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ساخت   اهمیت با توجه به صنعت  سا مدیریت دانش در  سایی عوامل موثر بر پ      ،زو شنا صدد  ضر در سازي مدیریت  یادهپژوهش حا

سازما  ست محور عمرانی بوده هاي پروژهندانش در  ستا ا سازمانی،       7 ،. در این را ساختار  شامل  سازمانی،  شاخص  و  راهبرد فرهنگ 

ــانی و آموزش و تحصــیل فناوري اطالعات، عوامل محیطی، ،رهبري عنوان عوامل موثر بر هخبرگان ب ، با مراجعه به آرايمنابع انس

ساختمانی   هايپروژهاز نیروهاي متخصص مشغول به کار در   نفر  80آماري شامل   نمونه دانش شناسایی شدند.    سازي مدیریت پیاده

ررسی بپایایی پرسشنامه و روایی  ها از پرسشنامه و نظرات خبرگان استفاده شده است.آوري دادهجهت جمع .و پالیز بوده استهیترا 

ست. و  شده      7 ر گذار بودنتاثی ،در ادامه مورد تایید قرار گرفته ا سایی  شنا هاي نظر متخصصین مشغول به کار در پروژه    از  ،شاخص 
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  مقدمه -1

به   به      در دنیاي پرتحول امروز،  ها  ــور یاز روزافزون کشـ یل ن دل

سعه   شرکت ایجاد و تو روز هاي عمرانی روزبهزیربناهاي موردنیاز، 

ــتدر حال افزایش   حجم نقدینگی قابل توجهی در     ،روازاین .اسـ

. با این وجود هنوز صنعت  ]5[هاي عمرانی در جریان است شرکت 

هاي ســربار و تاخیر در وســاز با مشــکالتی از قبیل هزینهســاخت

تجربیات و دانشـــی که  ،طورکلیبه .اســـتموقع مواجه تحویل به

شرکت    سط  ضمین      تو ست، ت شده ا سب  سبی براي  ها ک کننده منا

ــتموفقیت آنها   ــیم   ،. این تجربیات و دانش سـ به دو بخش تقسـ

هاي دانشی کارکنان و بخش  مربوط به دارایی ،. بخش اولشود می

هاي دانشی سازمان نهفته  مربوط به دانشی است که در بانک   ،دوم

ست و با توجه به این  شرکت ا ها تجربیات جدیدي که با گذر زمان 

هاي دانشی اهمیت   کند، بانکها کسب می را در زمینه انجام پروژه

مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان    کند.بیشتري پیدا می 

اطالعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی  ،کندکمک می

ــرایط به ک  ــه رقابتی کنونی ش ــر کند. در عرص  لی متحولو منتش

ست و از دانش به   سازمان یاد   عنوان مهمشده ا ترین مزیت رقابتی 

  .شودمی

  هاي پروژه محورسازمان -1-1

ــازمان پروژه  ــیلی س ــازمانی میاص داند که کارهاي محور را س

سازماندهی می خود را در قالب پروژه که طوريبه ؛نمایدهاي مجزا 

جام     ند را براي ان یده       افراد متبحر و توانم بداعی و پیچ هاي ا کار

   ].1[کندبراي اهداف و مشتریان مختلف سازماندهی می

  :ذیل استمحور داراي چهار ویژگی اصلی هاي پروژهسازمان

حدود    -1 مان م حدود    -2؛ ز نابع م باال و   -3؛ م فشــــار، حجم 

  .تیم جدید-4 وپیچیدگی 

ها، محدودیت در اســتفاده از  وجود زمان محدود اجراي پروژه

ــار و ظرفیت زیاد فعالیت       به منابع    هاي کاري و نیز  کارگرفته، فشـ

ي هاهاي اصـــلی در ســـازمانتغییرات تیم اجراي پروژه از ویژگی

  ].2است[ محورپروژه

  فرهنگ سازمانی -1-2

ــازمانی را می    توان یک نظارت اجتماعی در قالب      فرهنگ سـ

شترکی  سازمان انتظار   شمار آورد به باورها و توقعات م که از افراد 

  رود.می

ــود که دانش بهفرهنگ ســازمانی باعث می طور گســترده ش

سازمانی که جو باز همکاري     سازمان را برعهده بگیرد. در  هدایت 

ــهیم دانش کم            باشـــد، تسـ ته  ــ نداشـ بل وجود  قا ماد مت و اعت

اي مبنی بر اینکه فرهنگ . براین اســـاس فرضـــیه]20[شـــودمی

ها تاثیر معناداري  ندهاي مدیریت دانش در سازمانسازمانی بر فرای

  دارد، در مطالعات بسیاري مطرح شده است.

   ساختار سازمانی -1-3

به وجود وظایف متعدد کارکنان در پروژه         ها، اهمیت   با توجه 

گردد. امروزه خود، دوچندان می هايآگاهی کارمندان از مسئولیت

 جایگزین ساختارهاي ،پروژهساختار سازمانی ماتریسی و بر مبناي 

شده   ست[  سنتی  سازمانی  ]19ا ساختار  کننده  هدایت ،. همچنین 

ست رفتار کارکنان نیز  سازمانی موثر برعملکرد    .ا ساختار  بنابراین 

اي مبنی بر اینکه ســاختار . براین اســاس فرضــیهاســتســازمان 

ها تاثیر معناداري  سازمانی بر فرایندهاي مدیریت دانش در سازمان

  رد، در مطالعات بسیاري مطرح شده است.دا

    راهبرد و رهبري -1-4

ــازمان       ــط      هدایت مدیریت دانش در سـ ها تا حد باالیی توسـ

شود و سر منشا راهبردهاي سازمانی     راهبردهاي سازمان انجام می 

باشــد. رهبري و راهبرد هاي ســازمانی مختلف میاصــول و برنامه

سته به یکدیگر دارند. از   ت  سازي مدیری پیاده ،طرفیمفاهیمی واب

ــد و رهبري نیاز دارد. براین      دانش به حمایت    هاي مدیریت ارشـ

ــاس ــیه ،اس اي مبنی بر اینکه راهبرد و رهبري بر فرایندهاي  فرض

ــازمان ها تاثیر معناداري دارد، در مطالعات           مدیریت دانش در سـ

 .]7[بسیاري مطرح شده است

    فناوري اطالعات -1-5

حیاتی در موفقیت مدیریت دانش ایفا       فناوري اطالعات نقش  

ستفاده       کند.می براي توسعه مدیریت دانش از سه دسته فناوري ا

طالعــات،    ؛گردد می  همکــاري     فنــاوري ا فنــاوري    و فنــاوري 

نقش پشتیبانی از مخازن  ،سازي و بازیابی. فناوري اطالعات ذخیره

سی و انتقال دانش در مدیریت دانش را ایفا      ستر دانش، افزایش د

ی  می عامالت فردي، گروهی و     د و فناوري همکاري در  نما جهت ت

  .]16[رساندسازمانی به موفقیت مدیریت دانش یاري می

   منابع انسانی -1-6

ــازمان و همچنین اطمینان بین خود       ا طمینان کارکنان به سـ

کارکنان براي اشـــتراک دانش، توزیع و اســـتفاده مجدد از دانش 

ترین مســاله در مدیریت دانش جهت دســتیابی به نتایج، بااهمیت

  .است

  آموزش و تربیت -1-7

سترش دانش و توان   تعلیم و تربیت افکار به سعه و گ منظور تو

هاي مهم و اساسی مدیریت هاي تازه از زیرساختخلق و خلق ایده

اي مبنی بر فرضــیه ،. براین اســاس]14[گرددمحســوب میدانش 

ا هبر فرایندهاي مدیریت دانش در ســازمان اینکه آموزش و تربیت
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  در مطالعات بسیاري مطرح شده است. تاثیر معناداري دارد،
 

  مرور ادبیات موضوعی -2

یت دانش را     مدیر جاد "در تعریفی فراگیر،  کارگیري و  هب  ،ای

سرمایه اهرم قراردهی دانش و  سازمان به دیگر  صورت  هاي فکري 

ــامانمند ــی و بازدهی دانش  س ــازي میزان اثربخش براي حداکثرس

  اند. تعریف کرده "ها و سازمانتیم محور افراد،

ــد اطالعات، جریان دانش و  ،در واقع مدیریت دانش براي رشـ

ــتمندي  ایجاد ارزش، تالش نظام   ــیله آن اطمینان   و به  اسـ وسـ

صل می  سط      شود که د حا سب تو صحیح در جا و مکان منا انش 

شتراک     ست. این انتقال و به ا شده ا ش گذاري دانافراد بکار گرفته 

ــال  ــورت متمرکز و  کننده به  کننده به یک دریافت     از یک ارسـ صـ

                                                                                                                 ]. 12و  8[گرددهدفمند انجام می

 1388در پژوهشی که توسط خطیبیان و همکارانش در سال    

ــورتی  ــد، درصـ که انتقال دانش به فرد انجام گرفت مشـــخص شـ

ــدن و   ــب انجام یابد، منجر به کاراتر شـ ــب در زمان مناسـ مناسـ

  ]. 6[شودتر شدن فعالیت میاثربخش

 هايدهد که داراییمیدیدگاه مبتنی بر دانش نشان همچنین 

ــی مزایاي بلندمدتی مانند مزیت رقابتی را به همراه خواهد            دانشـ

ــت و می ــان  ثبات ایجاد   داش ــادي پرنوس تواند در شــرایط اقتص

  ]. 12[نماید

شهود   "و"سرمایه فکري "سیوبی دانش را   بیان  "سرمایه نام

هاي گذشته  و مدیریت این سرمایه فکري در طول دهه کرده است

ست توجه زی شرط الزامی  طوريبه ؛ادي را به خود جلب کرده ا که 

مان    ــاز یت سـ یت دانش و      موفق مدیر یک راهبرد موثر  ها اجراي 

و همچنین در دست است محور تبدیل شدن به یک سازمان دانش

ــازمان    ــتن اطالعات کافی از میزان دانش افراد موجود در س نداش

  .        ]18و  17آید[شمار میبهیکی از مشکالت اساسی 

ــمیم -2-1 گیري مدیران تاثیر مدیریت دانش بر قدرت تص

 پروژه

 تأثیر مدیریت دانش بر قدرت ) در رابطه با1386مسعودي فر( 

ــمیم   ــت    گیري مــدیران پروژه     تصـ تمــامی    "کــه: معتقــد اســ

صمیم  صمیم گیريت سط  گیريهاي جزئی، تا ت هاي بااهمیت که تو

نماید. را ترســیم میشــود، مســیر پروژه  مدیران پروژه انجام می

صر دانند. در عگیري میین بسیاري مدیریت را معادل تصمیمبنابرا

ضر  سازمان        ،حا سازمان را میزان دانش  صلی  شان  سرمایه ا ها ن

Drucker 

Knowledge Governance  

به وجود پیچیدگی       می جه  با تو هد.  خاص در پروژه  د هاي  هاي 

امروزي، اســتفاده از دانش برآمده از تجربیات پروژه الزامی اســت. 

م    نابراین  نه      ب یابی گزی هت ارز یت دانش در ج هاي موجود و  دیر

  ]. 15["کنداتخاذ تصمیمات صحیح به مدیران پروژه کمک می

  هاسازي مدیریت دانش در سازماناهمیت پیاده-2-2

سازمان  پیاده ست یافتن  ها منجر بهسازي مدیریت دانش در  د

ــترک، ایجاد بهبود در ــازمان و به یک درک مش ایجاد  عملکرد س

ــرفه ]. 3[گرددرقابتی می مزیت   هاي   جویی هزینه همچنین در صـ

هاي فکري با خروج کارکنان نشات گرفته از پراکنده شدن سرمایه 

ــابه، بهبود   ــازمان و کاهش هزینه به علت عدم تکرار کار مش از س

صمیم  سازگاري با تغییرات، موثر می ت شد گیري و  ست  ]16[با . بد

قابتی از ویژگی   یت ر ــلی  آوردن مز ــد و   دانش میهاي اصـ باشـ

ــیم که مدیر     ــته باشـ ت دانش، اهمیتی  یهمچنین باید توجه داشـ

با وجود اینکه اهمیت دانش همواره در      .بیش از خود دانش دارد

ها به دلیل نادیده گرفتن حال افزایش اسـت، اما برخی از سـازمان  

  .]9[اثر مدیریت دانش با مشکالت زیادي روبه رو هستند

ــخنور و همکاران نیز  ــترالیا    در  سـ ــگاه کوئینزلند اسـ  ،دانشـ

هاي را با عنوان اهمیت فرایند مدیریت دانش در سازمان ايمطالعه

ــال  ــنایع مختلف از قبیل معدن در س انجام  2014پروژه محور ص

به       یت دانش را  مدیر ند و  جام       داد یاتی براي ان مل ح عا عنوان 

ســـازي مدیریت همچنین پیاده. پروژه معرفی کردند میزآموفقیت

سیار موثري براي جلوگیري از دوباره  کاري و فاش دانش را عامل ب

حفاظت از دانش  ].22[شــدن دانش ســري ســازمان بیان نمودند

سزایی در     کسب مزیت رقابتی  سري و محرمانه سازمان نیز تاثیر ب

  ].14[در بازار دارد

ست   3دراکر سازمان بر این عقیده ا ها در قرن که راز موفقیت 

ست و یکم،   ست. البته مدیریت     اجربی صحیح مدیریت دانش ا اي 

ــتراک      ــت که به اشـ گذاري،  دانش یک مفهوم در حال تحول اسـ

سازمان می  یکپارچه پردازد و  سازي و ایجاد دانش مطابق با اهداف 

منظور توســـعه حکومت وکار بهباعث به چالش کشـــیدن کســـب

سازمان پروژه   می )KG4(دانش ست  شود. چالش یک  محور این ا

ــتراک فرایندهاي  که از   گذاري دانش، در داخل و بین   موثر بر اشـ

ــتباهات     براي جلوگیري از خطر دوباره  ها، پروژه کاري یا تکرار اشـ

  .]21[گذشته، اطمینان حاصل کند

هاي ســازي مدیریت دانش در ســازماناهمیت پیاده -2-3
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  محورپروژه

) دلیل پیچیدگی مدیریت دانش و اطالعات    2014(5وز المدیا   

ــازمان ــازمانی، فرآیندها، ها در سـ ــاختار سـ را عدم یکنواختی سـ

گذاري  ناکارآمدي در به اشتراک کند ووري مطرح میاها و فنروش

ي  اترین مسئلههاي پروژه را برجستهدانش در طول زمان، بین تیم

سی   می سازمان پروژه محور ر شود.     و دگیداند که باید در  سی  برر

ــدت تاثیر می  ــازمانی به شـ ــوع بر یادگیري سـ گذارد و این موضـ

وه نح ،شده در یک پروژهمنظور درک ارتباط بین اطالعات کسببه

مطرح  EIM6 ها گذاري دانش بین پروژهتعامل افراد و به اشــتراک

شرکت) تعادل تدوین دانش   EIM راهبردشد.   (مدیریت اطالعات 

حل عملی براي شـــخصـــی راحفظ کرده و یک راههاي و مکانیزم

شتراک    شکالت به ا سازمان پروژه غلبه بر م محور گذاري دانش در 

  .است

شاره  همان سازمان شد طور که ا هاي پروژه محور به ، موفقیت 

 بستگی دارد. یک "دانش"توانایی آنها در مدیریت دارایی نامشهود  

ــازمان که به   دهد، آمادگی یطور مداوم دانش خود را افزایش مسـ

ــازمانی، پویایی بازار، چرخه   ــامدهاي س بهتري براي مقابله با پیش

ــته و رقابت  ــادي و نیازهاي اجتماعی داش پذیر و پایدار باقی اقتص

ند   می یت این دارایی   . ]23[ما مدیر ها را          براي  ید آن با تدا  ها، اب

. راهبردهاي تدوین دانش، به تبدیل نمودآوري شــناســایی و جمع

نگهداري آن در مخازن دانش  و 8به دانش صــریح 7دانش ضــمنی

شاره دارد  ست ذهنی و پنهان     ]15و  12[ا شی ا . دانش ضمنی، دان

شتراک نیست و دانش صریح      سانی قابل انتقال و ا انشی  د ،که به آ

ست که می    شکار ا شکل مدون ارا عینی و آ ه کرد و ئتوان آن را به 

 .]13[شودانتقال آن به دیگران به سهولت انجام می

ــتقــل از تولیــدکننــده آن، در  دانش، ،بــه این ترتیــب مسـ

ــط افراد      گنجینه  ــتفاده مجدد توسـ هاي دانش ذخیره و براي اسـ

طور مســـتقیم یا با واســـطه از گردد، تا افراد بتوانند بهبازیابی می

ضمنی یکدیگر بهره  ست اطالعات    .مند گردنددانش  البته ممکن ا

شده براي پروژه   و دانش سب  شد.   هايهاي ک دیگر فاقد کارایی با

یافته، بر زمینه پروژه جدید زیرا ممکن اســت ســاختار پروژه اتمام

و دانش صـریح تولیدشـده در پروژه به سـختی به     منطبق نباشـد 

بایست عالوه بر  ها میبنابراین سازمان  ].23[اشتراک گذاشته شود   

سب خلق دانش، به شده نیز  عنوان عامل فعال به پردازش دانش ک

  .]10[بپردازند

5 Vaz  Almeida 
 Enterprise  Information  Management   

7 Tacit knowledge 
8 Explicit knowledge 

به موارد فوق      یت  نا مل     لذکر درمی ابا ع که یکی از عوا یابیم 

سازمان  ست مدیریت دانش  ،هاي امروزيحیاتی موفقیت در  و به  ا

ها، اهمیت  دلیل خاصیت موقتی بودن حضور اعضاي تیم در پروژه   

هاي ناسـایی و فراهم آوردن زیرسـاخت  شـود. شـ  آن دوچندان می

یا    پایش و ارز مان الزم براي  مات   ،بی دانش ســــاز یکی از ملزو

هاي  بنابراین شرایط و زمینه ].14است[سازي مدیریت دانش پیاده

هاي ســازمان مربوطه ســازي مدیریت دانش بســته به ویژگیپیاده

ــرمایهریزي میطرح ــازمان بهگردد تا س طور موثر هاي انســانی س

سخت       شرایط رقابتی  سازمان در  مدیریت گردد و به حفظ و بقا 

  کمک کند.

یاده  -2-4 مان      پ یت دانش در ســاز مدیر هاي  ســازي 

  محور عمرانیپروژه

ــاخت   ــنعت س ــرایط امروزي ص وســاز، مدیران پروژه با در ش

هاي اســاســی و رو هســتند که به موجب آن نقشوضــعیتی روبه

ــت    ــتخوش یک تغییر اسـ توانایی مدیریت و   ؛عملکردي آنان دسـ

ــازگاري ب ــتفاده از دانش تیم پروژه و س ــنعتی و اس ا محیطهاي ص

اي به شدت ارزشمند شده است و  همچنین حفظ شایستگی حرفه 

مان     ــاز فاده از دانش در سـ ــت به  اسـ قابتی     ها  یت ر یک مز عنوان 

ساخت     ردرنظ ست. گرچه در حوزه  شده ا ساز، گرفته  شواهدي    و

مبنی بر تــاثیر مثبــت مــدیریــت دانش بر عملکرد پروژه وجود 

هایی مانند حل مسئله، آموختن پویا  براي انجام فعالیت ] و4[دارد

صمیم  ضروري  و ت ست[ گیري  سی مدیریت   ،با این حال ]؛20ا برر

هدف   .هاي عمرانی هنوز در مراحل ابتدایی اســتدانش در پروژه

هاي این مقاله، شناسایی عوامل موفقیت مدیریت دانش در شرکت  

  .استمحور عمرانی پروژه

  9ریسونمدل ادل و گ -2-5

ن ای .نمودنده ئرا براي مدیریت دانش ارا یادل و گرایسون مدل 

ــی فرآیندها و فراهم     ــاسـ هاي  کننده مدل مبتنی بر دو رکن اسـ

  :فرآیندهاي مدیریت دانش عبارتنداز .]11[باشدمدیریت دانش می

 ؛ودشتواند ایجاد هاي مختلف میکه به روش :10ایجاد دانش -1

ــایی دانش   -2  ــناس ــایی دانش : 11ش ــناس هاي مفیدي که در ش

 ؛هاي کاري و اقدامات سازمان وجود داردفرایندها، رویه

ــایی  : بعد از اینکه دانش12جمع آوري -3 ــناس هاي مفید مورد ش

 .استها آوري این دانشبعدي جمع مرحلهقرار گرفت، 

 :عبارتنداز هاي مدیریت دانشکنندهفراهم

9 o'dell & grayson 
10 Acquisition & Creation 
11 Refinement 
12 Memory 
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   .عاتفناوري اطال -3 گ وفرهن -2؛ رهبري -1

سط پژوهشگر   ئارامفهومی مدل  -2-5-1 شده تو با الهام   ه 

 )1392( از مدل ارایه شده توسط صحفی

از مدل ادل و گرایسون  ) 1 شماره  (شکل ایده اصلی این مدل   

ست.   شده ا سون،  گرفته  سی    همانند مدل ادل و گرای سا دو رکن ا

نده فراهم یده            کن مدل د یت دانش در این  مدیر هاي  ند ها و فرای

ــود که با توجه به موضــوع پژوهش، می ــلی بر روي  ش تمرکز اص

همچنین   در شــرکت ســاختمانی هیترا خواهد بود.ها کنندهفراهم

منابع  ،هاي ســـاختار ســـازمانیها مولفهکنندهدر قســـمت فراهم

ــانی ــیل و عوامل محیطی با توجه به مطالعات  ،آموزش ،انس تحص

ضوعی    شده و مرور ادبیات مو شرکت    و با توجه  انجام  شرایط  به 

سط  ساختمانی هیترا،  سازمان درنظرگرفته  نفر از 12تو  خبرگان 

 .است

  
 مدل مفهومی تحقیق :1شکل 

  جنبه نوآوري تحقیق -2-5-2

ــه نجــام پروژه       ب نی،    علــت طوالنی بودن مــدت ا هــاي عمرا

ــازي مدیریت دانش   بر روند پیاده   محیطی تاثیرگذاري عوامل    سـ

ــد		خواهد بیشــتر  درســتی مدیریت وعوامل بهو چنانچه این  ش

ــو ــول اهداف برنامه      ،دکنترل نشـ ــده ریزيمنجر به عدم حصـ شـ

  .گرددمی

نابراین   یت نکردن    ب مل  مدیر ــرایط  عوا له شـ  محیطی از جم

ها هبر کیفیت پروژ و... ســیاســی و اقتصــادي، کیفیت فعالیت رقبا

ســازي مدیریت  هدف اصــلی از پیاده اســت. همچنینتاثیرگذار 

ست آوردن مزیت رقابتی می دانش در پروژه شد، ها که بد  مرتفع با

 نخواهد شد. 
سداد بنیان     خبرگان  ،رواز این ساختمانی  سی   شرکت  با برر

ــاخت  هايچالش ــنعت س ــاز،موجود در ص با توجه به اهمیت  وس

ــیاســت  ــب از طرف مدیران پروژه در برابر عوامل  س گذاري مناس

عوامل  اند.معیار عوامل محیطی را نیز شــناســایی کرده خارجی، 

   موارد ذیل است:  محیطی شامل

  سلیقه بازار(مشتري)و  سطح کیفیت فعالیت رقبا :بازار -1

صادي:     -2 سی و اقت سیا سی      عوامل  سیا و  (تحریم) شرایط 

   نرخ ارز) و (منابع مالیاقتصادي
  

  روش تحقیق-3

فاده در این پژوهش،  ــت از نوع تحلیلی  روش تحقیق مورداسـ

کاربردي محســوب   پژوهش از نظر نوع هدف، توصــیفی اســت.  

بدین معنا  داراي ماهیتی میدانی اسـت.  ،شـود و از طرف دیگر می

اي از اطالعات از طریق مشاوره با خبرگان(مدیران  که بخش عمده

  گردآوري شده است. میانی)و  عالی

 اي ونخســت با اســتفاده از روش کتابخانه   ،در مقاله حاضــر 

ــی ادبیات مرتبط ب ــوع مقهمچنین بررس ــایتا موض هاي اله در س

ستخراج عوامل موثر بر پیاده     معتبر سایی و ا شنا سبت به  ازي س ، ن

شــده جهت عوامل متعدد شــناســایی مدیریت دانش اقدام گردید.

ــوري در اختیار خبرگان قرار گرفت تایید به ــورت حض و با نظر  ص

سایی      شنا شان عوامل محیطی نیز به عوامل  شد.     ای ضافه   شده ا

شنامه     س   گزینه طراحی گردید(جدول 5سوال در   29با  سپس پر

  .دهدبعد مختلف را مورد بررسی قرار می 8). این سواالت 1شماره 

و پایایی پرســشــنامه  ســنجش روایی پس از تدوین پرســشــنامه،

هاي هیترا و ســداد و در میان کارکنان پروژهبررســی و تایید شــد 

  بنیان توزیع گردید.

ــامل      ــین و  100جامعه آماري پژوهش شـ ــصـ نفر از متخصـ

هاي ساختمانی هیترا و پالیز بود.  کارکنان مشغول به کار در پروژه 

ــی به افراد         ــترسـ ــهولت دسـ علت انتخاب کارکنان این پروژه سـ

تعیین حجم نمونه از جدول مورگان     هاي مربوطه بود. جهت   پروژه

ساس جدول مورگان     شد. برا ستفاده  نفر تعیین  80حجم نمونه  ،ا

پرسشنامه ارسال و در نهایت  نفر، 100در این راستا براي هر   شد. 

شده، عودت گردید و      88 شنامه تکمیل  س شنامه بطور    80پر س پر

مون ، انجام آزSPSSافزار تصــادفی انتخاب شــد. با اســتفاده از نرم

نرمال بودن توزیع متغیرها تایید شد و سپس   و کشیدگی  ،چولگی

ده شاستیودنت تاثیرگذاري هر یک از عوامل شناسایی-با آزمون تی

دي بنفریدمن رتبهآزمون بر مدیریت دانش اثبات شــد و به کمک 

ها مناســب بودن  با اســتفاده از آزمون کفایت داده، در ادامه. شــد

شد.   حجم نمونه براي انجام  سی  سپس از روش   تحلیل عاملی برر

با           عات جزئی و  قل مرب با رویکرد روش حدا ــاختاري  معادالت سـ

ستفاده از نرم  سی همه جانبه مدل    SMART PLS افزارا براي برر

شد و   شاخص مفهومی تحقیق بهره گرفته  اي همیزان تاثیرگذاري 

ــایی ــناس ــده برش ــت آمد ش   ،. در ادامهفرایند مدیریت دانش بدس

 

فناوري 

اطالعات

آموزش 

و تربیت
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و راهبرد

منابع 
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شد.    هب انجام شد. 1395الی مهر  1394بهمن این تحقیق از  طور مفصل تمام مراحل توضیح داده خواهد 

  ابعاد و سواالت پژوهش :1جدول 

 بررسی در سوالت پرسشنامهم موردیمفاه تعداد پرسش ابعاد

 هاي سازمان و فضاي آزاد موجود در سازمانپیچیدگی سازمان،محدودیت 3 ساختار سازمانی

 اندازچشمو  حفاظت از دانش سري سازمان حمایت مدیران، تخصص و تعهد، 4 و رهبري راهبرد

 پذیري با تغییرتطبیقو  ساالريشایسته ابتکار و خالقیت، تشریک مساعی، 4 فرهنگ سازمانی

 الگوبرداريو  هاي حفظ دانشتیم آموزش ضمن خدمت، موزشی،آامکانات علمی و  4 آموزش و تربیت

 اعتمادو  تناسب شغل افراد ماهر، امنیت شغلی، 4 انسانیمنابع 

 هاي فناوري اطالعاتزیرساخت و ورياسهولت در دسترسی به فن هاي پشتیبانی،سیستم 3 فناوري اطالعات

 سیاسی و اقتصاديعوامل و  مشتري)و  رقبا(بازار 4 عوامل محیطی

  3  مدیریت دانش

دانش براي کسب انتقال و استفاده از دانش جهت طراحی فرآیند مناسب در سیستم مدیریت 

هاي وجود رویه و ایجاد ارزش افزوده، ارزیابی یکپارچه مدیریت عملکرد و مدیریت دانش

  عملیاتی استاندارد در اجراي پروژه مدیریت دانش

  روایی همگرا و واگرا -3-1

 بررسی روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا    

ساختاري است.   لکه مختص مدشد   روایی همگرا   سازي معادالت 

هاي یک بعد در تبیین آن اشـاره دارد و  به میزان توانایی شـاخص 

سازه  روایی واگرا نیز بیانگر این  ست که  هاي مدل پژوهش مطلب ا

سواالت خود        شتري با  ستگی بی ستی همب شند تا    بای شته با با  دا

(میانگین AVEبراي ارزیابی روایی همگرا از معیار  .هاي دیگرسازه 

شده) مربوط به متغیر    ستخراج  ستفاده  واریانس ا هاي مرتبه اول ا

  است.نشان داده شده  2شد که نتایج این معیار در جدول شماره 

که  همانگونه. است  AVE ،0,4مقدار مالک براي سطح قبولی  

ــماره در جدول مربوط به  AVEتمامی مقادیر  آمده اســت، 2 ش

باشــد که میموید این  ،بیشــتر بوده و این مطلب 0,4از  هاســازه

ــت.  ــر در حد قابل قبول اس ــنامه حاض ــش در  روایی همگراي پرس

هاي یک ســازه با قســمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شــاخص

سه می سازه  هايشاخص  این کار از  شود. هاي دیگر در مدل مقای

هر ســـازه با مقادیر ضـــریب همبســـتگی بین  AVE طریق جذر

سبه می  هاسازه  صورت  گردد.محا سازه یدر شاخص که  هاي ها با 

سازه         شند تا با  شته با شتري دا ستگی بی هاي مربوط به خود همب

  شود.دل تایید میواگراي مناسب مر، روایی دیگ
  

  شده متغیرهاي مرتبه اول پژوهشنتایج میانگین واریانس استخراج: 2جدول 

  متغیر
آموزش و 

  تربیت

رهبري و 

  راهبرد

ساختار 

  سازمانی

عوامل 

  محیطی

فرهنگ 

  سازمانی

فناوري 

  اطالعات

منابع 

  انسانی

مدیریت 

  دانش

AVE 0,768  0,551  0,651  0,653  0,683  0,722  0,744  0,904  

که مقادیر شــود تشــکیل داده میبراي این کار یک ماتریس 

و مقادیر  اســتهر ســازه  AVEقطر اصــلی ماتریس جذر ضــرایب 

 ايهپایین قطر اصـلی ضـرایب همبسـتگی بین هر سـازه با سـازه     

 نشان داده شده است. 3شماره  دیگر است. این ماتریس در جدول

هر سازه  AVEجذر  ،استمشخص مذکور  همان گونه که از جدول

 ،هاي دیگر بیشتر شده است   از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه    

ق     ــازه که این مطلب حاکی از  ها  ابل قبول بودن روایی واگراي سـ

  .است
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  هاو ضرایب همبستگی سازه AVE ماتریس مقایسه جذر :3جدول 

ی
سان

ع ان
مناب

ش  
ت دان

دیری
م

ت  
العا

ي اط
فناور

ی  
سازمان

گ 
فرهن

  

ی
ط

حی
ل م

عوام
ی  

سازمان
ختار 

سا
  

ي و 
رهبر

راهبرد
ت  

ش و تربی
آموز

  

  ابعاد متغیرها

  آموزش و تربیت  0,877              

  رهبري و راهبرد  0,575  0,743            

  ساختار سازمانی  0,554  0,571  0,807          

  عوامل محیطی  0,423  0,417  0,462  0,808        

  فرهنگ سازمانی  0,669  0,640  0,352  0,420  0,826      

  فناوري اطالعات  0,520  0,534  0,555  0,753  0,565  0,850    

  مدیریت دانش  0,759  0,720  0,746  0,752  0,738  0,846  0,951  

  منابع انسانی  0,356  0,391  0,326  0,545  0,411  0,730  0,670  0,863

  پایایی مدل -3-2

و آلفاي  13براي سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی ترکیبی  

شد.  وانایی تضریب آلفاي کرونباخ بیانگر میزان   کرونباخ پرداخته 

چنین  هم ســئواالت در تبیین مناســب ابعاد مربوط به خود اســت.

سئواالت یک بعد به      ستگی  ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همب

مدل     کافی  کدیگر براي برازش  ندازه   ی ــخصهاي ا  گیري را مشـ

شماره  . کندیم ست.    4نتایج در جدول  شده ا همانطور که  آورده 

شماره   ست همه مت   ، 4در جدول  شخص ا غیرها از پایایی باالیی م

ــریب آلفاي کرونباخ در       در مدل برخوردارند.   پایایی ترکیبی و ضـ

ست و   0,7د همه متغیرها باالتر از مور کرونباخ  باالتر بودن آلفايا

  .دهنده برازش مناسب مدل استنشان 0,7و پایایی ترکیبی از 

  پایایی مدل: 4جدول 

 (CR)پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  0,930  0,899  آموزش و تربیت

  0,829  0,725  رهبري و راهبرد

  0,848  0,732  ساختار سازمانی

  0,882  0,823  عوامل محیطی

  0,895  0,839  فرهنگ سازمانی

  0,886  0,806  فناوري اطالعات

  0,966  0,947  مدیریت دانش

  0,921  0,885  منابع انسانی

  آزمون نرمال بودن متغیرها  -3-3

شیدگی   ابتدا به کمک  سبه چولگی و ک سی نرمال  محا  به برر

ــت  پژوهشبودن توزیع متغیرهاي  ــده اس   با توجه به .پرداخته ش

مقادیر چولگی و کشیدگی براي هر متغیر بررسی   5شماره  جدول 

باشد، این نتیجه حاصل    )−2 و2(اگر این مقادیر در بازه  د.شو می

همه  الذکرفوقبا توجه به جدول  .است شود که متغیرها نرمال  می

صل می دارد قرار )−2و 2( مقادیر در بازه د شو ، لذا این نتیجه حا

 5شـــماره با توجه به جدول  اســـت.که متغیرهاي تحقیق نرمال 

  توزیع متغیرها نرمال است. %95توان گفت که با اطمینان می

  

  

 Composite Reliability 



  ...مدیریت دانش سازيپیاده شناسایی عوامل موثر بر
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  چولگی و کشیدگی: 5جدول 

  میانگین  حجم نمونه  متغیرها
انحراف 

  استاندارد

ضریب 

  کشیدگی

خطاي استاندارد 

  ضریب کشیدگی
  چولگی

خطاي استاندارد 

  چولگی

 0,269 0,740− 0,532 0,247− 0,99503  3,65  80  ساختار سازمانی

 0,269 −1,055 0,532 0,486 0,76988  3,6  80  راهبرد و رهبري

  فرهنگ سازمانی
80  3,32  0,80896 −0,160 0,532 0,309− 

 

0,269 

  آموزش و تربیت
80  3,35  0,98633 0,145− 0,532 0,772− 

 

0,269 

  منابع انسانی
80  3,45  0,65536 1,924 0,532 1,258− 

 

0,269 

  فناوري اطالعات
80  3,87  0,85437 1,974 0,532 1,577− 

 

0,269 

  عوامل محیطی
80  3,6  0,98380 0,800 0,532 1,330− 

 

0,269 

  هاي تحقیقبررسی فرضیه -3-4

ستیودنت -تیبا کمک آزمون  ضیه    ا سی فر ق هاي تحقیبه برر

  .پرداخته شده است

ضیه  ــغول به کار در  از نظر نیرو :اول فر ــص مش هاي متخص

ــاختمانی،   پروژه ــازمانی    هاي سـ ــاختار سـ  از عوامل موثر بر  سـ

  است. سازي مدیریت دانش پیاده

صفر(  شغول به کار در    ): 0Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

ــاختمانی   پروژه ــازمانی از عوامل موثر بر     ، هاي سـ ــاختار سـ  سـ

  .نیستسازي مدیریت دانش پیاده

ول به کار در از نظر نیروهاي متخصص مشغ   ):1Hمقابل(فرض 

ــاختمانی   پروژه ــازمانی از عوامل موثر بر     ، هاي سـ ــاختار سـ  سـ

  است.سازي مدیریت دانش پیاده

ضیه دوم:  ــغول به کار در  فر ــص مش از نظر نیروهاي متخص

ــاختمــانیپروژه  رهبري از عوامــل موثر بر، راهبرد و هــاي ســ

  است.سازي مدیریت دانش پیاده

صفر(  شغول به کار در    ): 0Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

ــاختمــانیپروژه  رهبري از عوامــل موثر بر، راهبرد و هــاي ســ

  .نیستسازي مدیریت دانش پیاده

ول به کار در از نظر نیروهاي متخصص مشغ   ):1Hفرض مقابل(

ــاختمــانیپروژه  رهبري از عوامــل موثر بر ، راهبرد وهــاي ســ

  .استش سازي مدیریت دانپیاده

سوم:     ضیه  شغ   فر صص م ول به کار در از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه مل موثر بر     ، هاي ســـاخت مانی از عوا نگ ســـاز  فره

  .استسازي مدیریت دانش پیاده

صفر(  شغول به کار در    ): 0Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه مل موثر بر     ، هاي ســـاخت مانی از عوا نگ ســـاز  فره

  نیست.سازي مدیریت دانش پیاده

از نظر نیروهاي متخصص مشغول به کار در   ): 1Hفرض مقابل(

مانی    پروژه مل موثر بر     ، هاي ســـاخت مانی از عوا نگ ســـاز  فره

  .استسازي مدیریت دانش پیاده

ضیه چهارم:  شغ   فر ول به کار در از نظر نیروهاي متخصص م

ــاختمـانی  پروژه  آموزش و تربیـت از عوامـل موثر بر  ، هـاي ســ

  .استسازي مدیریت دانش یادهپ

صفر(  شغول به کار در    ): 0Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه ــاخت مل موثر بر   ، هاي ســ یت از عوا  آموزش و ترب

  نیست.سازي مدیریت دانش پیاده

از نظر نیروهاي متخصص مشغول به کار در   ): 1Hفرض مقابل(

ــاختمـان  پروژه  بر آموزش و تربیـت از عوامـل موثر  ، یهـاي ســ

  .استسازي مدیریت دانش پیاده

ضیه پنجم:  شغول به کار در     فر صص م از نظر نیروهاي متخ

ساختمانی پروژه سانی از عوامل موثر بر ، هاي   سازي پیاده منابع ان

  .استمدیریت دانش 

صفر(  شغول به کار در    ): 0Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

ساختمانی  سانی از عوامل موثر  ، پروژه هاي   سازي پیاده برمنابع ان

  .نیستمدیریت دانش 

از نظر نیروهاي متخصص مشغول به کار در   ): 1Hفرض مقابل(

ساختمانی پروژه سانی از عوامل موثر بر ، هاي   سازي پیاده منابع ان

  .استمدیریت دانش 
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شم:    ش ضیه  شغول به کار در    فر صص م از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه مل مو     ، هاي ســــاخت عات از عوا ناوري اطال  ثر برف

  .استسازي مدیریت دانش پیاده

شغول به کار در    : )0H(صفر رض ف صص م از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه مل موثر بر     ، هاي ســــاخت عات از عوا ناوري اطال  ف

 .نیستسازي مدیریت دانش پیاده

صفر(  شغول به کار در    ): 1Hفرض  صص م از نظر نیروهاي متخ

مانی    پروژه عات از    ، هاي ســــاخت ناوري اطال مل موثر بر ف  عوا

 .استسازي مدیریت دانش پیاده

ضیه هفتم:  شغول به کار در     فر صص م از نظر نیروهاي متخ

ــاختمانی  پروژه  عوامل محیطی از عوامل موثر بر  مدیریت   ، هاي سـ

  .استسازي مدیریت دانش پیاده

شغول به کار در    : )0H(صفر رض ف صص م از نظر نیروهاي متخ

سازي پیاده از عوامل موثر بر عوامل محیطی، هاي ساختمانیپروژه

  .نیستمدیریت دانش 

 در کار به مشغول  متخصص  يروهاین نظر از: )1H(مقابل فرض

 بر موثر عوامل از یطیمح عوامل مدیریت ،یســاختمان يهاپروژه

 .است دانش تیریمد يازسادهیپ

عنوان عدد را به 3اســتیودنت یک جامعه، عدد -در آزمون تی 

ــودگرفته میخنثی درنظر ــورتی .ش جدول کمتر  t که مقداردرص

 شود.فرض صفر رد می ،بزرگتر باشد 3باشد و میانگین از  0,05از

ــفر( ــغول به کار،  از )0Hفرض ص ــص مش نظر نیروهاي متخص

ــتیودنت -بنابر نتایجی که از آزمون تی  ــماره  اسـ  6در جدول شـ

بنابراین همه عوامل  ها رد شـــد.کلیه فرض صـــفر ،بدســـت آمد

هاي از نظر نیروهاي متخصص مشغول به کار در پروژه  شده  مطرح

ــاختمانی  پالیز  هیترا سـ ــازي دانش هنیز عوامل موثر بر پیاد   و  سـ

  .شناخته شدند

 مدیریت دانش سازيبندي عوامل موثر بر پیادهرتبه -3-5

  14با استفاده از آزمون فریدمن

ب      فاده از رت ــت با اسـ یدمن   هاکنون  ندي فر مل موثر بر   ،ب عوا

ــاختمانی هیترا پیاده ــرکت س ــازي مدیریت دانش در ش   و پالیز س

ــودبنـدي می اولویـت   يبنـد رتبـه  آزمون جینتـا  بـا  مطـابق  .شـ

  اول رتبه) 5,26(اطالعات يفناور عامل ،)7شماره   جدول(دمنیفر

ــاختار   بی ترتبه  آن از پس و مان   سـ   و راهبرد ،)4,33(یســـاز

  ،)3,55(تربیت و موزشآ و) 4,05(یطیمح عوامل ،)4,14(يرهبر

سانی  سازمانی  )3,43(منابع ان هاي رتبهعنوان ) به3,24(و فرهنگ 

 Friedman test

Observable variable 

  .اندشناخته شدهبعدي 

  هاآزمون کفایت داده -3-6

شماره   سر می  ،8با توجه به نتایج جدول  پر و مقدار آزمون کی

شان می   KMO (0,822اوکلین( ست آمد که ن   دهد حجم نمونهبد

ــب براي انجام ت همچنین مقدار  اســت.حلیل عاملی تاییدي مناس

لت(     بارت یت  نادار بوده  P<0.001 ،X2=1752.175آزمون کرو ) مع

همبســـتگی وجود دارد و  شـــود بین ســـواالتکه مشـــخص می

تامین شـرایط الزم براي انجام تحلیل عاملی تاییدي  دهنده نشـان 

  .استدر این پژوهش 

  اس ال یپ افزارنرماستفاده از  با لیتحل و هیتجز -3-7

 رد لیتحل و هیتجز يهاروش نیترمناسب  و نیتريقو از یکی

  لیــتحل    و هیــتجز   یاجتمــاع    علوم   و يرفتــار  علوم   قــاتی تحق   

 معادالت مدل و يساختار  -يریمس  يساز مدل. است  رهیتغمچند

تار  ــل از یکی يســــاخ   لی تحل و هی تجز يها روش نیتریاصـ

  یاصل  یژگیو که است  رهیچندمتغ و دهیچیپ يهاداده يساختارها 

ــتقل ریمتغ نیچند همزمان لیتحل و هیتجز آنها ــته و مس   وابس

 يهاروش نســـل نیدوم عنوانبه یئجز مربعات حداقل کردیرو

  يروشیپ را يدیجد يهاافق يســـاختار معادالتي ســـازمدل

  .است هگشود يرفتار علوم محققان

سازي معادالت  مفاهیم و اصطالحات رایج در مدل  -3-7-1

   ساختاري

صورت کلی  معادالت ساختاري دو نوع متغیر به سازي  در مدل

 تعریف شده است.

ــاهده -1 ــکارمتغیرهاي مش ــت: متغیرهایی 15پذیر یا آش که  اس

گیري مســتقیم توســط ابزار ســنجش تحقیق اندازه   طور به

سواالت یا گویه  دشو می شنامه می   که همان  س ش هاي پر د. با

به  افزارهاي معادالت ســاختارياین دســته از متغیرها در نرم

 .شودشکل مستطیل یا مربع نمایش داده می

ــت: متغیرهایی  16متغیرهاي مکنون یا پنهان    -2 طور که به   اسـ

بلکه خود توسط متغیرهاي  ؛توان آنها را سنجیدمستقیم نمی

شود. این دسته از  پذیر(گویه یا سواالت) سنجیده می  مشاهده 

شکل دایره یا  متغیرها در نرم ساختاري به   افزارهاي معادالت 

یري  گطور مستقیم قابل اندازهشود و بهبیضی نمایش داده می

س  شاهده   نبوده و به و سه متغیر م  پذیر قابلیله حداقل دو یا 

 .استگیري اندازه

صورت زیر تعریف  متغیرهاي موردنظر به ،در این پژوهش

Latent variable 
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  :شودمی

ــاهده   ــنامه       الف) متغیرهاي مش ــش پذیر که از طریق پرس

  ؛  ستابدست آمده

  ؛بودن مسئولیت هر فرد در سازمان مشخص -1

به اجرا در آوردن نظریه      -2 ــب براي  ــاي مناسـ ها و   وجود فضـ

  ؛هاي جدیدایده

شــوراي  اتاق فکر، ها همچونهاي مدیریت ایدهوجود ســامانه -3

شورتی و  شنهادات  م سازوکار انعکاس     ...و نظام پی سازمان یا  در 

  ؛نظرات علمی و فنی افراد

  ؛مشخص در حوزه دانش راهبردانداز و وجود چشم -4

  ؛تخصص و تعهد مدیران -5

ــازمان(به     خط -6 ــی حفاظت از دانش سـ مبانی  عنوان مثال: مشـ

ستم     طراحی، سی ساختمانی، ساخت و اجراي  مدیریت   هاي نوین 

  ؛تی دانش)یمشی امندانش و خط

  ؛حمایت مدیریت ارشد سازمان از فرآیند -7

  ؛میزان رواج کار تیمی -8

  ؛بودن تولید دانش و ایده جدید در سازمانارزش با -9

  ؛ساالري(ارتقا مبتنی بر شایستگی دانش)شایسته -10

پذیري با تغییر(همگام بودن با آخرین روند تغییرات و  تطبیق -11

  ؛ها)گیريتحوالت و جهت توسعه،

شنایی با   شامل  مند براي کارمندان جدید کهآموزش نظام -12 آ

ستم    ،مدیریت دانش و مزایاي آن  ها و ابزارهاي مدیریت دانشسی

  شود؛می

  ؛هاي جدید به کارکنان ضمن خدمتآموزش دانش -13

  ؛سب دانش جدید از طریق الگوبرداريک -14

  ؛تشکیل تیم حفظ دانش -15

ــازمان براي ارا -16 ه دانش افراد به کل ئوجود اعتماد کافی در س

  ؛سازمان

  ؛جذب افراد بر مبناي صالحیت دانشی -17

  ؛امنیت شغلی کارکنان -18

  ؛شناسایی کارکنان کلیدي جهت ثبت و نگهداري دانش آنها -19

  هاي فناوري اطالعات کاربرپســند(اینترنت،وجود زیرســاخت -20

  ؛سایت)اینترانت و وب

ــابه)   -21 ــبکه مشـ ــلی از  به اینترانت(یا شـ عنوان یک منبع اصـ

ــازمان براي حمایت از انتقال دانش و   ــطح س یا به ارتباطات در س

  ؛گذاري اطالعاتاشتراک

  ؛لنت و یک آدرس ایمیااینتر دسترسی کارکنان به اینترنت / -22

  ؛سطح کیفیت فعالیت رقبا -23

  ؛ها و نیازهاي مشتري موردنظر)شرایط بازار(خواسته -24

  ؛).نرخ ارز،.. شرایط اقتصادي(منابع مالی،مدیریت  -25

  ؛هاي سیاسی)گیريجهتو  شرایط سیاسی(تحریممدیریت  -26

طراحی فرایند مناسب در سیستم مدیریت دانش براي کسب  -27

  ؛انتقال و استفاده از دانش جهت ایجاد ارزش افزوده

  ؛ارزیابی یکپارچه مدیریت عملکرد و مدیریت دانش -28

ــتاندارد در اجراي پروژه مدیریت  وجود رویه -29 هاي عملیاتی اس

  .دانش

شامل موارد زیر  ) متغیرهاي مکنون(پنهان) این پب ژوهش 

  باشد: می

  ؛ساختار سازمانی-1

  رهبري و راهبرد؛-2

  ؛فرهنگ سازمانی-3

  ؛آموزش و تربیت-4

  ؛منابع انسانی-5

  ؛فناوري اطالعات-6

  ؛عوامل محیطی-7

 .مدیریت دانش-8

ــیم مدل در نرم -3-7-2 ــمارت پی ال اس و ترس افزار اس

  سبه ضرایب استاندارد و مقادیر معناداريامح

شکل زیرصورت  هیا مقادیر معناداري ب tمقادیر آماره  شماره   (

 شــود.ها ایجاد میروي پیکان وي مدل مســیر گرافیکی بر) بر ر3

ــود و در ســطح اطمینان  تفســیر می tاین نتایج همانند آزمون  ش

  باشد تا تاثیر معنادار باشد. 96/1بزرگتر از  باید 95%

ضرایب استاندارد و مقادیر    3و  2شماره   هايبا توجه به شکل 

ــاهده         معناداري براي هر یک از روابط در مدل تحقیق قابل مشـ

  باشد.می

ست که متغیر     ،9 شماره  با توجه به جدول � شخص ا ساختار  م

شته     23,4به اندازه  سازمانی بر مدیریت دانش   صد تاثیر دا در

ــت  1,96داري این رابطه از  ا توجه به اینکه مقدار معنی    . ب اسـ

ــتر ــل می  بیش ــت، لذا این نتیجه حاص ــود که این تاثیر اس ش

ــت. با توجه به مثبت بودن مقدار ضـــریب        معنی دار بوده اسـ

ستاندارد و مقادیر معنی  کرد که این تاثیر  توان عنوانداري میا

 شود که این فرضیه  لذا این نتیجه حاصل می مثبت بوده است؛  

 شود.تحقیق تایید می
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  :  ضریب استاندارد متغیرها2شکل

  
  : ضریب معناداري متغیرها3شکل 

 

  

  ضرایب استاندارد و مقادیر معناداري متغیرها: 9جدول 

  1داريمقادیر معنی  ضرایب استاندارد  روابط بین متغیرها

  11,432 0,234 مدیریت دانش --->  ساختار سازمانی

  8,182 0,202 مدیریت دانش --->  رهبري

  6,960 0,161 مدیریت دانش --->  فرهنگ سازمانی

  6,034 0,172 مدیریت دانش --->  موزشآ

  7,347 0,135 مدیریت دانش --->  منابع انسانی

  9,100 0,199 مدیریت دانش --->  فناوري اطالعات

  11,988 0,196 مدیریت دانش --->  عوامل محیطی
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مشخص است که متغیر رهبري بر   ،9 شماره  با توجه به جدول �

. با توجه درصد تاثیر داشته است  20,2ندازه مدیریت دانش به ا

ست    1,96اري این رابطه از دبه اینکه مقدار معنی شتر ا ، لذا بی

ا ب بوده است.  دار شود که این تاثیر معنی این نتیجه حاصل می 

قادیر              ندارد و م تا یب اســـ قدار ضـــر بت بودن م به مث جه  تو

ــتکرد که این تاثیر مثبت  توان عنوانداري میمعنی . بوده اس

ــل می ــیه تحقیقلذا این نتیجه حاص تایید  شــود که این فرض

  شود.می

ست که متغیر     ،9 هشمار  جدولبا توجه به  � شخص ا فرهنگ م

صد تا  16,1به اندازه  بر مدیریت دانش  ست.   در شته ا با  ثیر دا

به اینکه مقدار معنی      طه از  دتوجه  بیشـــتر  1,96اري این راب

وده دار بکه این تاثیر معنی شود، لذا این نتیجه حاصل میاست

ست  ستاندارد و مقادیر    ا ضریب ا . با توجه به مثبت بودن مقدار 

ــتتوان عنوان کرد که این داري میمعنی  .تاثیر مثبت بوده اس

ــل می لذا این ــود نتیجه حاص ــیه تحقیق تایید ش که این فرض

 .شودمی

ست که متغیر     ،9 شماره  جدولبا توجه به  � شخص ا موزش آم

ست      17,2ندازه به ا بر مدیریت دانش  شته ا صد تاثیر دا . با در

به اینکه مقدار معنی      طه از  اري این رادتوجه  بیشـــتر  1,96ب

وده دار بشود که این تاثیر معنی، لذا این نتیجه حاصل میاست

ست  ستاندارد و مقادیر    ا ضریب ا . با توجه به مثبت بودن مقدار 

ــت توان عنوانداري میمعنی  .کرد که این تاثیر مثبت بوده اس

ــل می ــیه تحقیق تایید لذا این نتیجه حاص ــود که این فرض ش

 .شودمی

منابع مشــخص اســت که متغیر ، 9 شــماره جدولبا توجه به  �

درصــد تاثیر داشــته  13,5 به اندازهانســانی بر مدیریت دانش 

ــت  1,96اري این رابطه از  د. با توجه به اینکه مقدار معنی      اسـ

ــت  ــتر اس ــل میبیش ــود، لذا این نتیجه حاص که این تاثیر  ش

ــتمعنی ــ     دار بوده اسـ ریب  . با توجه به مثبت بودن مقدار ضـ

ستاندارد و مقادیر معنی  ر این تاثیتوان عنوان کرد که داري میا

 شود که این فرضیه  بوده است. لذا این نتیجه حاصل می  مثبت 

 .شودتحقیق تایید می

ست که متغیر     ،9شماره   با توجه به جدول � شخص ا فناوري م

داشــته  درصــد تاثیر 19,9به اندازه اطالعات بر مدیریت دانش 

ــت  1,96اري این رابطه از  دبه اینکه مقدار معنی   . با توجه   اسـ

ــت  ــتر اس ــل میبیش ــود، لذا این نتیجه حاص که این تاثیر  ش

. با توجه به مثبت بودن مقدار ضـــریب       بوده اســـت دارمعنی

ستاندارد و مقادیر معنی  کرد که این تاثیر  توان عنوانداري میا

یه فرض شود که این  می. لذا این نتیجه حاصل  مثبت بوده است 

 .شودتحقیق تایید می

عوامل مشــخص اســت که متغیر  ،9 شــماره با توجه به جدول �

درصــد تاثیر داشــته  19,6به اندازه محیطی بر مدیریت دانش 

با توجه به اینکه مقدار معنی       ــت.   1,96داري این رابطه از  اسـ

ــل می   ــت، لذا این نتیجه حاص ــتر اس ــود که این تاثیر بیش ش

ــت. با  معنی توجه به مثبت بودن مقدار ضـــریب      دار بوده اسـ

ستاندارد و مقادیر معنی  عنوان کرد که این تاثیر  توانداري میا

 شود که این فرضیه  مثبت بوده است. لذا این نتیجه حاصل می  

 شود.تحقیق تایید می
  

 يریگ جهینت-4

 عنوانبه املوع از کی هر ریتاث یبررس و اتیفرض آزمون جهت

ــازادهیپ بر موثر عامل ــ نظر از دانش، تیریمد يس ــص   نیمتخص

شغول  ست -یت آزمون از ،یساختمان  يهاپروژه در کار به م   ودنتیا

  اندهندگپاسخ  نظر از که داد نشان  آن جینتا و شده است   استفاده 

ــازادهیپ بر موثر عوامل، هیکل ،%95 نانیاطم با و   تیریمد يسـ

  دمنیفر يبندرتبه با يبندتیاولو جینتا و شـدند  شـناخته  دانش

شان  زین  اطالعات، يفناور شاخص  بیترتبه موثر عوامل که داد ن

  و آموزش و یطیمح عوامل ،يرهبر و راهبرد ،یســازمان ســاختار

 .باشدمی یسازمان فرهنگ و یانسان منابع ت،یترب

 حداقل روش کردیرو با يساختار  معادالت روش از ،ادامه در

  یبررس يبرا SMART PLS افزارنرم از استفاده با و یجزئ مربعات

 يارهایمع و شــد  گرفته بهره قیتحق یمفهوم مدل جانبه همه

سبه  ییایپا و واگرا و همگرا ییروا   يرگذاریتاث زانیم و شدند  محا

  .آمد بدست دانش تیریمد ندیفرا بر شده ییشناسا يهاشاخص
  

  پیشنهادات-5

ــازمانی در تقابل با اهداف و ارزش        ــویی اهداف سـ هاي  همسـ

 هايموجب تسهیل در دستیابی به اهداف و آرمان  فردي کارکنان 

سازمان می      شنودي و دلگرمی اعضاي  گردد. رهبران سازمانی و خ

هاي شخصی افراد همواره   گرا با اهمیت قائل شدن به قابلیت تحول

سازمان می     زمینه شکوفایی و نوآوري در  شک   .دنگردساز  بدون 

عث می    تالش با ب      هاي این افراد  نان  کارک تا  ه خلق دانش گردد 

تواند بر اجراي فرایند    گرا میرهبري تحول ،روترغیب گردند. ازاین  

  مدیریت دانش جهت بهبود عملکرد سازمانی کمک کند.

  پرداختن به موضـــوع مدیریت دانش بدون توجه به ســـاختار

ــازمانی مناســب و حمایتی امکان ــازماننیســتپذیر س ها باید . س
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شتري را خلق و  ساختارهایی را بپذیرند که تا حد ا  مکان دانش بی

ساختارهایی، توصیه می     سیدن به چنین  دد گرانتقال دهد. براي ر

شود. که در این          سته  سازمانی کا ساختار  سمیت و پیچیدگی  از ر

سازمان مربوطه   ساختمانی    پژوهش با توجه به اینکه  شرکت  یک 

  گردد.ساختار ماتریسی موقت آن پیشنهاد می ،محور استپروژه

شدن افراد      همچنین  سهیم  سازمانی با ارج نهادن به  فرهنگ 

شتن دانش از طریق پاداش   شتراک گذا مادي و   هايدر خلق و به ا

ــارکت در بین افراد         باعث تقویت روحیه همکاري و مشـ معنوي، 

شد. همان    شخص  سازمان خواهد  طور که از نتایج این پژوهش م

ــد، فناوري اطالعات نیز براي پیاده ــازي مدیریت دانش ش نقش س

فا می   یه می     کلیدي ای ــ لذا توصـ ید.  ما نات الزم جهت    ن گردد امکا

افزارهاي مناســب براي افزارها و ســختدســترســی آســان به نرم 

با          نان قرار گیرد و همچنین  کارک یار  عات در اخت ــهیم اطال تسـ

هاي اطالعاتی  هاي آموزشی جهت استفاده از سامانه   برگزاري دوره

ــهولت تولید و انتقال   ...و اینترانت مانند اینترنت، ــرعت و س به س

  دانش کمک گردد.

گردد به بعد مدیریت منابع انســـانی نیز توصـــیه می از منظر

تا بهترین          ــود  جه ویژه شـ نان تو کارک جانی  هوش ذهنی و هی

هوش  ،. درواقعصورت گیرد همراهی و مشارکت از جانب کارکنان  

ــت که تیم   از   هاي با عملکرد قوي را  هیجانی تیمی آن چیزي اسـ

سط جدا می تیم سکات    به عقیدهسازد.  هاي متو سا درا هوش " ون

هیجانی تیم، توانایی آن تیم براي مدیریت هیجاناتش را به نحوي        

ــخص می ــی گروهی مش را کند که ایجاد اعتماد، هویت و اثربخش

جاد نموده   حداکثر           ای به  گذاري را  تأثیر یاري و  کاري، هم و هم

هوش هیجانی منجر به یک واقعیت هیجانی  ،عبارت بهترهبرساند. 

ــیه می منظورهمینبه شـــود.می مثبت و قدرتمند گردد که توصـ

هاي افزایش هوش هیجانی روشهاي آموزشــی که افراد را با دوره

  ، در دستور کار قرار گیرد.سازدآشنا می

ینی ببینی و غیرقابل پیشعوامل محیطی به دو نوع قابل پیش

سیم می  اي بر وامل محیطی و خارجی که تأثیرات عمدهع .شود تق

صادي، نیز به ها دارد سازمان  سی    اجتماعی و فرهنگی، اقت و  سیا

  .رددگتقسیم می رقابتی

ــتی به  ــی عوامل موثر بیرونی، بایس ــورت گروهی و با بررس ص

ــازمان انجام پذیرد که در این راه   ــارکت و همکاري مدیران س مش

به می ــص و تجر ها در  توان از دانش، تخصـ ــتحکام     آن جهت اسـ

ستفاده نمود بخشیدن به تحلیل  مشارکت و همکاري مدیران،   .ها ا

ــازمان بین رقبا و آینده آن، در         ــازمان، جایگاه سـ درک آنان ازسـ

مل بهتر و     عا مدیران و ت کدیگر     عملکرد  با ی نان  تأثی موثرتر آ ر ، 

  جاي خواهد گذاشت.مثبتی به

به هزینه    ــازي مدیریت د   هاي پیاده  توجه  انش نیز یکی از سـ

ــاخت    ندازي مطلوب آن   عوامل موثر و زیرسـ  هاي الزم جهت راه ا

ست.  شده     ،در این پژوهش ا صادي توجه  به بعد مثبت عوامل اقت

تامین هزینه     ــت و فرض گردیده در  با مدیریت       هاي اسـ مرتبط 

 گذاريهایی نوعی سرمایهدانش مشکلی وجود ندارد و چنین هزینه

سازي صحیح، در صورت اجرا و پیادهدر سازمان محسوب شده که  

ها را در زمره          ید آن با هد داشــــت و ن باالیی خوا ارزش افزوده 

ــافی تلقی نمودهزینه ــتفاده از نتایج و   ؛هاي اض ــمن اس چراکه ض

سرمایه هاي مدیریت دانش در پروژهخروجی گذاري هاي آتی، این 

ــت. ازهمین  ــبی به مجموعه باز خواهد گش ــود مناس براي  ،روبا س

ــازمانی پروژه  ــازمان موردمطالعه که س محور بوده و تامین مالی س

خذ و اجراي پروژه   ها از طریق ا ــورت می آن اهمیت    ،پذیرد ها صـ

ندان دارد  فت پیش   که می  دوچ جه گر نه توان نتی هاي  بینی هزی

ا، همدیریت دانش با درنظرگرفتن کلیه جوانب و تعهدات در پروژه      

  موضوعی ضروري است.

محورهاي مالی قابل طرح در زمینه مدیریت دانش، آموزش  از

منظور همراهی با فرایند مدیریت دانش     و تربیت کارکنان پروژه به    

صورت  ه. در این پژوهش، عامل آموزش و تربیت باست در سازمان  

مجزا از منابع انسانی بررسی شده و شاید به همین دلیل، با وجود     

که   یدي  ــانی   نقش کل نابع انسـ فا       در ف م یت دانش ای مدیر ند  رای

هاي پایین تاثیرگذاري دیده شــد. بنابراین کند، ولی در اولویتمی

ر است که قبل از سنجش مدل، دو عامل منابع انسانی و     تمناسب 

  آموزش و تربیت در عامل منابع انسانی ادغام گردد.

ــازادهیپ بر رگذاریتاث عوامل از يتعداد ،پژوهش نیا در   يس

ــت دانش  یعموم يهاپژوهش در عوامل آن از یبرخ. آمد بدس

 وجود عوامل از يتعداد ،حال نیا با. شت دا وجود دانش تیریمد

  برخوردار یساختمان  يهاشرکت  يبرا ياژهیو تیاهم از که دارد

ــت؛   زین آن به پژوهش نیا در که یطیمح عوامل جمله ازاسـ

 عوامل یبررســ  به توانیم یآت يهاپژوهش در. شــد  پرداخته

 یسـاختمان  يهاشـرکت  در ياژهیو گاهیجا کهپرداخت  يشـتر یب

  .دارد
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