
گذارانتحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه

دکتر سید مهدي الوانی 

صلواتی عادل دکتر 

مجتبی رستمی نوروزآباد

چکیده
گذاري در گذاران براي سرمایهرفتار سرمایههدف این پژوهش شناسایی اثرات مدیریت دانش بر 

گذاران نیز به عنوان متغیر میانجی در این پژوهش نگرش سرمایه. بورس اوراق بهادار تهران است
نوع پژوهش بر اساس . ها از پرسشنامه استفاده شده استآوري دادهبراي جمع. استفاده شده است

ها، توصیفی و از نوع همبستگی و به ردآوري دادهي گهدف، کاربردي است و روش آن بر اساس نحوه
. مقطعی استهاي تکاز نظر مقطع زمانی نیز از نوع پژوهش. طور اخص از نوع معادالت ساختاري است

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ي آماري این پژوهش دو گروه شرکتجامعه
نفر از 319ي آماري، باشد و از این دو جامعهر تهران میگذاران در بورس اوراق بهاداسرمایه
به منظور بررسی روابط . بررسی قرار گرفتندها موردنفر از کارکنان شرکت319گذاران و همچنین سرمایه

نتایج تجزیه و . یابی معادالت ساختاري استفاده شده استبین متغیرهاي پژوهش از تکنیک مدل
گذاران داراي اثر معنادار و مستقیمی بر نگرش سرمایهآنابعادو مدیریت دانشتحلیل حاکی از آن است که

پیشنهادهایی نهایتدر . گذاران استگذاران نیز داراي اثر مستقیمی بر رفتار سرمایهو نگرش سرمایهباشندمی
.در پایان پژوهش ارائه شده است

گذاران، بورس اوراق بهاداررفتار سرمایه،گذارانمدیریت دانش، نگرش سرمایه:هاي کلیديواژه
.یابی معادالت ساختاريتهران، مدل
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مقدمه
هاي مختلف گذاري در بخشبازار سرمایه با هدف تأمین منابع بلندمدت براي سرمایه

که نمایدمیي اقتصادي کشورهاي پیشرفته ایفا اي در رشد و توسعهاقتصادي، نقش عمده
. باشدمطرح میترین بخش بازار سرمایهاق بهادار به عنوان اصلیدر این میان، بورس اور

نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی تشکیل بازار سرمایه، جذب و هدایت 
ي جامعه به مسیرهاي بهینه و جهت دادن آن به اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکندهپس

).1389همکاران، احمدي و (گذاري مولّد استطرف سرمایه
بهسوسحموفیزیکیاز منابعمعاصراقتصاددرسازمانیپذیريرقابتبنیانواساس

ي جدید، نقدینگی مواد خام با ورود به هزاره.)1388والمحمدي، (است تبدیل شدهدانش
شدند، میها محسوبو زمین که در گذشته عوامل حیاتی براي تشکیل و رشد سازمان

ها باید در شرایطی بقاء و حیات کشورها و سازمان. اندبق خود را از دست دادهاهمیت سا
تغییرات سریع و عمده همراه است، همگی این تغییرات بر مبناي خود ادامه دهند که با

امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه ).1386اخوان و حیدري، (باشد مدیریت دانش می
براي ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوري و غیره در و دارایی یک سازمان و محرکی

این دارایی، در مقایسه با انواع . (Gloet & Terziovski, 2004)رود سازمان به شمار می
فرد است؛ زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ها، داراي این طبیعت منحصربهدیگر دارایی

مدیریت این داراییِ نامشهود در طول . (Nirmal et al, 2004)شود ارزش آن افزوده می
هاي گذشته توجه زیادي را به خود جلب نموده به طوري که اجراي یک راهبرد مؤثر دهه

ها مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، شرط الزامی موفقیت سازمان
Hung et)ي اقتصاد دانش محور معروف است اي است که به دورهدر دوره al, 2005;

Davenport & Beck, 2001; Levett & Guenor, 2000; Groves et al, 2002).
عصررقابتی وشرایطدرهاموفقیت شرکتعواملتریناز مهمیکیسازمانیدانشمدیریت
دانشها،از سازمانشماريامروزهحدي است کهبهموضوعایناهمیت.استاطالعات

براينیز شاخصیوفکري سازمانيي سرمایهمنزلهبهونندکمیگیرياندازهراخود
مدیریت ).1384موسوي، (کنند میخود منعکسهايگزارشدرهاشرکتبنديدرجه

هاي ایدهاي ازگستردهيدامنهسازمان،موفقیتاساسی دروضروريدانش، به مثابه بخشی
در.گیردمیبردررامدیریتیويرفتاراقتصادي،هاي راهبردي،نوآوريسازمانی، شامل

داراییدانشاند،شدهمداردانششدتبهخدماتيارائهوکه تولید کاالهاجهان امروز
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امروزه ).1387زعفریان و همکاران،(رودمیبه شماررقابتیکسب مزیتکلیدي براي
چه و قره(هند بود اعتقاد بر آن است که برندگان بازارهاي فردا پیشتازان مدیریت دانش خوا

ترین مزیت اصلی) مدیریت دانش(مدیریت موفق منابع دانش محور . )1389حسومیان، 
.(Stewart, 1997)رقابتی است

یک . دهد براي کسب مزیت رقابتی و بقا استهایی که یک شرکت انجام میتمام فعالیت
. تدوین و اجرا کندشرکت هنگامی رقابتی است که یک راهبرد ارزش آفرین را با موفقیت 

هاي دیگر قادر به تقلید از آن هنگامی که یک شرکت چنین راهبردي را اجرا کند و شرکت
چنین شرکتی داراي . (Barney, 1999)باشند یا تقلید از آن براي آنها پرهزینه استنمی

).1389چه و حسومیان، قره(مزیت رقابتی پایدار است 
هاي پذیرفته شده در ات مدیریت دانش در شرکتاین پژوهش به دنبال شناسایی اثر

گذاري در گذاران در جهت جذب آنها براي سرمایهبورس اوراق بهادار تهران بر رفتار سرمایه
. باشدها میآن شرکت

سود یا هر چیز (اگر هدف هر سازمانی را با دیدگاه نئوکالسیک اقتصاد، حداکثرکردن 
ها را ها و ستادهت آن است که مقادیري از نهادهي مدیریدرنظر بگیریم، وظیفه) دیگر

مدیریت براي انجام این وظیفه باید به طراحی و . سازندانتخاب کند که سود را بیشینه می
هاي تولید و مدیریت فعاالنه اعمال کارکنان بپردازد؛ کشف بازارها، ارزیابی کاالها و روش

گذاري ند که غلبه بر آن، مستلزم سرمایههمگی این وظایف نوعی عدم اطمینان را در بر دار
دانش،هاي مدیریتتئوريغالبدر.(North, 1991)در کسب اطالعات و دانش است

واجتماعیشرایطبازار،(خارجی محیطباخودمداومتطبیقدانش برايازسازماناستفاده
عنوانبهشدانتئوریها،ازدیگربرخیبرشمرده شده و در)مشتريترجیحاتسیاسی،
. (Kodama, 1995)است شدهانگاشته-تولیدمنبعنهو-تولیدمحصول

ي تغییرات محیطی از این مسأله به اثبات رسیده است که مدیریت دانش به واسطه
قبیل جهانی شدن روزافزون رقابت، سرعت افول یا پیرشوندگی دانش و اطالعات، پویایی 

بت از طریق بازارهاي خرید، یک امر ضروري براي هاي محصول و فرایند و رقانوآوري
. (Greiner et al, 2007)سازمانهاست 

گذاران هاي پذیرفته شده در بورس جهت تأثیر بر رفتار سرمایهمدیریت دانش در شرکت
اما با . ها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار استدر تمایل به خرید و فروش سهام آن شرکت

تأثیر، پژوهشی جامع و کامل که بتواند این تأثیر را بسنجد به چشم توجه به میزان این 
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هاي زیادي چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور خورد، هر چند که پژوهشنمی
اند که از آن جمله متغیرهاي این پژوهش را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده

و ) 1384(؛ موسوي )1386(و حیدري ؛ اخوان )1388(هاي والمحمدي توان به پژوهشمی
هاي توان به پژوهشدر خارج از کشور نیز می. اشاره کرد) 1387( زعفریان و همکاران 

؛ هانگ و همکاران)1997(؛ استیوارت)1991(نورث ) 2007(؛ گرینر )1995(کداما 
همکاران ؛ نیرمال و )2002(؛ گراوز )2000(؛ لوِت و گونور )2002(؛ داونپورت و بک )2005(
چه و حسومیان قرههر چند که پژوهش. اشاره کرد) 2004(و گلویت و ترزیوسکی ) 2004(
؛ پژوهش "اي دانش و نرخ بازده سرمایهي فرآیند چرخهبررسی رابطه"با عنوان ) 1389(

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان "با عنوان ) 1389(باورصاد و همکاران 
1و پژوهش چوي و جونگ"ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پدر شرکت

"هاهاي مدیریت دانش بر ارزش بازار شرکتثیر استراتژيأبررسی ت"با عنوان ) 2010(
ارتباط بیشتري با این پژوهش دارند، اما تا کنون پژوهشی جامع که بتواند اثرات مدیریت 

گذاران در بورس اوراق بهادار را ر رفتار سرمایهها بدانش به عنوان مزیتی رقابتی در شرکت
یابی لذا این پژوهش در صدد آن است تا با استفاده از مدل. خوردبسنجد، به چشم نمی

هاي معادالت ساختاري به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه مدیریت دانش در شرکت
ها مؤثر اران به آن شرکتگذپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر جذب سرمایه

است؟ 
هاي این پژوهش هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از یافتهچه شرکتچنان

گذاري گذاران جهت سرمایههاي الزم براي تأثیر بر سرمایهتوانند استراتژياستفاده کنند می
توانند از گذاران نیز میها را از دیدگاه دانشی برگزینند، همچنین سرمایهدر سهام آن شرکت

بورس اوراق بهادار . هاي خود استفاده کنندگیريهاي این پژوهش جهت بهبود تصمیمیافته
ي اقتصادي کشور نقش بسزایی دارد، تهران نیز به عنوان یکی از بازارهاي مالی که در توسعه

ي راستا توسعهگذاران و در همینهاي این پژوهش در صدد جذب سرمایهتواند از یافتهمی
.کشور برآید

، 1980ي شود، دههنظران کسب و کار ارائه میهایی که از سوي صاحببنديدر دسته
تاکید بر اینکه براي دستیابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان باید از (دهه جنبش کیفیت 

وري استفاده از فنا(، دهه مهندسی مجدد 1990؛ دهه )قدرت فکري خود بهتر استفاده کنند

1 -Choi & Jong
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ي مدیریت دانش ، دهه2000؛ و دهه )هابراي بهبود فرایندهاي کسب و کار و کاهش هزینه
امروزه مدیریت دانش به عنوان یک حوزة مهم در ). 1378جعفري، (لقب گرفته است 

ي سازمانها شناخته شده است و به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی به شمار مطالعه
ي مسأله به اثبات رسیده است که مدیریت دانش به واسطهاین. (Gloet, 2004)آیدمی

تغییرات محیطی از قبیل جهانی شدن روزافزون رقابت، سرعت افول یا پیرشوندگی دانش و 
هاي محصول و فرایند و رقابت از طریق بازارهاي خرید، یک امر اطالعات، پویایی نوآوري

.(Greiner et al, 2007)ضروري براي سازمانهاست 
هاي مدیریت دانش در محیط کسب و ا در نظر گرفتن نقش بسیار مهمی که سیستمب

ي شود که در زمینهگر میکند، این اهمیت زمانی بیشتر جلوهکار امروزي ایفا می
ها امروزه مشتري به عنوان مهمترین منبع دانش براي شرکت. مداري صورت بگیردمشتري

د که مشتري هنگام استفاده از یک خدمت و یا مصرف محققان بر این باورن. شودشناخته می
این دانش به یکی از مهمترین منابع . کندیک کاال مقدار زیادي دانش و تجربه کسب می

ها تبدیل شده است و به دست آوردن آن به یک مزیت رقابتی جدید در براي سازمان
رید را انجام دهد به از طرف دیگر مشتري براي آنکه بهترین خ. ها تبدیل شده استشرکت

).1386اخوان و حیدري، (ها تأمین شوددانشی احتیاج دارد که باید توسط شرکت
ها براي باقی ماندن در دنیاي رقابتی و ادامه مسیر رشد خود از دیدگاه عملیاتی شرکت

ها در هر از این رو بسیاري از شرکت. باید اهمیت مدیریت دانش را مورد مالحضه قرار دهند
هاي دانشی و اي از رشد خود باید شروع به اعمال مدیریت مؤثر در رابطه با سرمایهحلهمر

. (Holsapple & Jones, 2004)فکري خود کنند 
یت زها به منظور ایجاد ارزش و منوآوري به عنوان عامل مهم و حیاتی براي سازمان

وآوري بیشتر، در پاسخ به ها با نسازمان). 1391طالقانی و همکاران، (رقابتی پایدار است 
هاي جدیدي که به آنها اجازه دهد به عملکرد ي قابلیتهاي متغیر و ایجاد و توسعهمحیط

.(Montes et al, 2004)تر خواهند بود بهتري برسند موفق
کند میایفاسازمانیعملکردنوآوري وفرآینددررامهمینقشسازمانیدانش

(Darroch, 2005) .وسیله بهراکاالهاتولیدبهمربوطهايتواند هزینهنوآوري می
موجود کاهشکاالهايکیفیتبهبود بخشیدنيبه وسیلهیاجدیدتولیداتکردنمعرفی

. (Mansfield, 1968)شد خواهدفروشوبازارسهمبه افزایشمنجرخودکه.دهد
از و متفاوتتقلیدبلغیرقاکمیاب،ارزشمند،محصوالتسازدمینوآوري، شرکت را قادر
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. شودمیبراي شرکتمالیعملکردازباالتريسطحبهمنجرنتیجهدر.کنددیگران عرضه
ي یک محصول جدید ارتباط معتقدند که سودآوري توسعه) 1996(1استیونس و همکاران

کند نیز بیان می) 1982(2کلويبی مک. مثبتی با خالقیت در توسعه محصول جدید دارد
کند، براي بقاي سازمان مهم ها را به خروجی تبدیل میهاي فنی که وروديعالیتکه ف

در نتیجه، نوآوري فنآورانه براي یک شرکت به منظور به دست آوردن و حفظ مزیت . هستند
.رقابتی و بهبود عملکرد در یک محیط پویا ضروري است

بسیار وسیعی دارند، اما تا به ي گذاري، دامنهگذاران براي انتخاب سرمایهامروزه سرمایه
هاي مختلف انجام گذاريي روش انتخاب از بین سرمایههاي محدودي دربارهحال پژوهش

شود در حالی که تر میتر و پرمخاطرههاي مالی مردم روز به روز پیچیدهتصمیم. شده است
هاي مالی فرض بیشتر نظریه. ي زندگی مردم بسیار مؤثر استها بر شیوهنتایج این تصمیم

هاي مالی اندیشند و به نشانهي خود میگذاران منطقاً به افزایش سرمایهکنند که سرمایهمی
گذاري، به طور اولیه ریسک و بازده آن گذاران هنگام انتخاب سرمایهسرمایه. کنندتوجه می

ضمن . نندکتوانند انجام دهند مقایسه میي دیگري که میهاي بالقوهگذاريرا با سرمایه
گذاران حاضر به تحمل آن هستند بستگی به خصوصیات و اینکه سطح ریسکی که سرمایه

گذار منطقی در به هر حال یک سرمایه). پذیرکار و ریسکمحافظه(ویژگی روانی آنها دارد 
. گذاري با بازده کمتر را انتخاب نخواهد کردگذاري، سرمایهصورت تشابه ریسک دو سرمایه

گذاران که تصمیمات سرمایهاندهاي اخیر در مورد روانشناسی مالی بیان کردههشبیشتر پژو
ممکن است تحت تأثیر عوامل رفتاري داخلی از قبیل خودشناسی و عوامل رفتاري خارجی 

.(Shleifer, 2000)گذار قرار بگیرد ي انتخاب یک سرمایهمانند نحوه
شده در بورس اوراق بهادار نیازمند به هاي فعال و پذیرفتهها و سازمانهمچنین شرکت

گذاران را کارگیري دانش در سازمان خود هستند تا از این طریق بتوانند نگرش سرمایه
گذاران و خریداران نسبت به سازمان دانش محور مورد تأثیر قرار دهند و در اذهان سرمایه

الیت خود به عنوان ها به عنوان سازمانی که نقش دانش را در تداوم فعسهام آن شرکت
.دانند، جایگاه واالیی داشته باشندمنبعی کلیدي در عصر حاضر می

شود که مدیریت دانش در سازمان موجب خالقیت با توجه به آنچه گفته شد، آشکار می
لذا نوآوري در سازمان، عملکرد . شود و در همین راستا نوآوري را به دنبال خواهد داشتمی

1 -Stevens et al
2 -B. McKelvey
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بنابراین نگرش سهامداران از شرکتی . مالی را بهبود خواهد بخشیدالخصوص عملکردو علی
. با چنین شرایطی بهبود خواهد یافت و شرکت از دید آنها نوآور، خالق و موفق خواهد بود

گذاران در مورد موفقیت در آینده، احتمال سودآوري در آینده، همچنین نگرش سرمایه
سازي شده شرکتی که مدیریت دانش در آن پیادهها در آینده و اعتماد بهي فعالیتتوسعه

گذاران را در مورد آن شرکت سمت و سویی است مثبت خواهد بود، بنابراین تصور سرمایه
گذاران به خرید و فروش سهام این گونه مثبت خواهد بخشید و در نهایت رفتار سرمایه

. ها متمایل خواهد بودشرکت

مبانی نظري و پیشینه پژوهش
1یت دانشمدیر

پیچیدگی فهم دانش و همچنین وجود رویکردهاي مختلف در مورد مدیریت دانش باعث 
در حالیکه بالنت معتقد . شده است تا نگرش واحدي در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد

آوري شده ها اطالعات جمعمدیریت دانش فرآیندي است که از طریق آن سازمان: است که
مدیریت «: باشدتعریف مالهوترا از مدیریت دانش به این شرح می.گیرندخود را به کار می

) درونی کردن دانش(ها در زمینه یادگیري دانش، فرایندي است که بواسطۀ آن سازمان
هایی را کسب و توزیع و انتقال دانش، مهارت) بیرونی کردن دانش(گذاري دانشکد
مدیریت دانش یعنی ایجاد «ارد اعتقاد د) 2002(2ویگو از سوي دیگر کارل» کنندمی

هاي مورد نیاز سازمان از فرایندهاي الزم براي شناسایی و جذب داده، اطالعات و دانش
ابطحی و (» ها و اقدامات سازمان و افرادمحیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم

ت دانش را ، تعریف مدیریKmtoolنیز به نقل از انجمن ) 1386(افرازه ). 1385صلواتی، 
مدیریت دانش، مدیریت اطالعات و داده به همراه مهار تجربیات «: نمایدچنین بیان می

وري بیشتر ضمنی و نهانی افراد جهت تسهیم، استفاده و نیز توسعه سازمان است که به بهره
و این در حالی است که هاینس مدیریت دانش را فرآیندي مبتنی » سازمان منجر می شود

.ن زیر می داندبر چهار رک
.مربوط می شود) آشکار یا نهفته بودن(که به نوع دانش : محتوا
.هایی جهت استخراج دانشدستیابی به مهارت: مهارت

1 -Knowledge Management
2 -Wiig
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.ها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشدفرهنگ سازمان: فرهنگ
و در پایان به ذکر) 1385ابطحی و صلواتی، (هاي موجود سازماندهی دانش: سازماندهی

گرفتن اطالعات صحیح در زمان «. از مدیریت دانش می پردازیم1تعریف سازمان ناسا
گیري صحیح و از افراد صحیح و کمک به کارکنان در جهت خلق، اشتراك دانش و بکار

» اي که عملکرد ناسا و شرکایش را به شکل قابل سنجشی ارتقاء بخشیداطالعات به شیوه
(Huber, 1992: 130).

ي یریت دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که با توجه به زاویهدرباره مد
دید صاحبنظران و میزان توجه هر یک به عاملی خاص، نوع تعریف آنها از یکدیگر متمایز 

) 1(به چند تعریف از مدیریت دانش طبق جدول .(O Dell, 1996: 76-82)شود می
.شوداشاره می

انشتعاریف مدیریت د: 1جدول
تعریفمحقق

Nonaka &
Takechi (1995)

ي فکري مدیریت دانش فرآیندي است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه
.پردازدخود می

Davenport. T and
Prusak (1995)

دانشی . "هاي دانشی سازمان در جهت تحقق اهداف آن سازمانبرداري و توسعه داراییبهره"
مدیریت این دانش شامل . شود، شامل هر دو نوع دانش عینی و ضمنی استیت میکه مدیر

تمام فرآیندهاي مرتبط با شناسایی، اشتراك و تولید دانش و مستلزم نظامی براي تولید و 
. نگهداري از مخازن دانش و همچنین ترویج و تسهیل اشتراك دانش و یادگیري سازمانی است

ها و قوانین سازمانی را جهت اي سازمانی دانسته و ارزشمایههاي موفق دانش را سرسازمان
.دهندپشتیبانی از تولید و اشتراك دانش توسعه می

O Dell (2000)
مند، جهت یافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش مدیریت دانش رویکردي نظام

.باشدمی

Alavi & Leidner
(2001)

و مانی زاــسه ژــی، وبــکساي رــد بــینآک فرــیاز ت ــسرت ااــش عبــندادیریت ــم
تمیــسیس

اي رـبن اـکنرمنی کاـضو ریح ـنش صره دابادوخلق و پخش د، بررکااري، نگهد، هیندمازسا
.یـفرینن و ارزش آمازساد یش عملکرافزا

Smith &
McLaughlin

(2003)

به آسانی توزیع شود و ایجاد ساز و کاري جهت ایجاد محیط کاري که در آن دانش و تخصص 
اي که شرایطی که دانش و اطالعات بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد به گونه

.آنها بتوانند بصورت موثرتر و با کارایی بیشتر فعالیت کنند
Beckman کند، اهم میهاي جدید را فرساز و کاري براي دستیابی به تخصص، دانش و تجربه که قابلیت(1999)

1 -NASA
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کند و ارزش مطلوب ذي نفعان را شود، نوآوري را تشویق میعملکرد بهتري را موجب می

.دهدافزایش می

Danram (2005)
وملموسدانشهايداراییکنترلوهدایتجهتمعیارهاییهدفمندومندنظامکاربرد

دانشخلقجهتازمانسخارجوداخلدرموجوددانشازاستفادهبا هدفناملموس سازمان
.بهبودوابداعارزش،ایجادجدید،

Hung et al (2005)

ت را اـطالعوري ااـه فنـست کاچه ریکپاو مند ممدیریتی نظاي تژاستراک ـش یـندادیریت ـم
را ش ـنداست که افعالیتی مدیریتی ، نشدامدیریت . کندمانی ترکیب میزاـد سـینآا فرـب

ت ـقعی جهت واطالعااهمچنین و میکند ل عمازي و اساهخیرذل، اـسل، اراـنتق، اعهـتوس
ن مازاـسر اـختیرا در امانی زاـساف هداتحقق ف صحیح با هدت میماـتصذ اـتخو انش ـکوا
.دهدار میرـق

Jones (2005)
هاي فکري مند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه داراییرویکردي یکپارچه و نظام

.ها و تجارب موجود در ذهن افرادها و سیاست، مستندات، رویهههاي دادهشامل پایگا

Choo (2005)

چارچوبی براي اعمال ساختارها و فرآیندهایی در سطوح فردي، گروهی، سازمانی در جهت 
داند یاد بگیرد و در صورت نیاز دانش جدید را کسب کند تا اینکه سازمان بتواند از آنچه می

چنین چارچوب مدیریتی افراد، فرآیندها و . ش ارزش خلق کندبراي مشتریان و ذي نفعان
.کندفناوري را در جهت توسعه پایدار عملکرد یکپارچه می

Kebede (2010)
ي کامل از پتانسیل مند از دانش و فرایندهاي مرتبط و ابزار با استفادهمدیریت هدفمند و نظام

ري و خالقیت و دستیابی به مزیت دانش در تصمیم گیري موثر، حل مشکالت، تسهیل نوآو
.است) شخصی، گروه، سازمان، کشور و غیره(رقابتی در تمام سطوح 

گذارمزیت رقابتی و موفقیت سازمان در جذب سرمایه
یک . دهد براي کسب مزیت رقابتی و بقا استهایی که یک شرکت انجام میتمام فعالیت

. فرین را با موفقیت تدوین و اجرا کندآشرکت هنگامی رقابتی است که یک راهبرد ارزش
هاي دیگر قادر به تقلید از نین راهبردي را اجرا کند و شرکتچهنگامی که یک شرکت یک 

چنین .(Barney, 1999)باشند یا تقلید از آن براي آنها بسیار پرهزینه است آن نمی
تواند نسبت میبه عبارت دیگر یک شرکت هنگامی. شرکتی داراي مزیت رقابتی پایدار است

ها براي تقلید از آن با شکست به یک مزیت رقابتی مطمئن باشد که تالش دیگر شرکت
حتی اگر یک شرکت مزیت رقابتی کسب کند این مزیت رقابتی فقط براي . روبرو شود

میزان سرعت . (Eisenhardt & Brown, 1999)اي مشخص پایدار خواهد بود دوره
کند که آن مزیت تا م براي تقلید ار مزیت رقابتی مشخص میهاي الزرقبا در کسب مهارت

یک شرکت براي سود باالتر از میانگین باید .(Abell, 1999)چه مدت پایدار خواهد ماند
.(Coff, 1999)ي استفاده از مزیت رقابتی را درك کند نحوه
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ف اصلی ي موفق از از مزیت رقابتی به هدیک شرکت با کسب قدرت رقابتی و استفاده
سود میانگین، بازدهی است که یک . یابدخود یعنی کسب سود باالتر از میانگین دست می

چه و قره(گذاري با ریسک مشابه به دست آورد گذار انتطار دارد از یک سرمایهسرمایه
).1389حسومیان، 

عملکرد سازمان معیار خوبی براي سنجش استراتژهاي رقابتی سازمان است و همچنین 
رود توجه به این که دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک براي سازمان به شمار میبا

تواند معیار خوبی براي سنجش میزان موفقیت مدیریت دانش در عملکرد سازمان، می
.(Zack, 1999)سازمان باشد 

دانش نه تنها منبع مهمی براي سازمان است، بلکه به عنوان زیربناي کسب مزیت 
ي مؤثر، ي جمعی براي ادارهمدیریت دانش عبارتست از یک رویه. شناخته شده استرقابتی

,Chang)تولید، افزایش و نفوذ دانش در سازمان با هدف درك و تحقق اهداف سازمان 

2005) .
اند به کمک فرایند مدیریت دانش کارا و ها ادعا کردهدر عمل نیز، بسیاري از شرکت

از اینرو، مدیریت دانش . ر روي عملکرد سازمان مؤثر بوده استاثرگذار، مدیریت دانش ب
اما همچنان . بدون شک یکی از مهمترین مقدمات براي عملکرد یا نوآوري سازمان است

,Liao)نتایج متفاوتی درباره زیر فرایندهاي مدیریت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد 

هاي پذیرفته شده در قابتی در شرکتبنابراین مدیریت دانش به عنوان مزیتی ر.(2009
ها و در همین راستا بر بورس اوراق بهادار تهران بر میزان خالقیت و نوآوري این شرکت

با . ها تأثیر خواهد گذاشتبهبود عملکرد و تولید و سرانجام بهبود عملکرد مالی این شرکت
هاي با روش سهام شرکتگذاران در بورس اوراق بهادار بر خرید و فتوجه به اینکه سرمایه

گذاران تأثیر خواهد وضعیت مالی بهتر گرایش دارند لذا مدیریت دانش بر نگرش سرمایه
هاي فعال در بورس تغییر گذاران را در جهت مثبت نسبت به شرکتگذاشت و رفتار سرما

.خواهد داد

دیدگاه دانش محور
ي تولید شده به وسیلهگوید کاالها و خدماتدیدگاه دانش محور در مورد شرکت می

این دانش . منابع ملموس به چگونگی ترکیب و کاربرد آنها توسط دانش سازمان بستگی دارد
ها، ها، سیاستفرهنگ و هویت سازمان، رویه: در کارکنان سازمان و اجزاي آن از جمله
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دانش دیدگاه . شودي آنها حفظ میهاي سازمان وجود دارد و به وسیلهها و پروندهسیستم
تواند مزیت رقابتی بلند مدت براي شرکت ایجاد کند که دارایی دانش میمحور عنوان می

اند و تقلید از آنها مشکل است کند زیرا منابع دانش محور ار نظر درك اجتماعی پیچیده
(Alavi and Leidner, 2001).

گذارانمدیریت دانش و نگرش سرمایه
ازاین اصطالح . شناسی اجتماعی استر علم رواننگرش، از مفاهیم کاربردي د:1نگرش

به بعد متداول گردید و امروزه یکی از مهمترین مفاهیم مورد استفاده در 1950دهه 
ها و آمادگی براي عمل ها، احساسترکیب شناخت. باشدشناسی اجتماعی آمریکا میروان

: 1373ی، کریم(نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز گویند 
این . باشد که چندین معنا داردمیAttitudeمعادل انگلیسی کلمه نگارش، واژه ).295

یافتگی است و گرفته شده که به معنی مناسبت و سازشOptusي التین واژه از کلمه
بوده که به معنی حالت و آمادگی ذهنی یا فکري براي Aptitudeي دیگر این کلمه ریشه

شناسی اجتماعی بین دو دسته نگرش اینرو در کاربرد این دو ریشه در رواناز . باشدعمل می
: 1371آلپورت و جونز، (3هاي حرکتیو نگرش2هاي ذهنینگرش: اندتفکیک قایل شده

116.(
وي در . یکی از اولین کسانی که از واژه نگرش ذهنی استفاده کرد، هربرت اسپنسر بود

هاي مورد داوري صحیح درباره پرسش: نوشت1862یکی از نخستین آثار خود در سال 
ها در هنگام شنیدن ناله یا شرکت در مناقشه بستگی دارد و براي اي به نگرشبحث تا اندازه

داشتن نگرش صحیح الزم است میانگین درستی یا نادرستی باورهاي انسانی را بدانیم 
).118: 1371آلپورت و جونز، (

"هامطالعه علمی نگرش"ناسی اجتماعی را در حکم شچند نفر از متخصصان، روان
: شناسان اجتماعی از واژه نگرش دارند عبارت است ازاما تعریفی که اکثر روان. دانندمی

نگرش، نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و تمایل به 
یک اندیشه یا شیء عنصر شناختی، شامل اعتقادات و باورهاي شخص درباره. عمل است

عنصر احساسی یا عاطفی، آن است که معموال نوع احساس عاطفی با باورهاي ما . است

1 -Attitude
2 -Mental attitude
3 -Motor attitudes
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اي خاص اطالق پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی براي پاسخگویی به شیوه
به عنوان مثال، نگرش فرد به یک شخصیت سیاسی ممکن ).295: 1373کریمی، (شود می

بعد احساسی آن . دانداختی باشد که او را یک شخصیت سیاسی میاست حاوي بعد شن
ممکن است شیفتگی فرد به طریق سخنرانی آن شخصیت سیاسی باشد و بخش عمل یا 
رفتاري، آن است که فرد همواره آماده مالقات یا شرکت در جلسات آن شخصیت سیاسی 

.است
ها مورد اي مؤثر در سازمانهاي اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از راهبردهدر سال

این سیستم بر اکتساب دانش از کارکنان درباره مشتري، رقبا . توجه قرار گرفته است
به عبارت دیگر، .(Gibbert et al, 2002)مدیریت و محصوالت سازمان تاکید دارد 

ها به و ایده) به اشتراك گذاشتن دانش(دانش تشویق کارکنان در جهت تسهیم دانش 
).1391حاجی کریمی و منصوریان، (باشد فزایش ارزش افزوده محصوالت میمنظور ا

است و مزیت آن، رضایت مشتري از "درون سازمانی"انداز مدیریت دانش بنابراین چشم
ي به هر حال هنگامی که سازمان شروع به توسعه. خدمات و محصوالت بهتر است

کند و از آن در جهت دستیابی به هاي خود در مدیریت دانش درون سازمانی میشایستگی
تر ساخته و به منابع جدیدي از گیرد، بینش خود را کمی وسیعاهداف سازمان کمک می

.(Paquette, 2006)ورزد چشم میاند،درون مرزهاي سازمانی قرار نگرفتهدانش که لزوماً
آن دهد که نگرش مشتریان نسبت به شرکتی که مدیریت دانش در ها نشان میپژوهش

ي مدیریت دانش به عنوان مزیت رقابتی در مستقر شده است با توجه به نقش گسترده
؛ 1389بخت و همکاران، نیک(ها و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مثبت خواهد بودسازمان

). 1387؛ سیدجوادین و همکاران، 1387مختارنیا و همکاران، 

گذارانرفتار سرمایه
:گذاري ارائه گردد بدین صورت کهسرمایهالزم است ابتدا تعریفی از 

يواژهمفهومازمشابهیحالعیندروگوناگونهايتعریف: 1گذاريسرمایه
گذاري به معناي گفت؛ از دیدگاه کلی، سرمایهتوانمی. شده استارائهگذاريسرمایه

بارت هاي بیشتر، در آینده است؛ به عهاي در دسترس براي دستیابی به پولمصرف پول
مصرف فعلی براي دستیابی به امکان مصرف گذاري یعنی به تعویق انداختندیگر، سرمایه

1 -Investment
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گذاري، دو ویژگی در سرمایه).2002شارپ به نقل از ابزري و دیگران، (بیشتر در آینده 
اهمیت این دو موضوع به این . زمان و ریسک: اند ازمتفاوت و مهم وجود دارند که عبارت

گیرد و مقدار آن معین زمان حال صورت میگذاري، صرف پول، درسرمایهعلت است که در
آید و معموالً با نبود اطمینان آینده به دست میاست؛ در حالی که پاداش حاصل از آن، در

و در ) ي دولتیمانند اوراق قرضه(گردد زمان غالب میدر بعضی مواقع، ویژگی. همراه است
و)عاديسهامخریداختیاريمانند برگه(است مقدممیتبعضی مواقع، ریسک از نظر اه

).1387ابزري و همکاران، () عاديمانند سهام(هستند هر دو مهمدیگر،مواقعدر
گذاران را بدین توان رفتار سرمایهگذار ارائه گردید میبا توجه به تعریفی که از سرمایه

هاي پذیرفته د و فروش سهام شرکتگذراران به خریتمایل سرمایه: صورت تعریف کرد که
. باشدگذاران میشده در بورس اوراق بهادار تهران قصد پژوهشگران از رفتار سرمایه

ها و اگر چه ادبیات زیادي در ارتباط با مدیریت دانش و اثرات آن بر عملکرد شرکت
نگرش ها بري تأثیر مدیریت دانش در شرکتها انجام پذیرفته است، اما نحوهسازمان
گذاران در خرید و فروش سهام این گذاران و در همین راستا بر رفتار سرمایهسرمایه
این پژوهش براي اولین بار این موضوع را مورد . ها کمتر مورد توجه قرار گرفته استشرکت

اندهاي مرتبطی که در این زمینه انجام گرفتهبررسی قرار داده است، از جمله پژوهش
هاي مدیریت دانش بر بررسی تاثیر استراتژي"تحت عنوان ) 2010(1انگپژوهش چوي و ج
هاي است که در این پژوهش بازده غیر عادي تجمعی براي شرکت"ارزش بازار شرکت

دانش مورد هاي مدیریتبا استفاده از استراتژي2003تا سال 1998ایاالت متحده از سال 
هاي مدیریت اکی از آن است که استراتژيهاي این پژوهش حیافته.بررسی قرار گرفتند

هاي به کار رفته در این استراتژي. دانش جهت واکنش در بازار بسیار مناسب هستند
به ) ب(قابلیت استفاده مجدد دانش از طریق فناوري اطالعات و ) الف(پژوهش 

ازار که این واکنش ب. گذاري دانش از طریق گفتگوهاي غیررسمی میان کارکنان بوداشتراك
.ها بستگی داردبندي صنعتبه طبقه

:دهند کهها نشان میپژوهش

1 -Choi & Jong
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هاي انجام گرفتهاي از پژوهشخالصه: 2جدول

موضوعات مورد توجههایافتهپژوهشگر
خانی و همکاران موسی

)1392(

فرایندهاي مدیریت دانش، شامل تولید دانش، تسهیم دانش، بکارگیري و 
ي بر فرهنگ سازمان، ساختار، استراتژي دانشی ذخیره دانش با تاثیرگذار

.تواند منجر به توسعه منابع انسانی شودسازمان و فناوري می

پرداختن به موضوع فرایندهاي مدیریت 
.دانش

ساالرزهی و همکاران 
)1391(

هاي تأکید علمی، بینی مؤلفهسازي دانش قابلیت پیشي اجتماعیمولفه
بینی ي ترکیب دانش قابلیت پیشنهادي؛مؤلفهرعایت، ساختاردهی و یگانگی 

سازي دانش قابلیت ي بیرونیهاي سالمت سازمانی؛ مؤلفهتمامی مؤلفه
ي بینی تأکید علمی، رعایت، حمایت از منابع و نفوذ مدیر و مؤلفهپیش

بینی روحیه، ساختاردهی، حمایت از منابع، نفوذ سازي قابلیت پیشدرونی
.هاي سالمت سازمانی را داردز زیر مؤلفهمدیر و یگانگی نهادي ا

هاي مدیریت دانشتمرکز بر مولفه

فرد و همکاران دانایی
)1390(

و تسهیم دانش ) بجز جوانمردي(بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن 
.همبستگی مثبت وجود دارد

مورد توجه قرار دادن تأثیر پذیرفتن 
مدیریت دانش از ابعاد رفتار شهروند

.سازمانی

)1390(نکودري و یعقوبی 

در بین عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش، عوامل فناوري اطالعات و 
دار بوده و عوامل فرهنگ سازمانی براي تسهیل مدیریت دانش معنی

استراتژي و ساختار، بعنوان عامل تأثیرگذار بر تسهیل مدیریت دانش، 
ر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی از میان چهار متغی. داري وجود نداردمعنی

مهمترین عامل تأثیرگذار جهت تسهیل مدیریت دانش و عامل استراتژي 
.کمترین اهمیت را بر تسهیل مدیریت دانش دارند

تمرکز بر عوامل تسهیل کننده مدیریت 
.دانش در سازمان

چه و حسومیانقره
)1389(

سازي، ع، درونیخلق، تجمی(اي دانش هاي فرآیند چرخهدر میان مولفه
ترین رابطه را با کسب و ، خلق و کاربرد دانش قوي)اشتراك و کاربرد دانش

.حفظ مزیت رقابتی پایدار دارد
.توجه به تأثیر ابعاد مدیریت دانش

باورصاد و همکاران
)1389(

ي میان ي مثبت میان مدیریت دانش و عملکرد سازمان و رابطهرابطه
اثبات ) با میانجیگري عملکرد سازمان(ی سازمان مدیریت دانش و عملکرد مال

داري بین ي معنیها مبین عدم وجود رابطهشده است، به طور کلی یافته
.مدیریت دانش و عملکرد مالی است

تمرکز بر تأثیر کلی مدیریت دانش بر 
عملکرد سازمانی و در این راستا عملکرد 

.مالی شرکت

)1387(دهقان 

گریز از «، 1»نظریه انتظار«: مالیه رفتاري شاملسه عنصر اصلی چارچوب 
هاي است که هریک از این عناصر خصیصه3»قوه خود کنترلی«و2»ندامت

گیري خرید یا فروش یک سهم را گذار در فرآیند تصمیماصلی رفتار سرمایه
.در بازار مشخص خواهند ساخت

توجه به عوامل رفتاري مؤثر بر رفتار 
گذاري به سرمایهگذار در تمایلسرمایه

و مطالعات مربوط به شناسایی فرآیند 
گذاران و طراحی و گیري سرمایهتصمیم

گیري آنان در بازار تبیین الگوي تصمیم
.سرمایه در شرایط عدم اطمینان

به نقل از ) 1975(4وارتون
)1387(دهقان 

گذاري و فرآیند ترکیب پرتفوي توسط بر سرمایه5»متغیرهاي جمعیتی«
.گذاران مؤثر استایهسرم

گذاران از تأثیرپذیر بودن سرمایه
.متغیرهاي جمعیتی

6کوهن و همکارانش

به نقل از دهقان ) 1975(
)1387(

گریزي اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را شواهد تجربی کاهش ریسک
.نددهاي معتبر جهان ارائه نمودر بورس

گذاران و توجه به ثروت و ریسک سرمایه
.گذاريتباط میان آنها با سرمایهار

1 -Prospect Theory
2 -Regret aversion
3 -Self - Control
4 -Wharton
5 -Demographic variable
6 -Cohn et al
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به ) 1992(1رایلی و چو
)1387(نقل از دهقان 

گریزي افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیالت افراد دریافتند که بین ریسک
با افزایش درآمد، ثروت و تحصیالت افراد، درجه . داري وجود داردرابطه معنی

بین سن افراد و ولی . پذیري آنها نیز افزایش خواهد یافتریسک
.ي عکس وجود داردپذیري رابطهریسک

گذاران با پذیري سرمایهتوجه به ریسک
توجه به سن، درآمد، ثروت و تحصیالت 

افراد و ارتباط آنها با رفتار 
.گذارانسرمایه

به نقل از 2لبرون و همکاران
)1387(دهقان 

به مالحظات گریزي افراد تابعی از عوامل درونی شخص است ودرجه ریسک
.بیرونی بازار ارتباطی ندارد

گیري توجه به تأثیرپذیري تصمیم
.گذاران از عوامل درونیسرمایه

) 1977(3لولین و همکاران
)1387(به نقل از دهقان 

گذاري افراد و سن، جنسیت و تحصیالت افراد رابطه بین ترجیحات سرمایه
.داري وجود داردمعنی

گذاران گیري سرمایهتأثیرپذیري تصمیم
از سن، جنسیت و تحصیالت

)1987(بارنیول 
)1387(به نقل از دهقان 

توان بر اساس خصوصیات سبک زندگی، گذار در بازار را میرفتار سرمایه
.بینی نمودگریزي و شغل فرد پیشمیزان ریسک

تمرکز بر خصوصیات سبک زندگی، 
گریزي و شغل میزان ریسک
.گذارانسرمایه

) 1994(4ناجی و اُبن برگر
)1387(به نقل از دهقان 

متغیر را که در هفت گروه از عوامل 34ي پیمایشی تاثیر در یک مطالعه
. بندي نمودند را بر تصمیمات خرید یک سهم مورد بررسی قرار دادنددسته
ردن حداکثر ک(دهد که معیارهاي کالسیک هاي تحقیق آنها نشان مییافته
گذاران محسوب گذار بر تصمیمات سرمایهمهمترین عوامل تاثیر) ثروت

گذاران در انتخاب یک سهم معیارهاي مختلفی را اگرچه سرمایه. شوندمی
.گیرندبکار می

گذاران در توجه به ثروت سرمایه
هاي آنهاگیريتصمیم

)1998(5اپستاین
)1387(به نقل از دهقان 

. گذار حقیقی را مورد بررسی قرار دادی بر رفتار سرمایهتاثیر اطالعات اجتماع
ها ي شرکتهاي تحقیق او بیانگر این است که گزارشات مالی سالیانهیافته

. باشندگذاران نداشته و بی ارزش میتاثیر چندانی بر تصمیمات سرمایه
دهد که اطالعات مربوط به ایمنی همچنین نتایج این پژوهش نشان می

هاي محیطی شرکت از عواملی است که فیت محصول، فعالیتمحصول، کی
عالوه اکثر به. گذاران استاطالعات مربوط به آنها مورد تقاضاي قوي سرمایه

سهامداران مایلند که وضعیت روابط کارگري، جایگاه اخالقی شرکت و 
.هاي اجتماعی شرکت به سهامداران گزارش شوددرگیري

تماعی تمرکز بر تأثیر اطالعات اج
گذاران در ها بر رفتار سرمایهشرکت

.گذاريتمایل به سرمایه

گذاران و قصد آنها جهت عوامل روانی به طور قابل توجهی بر رفتار سرمایه)1387(دهقان 
.گذاري تأثیر داردسرمایه

گیري توجه به تأثیرپذیري تصمیم
.گذاران از عوامل روانیسرمایه

زاده محمدي و قاضیتوکلی
)1388(

تري گذاري بورس اوراق بهادار تهران تأکید بیشگران و مدیران سرمایهتحلیل
ي تجزیه و تحلیل بنیادي و تکنیکال هاهاي سنتی یعنی تکنیکبر تکنیک

.هاي تجزیه و تحلیل پرتفوي دارندهاي جدید یعنی تکنیکنسبت به تکنیک

ي تجزیه و تحلیل هاتأکید بر تکنیک
ال در تصمیمات بنیادي و تکنیک
.گذاريسرمایه

محمدي و همکاران 
)1389(

ازمستمروجمعیصورتبهتهرانبورس اوراق بهاداردرگذارانسرمایه
.کنندمیتبعیتبازارعامل

رفتار جمعی و تأثیر بر رفتار 
.گذارانسرمایه

)1390(باغومیان 
ي پذیرفته شده در هاگذاران در نزد شرکتروند رو به رشد اثر رفتار سرمایه

نتیجه گرفته 1387تا 1378ي زمانی بورس اوراق بهادار تهران براي دوره
.شد

گذاران به عنوان عامل رفتار سرمایه
گیري ي تصمیمعاملی مهم در حوزه

.گذاريسرمایه

تغییراتبانقد عملیاتی،هايجریانمتغیرنتیجه حاصل گردید که فقط)1390(مرادي و احمدي 
.معناداري داردرابطهايسرمایهرجمخا

تأثیر متغیرهاي حسابداري بر 
.گذارانگیري سرمایهتصمیم

طینت و حاجیان خوش
)1387(

. گیري شد که افزایش سود تقسیمی بر حجم معامالت سهام مؤثر استنتیجه
گذاران نسبت به خبر افزایش العمل سرمایهعکسهمچنین نتیجه گرفتند که

.العملی کوتاه مدت استعکستقسیم سود، 

تأثیر متغیرهاي حسابداري بر 
.گذارانگیري سرمایهتصمیم

1 -Riley and Chow
2 -LeBaron et al
3 -Lewellen et al
4 -Nagy and Obenberger
5 -Epstein
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شود که بحث رفتار بیان گردید آشکار می) 2(اي که در جدول با وجود پیشینه
گذاران در رفتار سرمایه. ي مالی رفتاري بحث شده استگذاران بیشتر در زمینهسرمایه
همچنین مطالعات نشان . شناختی بوده استامل روانهاي پیشین متأثر از عوپژوهش

در این . اندگذاران را تحت تأثیر خود قرار دادهدهد که متغیرهاي مالی نیز رفتار سرمایهمی
گذاري در بورس گذاران در تمایل به خرید و فروش سهام و سرمایهپژوهش نیز رفتار سرمایه

گذاران که متأثر از وجود مدیریت دانش در هاوراق بهادار تهران با تأثیر از نگرش سرمای
.باشد، بررسی شده استهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت

هاي پژوهشالگوي مفهومی و فرضیه
چارچوب نظري این وصورت گرفتهداخلی و خارجیمطالعاتمبانی تئوریک،بر اساس

.دگردمیبه صورت زیر ترسیم ، الگوي مفهومیپژوهش

الگوي مفهومی پژوهش: 1نمودار

متغیرهاي مستقل و (پژوهش در ارتباط با متغیرهاي اصلی پژوهش ي هامبنا، فرضیهاینبر
:شده استمطرحبه صورت زیر )وابسته

هادار اوراق بشده در بورس هاي پذیرفتهگذاران در شرکتسرمایهنگرشمدیریت دانش بر - 
.مؤثر استتهران

اوراق شده در بورس هاي پذیرفتهگذاران در شرکتگذاران بر رفتار سرمایهسرمایهنگرش- 
.مؤثر استبهادار تهران

ش
 دان

یت
دیر

م
خلق دانش

دانشتسهیم

دانشبکارگیري

سازي دانشذخیره

گذاراننگرش سرمایه

گذارانرفتار سرمایه



21سرمایه گذارانتحلیل اثرات  مدیریت دانش بر نگرش و رفتار 

اوراق بهادار شده در بورس هاي پذیرفتهگذاران در شرکتمدیریت دانش بر رفتار سرمایه- 
.مؤثر استتهران

نگرشبر )مدیریت دانش(د متغیر مستقل پژوهش عالوه بر این جهت سنجش اثرات ابعا- 
:فرعی دیگري به شرح ذیل مطرح و آزمون شده استيهاگذاران فرضیهسرمایه

اوراق بهادار شده در بورس هاي پذیرفتهدر شرکتگذارانخلق دانش بر نگرش سرمایه- 
.تهران مؤثر است

اوراق بهادار شده در بورس تههاي پذیرفدر شرکتگذارانتسهیم دانش بر نگرش سرمایه- 
.تهران مؤثر است

اوراق بهادار شده در بورس هاي پذیرفتهدر شرکتگذاران بکارگیري دانش بر نگرش سرمایه- 
.تهران مؤثر است

اوراق شده در بورس هاي پذیرفتهدر شرکتگذارانسازي دانش بر نگرش سرمایهدخیره- 
.بهادار تهران مؤثر است

هششناسی پژوروش
جهت مدیریت ) 2009(1ي فونگ و چويي اصلی پرسشنامهدر پژوهش حاضر نسخه

گذاران گیري و شناخت ابعاد نگرش سرمایهي محقق ساخته جهت اندازهدانش و پرسشنامه
هاي گذاري در شرکتگذاران در تمایل به سرمایهنسبت به شرکت دانشی و رفتار سرمایه

گویه 25ي اصالح شده داراي پرسشنامه. اندقرار گرفتهداراي مدیریت دانش مورد استفاده
خلق دانش، است که شامل ) براي هر شاخص یک پرسش(جهت ابعاد مدیریت دانش 

گویه براي سنجش 8باشد و سازي دانش میتسهیم دانش، بکارگیري دانش و ذخیره
مورد ) 1392(گذاران بر اساس پژوهش رستمی نوروزآباد متغیرهاي نگرش و رفتار سرمایه

1دامنۀ مقیاس (اي درجهپنج2از طیف لیکرتهابراي تدوین پاسخ. گیرداستفاده قرار می
گیري هاي اندازهترین مقایسکه یکی از رایج) براي کامالً موافق5براي کامالً مخالف و 

- پژوهش بر اساس هدف، کاربردي.رود، استفاده شده استهاي بسته به شمار میپاسخ
ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و به طور فی است و روش آن بر اساس نحوة گردآوري دادهتوصی

. یابی معادالت ساختاري استاخص از نوع مدل

1 -Fong & Choi
2 -Likert-type Scale
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ي آماري و نمونهجامعه
هاي پذیرفته بر این اساس شرکت. دهندي آماري این پژوهش را دو گروه تشکیل میجامعه

گذاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان و همچنین سرمایهشده در بورس اوراق بهادار تهران 
هاي انتخاب شده به با توجه به اینکه نوع صنعت. اندقلمرو مکانی در این پژوهش انتخاب شده

16باشند لذا تعداد ي پژوهش؛ صنایع خودرو، مواد دارویی، سیمان و شیمیایی میعنوان نمونه
22شرکت در صنعت سیمان و 21ر صنعت مواد دارویی، شرکت د17شرکت در صنعت خودرو، 

ي آماري اول انتخاب به عنوان نمونه از جامعه) شرکت76مجموعاً (شرکت در صنایع شیمیایی 
ها فرستاده شد که ي آماري اول براي کل کارکنان این شرکتها براي جامعهپرسشنامه. شدند
هاي کامال تکمیل نشده عداد با حذف پرسشنامهپرسشنامه برگشت داده شد و از این ت327تعداد 

ي آماري دوم یعنی در جامعه. پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شد319و معیوب، تعداد 
است، لذااي نامحدودجامعهاین مسئله کهبا توجه بهگذاران بورس اوراق بهادار تهرانسرمایه

:استشدهگیري استفادهنمونهبراي)ودي نامحدجامعه(کوکران فرمولازپژوهشایندر

که تعداد . دهدنفر نشان می384ها راگیري فوق، تعداد نمونهبر اساس فرمول نمونه
353پرسشنامه برگشت داده شد و در نهایت 377پرسشنامه توزیع گردید، 390

. آوري گردیدي مناسب جهت تجزیه و تحلیل جمعپرسشنامه
اند لذا جهت ایجاد ي آماري این پژوهش را دو گروه تشکیل دادهجامعهبا توجه به اینکه

هاي هاي این دو گروه در تجزیه و تحلیل، تعداد پرسشنامهتناسب میان پرسشنامه
با الزم به توضیح است که . پرسشنامه تقلیل یافت319به تعداد 353گذاران از سرمایه

هاي پذیرفته شده گذاران و شرکتگروه سرمایهي آماري پژوهش به دوتوجه به اینکه جامعه
ي مربوط اي توضیحی در ابتداي پرسشنامهشود لذا در نامهبورس اوراق بهادار تقسیم میدر 

گذاران با توجه گذاران مدیریت دانش و سازمان دانشی توضیح داده شد و سرمایهبه سرمایه
.بیان کردندبه این توضیحات از سازمان دانش محور نگرش خود را 
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برآورد مدل و تحلیل نتایج
)قابلیت اعتماد(پایایی 

هر . در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است
و یا بیشتر 7/0ي تجربی آلفا باید طبق قاعده. چه آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود

.دهدنتایج آزمون پایایی را ارائه می) 3(جدول . اراي پایایی به شمار آوردرا دباشد تا بتوان مقیاس 

هانتایج آزمون پایایی گویه: 3جدول
ضریب آلفاي کرونباخ هاگویه ابعاد

803/0 KC1….KC7 خلق دانش
787/0 KS1….KS6 تسهیم دانش
877/0 AK1….AK7 بکارگیري دانش
890/0 SK1….SK7 انشسازي دذخیره
886/0 IA1….IA6 گذاراننگرش سرمایه
762/0 IB1….IB2 گذارانرفتار سرمایه

هاي پژوهشداده: مأخذ

بوده و گویاي 7/0با توجه به جدول باال مقدار آلفاي کرونباخ براي هر شش سازه بیشتر از 
.ها براي یک تحقیق اکتشافی استآوري دادهمطلوب بودن ابزار جمع

ريمعادالت ساختا
یک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار نیرومند از خانوادة رگرسیون 1مدل معادالت ساختاري

دهد است که به محقق امکان می2تر بسط مدل خطی کلیچند متغیري و به بیان دقیق
تحلیل مدل معادالت . ي همزمان مورد آزمون قرار دهداي از معادالت رگرسیون را به گونهمجموعه

تحلیل ساختاري کوواریانس یا روابط خطی : توان توسط دو تکنیک انجام دادمیساختاري را 
برمتغیرچندزمانهمدارجهتآثاراقتصادسنجیدر. 4و حداقل مربعات جزئی3لیزرلساختاري
.استگرفتهقرارمطالعهموردبسیارزمانهممعادلههايمدلبرچسبتحتدیگر،متغیرهاي

ي روابط بین هایی دربارهیک رویکرد آماري جامع براي آزمون فرضیهمدل معادالت ساختاري
گیري شده متغیرهایی متغیرهاي اندازه. گیري شده و متغیرهاي مکنون استمتغیرهاي اندازه

1 -SEM
2 -GLM
3 -LISREL
4 -PLS
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گیري کرد، این متغیرها را متغیرهاي مشاهده توان مشاهده و اندازههستند که به طور مستقیم می
به طورمتغیرهاي مکنون متغیرهایی هستند که. نامندآشکار نیز میشده، شاخص و یا متغیرهاي

گیري شده استنباط شوند، این مستقیم قابل مشاهده نیستند و باید از طریق متغیرهاي اندازه
تکنیک . شوندگیري شده نشان داده میمتغیرها توسط کوواریانس بین دو یا چند متغیر اندازه

تعمیم تحلیل - ، تحلیل مسیر)1گیريمدل اندازه(تحلیل عاملی : استاي از دو تحلیلآمیزهلیزرل
گیري گیري، سنجش روابط بین متغیرهاي اندازهمنظور از مدل اندازه). 2مدل ساختاري(رگرسیون 

به بیان دیگر این مدل . هاي متغیرهاي مکنون استشده و متغیرهاي مکنون توسط شناسایی سازه
اند و یا از طریق مکنون چگونه با متغیرهاي قابل مشاهده مرتبطکند که متغیرهاي مشخص می

. اندها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنونشوند و هر یک از شاخصآنها سنجیده می
به بیان دیگر هدف این . منظور از مدل ساختاري، صرفاً روابط علّی بین متغیرهاي مکنون است

مستقیم متغیرهاي مکنون مستقل بر متغیرهاي مکنون غیرمدل کشف هر دوي اثرات مستقیم و 
هاي مدل معادالت ساختاري آن است که متغیرهاي مکنون خطاي یکی از مزیت. وابسته است

.تصادفی ندارند
گذارانمدیریت دانش و رفتار سرمایهساختاريمدل: 2نمودار

Chi-Square=823.67 DF=484 P-value=0.000 RMSEA=0.074

1 -Measurement model
2 -Structural model

ش
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خلق دانش

دانشتسهیم

دانشبکارگیري

سازي دانشذخیره

گذارانسرمایهنگرش 

گذارانرفتار سرمایه

65/0

80/0

83/0

37/0

91/0

82/0
93/0
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1ارزیابی برازش مدل

و ) بر اساس مدل(ي ماتریس کوواریانس برآورد شده براي جامعه ارزیابی برازش مدل با مقایسه
آید، به دست می) هاي مشاهده شدهبر اساس داده(ماتریس کوواریانس نمونه   S θ  . در

) - یا (+ ، اول دقت در عالئم ضرایب مسیر تحلیل مسیر سه کار اساسی است که باید انجام دهیم
دار بودن ضرایب و سوم به کار بردن براي تعیین جهت روابط علّی، دوم تعیین مدل در صورت معنا

براي اطمینان از خوبی برازش حجم نمونه . آزمون مجذور کاي خوبی برازش، براي کل مدل است
ي مدل معادالت ساختاري نیز انجام همین مراتب برا. شودمورد توصیه می200تا 100بین 
ها و حجم نمونه است، گیرد، ولی مشکل اصلی این است که مجذور کاي تحت تأثیر توزیع دادهمی

زیاد است این شاخص تقریباً همیشه از ) پاسخگوها(ها به این ترتیب در مواردي که تعداد آزمودنی
هاي برازندگی دیگري استفاده از شاخصحل براي این مسئله هیک را. دار استنظر آماري معنا

اي و واریانس تبیین برازش تطبیقی یا مقایسه: گیرندها در دو دسته قرار میاین شاخص. است
است، هر چه شاخص بزرگتر 1و 0ها به جز یکی از آنها بین ي تمامی این شاخصاندازه. شده

ترین مهم. است90/0ها قل این شاخصاي که مالك حداباشد به برازش بهتري اشاره دارد به گونه
گیرند و به تبیین ي دوم قرار میهاي برازندگی روابط خطی ساختاري که در دستهشاخص

و جذر برآورد واریانس 3ي برازندگی، شاخص تعدیل شده2پردازند، شاخص برازندگیواریانس می
.هستند4خطاي تقریب

هاي خوبی برازشدامنۀ شاخص: 4جدول
برازندگیشاخص  برازش قابل قبول برازش خوب مقادیر بدست آمده
67/823 22df χ 3df  20 χ 2df  2χ

000/0 .01 p .05  .05 p 1.00  p value

7004/1 22 χ df 3  20 χ df 2  2χ df
024/0 .05 RMSEA .08  0 RMSEA .05  RMSEA
98/0 .90 GFI .95  .95 GFI 1.00  GFI
92/0 .85 AGFI .90  .90 AGFI 1.00  AGFI

)1996، 6مان؛ ال1995، 5هویل: (مأخذ

1 -Assessing fit of the model
2 -Goodness-of-Fit Index (GFI)
3 -Adjusted Goodness-of-Fit Index( AGFI)
4 -Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
5 -Hoyle
6 -Ullman
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اي هکه داده) 4(و همچنین ستون سمت چپ جدول ) 4(هاي فوق و جدول با استناد به شکل
توان نتیجه گرفت که برازش مدل باشد میاستخراجی از تخمین مدل لیزرل و خروجی لیزرل می

.در حالت برازش خوب قرار دارد

گیري و پیشنهادهانتیجه
ي قابل توجه این است نکته. دهدنتایج برآورد مدل ساختاري پژوهش را نشان می) 5(جدول 

شود، فقط هاي باال مشاهده میمانطور که در شکلکه بر اساس مدل پیشنهادي این مطالعه، ه
.به صورت کامل این اثرات بیان گردیده است) 5(که در جدول . باشدداراي اثر مستقیم می

)مدل ساختاري(نتایج تحلیل مسیر : 5جدول
مسیر

مسیر مستقیمبهاز
)1(

مسیر 
غیرمستقیم

)2(

اثر کل
)2(+)1(

65/0گذارانسرمایهنگرشدانش   مدیریت
26/5 --

65/0
26/5

37/0گذاراننگرش سرمایهخلق دانش
23/3 --

37/0
23/3

91/0گذاراننگرش سرمایهتسهیم دانش
77/3 --

91/0
77/3

82/0گذاراننگرش سرمایهبکارگیري دانش
64/3 --82/0

64/3
93/0گذاراننگرش سرمایهسازي دانشذخیره

22/4 --
93/0
22/4

80/0گذارانرفتار سرمایهگذاراننگرش سرمایه
83/5 --

80/0
83/5

53/0گذارانرفتار سرمایهمدیریت دانش 
98/7

36/0
31/4

89/0
91/6

.هستندمسیرهاtاعداد ردیف باال ضرایب مسیر و اعداد ردیف پایین مقادیر : توجه
)هاي پژوهشداده: (مأخذ
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ي دهد که کلیهیابی معادالت ساختاري در جهت آزمون فرضیات نشان مینتایج مدل
هاي مورد بر این اساس ابعاد مدیریت دانش در شرکت. گردندفرضیات پژوهش تأیید می

نگرش گذاران هستند و همچنیندار و مستقیمی بر نگرش سرمایهمطالعه داراي تأثیر معنی
در این پژوهش .گذاران در جهت خرید و فروش سهام تأثیر مستقیمی داردبر رفتار سرمایه

شده در بورس اوراق بهادار تهران بر هاي پذیرفتهبه بررسی اثرات مدیریت دانش در شرکت
مدیریت. گذاري در بازار بورس پرداخته شده استگذاران در تمایل به سرمایهرفتار سرمایه

دانشمدیریتازکه سازمانیزمانیبنابراین.داردمثبتیتاثیرعملکرد سازمانیبردانش
تسهیم دانشوتشخیصتواناییبهدادناهمیتاز طریقراخودعملکردکندمیاستفاده
دهیپاداشودانشتسهیمتشویقفرهنگجدید،دانشایجادتواناییسازمان،درموجود

.دهندمیگسترشارزشيکنندهدانش ایجادویادگیريبه
توان گفت ابعاد مدیریت دانش یعنی بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر می

سازي دانش داراي تأثیر معنادار و خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیري دانش و ذخیره
گذاران نیز داري اثر مستقیم وگذاران هستند و نگرش سرمایهمستقیم بر نگرش سرمایه

گذاري سرمایهگذاران بیشتر گرایش بهیعنی سرمایه. گذاران هستندمعنادار بر رفتار سرمایه
آنچه در نتایج حائز . سازي شده باشدن شرکت مدیریت دانش پیادهدر شرکتی دارند که در آ

سازي دانش و تسهیم دانش به ترتیب با ضرایب مسیر اهمیت است این نکته است که ذخیره
ي اطالعات و تسهیم لذا اشائه. گذاران دارندبیشترین تأثیر را بر نگرش سرمایه93/0و 91/0

تواند نگرش سازي دانش نهادینه شده در سازمان میدانش در سازمان و همچنین ذخیره
آنچه از این پژوهش نتیجه گرفته شد با نتایج . گذاران به آن سازمان را تقویت بخشدسرمایه
1و چوي و جونگ) 1389(؛ باورصاد و همکاران )1389(ومیان چه و حسهاي قرهپژوهش

هاي ذکر شده پژوهشگران تأثیر مدیریت دانش باشد، در پژوهشدر یک راستا می) 2010(
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کردند که نتایج نشان بر عملکرد شرکت

.ها خواهد بودداد مدیریت دانش در جهت بهبود عملکرد این شرکت

1 -Choi & Jong
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و مأخذمنابع
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاري در ). 1387(ابزري، مهدي؛ صمدي، سعید، تیموري، هادي -1

ي دو فصلنامه). اي اصفهانبورس اوراق بهادار منطقه: ي مورديمطالعه(سهام در بورس اوراق بهادار 
.زمستان، پاییز و 10، ش 5پژوهشی جستارهاي اقتصادي، س -علمی

مدیریت دانش در سازمان، چاپ اول، انتشارات ). 1385(ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل -2
.پیوند نو

تأثیر نوسانات تولیدي ). 1389(طبري، ناصرعلی و طبري، حنانه زادهاحمدي، موسی؛ یداهللا-3
لعات کمی در ي مطاگذاري در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامههاي اقتصادي بر سرمایهبخش

.مدیریت
مدیریت دانش مشتري رویکردي براي کسب مزیت ). 1386(اخوان، پیمان و حیدري، صفاناز -4

.40تا صفحه 24؛ از صفحه 18، شماره 5رقابتی، مدیریت فردا؛ دوره 
، ناشر مولف )مفاهیم، مدل ها، اندازه گیري و پیاده سازي(مدیریت دانش ). 1386(افرازه، عباس 

.،چاپ دوم
شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون، روان). 1371(آلپورت، گوردن دبلیو و جونز، ادوارد اي -5

.محمدنقی منشی طوسی، مشهد، آستان قدس رضوي، چاپ اول
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، ، بررسی روند اثر رفتار سرمایه)1390. (باغومیان، رافیک- 6

.12ي ارهتحقیقات حسابداري و حسابرسی، شم
بررسی رابطه بین مدیریت دانش ). 1389(الدین باورصاد، بلقیس؛ حبیبی، لیال و توانبخش، حسام-7

اولین همایش ملی هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و عملکرد سازمان در شرکت
.مدیریت

گذار و تحلیل ، بررسی رفتار مدیران سرمایه)1388. (زاده، مصطفیمحمدي، محمد و قاضیتوکلی-8
-اوراق بهادار تهران، دوماهنامه علمیگران مالی در مورد پیش بینی بازار و انتخاب سهام در بور س 

.35ي ي جدید، شمارهدوره–پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال شانزدهم 
- ي تدبیرمدیریت دانش در سازمان، ماهنامه). 1387(جعفري، مصطفی و کالنتر، سیدکیانوش، -9

.142شماره -سال چهاردهم
رسی و تبیین نقش مدیریت دانش بر). 1391(حاجی کریمی، عباسعلی و منصوریان، تالین -10

بازرگانی، سال مدیریتهايکاوشپژوهشی-علمی يمشتري در بهبود عملکرد سازمانی، فصلنامه
.8ي چهارم، شماره

، تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار )1387(طینت، محسن و حاجیان، نجمه خوش-11
.51حسابرسی، شماره هاي حسابداري واقتصاد ، بررسی: گذاران، نشریهسرمایه
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تأملی بر ارتقاء تسهیم ). 1390(فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد و حسینی، سید مجتبی دانایی-12
وزارتخانه مسکن و شهرسازي و وزارتخانه راه : مورد مطالعه(دانش در پرتو رفتار شهروندي سازمانی 

.63- 84صفحه ، پژوهشهاي مدیریت عمومی، سال چهارم ، شماره چهاردهم، )و ترابري
گذاري ، بررسی عوامل روانی تأثیر گذار بر قصد افراد به سرمایه)1387. (دهقان، عبدالمجید-13

.ي کارشناسی ارشدسهام در بورس اوراق بهادار، پایان نامه
گذاري ، بررسی عوامل روانی تأثیر گذار بر قصد افراد به سرمایه)1387. (دهقان، عبدالمجید-14

.45تا 40، از ص74ي اقتصاد بورس، شماره راق بهادار، نشریهسهام در بورس او
گذاران در تمایل به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه). 1392(رستمی نوروزآباد، مجتبی -15

ي کارشناسی نامه، پایان)گذاران بورس اوراق بهادار تهرانسرمایه: مورد مطالعه(گذاري مجدد سرمایه
.بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجي مدیریتارشد، رشته

ارایه ي الگوي پیاده سازي مدیریت ). 1387(زاده، مونا و شاهی، نساء زعفریان، رضا؛ اسماعیل- 16
.ي دومدانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسط، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیري سرمایه . )1388(ساعدي، رحمان و مختاریان، امید -17
.3ي گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداري مالی، سال اول، شماره

هاي مدیریت مولفه). 1391(ساالرزهی، حبیب اهللا؛ مرادزاده، عبدالباسط و عربنقش، عباس -18
راه و شهرسازي جنوب استان ياداره: مورد مطالعه(هاي سالمت سازمانی بینی مؤلفهدانش در پیش

.85- 108هاي مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هجدهم، صفحه ، پژوهش)سیستان و بلوچستان
مدیریت منابع ). 1387(سیدجوادین، سیدرضا؛ فراحی، محمدمهدي و فراحی، محمدعلی -19

ایران انسانی، نگرشهاي کارکنان و توسعه مدیریت دانش در سازمان، فصلنامه علوم مدیریت
3)9:(43 -72.

ي بین مدیریت دانش و نوآوري رابطه). 1391(رضا؛ انواري، علی و افتخاري، لیال طالقانی، غالم-20
.1ي ي بیمه، سال بیست و هفتم، شمارهسازمانی در یک شرکت بیمه، پژوهشنامه

و نرخ بررسی رابطه فرایند چرخه اي دانش). 1389(چه، منیژه و حسومیان، محمدرضا قره-21
.24تا ص 9، از ص 3انداز مدیریت دولتی، شماره بازده سرمایه، چشم

.شناسی اجتماعی، تهران، بعثت، چاپ اولروان). 1373(کریمی، یوسف -22
تجزیه و تحلیل ). 1389(ارضی، غالمحسین محمدي، شاپور؛ راعی، رضا؛ قالیباف، حسن و گل-23

ي بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت، مجلهگذاران در بورس اوراقرفتار جمعی سرمایه
).4(هاي حسابداري مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی پژوهش
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بررسی ). 1387(فمی، حسین و جعفرنژاد، احمد مختارنیا، محمد؛ رضوانفر، احمد؛ شعبانعلی-24
هاي اطالعاتی آوريگیري فنرابطه بین نگرش و میزان مهارت کارشناسان ترویج کشاورزي در بکار

.225-215)): ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزي(1(2-39و مدیریت دانش، علوم کشاورزي ایران؛ 
ها گذاري شرکتتعیین عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه). 1390(مرادي، جواد و احمدي، غالمرضا -25

سوم، شماره دوم، شماره پیاپی هاي حسابداري مالی، سال ي بازارهاي ناقص، مجله پژوهشدر عرصه
)8.(

.32تا 12، از ص 46مدیریت دانش ، مجله اصالح و تربیت ، شماره ). 1384(موسوي، عبا س - 26
ارائه مدل تبیین رابطه ). 1392(پور، طهمورث و وظیفه، زهرا خانی، محمد؛ حسنقلیموسی

هاي مدیریت عمومی، پژوهشفرایندهاي مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی، 
.49-70سال ششم، شماره بیست و دوم، صفحه 

بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در ). 1390(و یعقوبی، نورمحمد نکودري، مریم-27
-119هاي مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحه سازمان مدیریت بحران، پژوهش

95.
رابطه بین مدیریت دانش ). 1389(ی؛ هویدا، رضا و مقدم، اعظم بخت، اکرم؛ سیادت، سیدعلنیک-8

هاي رهبري مدیران گروه هاي آموزشی از دیدگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی با سبک
.224-216)):14پیاپی (2(7اصفهان، مدیریت اطالعات سالمت؛ 

مدیریتآمیزموفقیتجرايااصلیعواملبندياولویتوتعیین). 1388(والمحمدي، چنگیز -29
.16فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ) پژوهشگر(کشور،توسطموکوچکهايسازماندانش در
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