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 3دانش آموخته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده
با توجه به اینکه امروزه سازمانهای عمرانی دارای نقش استراتژیکی در بهرهوری و توسعه اقتصاد جهانی هستند ،اهمیت دانش
و مدیریت آن در این سازمانها امری حیاتی به نظر می رسد .در این پژوهش از شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس به
عنوان مورد مطالعاتی استفاده شده است .ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد لیکرت  5گزینهای بوده که از روایی و پایایی
مناسبی برخوردار میباشد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
پس از مقایسه مدلهای مدیریت دانش با یکدیگر ،مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون به عنوان الگوی مناسب برای استفاده در
این سازمانها انتخاب گردید .همچنین با بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر خلق دانش با توجه به نتایج آماری
مشخص گردید که در شرکت مورد مطالعه ،فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات بر روی خلق دانش تاثیر مثبت داشتهاند اما
منابع انسانی بر روی خلق دانش تاثیر معناداری نداشته است .در ادامه نیز با بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی
سیستم مدیریت دانش و اولویتبندی آنها با توجه به پرسشنامه توزیع شده مشخص گردید که عوامل کلیدی و اولویتبندی
آن ها به ترتیب اهداف و راهبردها ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و منابع انسانی میباشند .با توجه به نقش غیرقابلانکار
منابع انسانی در خلق و یا کسب دانش ،جهت فعال نمودن و تهییج کارکنان در خلق دانش ،به مدیریت شرکت مورد مطالعه
توصیه شد به ابزارهایی نظیر پاداشدهی و مدنظر قرار دادن نقش کارکنان در خلق دانش به عنوان معیاری در مدیریت عملکرد
کارکنان ،توجه نمایند.
واژههای كلیدی :دانش ،مدیریت دانش ،مدل های مدیریت دانش ،سازمان های عمرانی.
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 .1مقدمه
ایدهی خالق ،نتیجه ی تلفیق و ترکیب دانش در شکل و قالبی نو است و نوآوری عبارت است از توسعه ایدههای خالق و
کاربردی نمودن آن ها ،بنابراین توسعه خالقیت و نوآوری سازمانی نیازمند مدیریت دانش کارآمد و اثربخش است .برخی از
و
شرکتها
سازمانهای عمرانی نیز به طور فزایندهای تحت تاثیر پیشرفت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن قرار گرفتهاند
و با بهرهگیری از آن به دنبال فرصتهایی برای ارایه خدمات با کیفیت باالتر و هزینه کمتر میباشند .با ظهور فناوریهای
اطالعات و ارتباطات ،نه تنها روشهای ذخیرهسازی و انتقال سنتی کامل شده بلکه بهبود کارایی و اثربخشی مکانیزمهای انتقال
دانش عمومی را به همراه داشته است .در این راستا موفقیت سازمانهای عمرانی تا حد زیادی بستگی به جمعآوری ،تحلیل،
یکپارچهسازی و تبادل اطالعات و دانش در داخل و خارج آنها دارد .با توسعه روزافزون بکارگیری فناوری اطالعات ،یک سیستم
مدیریت دانش که به خوبی براساس قابلیتهای فناوری اطالعات طراحی شده باشد ،به یک نیروی متمرکز برای بهبود کیفیت
خدمات در محیطهای رقابتی تبدیل خواهد شد.

 .2مبانی نظری تحقیق
مدیریت دانش :مدیریت دانش "تالش استراتژیکی سازمان" دانسته شده که سعی میکند از راه کنترل و استفاده از داراییهای
فکری که در نزد کارکنان و بخش پشتیبان سازمان وجود دارد ،در رقابت به برتری دست یابند .به دست آوردن ،ذخیره کردن و
توزیع دانش (مدیریت دانش) موجب میشود که کارکنان سازمان هوشمندتر کار کنند ،از دوبارهکاری بکاهند ،و درنهایت
تولیدات و خدمات خالقانهتری تولید کنند که نیاز مشتریان را بهتر برآورند [.]1
الگوی مدیریت دانش :هرگونه اقدام و برنامه در زمینه مدیریت دانش نیازمند یک بنیان تئوریک قدرتمند میباشد .فعالیتهای
عمده مدیریت دانش نیازمند یک چارچوب مفهومی میباشد ،وگرنه این فعالیتها هماهنگ نبوده و نتیجه مورد انتظار از
مدیریت دانش حاصل نمیگردد [.]2
توانمندسازها و عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش :از آنجا که نرخ شکست پروژههای مدیریت دانش قابل توجه است،
شناخت عوامل اساسی موفقیت میتواند کسبوکارها را در نیازسنجی ،برنامهریزی ،اجرا و پیادهسازی مدیریت دانش یاری دهد
تا احتمال شکست پروژههای مدیریت دانش کاهش یابد.
[ ]3هفت عامل کلیدی موفقیت در اجرا و پیادهسازی سیستم مدیریت دانش که شامل" الزام کسبوکار به اجرای مدیریت
دانش ،وجود چشم انداز و نقشه دانش ،رهبری دانش ،فرهنگ ایجاد و تشریک دانش ،یادگیری مستمر ،زیرساخت فناورانه
مناسب و فرآیندهای نظاممند دانش سازمانی" هستند را شناسایی کردهاند.

 .3چارچوب پژوهش
پایه نظری این پژوهش ،ارزیابی مدلهای مدیریت دانش و ارایه الگوی مناسب جهت پیادهسازی در سازمانهای عمرانی می-
باشد .پس از مقایسه مدلهای مدیریت دانش با یکدیگر ،مدل مدیریت دانش اُدل و گراسیون 1به عنوان الگوی مناسب برای
استفاده در این سازمان ها انتخاب گردید .همچنین تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر خلق دانش و اولویتبندی عوامل
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کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بررسی گردید و در ادامه نیز مدل مفهومی برای اجرای صحیح سیستم
مدیریت دانش در شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس ارایه میگردد .مدل مفهومی ارایه شده شامل مولفه اصلی ( خلق
دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیره سازی دانش ،ارزیابی دانش و سازماندهی دانش ) و مولفه فرعی مدیریت دانش
میباشد.
در این مطالعه توصیفی ،از روش سرشماری استفاده شده است .ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد لیکرت  5گزینهای محمد
همتی (  ) 1389بوده است که برخی سواالت این پرسشنامه مطابق با شرایط جامعه مورد مطالعه تغییر پیدا کرده و بومیسازی
و سفارشی شده است .روایی پرسشنامه به دست آمده توسط اساتید متخصص در حوزه مدیریت دانش دانشگاه فردوسی مشهد
مورد تأیید قرار گرفت .برای دانستن اینکه سواالت پرسشنامه دارای قابلیت اطمینان ( پایایی ) قابل قبول است از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد به این صورت که در ابتدا تعدادی پرسشنامه جهت اطمینان از پایایی آن در میان افراد جامعه موردنظر
توزیع گردید و نتایج حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ (  )0/91به
دست آمد .این ضریب بیانگر آن است که سواالت پرسشنامه از پایایی الزم جهت اجرا برخوردار است .دادهها و اطالعات مورد
استفاده در این پژوهش با توجه به پرس شنامه توزیع شده در شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس شامل چند بخش کلی
میشوند .بخش اول مربوط به مشخصهی آماری سن افراد میباشد .بخش دوم که تامینکننده مهمترین دادهها و اطالعات مورد
نیاز این پژوهش است شامل مولفه اصلی ( خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیرهسازی دانش ،ارزیابی دانش و
سازماندهی دانش) و مولفه فرعی مدیریت دانش میباشد .بخش سوم شامل توانمندسازهای مدیریت دانش ( فرهنگ سازمانی،
فناوری اطالعات و منابع انسانی ) می باشد و درنهایت بخش آخر که شامل عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم
مدیریت دانش ( فرهنگ سازمانی ،اهداف و راهبردها ،فناوری اطالعات و منابع انسانی ) میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل مدیران و مهندسین شاغل در شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس که تعداد آنها  35نفر بود میباشد.

 .4یافتههای پژوهش
پس از مقایسه انجام شده بین  12مدل مدیریت دانش
(]4[, ]5[, ]6[, ]7[, ]8[, Probst & Ruhmhardt, Wiig, Choo, EFQM2, San & Hau, Berkowitz & Viliyam,
)[GKMITO3]9

در جدول ( ، )1به دالیل زیر برای شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس استفاده از الگوی ادل و گراسیون توصیه گردید.
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جدول  -1مقایسه مدلهای مدیریت دانش
جمع آوری سازماندهی ارزیابی و تطبیق اندازه گیری
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دالیل استفاده از الگوی ادل و گراسیون:


استفاده از دو رکن اساسی فرآیندهای مدیریت دانش و فراهمکنندههای مدیریت دانش و ایجاد ارتباط بین آنها ،که
با توجه به گستردگی وظایف و شرحکارهای متعدد در سازمانهای عمرانی ،این امکان را فراهم میکند تا بین
کارکنان و ابزارهای مدیریت دانش هماهنگی بیشتر برقرار شود و در نتیجه سیستم مدیریت دانش به صورت بهینهتر
در این سازمانها ایفای نقش کند.



در سازمان هایی که آشنایی کافی با سیستم مدیریت دانش وجود نداشته باشد ،این مدل دارای فهم صریح و آسان
میباشد تا کارکنان این سازمانها بتوانند رابطه مثبت و کارآمدی با این سیستم برقرار کنند.



به دلیل حجم گسترده تولید دانش و اطالعات در سازمان های عمرانی ،مولفه ارزیابی و تطبیق دانش در این الگو ،به
سازمانها این امکان را میدهد که دانشهای سازمانی قبل از بکارگیری از نظر صحت و سقم سنجیده شده و فقط
دانش موثر و مفید در سازمان ثبت شود.



با توجه به اهداف سازمانهای عمرانی دانش ایجاد شده یا کسب شده به وسیله مولفه اندازهگیری در این الگو ،مورد
سنجش قرار میگیرد و در جهت رسیدن به آن اهداف ارزیابی میشود.

 .5ارزیابی و تجزیه و تحلیل مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون:
 .1.5ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون:

 .1.1.5خلق دانش :فرآیند خلق دانش به وسیله یادگیری گروهی ،کسب دانش و اطالعات و ارزیابی دانش انجام میگیرد .تولید
دانش جدید در حین تحقیقات ،تجربه کردن کار و فکر خالق به دست میآید [.]10

4

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال چهارم  ،شماره  ،12بهار 1400

فرآیندهای تبدیل دانش در سازمان های عمرانی:
سازمانهای عمرانی باید به این امر واقف باشند که دانشآفرینی ،امری پویا است و متضمن فرآیند مارپیچگونهای از تعامل
میان دانش ضمنی و دانش آشکار است .پیوند و ایجاد همافزایی میان این دو ضروری به نظر میرسد.
الف .ضمنی به ضمنی ( جامعهپذیری ) :نخستین عنصر فرآیند تبدیل دانش ،اشتراک و تشریک ایدهها با یکدیگر ،یعنی
تعامل دانش ضمنی با دانش ضمنی است [ .]11در این مرحله ،کارکنان در سازمانهای عمرانی از طریق کامپیوترهای شخصی
و ماشینهای فاکس ،اینترنت ،پست الکترونیکی ،تلفن همراه ،جلسات ،همایشها و کنفرانسها و غیره در مورد آنچه برایشان
مهم است به گفتوگو مینشینند و از اندیشههای یکدیگر بهره میگیرند .تبادل تجربهها اساس ًا یک فرآیند یادگیری است و
یادگیری اجتماعی وسیله مهمی برای تسهیل فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش ضمنی محسوب میشود .در جامعهپذیری
رابطه علمی میان دو کارمند به وجود می آید که ضمن آن ،دانش نهفته در اذهان آن دو به یکدیگر افزوده میشود و دانش
نهفته غنیتری از طریق مشارکت ذهنی بین کارکنان در سازمانهای عمرانی به وجود میآید.
ب .ضمنی به آشکار ( برونسازی ) :در این فرآیند ،ایدهها به واقعیت عملی مبدل میشوند .هدف از مستندسازی تجربیات
مدیران و کارکنان نیز در واقع برونیسازی دانش منحصربه فرد آنان در قالبی مدون و قابل درک برای همگان است که بیش از
هر چیز نیازمند گفتوگو ،تشبه و نگارش اندوختهها و آموختهها است (نوناکا و تاکوچی .)1385 ،در سازمانهای عمرانی نیز
کارکنان میتوانند از طریق کارگاههای ساخت و تولید ،تهیه گزارشات و دستورالعملها و مستندسازی فعالیتها نسبت به
برونیسازی اطالعات خود اقدام نمایند.
ج .آشکار به آشکار ( تركیب ) :این فرآیند ترکیب دانش ،امکان اشتراک و آزمون ایدهها را میسر میسازد .در سازمانهای
عمرانی این دانش به گونهای شکل می گیرد که به راحتی و از طریق گزارشات ،دستورکارها و نقشهها قابل انتقال باشد .در
سطح جهانی این انتقال از طریق رسانههای ارتباطی یا برنامههای آموزش در سازمانها با استفاده از ابزاری چون سخنرانیها،
کارگاههای آموزشی ،مقالههای نشریافته ،کنفرانسها و سمینارها ،استفاده از رسانههای جمعی نظیر رادیو ،تلویزیون و
روزنامهها جهت انتقال صحیح اطالعات سازمان به کارکنان در سازمانهای عمرانی و ارتقا مشارکتهای مردمی انجام میشود.
در این فرآیند ،متون علمی ،پایگاههای اطالعاتی و بانکهای آماری که در زمره دانشهای صریح قرار میگیرند ،توسعه و رشد
مییابند.
د .آشکار به ضمنی ( درونسازی ) :این عنصر ،به شرکتکنندگان این امکان را میدهد تا درونیافتها و تجاربشان را در
مورد موضوع موردنظر مطرح کنند .بدین ترتیب ،کارکنان سازمانها میکوشند تا ایدههای خوب را مبنای عمل خود قرار دهند
[ .]11درونی کردن این ایدهها در ایجاد تفاهم و توسعه یک فرهنگ یادگیری در سازمانهای عمرانی بسیار موثر است.

 .2.1.5شناسایی دانش :دانشهای موجود در سازمانهای عمرانی:
 -1دانش ضمنی ( نهان )  -2دانش صریح ( آشکار )
الف .دانش ضمنی ( نهان ) در سازمانهای عمرانی :در سازمانهای عمرانی این نوع دانش در قالب ایدهها ،واقعیتها،
مفروضات ،نیازسنجی و روشهای برآورده کردن نیازها ،شایدها و بایدها ،تصمیمها و گمانها ،دیدگاهها ،استفاده از تجارب به
دست آمده در گذشته و مهارتهای خاص در انجام کارها عینیت مییابد .این نوع دانش ،دانش زودگذر و ناپایدار است ،دانش
سرکش است که تصرف و تسخیر آن در سازمانهای عمرانی فوق العاده دشوار است .با توجه به اینکه کارکنان هر کدام دارای
دانش ضمنی هستند و این دانش جنبه فردی دارد که ریشههای آن در تجارب و فعالیتهای شخصی آنها نهفته است و
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دارای مهارتها و دیدگاههای متفاوتی می باشند که برای استفاده از این توانمندی بالقوه در سازمانهای عمرانی میتوان با
برنامهریزی ،مصاحبه ،مشاهده و مطالعه سابقه کاری و پژوهشی و فعالیتهای انجام شده کارکنان به دانش ضمنی آنها پی
برد.
ب .دانش صریح ( آشکار ) در سازمانهای عمرانی :در سازمانهای عمرانی ،دانش آشکار را میتوان با زبان رسمی از
قبیل جمالت دستوری ،عبارات ریاضی ،عالیم ،نمودارها ،گزارشها ،نقشهها ،دستورالعملها و فرآیندها و غیره بیان کرد .این
نوع دانش به راحتی و به طور رسمی در میان افراد قابل انتقال است و دانشهای آشکار سازمانهای عمرانی را تشکیل می-
دهد .سازمان های عمرانی به آسانی و به صورت یکپارچه و مرتب ،دانش آشکار را گردآوری و نگهداری نمیکنند و به همین
دلیل دسترسی به موقع و سریع به دانش موثق و معتبر ندارند ،در نتیجه دانشهای آشکار برای رفع نیازهای سازمان کاربرد
ندارند.

 .3.1.5جمعآوری دانش :بعد از اینکه دانشهای مفید ،شناسایی شدند ،جمعآوری میشوند .انواع وسایل ،تکنیکها و
سیستمهای ذخیرهسازی اطالعات ،به نوعی به جمعآوری دانش کمک میکنند .نکته اصلی در اینجا این است که دانش برای
ذخیره شدن در قالب سیستمهای اطالعاتی ،بایستی در ابتدا کد شود .از مهمترین سیستمهایی که به ذخیرهسازی دانش در
سازمان کمک میکنند ،سیستمهای مدیریت اسناد و اطالعات ،پایگاههای داده و پایگاههای دانش هستند [.]8
 .4.1.5سازماندهی دانش :شامل فیلتر ،سازماندهی و ذخیره دانش جمعآوری شده است .لیست کردن ،طبقهبندی ،کدگذاری
و ایجاد شاخصهایی به عنوان راهنما از جمله فناوریهای پشتیبانیکننده در این مرحله هستند [.]8

 .5.1.5توزیع دانش :در الگوهای سنتی ،سازمان ها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تسهیم دانشی که از آن برخوردار بودند را
نداشته و به جای اینکه به دانش به عنوان یک سرمایه علمی نگاه کنند ،آن را به عنوان منبع قدرت ،اهرم نفوذ و ضامن استمرار
شغل خود میپنداشته و تمایلی به تسهیم آن با دیگران نداشتهاند .در سازمانی که از فرهنگ تسهیم دانش برخوردار است ،افراد
ایدهها و بینشهای خود را با دیگران تسهیم میکنند ،زیرا به جای اینکه مجبور به این کار باشند ،آن را یک فرآیند طبیعی
میدانند .بنابراین ،باید در بین اعضای سازمان این انگیزه را به وجود آورد که بدون ترس از دست دادن موقعیت خود به تسهیم
دانش در سازمان بپردازند تا عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند [.]8

 .6.1.5ارزیابی و تطبیق دانش :ارزیابی عملکرد مدیریت دانش از اهمیتی ویژه برخوردار است چرا که سازمان به ابزاری نیاز
دارد تا در راستای بهبود عملکرد خود ،اثربخشی و کارایی فرآیند مدیریت دانش را به طور مستمر مورد سنجش و ارزیابی قرار
دهد و سازمان را مملو از دانشهای مفید کند تا کارکنان سازمان در بهترین زمان به درستترین و باکیفیتترین دانش در مورد
موضوع موردنظر دسترسی پیدا کنند .هرچه دانشهای ارزیابی شده باکیفیتتر باشند ،عملکرد سازمان باکیفیتتر خواهد بود و
این دو رابطه مستقیم با یکدیگر دارند [.]8
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 .7.1.5بکارگیری دانش :دانش به خودی خود ارزشمند نیست ،آن زمان ارزشمند خواهد بود که بکار گرفته شود .تمامی سعی
مدیریت دانش بر آن است تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان به طور مفید در جهت منفعت آن بکار برده می-
شود یا خیر؟

 .2.5ارزیابی و تجزیه و تحلیل فراهمكنندههای مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون:
 .1.2.5رهبری :داشتن صفات رهبری و ویژگیهای اساسی آن به تنهایی موثر نیست بلکه مدیر باید فردی تاثیرگذار بر رفتار و
عملکرد کارکنان سازمان باشد ،یعنی قادر باشد فضایی قابل اعتماد و متعهد به اهداف سازمان در بین کارکنان ایجاد نماید تا
آن ها با شور و اشتیاق و تالش بیشتری در جهت رسیدن به اهداف سازمان گام بردارند و بتوانند انتظارات سازمان را برآورده
کنند [.]8

 .2.2.5فرهنگ :ب رای موفقیت مدیریت دانش ،سازمان بایـد فرهنـگ و محیط ویژهای را در خود توسعه دهد که از اهداف
مدیریت دانش حمایت کنند؛ یعنی باید به افراد فرهنگ یادگیری پویا و مستمر را آموزش دهد و همچنین باید سیستم پاداش-
دهی به این آموختهها را در سازمان بکار ببرد .در حقیقت فرهنگ سازمانی از جمله عمدهترین موانع در ایجاد هرگونه تغییر در
سازمان های عمرانی است .در میان اقشار مختلف عمرانی اکنون این باور ریشه دوانیده است که دانش افراد سرمایههای شخصی
آنهاست و انحصار آن به عنوان امتیازی برای دارندگان آن محسوب میشود .بسیاری از افراد دانش خودشان را خصوصی می-
بینند و انگیزهای برای به اشتراک گذاشتن آن در خود نمییابند یا آن را نمیپسندند .با این دید هرگونه تالش در تسخیر و
برمال کردن دانش ،منافی اخالق به نظر می رسد .این انحصارطلبی و احساس دانش برتری نه تنها در افراد بلکه در سازمانهای
عمرانی مختلف نیز در رقابت با یکدیگر به خوبی مشهود است.]8[ .

 .3.2.5فناوری :فناوری به شکل ابزار و سازوکارهای مناسب میتواند مخصوصا در ذخیره دانش سازمان نقش مهمی را ایفا
نماید .در متن نوشته های مدیریت دانش و دانش سازمانی  ،فناوری اطالعات به عنوان موضوعی مرکزی و اصلی ارایه میشود
[ .]12اگرچه دانش به طور انحصاری محصول فناوری اطالعات نیست ،فناوری اطالعات به طور جداییناپذیر در ایجاد دانش و
فرآیند مدیریت دانش از سالهای اول ،مشارکت داشته است .فناوری اطالعات با جمعآوری ،تبدیل و انتقال دادهها ،اطالعات و
دانش ،نقش بسیار مهمی را در مدیریت دانش ایفا میکند .همچنین با ذخیره حجم عظیمی از اطالعات ،امکان دسترسپذیری
اطالعات برای اشخاص ،فراهم آوری ابزارهایی برای ارتباط و تسهیم ،تولید رکوردهایی از تعامل و تبادل و حذف افزونگیهای
داده و فرآیندهای خودکار نه تنها می توان به دانش معتبر و موثق دسترسی سریع و به موقع داشت ،بلکه در برخی از مواقع به
خلق دانش منجر میشود [.]8

 .4.2.5اندازهگیری دانش :اگر فرض کنیم شما برای مدیریت دانش خود به یکسری چارچوبها رسیدهاید ،مسئولیتهایی
تعریف کرده و استانداردهایی داخلی به کل سازمان معرفی نمودهاید ،باید سنجههایی برای اندازهگیری میزان تطابق افراد و
عملکرد سازمان با این استانداردها ایجاد کنید [.]8
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 .6یافتههای آماری
با توجه به مدل مدیریت دانش ادل و گراسیون مولفههای خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش از
این مدل به دلیل اینکه با اکثر مولفههای مدلهای مدیریت دانش دیگر مشترک هستند به عنوان مولفههای اصلی و مولفه-
های سازماندهی دانش و ارزیابی دانش به دلیل منحصربهفرد بودن به عنوان مولفههای فرعی انتخاب گردیدند.

جدول  -2بخشبندی سواالت بین مولفهها

مولفههای اصلی

مولفههای فرعی

مولفهها

سواالت پرسشنامه

جمع گویهها

خلق دانش

 1تا 7

7

تسهیم دانش

 8تا 13

6

بکارگیری دانش

 14تا 18

5

ذخیره سازی دانش

 19تا 25

7

سازماندهی دانش

 15تا 18

4

ارزیابی دانش

 25تا 27

3

 .7بررسی توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
همانگونه که در جدول ( )3مشاهده می شود ،بیشترین تراکم سطوح سنی متعلق به طبقه بیشتر از  35سال با  13نفر میباشد
که این تعداد  %37/1از پاسخگویان را دربرگرفته است.

جدول  -3فراوانی متغیر سن پاسخدهندگان
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از 25

4

11/4

بین 30-26

6

17/1

بین 35-31

7

20/0

بیشتر از 35

13

37/1

بدون پاسخ

5

14/3

جمع

35

100
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 .8بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
در آزمونهای پارامتریک آماری شرط اساسی ،نرمال بودن متغیر میباشد .بدین منظور شرط نرمال بودن کلیه متغیرهای مورد
بررسی در این تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی و نتایج آن در جدول ذیل گزارش شده است.

جدول  -4بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون كولموگروف  -اسمیرنوف
خلق دانش

تسهیم
دانش

بکارگیری
دانش

ذخیره سازی
دانش

سازماندهی
دانش

ارزیابی دانش

تعداد

35

35

35

35

35

35

میانگین

2/282

2/290

2/576

2/359

2/583

2/129

انحراف معیار

0/697

0/823

0/771

0/641

0/763

1/010

آماره  Zکولموگروف -اسمیرنوف

1/254

0/993

0/787

0/692

0/680

1/248

P-value

0/086

0/277

0/566

0/724

0/744

0/089

به دلیل اینکه مقدار احتمالی معنیداری ( )p-valueکلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون  0/05به دست آمده است لذا متغیرها
نرمال و استفاده از آزمونهای پارامتریک برای بررسی ویژگیهای آماری این متغیرها بالمانع است.

 .9تحلیل برازش رگرسیون متغیرهای توانمندسازهای مدیریت دانش بر خلق دانش
)(1

مؤلفههای توانمندسازی دانش اثر خطی معنیداری روی مؤلفه خلق دانش ندارند H  :
مؤلفههای توانمندسازی دانش اثر خطی معنیداری روی مؤلفه خلق دانش دارندH1 :

جدول  -5آنالیز واریانس رابطه خطی مولفههای  3گانه و خلق دانش
منبع تغییرات

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آمارهی آزمون

رگرسیون

12/711

3

4/237

خطا

3/839

31

0/124

34/210

P-value

0/000

به دلیل اینکه مقدار احتمال ( )P-valueبه دست آمده برابر با  0/000میباشد و از سطح معناداری آزمون که  0/05در نظر
گرفته شده کوچکتر است؛ درنتیجه فرض صفر رد میشود و می توان براساس متغیرهای موجود یک مدل رگرسیون معرفی
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نمود .بعد از انجام آزمون با استفاده از روش کمترین مربعات خطا ،پارامترهای مدل کلی رگرسیون را در جدول زیر برآورد
کردهایم.

جدول  -6خالصه مدل رگرسیون ( مولفههای  3گانه )
برآورد پارامتر

آمارهی آزمون

P-value

ثابت رگرسیون

0/116

0/482

0/633

تسهیم دانش

0/383

3/203

0/003

بکارگیری دانش

0/144

1/157

0/256

ذخیره سازی دانش

0/389

2/770

0/009

با توجه به  P-valueگزارش شده برای معنیداری هر یک از مؤلفههای  3گانه میتوان چنین نتیجه گرفت که متغیر تسهیم و
ذخیره سازی دانش در مدل اثرگذار بوده و متغیر بکارگیری دانش تأثیری در مدل رگرسیونی ندارد و در حقیقت ضرایب آنها
در مدل اختالف معنیداری با صفر ندارند .با توجه به این توضیحات و نتایج جدول فوق ،مدل رگرسیون را میتوان به صورت
زیر نشان داد:
)( 2

که در آن  X1مولفه تسهیم دانش X2 ،مولفه بکارگیری
دانش و  X3مولفه ذخیره سازی دانش هستند.

+ 0/383 x1 +0/144 x2 + 0/389 x3
0/116

=

خلق دانش

جدول  -7خالصه مدل رگرسیون ( مولفههای  3گانه )
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیح
شده

Durbin-Watson

مؤلفههای مستقل علیه
خلق دانش

0/876

0/768

0/746

1/893

با توجه به مقدار ضریب تعیین می توان مشاهده نمود که بخش نسبتاً زیادی از تغییرات متغیر وابسته ( )0/768براساس
متغیرهای مستقل تبیین میشود که این مقدار مناسبی برای یک مدل رگرسیونی میباشد و همچنین نزدیک بودن مقدار
ضریب تعیین به مقدار ضریب تعیین تصحیح شده مالک دیگری برای مناسب بودن مدل رگرسیونی است .بزرگتر بودن آماره
دوربین -واتسون از مقدار  1/5نیز بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین مشاهدات است.
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شکل  -1نمودار احتمال نرمال متغیر خلق دانش

در نمودار احتمال شکل 1می توان مشاهده نمود که نقاط رسم شده حول خط راست توزیع شدهاند که نشان از برازش مطلوب
مدل رگرسیونی میباشد.

شکل  -2نمودار پراكنش مقادیر استاندارد برآورد علیه مقادیر استاندارد خطا مدل رگرسیونی

با توجه به نمودار شکل 2میتوان مشاهده نمود که پراکنش باقیماندهها استاندارد شده با مقادیر برآورد شده توسط مدل
رگرسیونی از روند خاصی پیروی نمیکنند و به صورت تصادفی بین خط صفر توزیع شدهاند.

شکل  -3نمودار پراكنش مقادیر استاندارد برآورد علیه مقادیر اصلی متغیر وابسته سازماندهی دانش

رسم مقادیر برآورد شده با استفاده از مدل رگرسیونی در مقابل مقادیر اصلی متغیر وابسته سازماندهی دانش تشکیل یک خط
نسبتا راست را داده اند که این وضعیت با توجه به اینکه مقدار ضریب تعیین رگرسیونی برابر با ( ) R2 = 0/768بود ،دور از
انتظار نبود زیرا انتظار داشتیم که سهم زیادی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شود .با توجه به
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بررسیهای فوق می توان گفت شرایط استفاده از مدل رگرسیونی به طور کامل رعایت شده و میتوان به نتایج به دست آمده از
آن اعتماد کرد.
 .10بررسی وضعیت متغیرهای مدیریت دانش
برای آزمون فرضیهها از آزمون آماری  -tاستودنت استفاده شده است و در این قسمت به عنوان نمونه برای یکی از عوامل
سیستم مدیریت دانش توضیحات آزمون فرض به طور کامل ارایه شده و در مورد سایر عوامل خالصه نتایج گزارش شده است.
)(3

میزان خلق دانش در بین پاسخگویان کمتر از حد متوسط است

H : 1  3

میزان خلق دانش در بین پاسخگویان بیشتر از حد متوسط است

H1 : 1  3

x  1
tob  1
s1 / n1

 : x1میانگین امتیاز خلق دانش در نمونه : 1 ،میانگین امتیاز خلق دانش در کل جامعه آماری به عنوان مالک عمل : s1 ،انحراف
معیار امتیاز خلق دانش : n1 ،حجم نمونه
نتیجه این آزمون پس از انجام محاسبات در جدول مربوطه گزارش شده که جهت بررسی معنیدار بودن اختالف میانگین امتیاز
میزان خلق دانش در این جدول میتوان مقدار آماره آزمون حاصل ( )t = -6/091را با عدد جدول  -tاستودنت مقایسه نمود.

جدول  :8نتایج آزمون -tاستودنت مرتبط با متغیر خلق دانش
متغیر

میانگین

انحرافمعیار

خلق دانش

2/28

0/697

حجم

مقدار آمارهی آزمون

نمونه

 -tاستودنت

35

-6/091

P-value

0/999

ميدانيم زمانيکه  p-valueاز سطح معنيداري آزمون )  ( αکوچکتر باشد فرض صفر رد ميشود:
)

)(4



RH





( P  value

بنابراین با مقایسه مقدار احتمال معنیداری با سطح اطمینان    0/ 05میتوان فرض صفر را پذیرفت:
P  value  0/ 999    0/05  AH 

لذا میتوان اینگونه اظهار داشت که :خلق دانش در بین پاسخگویان کمتر از حد متوسط است.
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جدول  :9نتایج آزمون -tاستودنت مرتبط با متغیرهای شش گانه مدیریت دانش
حجم

مقدار آمارهی آزمون

نمونه

 -tاستودنت
-6/091

0/999
0/999

کمتر از حد متوسط
کمتر از حد متوسط

P-value

نتیجه

متغیر

میانگین

انحرافمعیار

کمتر از حد متوسط

خلق دانش

2/28

0/697

35

تسهیم دانش

2/29

0/823

35

-5/101

بکارگیری دانش

2/58

0/771

35

-3/256

0/997

ذخیره سازی دانش

2/36

0/641

35

-5/913

0/999

کمتر از حد متوسط

سازماندهی دانش

2/58

0/763

35

-3/231

0/997

کمتر از حد متوسط

ارزیابی دانش

2/13

1/001

35

-5/105

0/999

کمتر از حد متوسط

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود کلیه متغیرهای ششگانه مدیریت دانش به طور معنیداری کمتر از حد متوسط
هستند و این متغیرها در حد رضایتبخشی نیستند.
 .11رتبهبندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن
برای پاسخ به سوال " کدام عوامل کلیدی نسبت به عوامل دیگر در شرکت آثارطوس اولویت باالتری دارند؟" از آزمون رتبهای
فریدمن استفاده میشود.
جدول  -10نتایج آزمون فریدمن و اولویتبندی عوامل كلیدی موفقیت
تعداد

درجه آزادی

آماره 2

p-value

میانگین رتبه

بکارگیری دانش

(اهداف و
راهبردها)

3/09

ذخیره سازی
دانش

(فناوری
اطالعات)

2/53

تسهیم دانش

(فرهنگ
سازمانی)

2/30

خلق دانش

(منابع انسانی)

2/09

35

3

12/116

0/007

با توجه به اینکه مقدار احتمال معنیداری آزمون فریدمن کوچکتر از سطح آزمون  0/05میباشد ،لذا میتوان گفت که بین
رتبههای متغیرهای مستقل تحقیق از لحاظ آماری اختالف معنیداری وجود دارد و براساس میانگین رتبههای محاسبه شده
می توان گفت که خلق دانش کمترین میزان و بکارگیری دانش بیشترین مقدار را در بین متغیرهای مستقل داشته است.
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 .12تحلیل برازش رگرسیون متغیرهای مستقل با مؤلفه سازماندهی دانش
آیا بین مؤلفههای اصلی (خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش) و مؤلفه سازماندهی دانش رابطه
وجود دارد؟
در این بخش محقق با استفاده از رگرسیون مدلی را برای اثر همزمان این مؤلفههای فرعی بر روی مولفههای اصلی پاسخ ارایه
خواهد داد .بنابراین آزمون فرض زیر مطرح گردید:
مؤلفههای مستقل اثر خطی معنیداری روی مؤلفه سازماندهی دانش ندارند

)(6

H :

مؤلفههای مستقل اثر خطی معنیداری روی مؤلفه سازماندهی دانش دارند H1 :

جدول  -11آنالیز واریانس رابطه خطی مولفههای  4گانه و سازماندهی دانش
میانگین مربعات آمارهی آزمون

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

19/276

4

4/819

خطا

0/515

30

0/017

280/571

P-value

0/000

با توجه به جدول فوق مشاهده میگردد که مقدار احتمال ( )P-valueبه دست آمده برابر با  0/000میباشد که از سطح
معناداری آزمون که  0/05در نظر گرفته شده کوچکتر میباشد؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و میتوان براساس متغیرهای
موجود یک مدل رگرسیون معرفی نمود .بعد از انجام آزمون با استفاده از روش کمترین مربعات خطا ،پارامترهای مدل کلی
رگرسیون را در جدول زیر برآورد کردهایم.

جدول  -12خالصه مدل رگرسیون ( مولفههای  4گانه )
برآورد پارامتر

آمارهی آزمون

P-value

ثابت رگرسیون

0/086

0/955

0/347

خلق دانش () x1

0/020

0/301

0/765

تسهیم دانش () x2

-0/043

-0/842

0/407

بکارگیری دانش () x3

1/008

21/296

0/000

ذخیره سازی دانش () x4

-0/019

-0/333

0/742
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با توجه به  P-valueگزارش شده برای معنیداری هر یک از مؤلفههای  4گانه میتوان چنین نتیجه گرفت که تنها متغیر
بکارگیری دانش در مدل اثرگذار بوده و سایر متغیرها تأثیری در مدل رگرسیونی ندارد و در حقیقت ضرایب آنها در مدل
اختالف معنیداری با صفر ندارند .با توجه به این توضیحات و نتایج جدول فوق ،مدل رگرسیون را میتوان به صورت زیر نشان
داد:
)(7

+ 0/020 x1 -0/043 x2 + 1/008 x3 - 0/019 x4
= سازماندهی دانش
0/086

که در آن  X1مولفه خلق دانش X2 ،تسهیم دانش X3 ،بکارگیری دانش و  X4ذخیره سازی دانش هستند.

جدول  -13خالصه مدل رگرسیون ( مولفههای  4گانه )
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیح
شده

Durbin-Watson

مؤلفههای مستقل علیه
سازماندهی دانش

0/987

0/974

0/970

1/641

با توجه به مقدار ضریب تعیین می توان مشاهده نمود که بخش زیادی از تغییرات متغیر وابسته ( )0/974براساس متغیرهای
مستقل تبیین میشود که این مقدار مناسبی برای یک مدل رگرسیونی میباشد و همچنین نزدیک بودن مقدار ضریب تعیین
به مقدار ضریب تعیین تصحیح شده مالک دیگری برای مناسب بودن مدل رگرسیونی است .بزرگتر بودن آماره دوربین-
واتسون از مقدار  1/5نیز بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین مشاهدات است.

شکل  -4نمودار احتمال نرمال متغیر سازماندهی دانش

در نمودار احتمال نرمال شکل 4می توان مشاهده نمود که نقاط رسم شده حول خط راست توزیع شدهاند که نشان از برازش
مطلوب مدل رگرسیونی میباشد.
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شکل  -5نمودار پراكنش مقادیر استاندارد برآورد علیه مقادیر استاندارد خطای مدل رگرسیونی

با توجه به شکل 5میتوان مشاهده نمود که پراکنش باقیماندهه ا استاندارد شده با مقادیر برآورد شده توسط مدل رگرسیونی از
روند خاصی پیروی نمیکنند و به صورت تصادفی بین خط صفر توزیع شدهاند.

شکل  -6نمودار پراكنش مقادیر استاندارد برآورد علیه مقادیر اصلی متغیر وابسته سازماندهی دانش

رسم مقادیر برآورد شده با استفاده از مدل رگرسیونی در مقابل مقادیر اصلی متغیر وابسته سازماندهی دانش تشکیل یک خط
نسبتا راست را داده اند که این وضعیت با توجه به اینکه مقدار ضریب تعیین رگرسیونی برابر با (  ) R2 = 0/97بود ،دور از انتظار
نبود زیرا انتظار داشتیم که سهم زیادی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شود .با توجه به بررسیهای
فوق می توان گفت شرایط استفاده از مدل رگرسیونی به طور کامل رعایت شده و میتوان به نتایج به دست آمده از آن اعتماد
کرد.
 .13تحلیل برازش رگرسیون متغیرهای مستقل با مؤلفه ارزیابی دانش
برای بررسی اینکه آیا بین مؤلفههای اصلی (خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش) و مؤلفه ارزیابی
دانش رابطه وجود دارد یا خیر ،با استفاده از رگرسیون مدلی را برای اثر همزمان این مؤلفههای فرعی بر روی مولفههای اصلی
بررسی نمودهایم .به این منظور آزمون فرض زیر مطرح گردید:
)(8

مؤلفههای مستقل اثر خطی معنیداری روی مؤلفه سازماندهی دانش ندارند H  :

مؤلفههای مستقل اثر خطی معنیداری روی مؤلفه سازماندهی دانش
دارند
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جدول  -14آنالیز واریانس رابطه خطی مولفههای  4گانه و ارزیابی دانش
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی میانگین مربعات آمارهی آزمون

رگرسیون

20/628

4

5/157

خطا

14/044

30

0/468

11/016

P-value

0/000

با توجه به جدول فوق مشاهده میگردد که مقدار احتمال ( )P-valueبه دست آمده برابر با  0/000میباشد که از سطح
معناداری آزمون که  0/05در نظر گرفته شده کوچکتر میباشد؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و میتوان براساس متغیرهای
موجود یک مدل رگرسیون معرفی نمود .بعد از انجام آزمون با استفاده از روش کمترین مربعات خطا ،پارامترهای مدل کلی
رگرسیون را در جدول زیر برآورد کردهایم.
جدول  -15خالصه مدل رگرسیون ( مولفههای  4گانه )
برآورد پارامتر

آمارهی آزمون

P-value

ثابت رگرسیون

-0/738

-1/570

0/127

خلق دانش

0/631

1/807

0/081

تسهیم دانش

-0/018

-0/068

0/946

بکارگیری دانش

0/329

1/331

0/193

ذخیره سازی دانش

0/263

0/863

0/395

اگر چه مدل رگرسیونی از لحاظ آماری در سطح  0/05معنیدار بود اما در جدول برآورد پارامترهای رگرسیونی هیچکدام از
متغیرهای مستقل در این سطح آزمون معنیدار نیستند لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که هیچکدام از متغیرهای مستقل اثر
معنیداری در سطح  0/05بر روی متغیر وابسته ارزیابی دانش ندارند و نمیتوان مدل مناسب رگرسیونی برای اثر متغیرهای
مستقل چهارگانه بر روی متغیر وابسته معرفی نمود.

 .14مدل مفهومی
در این مطالعه سعی شد تا با تمرکز بر مدیریت دانش ،به عنوان یک عامل تاثیرگذار در کسب مزیت رقابتی ،مدلی بومی
متناسب با پتانسیل شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثارطوس ارایه شود .هدف از ارایه این مدل مفهومی کمک به شناسایی
عوامل حیاتی موفقیت در اجرای صحیح سیستم مدیریت دانش در شرکت آثارطوس بود .با توجه به بررسی نتایج آماری ،تاثیر
متغیرهای مستقل ( خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیرهسازی دانش ،ارزیابی دانش و سازماندهی دانش ) با
متغیر وابسته ( مدیریت دانش ) سنجیده شد که طبق این نتایج مشخص گردید متغیرهای مستقل ( خلق دانش ،تسهیم دانش،
بکارگیری دانش ،ذخیره سازی دانش ،ارزیابی دانش) با متغیر وابسته ( مدیریت دانش ) رابطه موثری دارند اما متغیر مستقل (

17

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال چهارم  ،شماره  ،12بهار 1400

سازماندهی دانش ) به دلیل اینکه این متغیر خود از متغیرهای اصلی تشکیل شده است رابطه موثری با متغیر وابسته ندارد در
نتیجه شکل مدل مفهومی به صورت زیر میباشد:

شکل  -7مدل مفهومی

 .15بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف اصلی ارزیابی مدلهای مدیریت دانش و ارایه الگوی مناسب جهت پیادهسازی آن در شرکت ساختمانی و
تاسیساتی آثارطوس ( سهامی خاص ) در شهر مشهد انجام شد .با انتخاب مدل ادل و گراسیون از بین  12مدل مدیریت دانش
و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر استقرار اثربخش این مدل در شرکت ساختمانی و تاسیساتی آثار طوس ،نتایج حاصل از این
مطالعه به شرح زیر به دست آمده است:
 -1طبق ن تایج به دست آمده از تحلیل آماری مشخص گردید در شرکت مورد مطالعه توانمندسازهای فرهنگ سازمانی و
فناوری اطالعات بر خلق دانش تاثیر مثبت و معناداری دارند اما توانمندساز منابع انسانی تاثیر معناداری بر خلق دانش ندارد.
 -2با توجه به بررسی عوامل کلیدی مختلف بیان شده توسط پژوهشگران این حوزه و مطابقت این عوامل با سواالت پرسشنامه
و همچنین نتایج به دست آمده از آمار مشخص گردید که در وضعیت موجود عوامل کلیدی موفقیت در شرکت مورد مطالعه به
ترتیب اولویت عبارتند از :اهداف و راهبردها ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و منابع انسانی.
 -3با توجه به بررسی نتایج آماری ،تاثیر متغیرهای مستقل( خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیرهسازی دانش،
ارزیابی دانش و سازماندهی دانش ) بر متغیر وابسته ( مدیریت دانش ) سنجیده شد که طبق این نتایج مشخص شد متغیرهای
مستقل ( خلق دانش ،تسهیم دانش ،بکارگیری دانش ،ذخیرهسازی دانش ،ارزیابی دانش) بر متغیر وابسته ( مدیریت دانش )
رابطه موثری دارند اما متغیر مستقل ( سازماندهی دانش ) به دلیل اینکه این متغیر خود از متغیرهای اصلی تشکیل شده است،
رابطه موثری بر متغیر وابسته ندارد در نتیجه شکل ( )7بیانگر مدل مفهومی میباشد.
پس از انتخاب مدل مناسب و اطمینان از وجود فرهنگ سازمانی و ابزارهای فناورانه جهت پشتیبانی از استقرار سیستم مدیریت
دانش ،تعیین و پیادهسازی سیاستهای تشویق و تهییجکننده در حوزه منابع انسانی به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت
هرچه بیشتر در فرآیند مدیریت دانش می تواند موثر واقع شود .به این منظور در شرکت مورد مطالعه ،میزان مشارکت کارکنان
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در خلق/کسب ،بکارگیری ،تسهیم و ثبت دانش سازمانی به عنوان یکی از پارامترهای مدیریت عملکرد کارکنان پیشنهاد گردید.
بدیهی است نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان میتواند مبنایی برای پاداشدهی نیز قرار گیرد.
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