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 چکیده:

پرداخته شده است. روش انجام  سازمانی عملکرد بر دانش ریسک مدیریت تأثیر بررسیدر این تحقیق به 

تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 

فرمول کوکران تعیین گردید. برای  بر اساسنفر،  041 هانمونه. تعداد باشدمیپارس جنوبی  کارکنان مجتمع گاز

لفای از طریق روایی محتوا و آ بیبه ترتاطالعات از پرسشنامه استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه  آوریجمع

، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و هاداده لیوتحلهیتجزکرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. 

 هاداده برای تعیین نرمال بودن کلموگروفاز تکنیک آماری  انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی

ریسک  ریتمدینشان داد که  هادادهلیزرل انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  افزارنرمو از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از 

 دارد. تأثیربر نوآوری، پایداری، چابکی، پاسخگویی  دانش

 

 اری، مدیریت ریسک دانشنوآوری، پاسخگویی، پاید کلمات کلیدی:

Abstract: 

In this research, the effect of knowledge risk management on organizational performance 

has been investigated. The method of this research is descriptive and survey that has been done 

in the field. The statistical population of this study included the employees of the gas complex. 

The number of samples was 140, based on the Cochran's formula. A questionnaire was used to 

collect information. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed through 

content validity and Cronbach's alpha, respectively. Data analysis was performed from 

descriptive statistics such as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation to 

describe the population and in inferential statistics from Kolmogorov statistical technique to 

determine the normality of the data and path analysis test using LISREL software. accepted. 

Results and data analysis showed that knowledge risk management has an impact on 

innovation, sustainability, agility and accountability. 

 

Keywords: Innovation, Accountability, Sustainability, Knowledge Risk Management 

 

 

  



 

Takestan Higher Education Institute 
 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In Management 

 

Title: 

The Impact of Risk Management on Organizational 

Performance (Case Study: South Pars Gas Complex) 

 

Supervisor: 

Dr. Sara Dodangeh 

 

Advisor: 

Dr. Saeed Mohammad Lou 

 

By: 

Mitra Zahedi 

 

 

 

 
Summer 2020 

 

 


