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(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/10 :

چکیده
در عصر حاضر توفیق سازمانها در گرو مدیریت صحیح دانش سازمانی است ،اما اغلب پیادهسازی موفق مدیریت دانش نیازمندد عدواملی
است که عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش خوانده میشوند .شناسایی این عوامل حیاتی مدیتواندد کبدبوکارهدا را در ررنامدهریدیی،
پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش یاری دهد .لذا این پژوهش را طراحی مدلی مفهومی ردا رویردرد عوامدل حیداتی موفقیدت رده دن دا
شناسایی و اولویت رندی عوامل حیاتی موفقیت در صنایع خودروسازی و کاهش احتما شربت پیادهسازی سیبتم مدیریت دانش اسدت.
پس از رررسی متون نظری تحقیق ،از رین شاخصهای متعدد 02 ،شاخص متناسب را صنعت مورد پژوهش و را نظر خ رگدان انتادا  ،و
در پنج رعد دستهرندی شدند .نتایج پس از جمعآوری پرسشنامهها و تجییهوتحلیل دادهها ،ضمن تأیید همد مللفدههدا ،نشدان داد مللفد
فرهنگ در اولویت او قرار دارد و عوامدل سدازمانی ،فنداوری اطتعداه ،اهدداا و راه ردهدا و مددیریت مندارع انبدانی رده ترتیدب ،در
اولویتهای رعدی قرار دارند.

کلیدواژگان
پیادهسازی سیبتم مدیریت دانش ،صنایع خودروسازی گروه رهمن ،عوامل حیاتی موفقیت ،مدیریت دانش.
 نویسندة مسئول ،رایانامهmohssen.karami@gmail.com :
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مقدمه
امروزه ،سازمانها برای پیادهسازی مدیریت دانش بسیار تالش میکنند و در این مسییر هیینیههیای
زیادی را هم متقبل میشوند ( .)Rigby et al., 2007, pp.9-16دانش تنها منبی ممئیئن بیرای ای یاد
مییت رقابتی پایدار در سازمانها محسوب میشود .سازمانها هر روز بیشتر بیه اهئییت دانیش بیه
عنوان سرمایة فکری پی میبرند .عواملی مانند جهانیشدن ،کوچکسازی دولتها ،شهروندمحوری
و ضرورت مشارکت شهروندان توجهی ویژه را به مدیریت دانش مییطلبید .در عصیر اطالعیات،
دانش مهمترین عامل کسب موفقیت بلندمدت برای یک فرد یا یک سازمان اسیت .در واقی  ،پیتیر
سنگه عقیده دارد تنها منب مییت رقابتی در آینده ،دانشی است که سازمان در اختیار دارد و به ایین
ترتیب ،توانایی یک سازمان در یادگیری سری تر خواهد بیود ( .)Duffy & Jan, 2000, p.62امیروزه
سازمانها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصوالت خیود و بهبیود فرایندهایشیان را
کسب کنند ،میان کارکنانشان نشر دهند و در هئة فعالیتهای روزانة خود بهکیار گیرنید .شیناخت
عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از اقدامات اولیه در بیهکیارگیری اثیرب ش سیرمایههیای
فکری سازمان است (الوانی و هئکاران،6831 ،

ص.)81

دانش یک دارایی حیاتی در کاهش عدم اطئینان و تنها منب پایدار مییت رقیابتی در سیازمانهیا
است .هئانطور که هانگ 6و هئکاران ( )5002بیان کیردهانید ،فقی شیرکتهیایی کیه در خلی و
بهرهبرداری از دانش مشارکت میکنند ،میتوانند از میایای تغیییرات بیهوجودآمیده در کسیبوکیار
اقتصاد مبتنی بر دانش امروزین منتف شوند (نیسی و رنگباری خینیی ،6833 ،ص .)615از ایین رو،
ان ام دادن این تحقی هم به لحاظ علئی و هم به لحیاظ کیاربردی اهئییت دارد .از لحیاظ علئیی
تکئیل کردن ممالعات در این حوزه و از جنبة کاربردی کئک به صنعت در عرصة میدیریت دانیش
اهئیتی بسیا دارد.
یکی از دغدغههای اصلی در زمینة میدیریت دانیش ،چگیونگی اجیرای آن اسیت .بسییاری از
1. Hong
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شرکتها و سازمانهایی که سعی در پیادهسازی مدیریت دانش دارند ،دربارة تعیین بهترین رویکرد
جهت پذیرش آن اطئینان کافی ندارند ( .)Moffet et al., 2002, p.240بررسی مبانی نظری موضیو
مش ص میکند برخورداری از رویکردی ترکیبی که دربرگیرندة عوامیل اجتئیاعی و تکنولیويیکی
باشد ،مملوب است ( ،)Wong & Spinwall, 2005, p.71لیذا آگیاهی سیازمانهیا از عوامیل اصیلی
مدیریت دانش که پذیرش و اجرای آن را با موفقیت هئراه میکند ،موجب هئوارشدن مسیر پییش
روی آنان خواهد شد (والئحئدی ،6833 ،ص.)38
بیان مسئله
از آن ا که نرخ شکست پرويههای مدیریت دانش قابل توجه است ،شناخت عوامل اساسی موفقییت
میتواند کسبوکارها را در نیازسن ی ،برنامهرییی ،اجرا و پیادهسازی مدیریت دانش یاری دهید تیا
احتئال شکست پرويههای مدیریت دانش کاهش یابد .اهئیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت
مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل ،سازمان میتواند بیه پییادهسیازی
موفقیتآمیی مدیریت دانش اطئینان داشته باشد .بنابراین ،هر فعیالیتی کیه سیازمان در پییادهسیازی
مدیریت دانش ان ام میدهد ،باید پیشاپیش بررسی شود و برنامهریییی بیرای عئلکیرد مملیوب و
مناسب در عوامل موفقیت را ان ام داده باشد (طالبی و ترکئانی ،6880 ،ص .(5مسلئاً پییادهسیازی
این سیستم سهل و ساده نبوده و نیازمند ممالعات کافی ،شناسایی و فیراهمکیردن بسیترهای الزم و
عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش است.
در این پژوهش سعی میشود به سه سؤال پاسخ داده شود:
 .6عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش کدامند؟
 .5چه مدل مفهومی برای عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش در گروه بهئین
پیشنهاد میشود؟
 .8کدام عوامل نسبت به عوامل دیگر در این شرکت اولویت باالتری دارند؟
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مدیریت دانش

کورادو بیان میکند مدیریت دانش مفهومی است که در سالهای گذشته به واسمة تحقیقات بسییار
گستردهای که در این زمینه در سازمانهای کوچک و بیرگ و در مناط م تلف جغرافییایی ان یام
گرفته است ،بهطور کامل بلوغ یافته و رشد کرده است ) .(Curado, 2008, p.141به زعیم اسیيیکنی

6

مدیریت دانش ت صصی است که برای فعالیتهایی مانند حل مشکالت آموختن پویا ،برنامهریییی
راهبردی و تصئیمگیری ضروری است (دانشفرد و شهابینییا ،6838 ،ص .)5میدیریت دانیش در
چند سال اخیر پیشرفت شایان توجهی داشته است و در برنامههای دانشگاهی و اقتصادی بسییاری
از کشورها نقش اصلی را ایفا کرده است (دانشفرد و ذاکری ،6880 ،ص .)65دانشیئندان م تلیف
تعریفهای زیادی برای مدیریت دانش بیان کرده اند که به برخی از آنان اشاره میشود:
مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کئک میکند اطالعات و مهارتهای مهم را کیه
به عنوان حافظة سازمانی محسوب مییشیود و معئیوالً بیهطیور سیازماندهینشیده وجیود دارنید،
شناسایی ،انت اب ،سازماندهی و منتشر کنند و با بهکارگیری صحیح آن سازمان بیرای حیل مسیا ل
یادگیری ،برنامهرییی راهبردی و تصئیمگیریهای پوییا بیهطیور کیارا و میؤثر توانئنید مییشیود.
مدیریت دانش بر شناسایی دانش و ارا ة آن تأکید میکند ،به روشی که بتوانید بیهطیور رسیئی بیه
اشتراک گذارده شود و در نتی ه ،دوباره بهکار گرفته شوند

).(Gupta et al., 2000, p.48

لوپی ( )5002بحث میکند دانش و قابلیتهای سازمانی اشکالی از داراییهای راهبردی هسیتند
که اهداف بلندمدت سازمان را از حیث رقابتی و اقتضا ات محیمی ارتقا میدهند و در محیی هیای
پویا کاربرد راهبردی دارند ).(Lopez, 2005, p.662
تعریفی جام از مدیریت دانش که در برگیرندة اکثر تعریفهای مدیریت دانش بیوده و مبنیای
تعریف مدیریت دانش در پژوهش حاضر است ،توس داونيورت و پروساک بیان شده اسیت ،کیه
1. Speckens
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عبارت است از «بهرهبرداری و توسعة داراییهای دانشی یک سازمان در جهیت تحقی اهیداف آن
سازمان» .دانشی که مدیریت میشود شامل هر دو نو دانیش عینیی و مضیبو و دانیش ذهنیی و
ضئنی است .مدیریت این دانش شامل هئة فرایندهای مرتب با شناسایی ،اشیتراک و تولیید دانیش
است .این امر مستلیم نظامی برای تولید و نگهداری از م ازن دانیش ،هئننیین تیروی و تسیهیل
اشتراک دانش و یادگیری سازمانی است .سیازمانهیای موفی در میدیریت دانیش ،دانیش را ییک
سرمایة سازمانی میدانند و ارزشها و قوانین سازمانی را جهت پشتیبانی از تولید و اشیتراک دانیش
توسعه میدهند .به زعم داونيورت و پروساک مدیریت دانش شامل هئیة فعالییتهیایی اسیت کیه
برای دردسترسقراردادن دانش ،به نحوی که «دانش درست» ،در اختیار «افراد مناسب» قیرار گییرد،
ضروریاند

).(Davenport & Prusak, 1998, p.44

استقرار و پیادهسازی سیستم مدیریت دانش سازمانی

سیستم مدیریت دانش رویکرد یا ابیاری است که به وسیلة آن خلی  ،نگهیداری و تسیهیم توأمیان
دانش ضئنی و صریح ان ام میگیرد (رفیعیی ،6833 ،ص .)61سیسیتم میدیریت دانیش سیازمانی،
نظامی است که با آسانسازی مبادله و نشر دانش (ضئنی و صیریح) فراینید ییادگیری سیازمانی را
بهبییود و ارتقییا میییب شیید

(& Smith, 2000, p.34

 .)Messoاییین سیسییتم ترکیب یی پینیییده از

زیرساختهای تکنولويیک ،ساختارهای سازمانی ،فرهنگ سازمان ،دانیش و افیراد اسیت .اجیرای
موفقیتآمیی مدیریت دانش نیازمند نگرشی هئهجانبه و فراگیر به عوامل م تلیف سیازمانی اسیت.
چالش اصلی سازمانها ،درک مدیریت دانش و چگونگی پیادهسازی آن است .امروزه بییرگتیرین
آرزوی سازمانها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و ادارة آن به روشی کارساز است ،امیا
اینکه چگونه در طراحی و پیادهسازی مدیریت دانش موف خواهند شد ،از طری شناسایی عوامیل
اصلی امکانپذیر است که در این ا بررسی میشیود (رهنیورد و محئیدی ،6833 ،ص .)83شیواهد
ت ربی و تحقیقات در این زمینه از چالشهای فیراوان پییش روی سیازمانهیا بیرای پییادهسیازی
میدیریت دانیش حکاییت مییکنید ( .)Chong & Chong, 2009, pp.142-151جهیت پییادهسیازی
سیستمهای مدیریت دانش ،تعداد مش صی از فعالیتها باید ان ام گیرد و اینکه چه عاملی موجیب
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موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها میشود ،پرسشی مهم است که ذهین پژوهشیگران
مدیریت را به خود مشغول کرده است .در ممالعات گونیاگونی کیه توسی پژوهشیگران میدیریت
ان ام گرفته است ،عواملی مانند ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،محی خیارجی بررسیی شیده
است (دانشفرد و ذاکری ،6880،ص.)65
عوامل اصلی موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت به تعداد محدودی از حوزهها اشاره میکند که نتای رضایتب ش در آنهیا،
تضئینکنندة عئلکرد رقابتی موفقیتآمیی بیرای فیرد ،دپارتئیان و سیازمان اسیت (

Tseng, 2011,

 .)pp.1340-1352چونگ و هئکاران ( )5008از اولین کسانی هستند که مستنداتی را برای معرفی و
تبیین عوامل حیاتی موفقیت بیان کردند ).(Chong et al., 2009, pp.69-87
اسکریم و آمیدون )6881( 6هفت عامل شامل الیام کسبوکار به اجرای مدیریت دانش ،وجود
چشمانداز و نقشیة دانیش ،رهبیری دانیش ،فرهنیگ ای یاد و تشیریک دانیش ،ییادگیری مسیتئر،
زیرساخت تکنولويیک (فناورانه) مناسب و فرایندهای نظاممند دانیش سیازمانی را شناسیایی کیرده
است (رهنورد و محئدی ،6833 ،ص .)10وانگ و اسيین وال ( )5002تعداد عوامل مدیریتی را کیه
بر پیادهسازی موف مدیریت دانش مؤثرند ،در قالب  66مورد بیان کردهاند .عوامل است راجشیده از
سوی وانگ و اسيین به این شرح است :رهبری و حئاییت رهبیری ،فرهنیگ ،فنیاوری اطالعیات،
اهداف و راهبرد ،ارزیابی ،زیرساختهای سازمانی ،فعالیتهیا و فراینیدهای سیازمانی ،مشیو هیا،
مناب  ،آمیوزش و میدیریت منیاب انسیانی ) .(Wong & Spinwall, 2005, pp.64-82والئحئیدی در
پژوهش خود عواملی را به این شرح بیان میکند :حئایتهای میدیریت عیالی ،فرهنیگ سیازمانی،
زیرساختهای فناورانه ،راهبرد مدیریت دانش ،اندازهگییری عئلکیرد ،زیرسیاختهیای سیازمانی،
فعالیتها و فرایندها ،پاداشها و مشو ها ،محدودیتهای مناب  ،تعلیم و آمیوزش ،میدیریت منیاب

1. Skyrme & Amidon
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انسانی و الگوبرداری (والئحئدی ،6833 ،ص .)33-601مهمترین عوامل حیاتی موفقییت سیسیتم
مدیریت دانش را میتوان مماب با جدول  6خالصه کرد.
جدول  .1مهمترین عوامل حیاتی موفقیت در اجرای مدیریت دانش

رهبری و حمایت

فرهنگ

فناوری اطالعات

اهداف و راهبرد

نظام ارزیابی

داونيورت و ...

√

√

√

√

√

لی بویتی

√

√

√

√

حسنلی

√

√

√

مرکی بهرهوری آمریکا

√

√

ریبیر سیتا

√

وانگ و اسيینوال

√

√

رحئان و هئکاران

√

√

√

√

والئحئدی

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

زیرساختهای
سازمانی

√

√

فعالیتها و فرایندها
√

√

√

مشوقهای محرک

هالس ابر و جوشی

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

مک درموت و اودیل

√

علوی و لیدنر
احئدی و هئکاران

√

اخوان و هئکاران

√

√
√

هرشل و نعئتی
یحیی و گاح

√

هاس چیلد و هئکاران

√

جئ

منابع

اسکریم و آمیدون

√

√

√

√

آموزش

عامل حیاتی

مدیریت
منابع انسانی

محقق

01

9

8

8

8

7

6

5

√

3

3

√

5

منبع :طالبی و سلیئی ترکئانی ،6880 ،ص2-1

از نظر علئی ممالعات زیادی دربارة شناسایی عوامیل حییاتی موفقییت میدیریت دانیش ان یام
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گرفته است ،اما این ممالعات بسیار کلی بوده و نتوانستهاند عوامل اصلی استقرار مدیریت دانیش را
شناسایی کنند .عالوه بر این ،در حالی که ممالعات نظری خوبی در این حوزه ان ام گرفتیه اسیت،
تالشهای اندکی دربارة ارزیابی مییان اهئیت عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش ان ام گرفتیه
است (نیسی و رنگباری خینی ،6833 ،ص .)651بیر مبنیای ت ربیههیای سیازمانهیای پیشیرو در
پیادهسازی سیستم مدیریت دانش و مرور متون نظری ،عوامل اصیلی موفقییت میدیریت دانیش در
دانشگاهها را میتوان احصیا کیرد (رهنیورد و محئیدی ،6833 ،ص .)10در ادامیه ،میدل مفهیومی
پژوهش مبنی بر عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت دانش ترسیم میشود.
مدل مفهومی پژوهش و تشریح مدل







فرهنگ کار تیئی
فرهنگ اعتئاد
فرهنگ تسهیم دانش
مشارکت در ان امدادن کارها
الگوبرداری









آموزش کارکنان
ارا ة مشو های مالی و غیرمالی
استفاده از دپارتئان ویژة آموزش
فرصتهای پیشرفت شغلی
سن ش مرتب با دانش
جذب بر اساس صالحیت دانشی
ارتقا بر اساس صالحیت دانشی






ساختار دانشی استاندارد و منعمف
وجود تیم م صوص مدیریت دانش
دانش در محصوالت و خدمات
دریافت بازخور از مشتریان و کارکنان

مدیریت منابع
انسانی

فرهنگ سازمانی

موفقیت اجرای
مدیریت دانش

عوامل سازمانی
فناوری اطالعات

اهداف و راهبردها






هئاهنگی با استراتژی شرکت
حئایت مدیران ارشد
اختصاص بودجة مناسب
توانئند سازی کارکنان
راهبردی بودن مدیریت دانش







تناسب سیستم با کاربر
زیرساخت تکنولويی اطالعات
رواج ابیارهای فناورانه
تناسب فناوری اطالعات با مدیریت دانش
شبکههای توزی مناب اطالعاتی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش ،عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت دانش

طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه :صنایع ...
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این مدل محق ساختة پن بعیدی حاصیل جئی بنیدی ممالعیات منیاب کتاب انیهای و مقیاالت
ت صصی داخلی و خارجی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران جامعة آمیاری تحقیی و نظرسین ی
خبرگان است .در این مدل پس از جئ بندی عوامل یادشده در مناب و نظرسن ی خبرگیان ،میوارد
نامناسب حذف ،و ابعاد یادشده ادغام شد ،بهطوری که ابتدا با ممالعة مبیانی نظیری ،پرکیاربردترین
ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر استقرار مدیریت دانش است راج شد و در ادامه با اخذ نظرهیای خبرگیان
جامعة آماری الگوی اولیه تدوین و مؤلفهها در هر یک از ابعاد جانئایی شد (شکل .)6
هئننین ،هر یک از یازده عامل موجود در جدول  ،6از نظیر خبرگیان بیا یکیی از ابعیاد میدل
مرتب و نیدیک تش یص داده شد .بهطوری که بعد مدیریت مناب انسانی با «عوامل نظام ارزیابی»،
«مشو های محرک»« ،آموزش» و «مدیریت مناب انسانی» نیدیک است .بعید فرهنیگ سیازمانی بیا
عوامل «فرهنگ» و «فعالیتها و فرایندها» ،بعد اهداف و راهبردها با عوامیل «رهبیری و حئاییت»،
«اهداف و راهبرد» و «مناب » ،بعد فناوری اطالعات با عوامل «زیرساختهای سازمانی»« ،فعالیتهیا
و فرایندها» و «فناوری اطالعات» و بعد عوامل سازمانی بیا عوامیل «زیرسیاختهیای سیازمانی» و
«فعالیتها و فرایندها» نیدیک است .ابعاد پن گانة مدل به زعم خبرگان و بیا درنظرگیرفتن شیرای
صنعت خودروسازی در ایران ،هئننین ،با توجه بیه نتیای ممالعیة متیون نظیری تحقیی اهئییت
بیشتری دارند و به عنوان شاخصهای اصلی مدل انت اب شدند .هر یک از این شاخصها چنیدین
زیرشاخص را در بر میگیرند .شایان ذکر است ابعاد اصلی مدل پژوهش با یکدیگر در ارتبا انید و
در یک نگاه سیستئی و تعاملی ،در م ئو  ،شرایمی را فراهم میکنند که اجیرای میدیریت دانیش
موفقیتآمیی باشد.
روش تحقیق
این تحقی از نظر هدف ،کاربردی ،و از نظر نحوة گردآوری دادههیا ،توصییفی و از نیو پیئیایش
است .به عبارت دیگر ،توصیفی است به این دلیل که تصویری از وض موجود را ارا یه مییدهید و
پیئایشی است از این جهت که با بهکارگیری پرسشنامه دادهها از جامعة آماری گیردآوری مییکنید
(خاکی ،6831 ،ص .)560در این تحقی برای گردآوری دادههیا روشهیای مییدانی و کتاب انیهای
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به کار گرفته شده است .جامعة آماری تحقی حاضر شامل  602نفر از کارشناسان و میدیران گیروه
خودروسازی بهئن است .ح م نئونه بر اساس فرمول تعیین ح م نئونیه

)1977

38 ،(Chocrane,

نفر محاسبه شد که به روش نئونهگیری تصادفی ساده افراد انت اب شدند و  80پرسشینامه توزیی
شد که  38پرسشنامة کامل جئ آوری و ت ییهوتحلیل شد.
فرمول ح م نئونة

کوکران:
5
5

6

5
5

6

6

پرسشنامة تحقی  ،شامل دو ب ش است .ب ش اول ،سؤالهای جئعیتشیناختی و ب یش دوم،
سؤالهای اصلی ،که در قالیب  51سیؤال تنظییم شیده اسیت .جهیت سین ش رواییی پرسشینامه،
پرسشنامه در اختیار  68نفر از صاحبنظران قرار گرفت .این صاحبنظران شامل استادان دانشیگاه،
و خبرگان و مت صصان صنای خودروسازی گروه بهئن بودند .پرسشنامهها به صیورت حضیوری
توزی و جئ آوری شد .به منظور اندازهگیری و سن ش پاسخهای بیانشده از طرف پاسخدهندگان
طیف لیکرت پن گیینهای بهکار گرفته شد .این طیف شامل گیینههای کیامالً نامناسیب ،نامناسیب،
متوس  ،مناسب ،کامالً مناسب است که به ترتیب ،برای ارزشگذاری اعداد  2 ،1 ،8 ،5 ،6به آنهیا
تعل میگیرد .برای رواییسن ی پرسشنامة این پژوهش ،میانگین نئیرههیای بییش از  8بیرای هیر
شاخص نشاندهندة این است که شاخص تأیید شده است .برای بررسی پایایی پرسشینامه ،پیس از
جئ آوری دادهها ،دادههای  80عدد از پرسشینامههیا وارد نیرمافییار  SPSSشید و ضیریب آلفیای
کرونباخ برای آنها (معادل  )0/822محاسبه شد که نشاندهندة پایایی خوب پرسشنامه بیرای ادامیة
تحقی بود .پس از جئ آوری پرسشنامة خبرگان ،اصالحهای اندکی در محتوا و شکل ظیاهری آن
ان ام گرفت و در نهایت ،تأیید شده و بین افراد توزی شد .در این پژوهش ،بیرای ت یییهوتحلییل
دادهها دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهکار گرفته شید .در ب یش آمیار اسیتنباطی ،بیه منظیور

طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه :صنایع ...
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بررسی نرمالبودن مؤلفههای تحقی آزمون کولئوگروف -اسئیرنوف ،و به منظور تأییید مؤلفیههیا،
آزمون تی تکنئونه اجرا شد .هئننین ،با آزمون فریدمن ،پاسخهای کارکنان رتبهبندی شد.
یافتههای تحقیق
به منظور بررسی نرمالبودن دادههای تحقی آزمون کولئوگروف -اسئیرنوف بیهکیار گرفتیه شید.
نتای این آزمون به شرح جدول  5است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمالبودن دادهها

متغیر

سطح معناداری

سطح خطا

نتیجه

نتیجهگیری

فرهنگ سازمانی

0/851

0/02

تأیید فرض صفر

نرمال است

مدیریت مناب انسانی

0/152

0/02

تأیید فرض صفر

نرمال است

اهداف و راهبردها

0/150

0/02

تأیید فرض صفر

نرمال است

اهداف و راهبردها

0/862

0/02

تأیید فرض صفر

نرمال است

عوامل سازمانی

0/812

0/02

تأیید فرض صفر

نرمال است

هئانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،از آن ا که سمح معناداری هئة ابعیاد بییش از 0/02
است ،فرض صفر مبنی بر نرمالبودن دادهها تأیید میشود .بنابراین ،میتوان گفیت هئیة مؤلفیههیا
توزی نرمال دارند .هئننین ،با توجه به نرمالبودن دادهها ،برای پذیرش و تأیید مؤلفهها آزمون تی
تکنئونه بهکار گرفته شد .فرض صفر حاکی از رد مؤلفه و فرض یک ناظر بر پیذیرش مؤلفیه بیه
عنوان عامل حیاتی موفقیت در جامعة آماری است .فرضهای آماری به شرح زیر میباشند:
5/2

0

5/2

6
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جدول  .3آزمون پذیرش مؤلفههای مدل

ردیف

بعد

مؤلفه
آموزش کارکنان

6

مدیریت مناب انسانی

5

فرهنگ سازمانی

8

اهداف و راهبردها

1

عوامل سازمانی

2

تعداد میانگین

درجة
آزادی

آمارة تی

سطح
معناداری

نتیجه

فناوری اطالعات

38

8/85

35

61/18

0/000

رد فرض صفر

ارا ة مشو های مالی و غیرمالی

38

8/60

35

65/51

0/006

رد فرض صفر

استفاده از دپارتئان ویژة آموزش

38

8/88

35

63/61

0/000

رد فرض صفر

فرصت های پیشرفت شغلی

38

8/55

35

61/18

0/000

رد فرض صفر

سن ش مرتب با دانش

38

8/03

35

66/38

0/006

رد فرض صفر

جذب بر اساس صالحیت دانشی

38

8/28

35

55/51

0/000

رد فرض صفر

ارتقا بر اساس صالحیت دانشی

38

8/68

35

61/3

0/000

رد فرض صفر

فرهنگ کار تیئی

38

8/11

35

61/52

0/000

رد فرض صفر

فرهنگ اعتئاد

38

8/01

35

1/86

0/000

رد فرض صفر

فرهنگ تسهیم دانش

38

8/81

35

66/81

0/006

رد فرض صفر

مشارکت در ان امدادن کارها

38

8/16

35

62/16

0/000

رد فرض صفر

الگوبرداری

38

8/28

35

61/80

0/000

رد فرض صفر

هئاهنگی با راهبرد شرکت

38

8/53

35

8/12

0/000

رد فرض صفر

حئایت مدیران ارشد

38

8/68

35

3/15

0/052

رد فرض صفر

اختصاص بودجة مناسب

38

8/08

35

1/152

0/050

رد فرض صفر

توانئندسازی کارکنان

38

8/22

35

68/652

0/000

رد فرض صفر

راهبردیبودن مدیریت دانش

38

8/21

35

68/00

0/000

رد فرض صفر

ساختار دانشی استاندارد و منعمف

38

8/10

35

60/11

0/000

رد فرض صفر

وجود تیم م صوص مدیریت دانش

38

8/55

35

3/81

0/005

رد فرض صفر

دانش در محصوالت و خدمات

38

8/13

35

66/88

0/000

رد فرض صفر

دریافت بازخور از مشتریان و کارکنان

38

8/26

35

65/18

0/000

رد فرض صفر

تناسب سیستم با کاربر

38

8/11

35

65/00

0/000

رد فرض صفر

زیرساخت تکنولويی اطالعات

38

8/51

35

8/52

0/006

رد فرض صفر

38

8/56

35

3/312

0/006

رد فرض صفر

رواج ابیارهای فناورانه
تناسب فناوری اطالعات با مدیریت
دانش
شبکههای توزی مناب اطالعاتی

38

8/88

35

66/652

0/000

رد فرض صفر

38

8/11

35

66/12

0/000

رد فرض صفر

با توجه به کوچکتربودن عدد معناداری از مقدار  ،0/02فرض صیفر بیرای هئیة مؤلفیههیا رد

طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه :صنایع ...
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میشود و هئة مؤلفههای مدل که حاصل ممالعة مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان است ،به عنیوان
عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در صنای خودروسازی گروه بهئین پذیرفتیه مییشیوند .در
ادامه و به منظور اولویتبندی مؤلفههای مدل ،با درنظرگرفتن سمح معنیاداری  0/003کیه کئتیر از
 0/02است ،میتوان گفت به لحاظ آماری با اطئینان  82درصید میییان مییانگین رتبیة پاسیخهیای
کارکنان صنای خودروسازی گروه بهئن در ابعاد پن گانة تحقی متفاوت است.
جدول .4نتایج آزمون فریدمن

تعداد ()n

38

کایدو

68/188

درجة آزادی

1

سمح معناداری

0/003

آزمون فریدمن 6عالوه بر معناداری تفاوت یا عدم تفیاوت مییانگین رتبیة پاسیخهیا ،رتبیههیای
پاسخهای کارکنان را به عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت دانیش اولوییتبنیدی مییکنید .بیه
عبارتی ،این آزمون نشان میدهد مییان رتبه در کدام عامل بیشتر و در کدام عامل کئتر است .طبی
نتای جدول  ،2میانگین رتبة پاسخها برای عامل مدیریت مناب انسانی  5/11بود که کمتیرین رتبیه
در بین عوامل پن گانه را دارد .عامل فرهنگ سازمانی با  ،8/18رتبیة اول را از آن خیود اختصیاص
داده است .جدول  2رتبهبندی عوامل پن گانة تحقی را نشان میدهد.
جدول  .5اولویتبندی عوامل پنجگانۀ پژوهش

شماره

عوامل

وزن

6

فرهنگ سازمانی

8/18

5

عوامل سازمانی

8/08

8

فناوری اطالعات

5/88

1

اهداف و راهبردها

5/31

2

مدیریت مناب انسانی

5/11
1. Friedman
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آزمون تعقیبی فریدمن

به دلیل نیدیکبودن میانگینها در رتبهبندی فریدمن (جیدول  ،)2آزمیون تعقیبیی فرییدمن جهیت
رتبهبندی دقی تر متغیرها اجرا شد که نتای آن در جدول  1بیان شده است .در ایین آزمیون مقیدار
معناداری بیشتر از  2درصد در هر مقایسه نشاندهندة همرتبه بودن متغیرها و معنیاداری کئتیر از 2
درصد در هر مقایسه حاکی از عدم همرتبگی متغیرها است.
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی فریدمن برای همۀ متغیرها

متغیرها

میانگین

فرهنگ سازمانی

5/81

عوامل سازمانی

5/22

عوامل سازمانی

5/23

فناوری اطالعات

5/18

عوامل سازمانی

5/31

فناوری اطالعات

5/18

اهداف و راهبردها

5/12

عوامل سازمانی

8/05

فناوری اطالعات

5/82

اهداف و راهبردها

5/36

مدیریت مناب انسانی

5/18

آمارههای آزمون
Sig =0/008

X5 =66/68df =6

n= 38

Sig =0/863

X5 =66/25df =6

n= 38

Sig =0/608

Sig =0/003

X5 =65/23df =5

X5 =3/18df =8

n= 38

n= 38

با توجه به نتای جدول  1میتوان گفت فرهنگ سازمانی با عوامل سازمانی با توجیه بیه سیمح
معناداری بهدستآمده ( )0/02<0/008همرتبه نیستند ،اما عوامل سازمانی بیا فنیاوری اطالعیات بیا
توجه به سمح معناداری بهدستآمده ( )0/02>0/863و عوامیل سیازمانی بیا فنیاوری اطالعیات و
اهداف و راهبردها با توجه به سمح معناداری بهدستآمده ( )0/02>0/608هیمرتبیهانید .هئننیین،
مدیریت مناب انسانی نیی با توجه به سمح معناداری بهدستآمده ( )0/02>0/003با متغیرهای دیگر
همرتبهاند .بنابراین ،اولویتبندی دقی متغیرها به شرح جدول  1است.
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جدول  .7اولویتهای عوامل

اولویت

متغیرها

اولویت اول

فرهنگ سازمانی

اولویت دوم

عوامل سازمانی ،فناوری اطالعات ،اهداف و راهبردها

اولویت سوم

مدیریت مناب انسانی

بحث و نتیجه
هدف این تحقی شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسیازی سیسیتم میدیریت
دانش در صنای خودروسازی گروه بهئن و در نهایت ،طراحی مدل بهینه برای اجرای این سیسیتم
در سازمان مورد ممالعه است .باید بیان کرد با ات اذ نگاهی سیستئی و کلگرا ،نئیتیوان عیاملی را
در جهت موفقیت مدیریت دانش بر عاملی دیگر برتری داد ،زیرا وجود هر ییک از عوامیل حییاتی
موفقیت در جای خود ،الزمة موفقیت مدیریت دانیش اسیت .هئیانطیور کیه مافییت و هئکیاران
( )5005و وانگ ( )5002بیان میکنند توجه صرف بیه فنیاوری ،ییا میوارد دیگیر بیهطیور م ییا،
نئیتواند کسبوکار را از میایای مدیریت دانش بهرهمنید کنید .بیه عیالوه ،در سیالهیای گذشیته
محققان و پژوهشگرانی مانند داونيورت (  )6883و اسيین وال ( )5000و غیره ،حتیی محققیانی در
داخل کشور به مییان کافی به این بحث پرداختهاند .حال بحث این است که سازمانهیا در اجیرای
موف مدیریت دانش تا چه مییان توانستهاند عوامل حیاتی موفقیت میدیریت دانیش را در سیازمان
خود ای اد کنند و اگر نقصی در کارشان وجود دارد ،کدام عوامل کئتر از عوامل دیگر مورد توجیه
قرار گرفته است .فلسفة وجودی تحقی این است که عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای میدیریت
دانش در صنای خودروسازی گروه بهئن که اقدام به پیادهسازی این سیستم در سازمان خود کیرده
است ،شناسایی شود و با اولویتبندی عواملی که شناسیایی شیدهانید ،بیه نقیاطی اشیاره کنید کیه
رسیدگی به آنها نیازمند اجرای موف مدیریت دانش است .به منظور طراحیی ییک میدل مفهیومی
برای عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش در صینای خودروسیازی گیروه بهئین،
مدل مفهومی پژوهش در پن طبقة کلی شامل عوامل سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات،
اهداف و راهبردها و مدیریت مناب انسانی و در  51شیاخص فرعیی خالصیه و دسیتهبنیدی شید
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(شکل  .)6شایان ذکر است نتای آزمون تی تکنئونه حاکی از تأییید هئیة مؤلفیههیای ایین میدل
است .جهت تعیین این که کدام عوامل نسبت به عوامل دیگر در این شرکت اولویت باالتری دارند،
پیشنیازی الزم است و آن این است که آیا تفاوت میان رتبههای ابعیاد تحقیی معنیا دار اسیت ییا
خیر؟ در نتی ه ،با آزمون فریدمن (جدول  )1با سمح معناداری  0/003که کئتر از  0/02است ،ایین
تفاوت تأیید میشود .پن بعد عوامل حیاتی موفقیت اجیرای میدیریت دانیش بیا آزمیون فرییدمن
رتبهبندی شد که به ترتیب ،عوامل مربو بیه فرهنیگ ( ،)8/18عوامیل سیازمانی ( ،)8/08فنیاوری
اطالعات ( ،)5/88اهداف و راهبردها ( ،)5/31و مدیریت مناب انسانی ( )5/11میباشیند .تحلییلهیا
نشان میدهد سمح کلی این عوامل در حد نامملوب است .مییان میانگین پاسخهیای افیراد جامعیة
آماری اثباتکنندة این موضو است .لذا اولین پیشنهاد این تحقی بیازنگری هئیة سیموح و ابعیاد
پیشنهادی تحقی در جهت بهبود مستئر و افیایش سمح ابعاد پن گانة تحقی است .البته این بیدان
معنا نیست که هئة کوششهای این گروه در جهت اجرای مدیریت دانش بینتی ه بوده است زییرا
بر کسی پوشیده نیست که دانش خودروسازی و سایر ت صصهای جانبی شاغل در این سازمان از
دانشهای سمح باال و البته درآمدزای کشور است و پیشنهاد یادشیده در جهیت بیاالبردن بیازدهی
اجرای مدیریت دانش بیان شده است .از آن ا کیه ایین سیازمان مئکین اسیت بیه میدیریت هئیة
جنبههای مدیریت دانش در یک مقم زمانی قادر نباشد ،اولویتبندی این م ئوعه عوامیل اصیلی
موفقیت میتواند به عنوان یک راهنئا برای این سازمان در جهت تنظیم فعالیتهای مدیریت دانش
بهکار گرفته شود.
با توجه به محدودیتهای مالی و زمانی که سازمانها با آن مواجهند ،شناسایی و اولویتبنیدی
این م ئوعه عوامل اساسی موفقیت میتواند به آنها در مدیریت مناب محدود ،برنامیهرییییهیای
الزم ،اولویتبندی و تنظیم فعالیتهای مدیریت دانش کئک کند .هئیانطیور کیه ت یییهوتحلییل
دادهها نشان داد صنای خودروسازی گروه بهئن از اهئیت نسبی مدیریت دانیش آگیاه اسیت ،امیا
برای پیادهسازی مدیریت دانش نیازمند کسب آمادگیهای بیشتر است .در مقایسهای با پژوهشهای
قبلی میتوان به پژوهش خلیلزاده فرسنگی ( )6833با عنوان «پژوهشی پیرامون نقش عوامل حیاتی
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موفقی ت مدیریت دانش در کسب مییت رقابتی در دو شرکت تولیدکنندة نان صنعتی آران وردنیه و
دالپر»  ،اشاره کرد که نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانیش در کسیب میییت رقیابتی در دو
شرکت یادشده را بررسی میکند .در این تحقی بر پن عامل از عوامیل حییاتی موفقییت میدیریت
دانش شامل دیدگاه مدیریت ارشد ،فرهنگ تسهیم و بهاشتراکگذاری دانش ،آمیوزش و ییادگیری،
کاربرد فناوری اطالعات و مرکی ذخیره و نگهداری اطالعات و دانش تأکید شده است و تأثیرشیان
بر مییت رقابتی سن یده شده است .اما در پژوهش حاضر ،اکثر این عوامل در گروههیای جیام تیر
طبقهبندی شدهاند .بهطوری که دیدگاه مدیریت ارشد جی ی از راهبردهیا و فرهنیگ تسیهیم نییی از
شاخصهای عوامل فرهنگی و آموزش نیی زیرم ئوعیة بعید میدیریت منیاب انسیانی دسیتهبنیدی
شده اند .قاضیپور ( )6880در پژوهشی دیگر با عنوان «بررسی عوامیل حییاتی موفقییت میدیریت
دانش در ب ش ل ستیک زن یرة تأمین شرکت ایران خودرو (ساپکو)»  63عامیل را در سیه دسیتة
عوامل سازمانی ،عوامل زیرساختی و عوامل انسانی طبقهبندی کرده است .در این پیژوهش عوامیل
فرهنگی با عنوان فرهنگ تسهیم دانش بیان شده است که در پژوهش حاضر عامل فرهنگ سازمانی
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .در پایان ،پیشنهادهایی جهت بهبود روند پیادهسازی میدیریت
دانش در سازمان مورد ممالعه ممرح میشود:
با توجه به نتای تحقی  ،به مدیران صنای خودروسازی گروه بهئن پیشنهاد میشیود در جهیت
بهبود مستئر و افیایش سمح ابعیاد پین گانیه و هئیة سیموح پیشینهادی تحقیی بیازنگری شیود.
هئننین ،پیشنهاد میشود با توجه به اینکه الگوبرداری رقابتی به عنیوان عامیل اساسیی جدییدی در
زمینة پیادهسازی مدیریت دانش ممرح است ( )Valmohammadi, 2010, pp.915-924و با توجیه بیه
عامل «الگوبرداری» که زیرم ئوعة بعد «فرهنگ سازمانی» است ،نئونیههیای موفی موجیود را بیه
منظور کئکگرفتن در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان بهکار گرفته شود .از آن ا که میدیریت
دانش مستلیم بهکارگیری زیرساختهای سیستم اطالعات به منظور کسیب اطالعیات مهیم اسیت،
آموزش مستئر کارکنان در این زمینه اهئیت فراوان دارد.
برخی عوامل مانند «فرهنگ تسهیم دانش»« ،دانش در محصوالت و خیدمات» ،ییا «زیرسیاخت
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فناوری اطالعات» در سازمان در عئل اجرا شدهاند ،اما عیواملی ماننید ارا یة مشیو هیای میالی و
غیرمالی»« ،سن ش مرتب با دانش» یا «آموزش کارکنان» بهطور کامیل اجیرا نشیده اسیت ،لیذا بیه
مدیران این سازمان پیشنهاد میشود تالشهای خیود را در جهیت بهبیود اجیرای عوامیل یادشیده
متئرکی کنند.
عامل «حئایت مدیریت ارشد» که در مدل ترسیم شیده بیرای ایین صینعت ،زیرم ئوعیة بعید
«اهداف و راهبردها» قرار گرفته است ،بییانکننیدة لییوم پشیتیبانی و حئاییت فعیال و هئیهجانبیة
مدیریت ارشد در راستای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش اسیت .میدیران صینای خودروسیازی
گروه بهئن باید یک مدل ذهنی سازمانی در میان کارکنان را ارتقا دهند که بیر هئکیاری و تسیهیم
دانش تأکید میکند .هئننین ،سازمان نیازمند محیمیی اسیت کیه در آن خلی دانیش و انتقیال آن
تسهیل شود.
پیشنهاد میشود مدیران صنای خودروسازی گروه بهئن بیه عامیل «تییم م صیوص میدیریت
دانش» که با توجه به مدل ترسیمشده در ایین تحقیی زیرم ئوعیة بعید «عوامیل سیازمانی» قیرار
می گیرد ،توجه ویژه کنند و به منظیور تقوییت تییم دانیش اعضیای آن را از ب یشهیای عئلییاتی
گوناگون تشکیل دهند .این تیم باید به وسیلة مدیر ارشد سازمان یا مدیر ارشد دانش هدایت شیود.
هئننین ،پیشنهاد میشود م ئوعه عوامل حیاتی موفقیت شناساییشده در این تحقی را که بهطور
خاص دربارة این صنعت ممرح شدهاند ،در کنار یکدیگر مد نظر قرار دهند تیا از ایین طریی و بیا
ات اذ دیدگاهی سیستئی از احتئال بروز شکست در پیادهسازی سیستم مدیریت دانیش جلیوگیری
شود.
به منظور ممرح کردن پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ،با توجه به موان و مشکالتی که صینای
خودروسازی در کشور ما در پیادهسازی مدیریت دانش با آن مواجیه اسیت ،بیه محققیان پیشینهاد
میشود .این ممالعه در صنای مربوطه و نقا جغرافیایی دیگر کشور ان ام گییرد .در هئیین راسیتا
ممالعة حاضر میتواند دربارة سایر عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی مدیریت دانیش ماننید محیی
دانشی ،معئاری دانش ،رهبری و یادگیری سازمانی ان ام گیرد.
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