ـ  3:667انسانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه. مدیریت فرهنگ سازمانی،  سرمایه های
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