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مدیریت عمومیپژوهش های : منبع
1393سال هفتم ، شماره بیست و پنجم ، پاییز 

33-5صفحه 



چکیده 

درذاریسرمایهگبرایسرمایهگذارانرفتاربردانشمدیریتاثراتشناساییپژوهشاینهدف
پژوهشایندرمیانجیمتغیرعنوانبهنیزگذارانسرمایهنگرش.استتهرانبهاداراوراقبورس
اساسربپژوهشنوع.استشدهاستفادهپرسشنامهازهادادهجمعآوریبرای.استشدهاستفاده
تگیهمبسنوعازوتوصیفی،هادادهگردآوریینحوهاساسبرآنروشواستکاربردی،هدف

تکپژوهشهاینوعازنیززمانیمقطعنظراز.استساختاریمعادالتنوعازاخصطوربهو
.استمقطعی



چکیده

ونتهرابهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایگروهدوپژوهشاینآمارییجامعه•
آماری،یجامعهدواینازوباشدمیتهرانبهاداراوراقبورسدرگذارانسرمایههمچنین

به.دگرفتنقراربررسیموردشرکتهاکارکنانازنفر319همچنینوگذارانسرمایهازنفر319
شدهستفادهاساختاریمعادالتمدلیابیتکنیکازپژوهشمتغیرهایبینروابطبررسیمنظور
وعنادارماثردارایآنابعادودانشمدیریتکهاستآنازحاکیتحلیلوتجزیهنتایج.است

برستقیمیماثرداراینیزگذارانسرمایهنگرشوباشندمیسرمایهگذاراننگرشبرمستقیمی
استشدهارائهپژوهشپایاندرپیشنهادهایینهایتدر.استگذارانسرمایهرفتار



مقدمه

قتصادی،امختلفبخشهایدرگذاریسرمایهبرایبلندمدتمنابعتأمینهدفباسرمایهبازار•
میان،ینادرکهنمایدمیایفاپیشرفتهکشورهایاقتصادییتوسعهورشددرایعمدهنقش
بورسیاصلنقش.باشدمیمطرحسرمایهبازاربخشتریناصلیعنوانبهبهاداراوراقبورس
دینگینقواندازهاپسهدایتوجذب،سرمایهبازارتشکیلاساسیرکنعنوانبهبهاداراوراق

مولّدگذاریسرمایهطرفبهآندادنجهتوبهینهمسیرهایبهجامعهیپراکندهوسرگردان
است



مقدمه

تبدیلدانشبهمحسوسوفیزیکیمنابعازمعاصراقتصاددرسازمانیرقابتپذیریبنیانواساس•
برایتیحیاعواملگذشتهدرکهزمینوخاممواد،نقدینگیجدید،یهزارهبهورودبااستشده

.انددادهدستازراخودسابقاهمیت،شدندمیمحسوبسازمانهارشدوتشکیل



مقدمه

عمدهوسریعتغییراتباکهدهندادامهخودحیاتوبقاءشرایطیدربایدسازمانهاوکشورها•
مهمتریننعنوابهدانشامروزه.باشدمیدانشمدیریتمبنایبرتغییراتاینهمگیاست،همراه
غیرهوینوآورسازمانی،تحولرقابتی،مزیتایجادبرایمحرکیوسازمانیکداراییوسرمایه

تطبیعایندارایداراییها،دیگرانواعبامقایسهدردارایی،اینمیرودشماربهسازماندر
دارایی  اینیتمدیرشودمیافزودهآنارزشبهشوداستفادهبیشترچههرزیرااست؛منحصربهفرد

یکاجرایکهطوریبهنمودهجلبخودبهرازیادیتوجهگذشتههایدههطولدرنامشهود
یتموفقالزامیشرطمحور،دانشسازمانیکبهشدنتبدیلودانشمدیریتمؤثرراهبرد

استمعروفمحوردانشاقتصادیدورهبهکهاستدورهایدرسازمانها



مقدمه

عصرورقابتیشرایطدرشرکتهاموفقیتعواملمهمترینازیکیسازمانیدانشمدیریت•
راخوددانشسازمانها،ازشماریامروزهکهاستحدیبهموضوعایناهمیت.استاطالعات

شرکتهاندیبدرجهبرایشاخصینیزوسازمانفکرییسرمایهیمنزلهبهومیکننداندازهگیری
موفقیتدراساسیوضروریبخشیمثابهبه،دانشمدیریت.کنندمیمنعکسخودگزارشهایدر

واریرفتاقتصادی،راهبردی،نوآوریهایشامل،سازمانیهایایدهازگستردهایدامنهیسازمان،
مدارشدانشدتبهخدماتیارائهوکاالهاتولیدکهامروزجهاندر.میگیردبردررامدیریتی

استآنبراعتقادامروزهمیرودشماربهرقابتیمزیتکسببرایکلیدیداراییدانش،اندشده
محوردانشمنابعموفقمدیریتبودخواهنددانشمدیریتپیشتازانفردابازارهایبرندگانکه
استرقابتیمزیتاصلیترین(دانشمدیریت)



مقدمه

شرکتیک.استبقاورقابتیمزیتکسببرایمیدهدانجامشرکتیککهفعالیتهاییتمام•
کهنگامیه.کنداجراوتدوینموفقیتباراآفرینارزشراهبردیککهاسترقابتیهنگامی

تقلیدیااشندبنمیآنازتقلیدبهقادردیگرشرکتهایوکنداجراراراهبردیچنینشرکتیک
استپایداررقابتیمزیتدارایشرکتیچنیناستپرهزینهآنهابرایآناز



مقدمه

بهاداراوراقورسبدرشدهپذیرفتهشرکتهایدردانشمدیریتاثراتشناساییدنبالبهپژوهشاین
اگر.اشدبمیشرکتهاآندرگذاریسرمایهبرایآنهاجذبجهتدرگذارانسرمایهرفتاربرتهران
درنظر)ردیگچیزهریاسود(حداکثرکردناقتصاد،نئوکالسیکدیدگاهباراسازمانیهرهدف

راسودهککندانتخابرهاستادهوهانهادهازمقادیریکهاستآنمدیریتیوظیفهبگیریم،
وکاالهاابیارزیبازارها،کشفطراحیبهبایدوظیفهاینانجامبرایمدیریت.میسازندبیشینه

دررامیناناطعدمنوعیوظایفاینهمگیبپردازدکارکناناعمالفعاالنهمدیریتوتولیدروشهای
تئوریهایغالبدر.استدانشواطالعاتکسبدرسرمایهگذاریمستلزمآن،برغلبهکهدارندبر

رایطش،بازار)خارجیمحیطباخودمداومتطبیقبرایدانشازسازماناستفادهدانش،مدیریت
عنوانبهدانشتئوریها،ازدیگربرخیدروشدهبرشمرده(مشتریترجیحات،سیاسیواجتماعی
استشدهانگاشته-تولیدمنبعنهو-تولیدمحصول



ودانشچرخهایفرآیندیرابطهبررسی"عنوانبا(1389)حسومیانوقرهچهپژوهشکهچندهر•
شدانمدیریتبینرابطهبررسی"عنوانبا(1389)همکارانوباورصادپژوهش؛"سرمایهبازدهنرخ
ویچوپژوهشو"تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایدرسازمانعملکردو

ارتباط»تهاشرکبازارارزشبردانشمدیریتاستراتژیهایتأثیربررسی"عنوانبا(2010)جونگ
عنوانبهانشدمدیریتاثراتبتواندکهجامعپژوهشیکنونتاامادارند،پژوهشاینبابیشتری
چشمبه،بسنجدرابهاداراوراقبورسدرسرمایهگذارانرفتاربرشرکتهادررقابتیمزیتی

.نمیخورد



سوال پژوهش

پاسخؤالساینبهساختاریمعادالتمدلیابیازاستفادهباتااستآنصدددرپژوهشاینلذا•
بررانتهبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایدردانشمدیریتاندازهچهتاکهدهد

است؟مؤثرشرکتهاآنبهگذارانسرمایهجذب



جنبشدهه)1980،یدههمیشود،ارائهکاروکسبصاحبنظرانسویازکهبندیهاییدستهدر•
بهترخودفکریقدرتازدبایکارکنانهمهبهتر،کیفیتبهدستیابیبرایاینکهبرتاکید(کیفیت
وبکسفرایندهایبهبودبرایفناوریازاستفاده(مجددمهندسیدهه(1990،دهه)کننداستفاده

مدیریتامروزه.استگرفتهلقبدانشمدیریتیدهه2000دههوهاهزینهکاهشوکار
مهمعمنبیکعنوانبهواستشدهشناختهسازمانهایمطالعهدرمهمحوزةیکعنوانبهدانش
,Gloetآیدمیشماربهرقابتیمزیت 2004))

1980 1990 2000



جهانیبیلقازمحیطیتغییراتیواسطهبهدانشمدیریتکهاسترسیدهاثباتبهمسألهاین•
محصولاینوآوریهپویایی،اطالعاتودانشپیرشوندگییاافولسرعترقابت،روزافزونشدن

سازمانهاستبرایضروریامریکخرید،بازارهایطریقازرقابتوفرایندو



نواوری در عصر امروز

ایدارپرقابتیمزیتوارزشایجادمنظوربهسازمانهابرایحیاتیومهمعاملعنوانبهنوآوری•
جدیدیلیتهایقابتوسعهیوایجادومتغیرمحیطهایبهپاسخدربیشتر،نوآوریباسازمانهااست
بودخواهندموفقتربرسندبهتریعملکردبهدهداجازهآنهابهکه



مقدمه 

حالهبتاامادارند،وسیعیبسیاریدامنه،گذاریسرمایهانتخاببرایگذارانسرمایهامروزه•
.تاسشدهانجاممختلفسرمایهگذاریهایبینازانتخابروشیدربارهمحدودیپژوهشهای
تصمیمایننتایجکهحالیدرشودمیترپرمخاطرهوترپیچیدهروزبهروزمردممالیتصمیمهای

سرمایهکهکنندمیفرضمالیهاینظریهبیشتر.استمؤثربسیارمردمزندگییشیوهبرها
سرمایه.دکننمیتوجهمالیهاینشانهبهومیاندیشندخودیسرمایهافزایشبهمنطقاًگذاران
هایاریگذسرمایهباراآنبازدهوریسکاولیهطوربه،گذاریسرمایهانتخابهنگامگذاران
.کنندمیمقایسهدهندانجامتوانندمیکهدیگرییبالقوه



مقدمه

وخصوصیاتهببستگیهستندآنتحملبهحاضرگذارانسرمایهکهریسکیسطحاینکهضمن•
دریمنطقگذارسرمایهیکحالهربه.(پذیرریسکوکارمحافظه)داردآنهاروانیویژگی
.کردواهدنخانتخابراکمتربازدهباگذاریسرمایه،گذاریسرمایهدوریسکتشابهصورت
گذارانهسرمایتصمیماتکهاندکردهبیانمالیروانشناسیمورددراخیرهایپژوهشبیشتر
مانندرجیخارفتاریعواملوخودشناسیقبیلازداخلیرفتاریعواملتأثیرتحتاستممکن
.بگیردقرارگذارسرمایهیکانتخابنحوهی



پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

مدیریت دانش•
مورددرمختلفرویکردهایوجودهمچنینودانشفهمپیچیدگی•

مدیریتخصوصدرواحدینگرشتااستشدهباعثدانشمدیریت
دانشمدیریت:کهاستمعتقدبالنتحالیکهدر.نگیردشکلدانش

ارخودشدهآوریجمعاطالعاتسازمانهاآنطریقازکهاستفرآیندی
:یباشدمشرحاینبهدانشمدیریتازمالهوتراتعریف.میگیرندکاربه
دگیرییازمینهدرسازمانهاآنبواسطۀکهاستفرایندی،دانشمدیریت«
وعتوزیو(دانشکردنبیرونی)دانشکدگذاری(دانشکردندرونی)

»میکنندکسبرامهارتهاییدانش،انتقال



برایالزمفرایندهایایجادیعنیدانشمدیریت«دارداعتقاد(2002)کارلویگدیگرسویازو•
قالانتوبیرونیودرونیمحیطازسازماننیازمورددانشهایواطالعاتداده،جذبوشناسایی

دانشمدیریتتعریفKmtool،انجمنازنقلبهنیز»افرادوسازماناقداماتوتصمیمهابهآنها
ومنیضتجربیاتمهارهمراهبهدادهواطالعاتمدیریتدانش،مدیریت«:مینمایدبیانچنینرا

میمنجرسازمانربیشتوریبهرهبهکهاستسازمانتوسعهنیزواستفادهتسهیم،جهتافرادنهانی
»شود



.انددمیزیررکنچهاربرمبتنیفرآیندیرادانشمدیریتهاینسکهاستحالیدراینو•
.شودمیمربوط(بودننهفتهیاآشکار)دانشنوعبهکه:محتوا•
دانشاستخراججهتمهارتهاییبهدستیابی:مهارت•
.باشداطالعاتودانشتوزیعمشوقبایدسازمانهافرهنگ:فرهنگ•
دانشمدیریتازناساسازمانتعریفذکربهپایاندروموجوددانشهایسازماندهی:سازماندهی•

.پردازیممی



خلق،جهتدرکارکنانبهکمکوصحیحافرادازوصحیحزماندرصحیحاطالعاتگرفتن•
قابلکلشبهراشرکایشوناساعملکردکهایشیوهبهاطالعاتبکارگیریودانشاشتراك
توجهباکهتاسشدهارائهمتنوعیومتعددتعاریفدانشمدیریتدرباره»بخشیدارتقاءسنجشی

دیگریکازآنهاتعریفنوعخاص،عاملیبهیکهرتوجهمیزانوصاحبنظراندیدزاویهیبه
میشوداشارهجدولطبقدانشمدیریتازتعریفچندبهمیشودمتمایز



تعریف مدیریت دانش



مزیت رقابتی و موفقیت سازمان در جذب سرمایه گذار

شرکتیک.استبقاورقابتیمزیتکسببرایمیدهدانجامشرکتیککهفعالیتهاییتمام•
کهنگامیه.کنداجراوتدوینموفقیتباراآفرینارزشراهبردیککهاسترقابتیهنگامی

یاباشندمینآنازتقلیدبهقادردیگرشرکتهایوکنداجراراراهبردیچنینیکشرکتیک
عبارتبه.استدارپایرقابتیمزیتدارایشرکتیچنیناستپرهزینهبسیارآنهابرایآنازتقلید
دیگرتالشهکباشدمطمئنرقابتیمزیتیکبهنسبتتواندمیهنگامیشرکتیکدیگر

کندکسببتیرقامزیتشرکتیکاگرحتی.شودروبروشکستباآنازتقلیدبرایشرکتها
سبکدررقباسرعتمیزان.بودخواهدپایدارمشخصدورهایبرایفقطرقابتیمزیتاین

خواهدایدارپمدتچهتامزیتآنکهمیکندمشخصرقابتیمزیتارتقلیدبرایالزممهارتهای
کنددركرایرقابتمزیتازاستفادهینحوهبایدمیانگینازباالترسودبرایشرکتیکماند



مزیت رقابتی و موفقیت  سازمان در جذب سرمایه گذار

شدهشناختهبتیرقامزیتکسبزیربنایعنوانبهبلکهاست،سازمانبرایمهمیمنبعتنهانهدانش•
نفوذوافزایش،تولیدمؤثر،یادارهبرایجمعییرویهیکازعبارتستدانشمدیریت.است
سازماناهدافتحققودركهدفباسازماندردانش



محوردیدگاه دانش 

ابعمنیوسیلهبهشدهتولیدخدماتوکاالهامیگویدشرکتمورددرمحوردانشدیدگاه•
درانشداین.داردبستگیسازماندانشتوسطآنهاکاربردوترکیبچگونگیبهملموس
سیاستها،،هارویهسازمان،هویتوفرهنگ:جملهازآناجزایوسازمانکارکنان



سرمایه گذارانمدیریت دانش و نگرش 

1950ههدازاصطالحاین.استاجتماعیروانشناسیعلمدرکاربردیمفاهیماز،نگرش:نگرش•
تماعیاجروانشناسیدراستفادهموردمفاهیممهمترینازیکیامروزهوگردیدمتداولبعدبه

رامعینزچییکبهنسبتعملبرایآمادگیواحساسها،هاشناختترکیب.میباشدآمریکا
باشدمیAttitudeواژهنگارش،کلمهانگلیسیمعادلگویندچیزآنبهنسبتشخصنگرش

شسازومناسبتمعنیبهکهشدهگرفتهOptusالتینیکلمهازواژهاین.داردمعناچندینکه
یاذهنیآمادگیوحالتمعنیبهکهبودهAptitudeکلمهایندیگریریشهواستیافتگی
دستهدونبیاجتماعیروانشناسیدرریشهدواینکاربرددراینرواز.باشدمیعملبرایفکری
حرکتینگرشهایوذهنینگرشهای:اندشدهقایلتفکیکنگرش



ارقرتوجهموردسازمانهادرمؤثرراهبردهایازیکیعنوانبهدانشمدیریتاخیرسالهایدر•
محصوالتویتمدیررقبامشتری،دربارهکارکنانازدانشاکتساببرسیستماین.استگرفته
اشتراكهب)دانشتسهیمجهتدرکارکنانتشویقدانشدیگر،عبارتبه.داردتاکیدسازمان
اندازشمچبنابراینباشدمیمحصوالتافزودهارزشافزایشمنظوربههاایدهو(دانشگذاشتن
هتربمحصوالتوخدماتازمشتریرضایتآن،مزیتواست"سازمانیدرون"دانشمدیریت

درونانشدمدیریتدرخودشایستگیهایتوسعهیبهشروعسازمانکههنگامیحالهربه.است
کمیراخودبینشمیگیرد،کمکسازماناهدافبهدستیابیجهتدرآنازومیکندسازمانی
اند،چشمهنگرفتقرارسازمانیمرزهایدرونلزوماًکهدانشازجدیدیمنابعبهوساختهوسیعتر

ورزدمی



رفتار سرمایه گذاران 

تعریفهای:گذاریسرمایه:کهصورتبدینگرددارائهگذاریسرمایهازتعریفیابتدااستالزم•
ازفت؛گمیتوان.استشدهارائهگذاریسرمایهیواژهمفهومازمشابهیحالعیندروگوناگون
بیشتر،پولهایبهدستیابیبرایدسترسدرپولهایمصرفمعنایبهسرمایهگذاریکلی،دیدگاه

است؛آیندهدر



انجامازمانهاسوشرکتهاعملکردبرآناثراتودانشمدیریتباارتباطدرزیادیادبیاتچهاگر•
همیندروسرمایهگذاراننگرشبرشرکتهادردانشمدیریتتأثیرنحوهیامااست،پذیرفته
گرفتهرارقتوجهموردکمترشرکتهااینسهامفروشوخریددرسرمایهگذارانرفتاربرراستا
است،دادهقراربررسیموردراموضوعاینباراولینبرایپژوهشاین.است



تحت(2010)جانگوچویپژوهشاندگرفتهانجامزمینهایندرکهمرتبطیپژوهشهایجملهاز•
پژوهشاینردکهاست"شرکتبازارارزشبردانشمدیریتاستراتژیهایتاثیربررسی"عنوان
ازاستفادهبا2003سالتا1998سالازمتحدهایاالتشرکتهایبرایتجمعیعادیغیربازده

کهاستآنازحاکیپژوهشاینهاییافته.گرفتندقراربررسیمورددانشمدیریتاستراتژیهای
رفتهکاربهیاستراتژیها.هستندمناسببسیاربازاردرواکنشجهتدانشمدیریتاستراتژیهای

به(ب)واطالعاتفناوریطریقازدانشمجدداستفادهقابلیت(الف)پژوهشایندر
بهبازارنشواکاینکه.بودکارکنانمیانغیررسمیگفتگوهایطریقازدانشاشتراکگذاری

داردبستگیهاصنعتبندیطبقه





پژوهشفرضیه های الگوی مفهومی و 



به(وابستهوتقلمسمتغیرهای)پژوهشاصلیمتغیرهایباارتباطدرپژوهشهایفرضیهمبنا،اینبر•
:استشدهمطرحزیرصورت

تهرانهادارباوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایدرگذارانسرمایهنگرشبردانشمدیریت-•
.استمؤثر

بهاداراوراقسبوردرشدهپذیرفتهشرکتهایدرگذارانسرمایهرفتاربرگذارانسرمایهنگرش-•
استمؤثرتهران



.مؤثر استان بهادار تهردر بورس اوراق پذیرفته شده در شرکتهای سرمایه گذاران مدیریت دانش بر رفتار 
ایهگذاران نگرش سرمبر ( مدیریت دانش)عالوه بر این جهت سنجش اثرات ابعاد متغیر مستقل پژوهش -

:فرضیههای فرعی دیگری به شرح ذیل مطرح و آزمون شده است
.ؤثر استمبهادار تهران در بورس اوراق پذیرفته شده خلق دانش بر نگرش سرمایهگذاران در شرکتهای -
.مؤثر استان بهادار تهردر بورس اوراق پذیرفته شده تسهیم دانش بر نگرش سرمایهگذاران در شرکتهای -
مؤثر ار تهران بهاددر بورس اوراق پذیرفته شده بکارگیری دانش بر نگرش سرمایهگذاران در شرکتهای -

.است
تهران مؤثر اوراق بهاداردر بورس پذیرفته شده دخیرهسازی دانش بر نگرش سرمایهگذاران در شرکتهای -

است



روش شناسی پژوهش

ودانشمدیریتجهت(2009)چویوفونگیپرسشنامهاصلیینسخهحاضرپژوهشدر•
بهتنسبسرمایهگذاراننگرشابعادشناختواندازهگیریجهتساختهمحققپرسشنامهی

دیریتمدارایشرکتهایدرگذاریسرمایهبهتمایلدرسرمایهگذارانرفتارودانشیشرکت
مدیریتابعادجهتگویه25دارایشدهاصالحیپرسشنامه.گرفتهاندقراراستفادهمورددانش
ودانشریبکارگیدانش،تسهیمدانش،خلقشاملکهاست(پرسشیکشاخصهربرای)دانش
برگذارانسرمایهرفتارونگرشمتغیرهایسنجشبرایگویه8ومیباشددانشسازیذخیره
.میگیردقراراستفادهمورد(1392)نوروزآبادرستمیپژوهشاساس



روش شناسی پژوهش

برای5ومخالفکامالًبرای1مقیاسدامنۀایدرجهپنجلیکرتطیفازپاسخهاتدوینبرای•
استفادهمیرود،شماربهبستهپاسخهایگیریاندازهمقایسهایرایجترینازیکیکهموافقکامالً
نحوةاساسبرآنروشواستتوصیفی-کاربرديهدف،اساسبرپژوهش.استشده

اختاریسمعادالتمدلیابینوعازاخصطوربهوپیمایشینوعازوتوصیفی،هادادهگردآوری
است



نمونه ی آماریجامعه و 

درشدهتهپذیرفشرکتهایاساساینبر.میدهندتشکیلگروهدوراپژوهشاینآمارییجامعه•
مروقلعنوانبهتهران،بهاداراوراقبورسگذارانسرمایههمچنینوتهرانبهاداراوراقبورس
عنوانهبشدهانتخابصنعتهاینوعاینکهبهتوجهبا.اندشدهانتخابپژوهشایندرمکانی
درشرکت16تعدادلذامیباشندشیمیاییوسیماندارویی،موادخودرو،صنایعپژوهش؛نمونهی
درشرکت22وسیمانصنعتدرشرکت21دارویی،موادصنعتدرشرکت17خودرو،صنعت
.شدندانتخاباولآماریجامعهیازنمونهعنوانبه(شرکت76مجموعاً)شیمیاییصنایع

تعدادکهشدفرستادهشرکتهااینکارکنانکلبرایاولآماریجامعهیبرایپرسشنامهها
وشدهنتکمیلکامالهایپرسشنامهحذفباتعداداینازوشددادهبرگشتپرسشنامه327

ییعندومآمارییجامعهدر.شدانتخابتحلیلوتجزیهجهتپرسشنامه319تعدادمعیوب،
درلذات،اسنامحدودایجامعهکهمسئلهاینبهتوجهباتهرانبهاداراوراقبورسگذارانسرمایه

استشدهاستفادهنمونهگیریبرای(نامحدودیجامعه)کوکرانفرمولازپژوهشاین



فرمول کوکران



پرسشنامه390تعدادکه.میدهدنشاننفر384راهانمونهتعدادفوق،گیرینمونهفرمولاساسبر•
تجزیهجهتمناسبیپرسشنامه353نهایتدروشددادهبرگشتپرسشنامه377گردید،توزیع

کیلتشگروهدوراپژوهشاینآمارییجامعهاینکهبهتوجهبا.گردیدجمعآوریتحلیلو
ادتعدتحلیل،وتجزیهدرگروهدواینهایپرسشنامهمیانتناسبایجادجهتلذادادهاند

استتوضیحبهالزم.یافتتقلیلپرسشنامه319تعدادبه353ازگذارانسرمایههایپرسشنامه
شدهذیرفتهپشرکتهایوسرمایهگذارانگروهدوبهپژوهشآمارییجامعهاینکهبهتوجهباکه
بهبوطمرپرسشنامهیابتدایدرتوضیحینامهایدرلذامیشودتقسیمبهاداراوراقبورسدر

اینبههتوجباگذارانسرمایهوشددادهتوضیحدانشیسازمانودانشمدیریتسرمایهگذاران
کردندبیانراخودنگرشمحوردانشسازمانازتوضیحات



(  قابلیت اعتماد)برآورد مدل و تحلیل نتایج پایایی 

چههر.ستاشدهاستفادهکرونباخآلفایروشازآزمونپایاییتعیینمنظوربهپژوهشایندر•
تاباشدبیشتریاو0/7ایدبآلفاتجربیقاعدهیطبق.بودخواهدبیشترمقیاسپایاییباشدبیشترآلفا
میدهدارائهراپایاییآزموننتایج(3)جدول.آوردشماربهپایاییدارایرامقیاسبتوان





مطلوبگویایوبوده0/7ازبیشترسازهششهربرایکرونباخآلفایمقدارباالجدولبهتوجهبا•
استاکتشافیتحقیقیکبرایهادادهآوریجمعابزاربودن



ساختاریمعادالت 

چندگرسیونرخانوادةازنیرومندبسیارمتغیریچندتحلیلتکنیکیکساختاریمعادالتمدل•
ازایوعهمجمدهدمیامکانمحققبهکهاستکلیخطیمدلبسطدقیقتربیانبهومتغیری
رایساختارمعادالتمدلتحلیل.دهدقرارآزمونموردهمزمانیگونهبهرارگرسیونمعادالت
ولیزرلاختاریسخطیروابطیاکوواریانسساختاریتحلیل:دادانجامتکنیکدوتوسطمیتوان
یگر،دمتغیرهایبرمتغیرچندزمانهمدارجهتآثاراقتصادسنجیدر.جزئیمربعاتحداقل
معادالتمدل.استگرفتهقرارمطالعهموردبسیارزمانهممعادلهمدلهایبرچسبتحت

رهایمتغیبینروابطیدربارههاییفرضیهآزمونبرایجامعآماریرویکردیکساختاری
بهکهتندهسمتغیرهاییشدهگیریاندازهمتغیرهای.استمکنونمتغیرهایوشدهاندازهگیری

یاواخصش،شدهمشاهدهمتغیرهایرامتغیرهااینکرد،اندازهگیریومشاهدهمیتوانمستقیمطور
.نامندمینیزآشکارمتغیرهای



متغیر های مکنون

متغیرهایطریقازایدبونیستندمشاهدهقابلمستقیمطوربهکههستندمتغیرهاییمکنونمتغیرهای•
اندازهگیریغیرمتچندیادوبینکوواریانستوسطمتغیرهااینشوند،استنباطشدهگیریاندازه
گیریاندازهمدل)عاملیتحلیل:استتحلیلدوازآمیزهایلیزرلتکنیک.میشونددادهنشانشده

روابطنجشس،گیریاندازهمدلازمنظور(ساختاریمدل)رگرسیونتحلیلتعمیم-مسیر،تحلیل
مکنونهایمتغیرسازههایشناساییتوسطمکنونمتغیرهایوشدهگیریاندازهمتغیرهایبین

مشاهدهقابلهایمتغیرباچگونهمکنونمتغیرهایکهکندمیمشخصمدلایندیگربیانبه.است
ابعادهوممفمتضمنحدچهتاشاخصهاازیکهرومیشوندسنجیدهآنهاطریقازیاومرتبطاند

دیگربیانبه.تاسمکنونمتغیرهایبینعلّیروابطصرفاًساختاری،مدلازمنظور.مکنوناندمتغیر
متغیرهایربمستقلمکنونمتغیرهایغیرمستقیمومستقیماثراتدویهرکشفمدلاینهدف
خطاینونمکمتغیرهایکهاستآنساختاریمعادالتمدلمزیتهایازیکی.استوابستهمکنون
.ندارندتصادفی





مدلارزیابی برازش 

و)مدلاساسبر(جامعهبرایشدهبرآوردکوواریانسماتریسمقایسهیبامدلبرازشارزیابی•
سهیرمستحلیلدر.میآید،دستبه)شدهمشاهدهدادههایاساسبر(نمونهکوواریانسماتریس

دهیم،انجامبایدکهاستاساسیکار
،علّیروابطجهتتعیینبرای(-یا)+مسیرضرایبعالئمدردقتاول•
وضرایببودنمعنادارصورتدرمدلتعییندوم•
.استمدلکلبرایبرازش،خوبیکایمجذورآزمونبردنکاربهسوم•
مراتبهمین.میشودتوصیهمورد200تا100بیننمونهحجمبرازشخوبیازاطمینانبرای•

تحتایکمجذورکهاستایناصلیمشکلولی،میگیردانجامنیزساختاریمعادالتمدلبرای
(اسخگوهاپ)آزمودنیهاتعدادکهمواردیدرترتیباینبهاست،نمونهحجموهادادهتوزیعتأثیر
.استمعنادارآمارینظرازهمیشهتقریباًشاخصایناستزیاد



دودرهاشاخصاین.استدیگریبرازندگیشاخصهایازاستفادهمسئلهاینبرایحلراهیک•
اینتمامییاندازه.شدهتبیینواریانسوایمقایسهیاتطبیقیبرازش:گیرندمیقراردسته

ارهاشبهتریبرازشبهباشدبزرگترشاخصچههر،است1و0بینآنهاازیکیجزبهشاخصها
روابطبرازندگیشاخصهایمهمترین.است0/90شاخصهااینحداقلمالكکهایگونهبهدارد
اخصش،پردازندمیواریانستبیینبهومیگیرندقراردومیدستهدرکهساختاریخطی

.تندهستقریبخطایواریانسبرآوردجذروبرازندگییشدهتعدیل،شاخصبرازندگی



رضیاتفیکلیهکهدهدمینشانفرضیاتآزمونجهتدرساختاریمعادالتمدلیابینتایج•
تأثیرارایدمطالعهموردشرکتهایدردانشمدیریتابعاداساساینبر.گردندمیتأییدپژوهش
درمایهگذارانسررفتاربرنگرشهمچنینوهستندسرمایهگذاراننگرشبرمستقیمیومعنیدار
دردانشتمدیریاثراتبررسیبهپژوهشایندر.داردمستقیمیتأثیرسهامفروشوخریدجهت

بهیلتمادرگذارانسرمایهرفتاربرتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهای
مثبتیاثیرتسازمانیعملکردبردانشمدیریت.استشدهپرداختهبورسبازاردرسرمایهگذاری

اهمیتریقطازراخودعملکردمیکنداستفادهدانشمدیریتازسازمانیکهزمانیبنابراین.دارد
رهنگفجدید،دانشایجادتواناییسازمان،درموجوددانشتسهیموتشخیصتواناییبهدادن

.دهندمیگسترشارزشیکنندهایجاددانشویادگیریبهدهیپاداشودانشتسهیمتشویق



دانش،خلقییعندانشمدیریتابعادگفتتوانمیمسیرتحلیلازآمدهبدستنتایجاساسبر•
نگرشربمستقیمومعنادارتأثیردارایدانشسازیذخیرهودانشبکارگیریدانش،تسهیم
سرمایهاررفتبرمعنادارومستقیماثردارینیزگذارانسرمایهنگرشوهستندگذارانسرمایه
آندرکهارنددشرکتیدرسرمایهگذاریبهگرایشبیشترگذارانسرمایهیعنی.هستندگذاران
کهاستتهنکایناستاهمیتحائزنتایجدرآنچه.باشدشدهسازیپیادهدانشمدیریتشرکت

برراتأثیربیشترین0/93و0/91مسیرضرایبباترتیببهدانشتسهیمودانشذخیرهسازی
.دارندگذارانسرمایهنگرش



ردشدهنهادینهدانشسازیذخیرههمچنینوسازماندردانشتسهیمواطالعاتیاشائهلذا•
نتیجهشپژوهاینازآنچه.بخشدتقویتراسازمانآنبهگذارانسرمایهنگرشمیتواندسازمان
وچویو(1389)همکارانوباورصاد؛(1389)حسومیانوقرهچهپژوهشهاینتایجباشدگرفته
دانشتمدیریتأثیرپژوهشگرانشدهذکرهایپژوهشدرمیباشد،راستایکدر(2010)جونگ

دادنشانیجنتاکهکردندبررسیرابهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایعملکردبر
.بودخواهدشرکتهااینعملکردبهبودجهتدردانشمدیریت


