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 مقدمه

هیای  کنند و در این مسییر هیینیه   سازی مدیریت دانش بسیار تالش میبرای پیاده هاسازمان ،امروزه

دانش تنها منبی  ممئیئن بیرای ای یاد      (.Rigby et al., 2007, pp.9-16) شوندزیادی را هم متقبل می

ها هر روز بیشتر بیه اهئییت دانیش بیه      سازمان. شود محسوب میها  مییت رقابتی پایدار در سازمان

محوری  ها، شهروند سازی دولت شدن، کوچک جهانی مانندعواملی . برند فکری پی می ةعنوان سرمای

در عصیر اطالعیات،   . طلبید  ش میی به مدیریت دان ه راویژ یو ضرورت مشارکت شهروندان توجه

پیتیر   ،در واقی  . یک سازمان اسیت  یاترین عامل کسب موفقیت بلندمدت برای یک فرد دانش مهم

به ایین   تنها منب  مییت رقابتی در آینده، دانشی است که سازمان در اختیار دارد و عقیده داردسنگه 

امیروزه   .(Duffy & Jan, 2000, p.62) تر خواهد بیود  توانایی یک سازمان در یادگیری سری ترتیب، 

ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصوالت خیود و بهبیود فرایندهایشیان را    سازمان

شیناخت  . کیار گیرنید   هخود ب ةهای روزانفعالیت هئةکسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند و در 

هیای  کیارگیری اثیرب ش سیرمایه    هاولیه در بی عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از اقدامات 

 .(81، ص6831، و هئکاران الوانی) فکری سازمان است

 هیا سیازمان  در رقیابتی  مییت پایدار منب  تنها و اطئینان عدم کاهش در حیاتی دارایی یک دانش

6هانگ کهطور  هئان .است
 و خلی   در کیه  هیایی  شیرکت  فقی   انید، کیرده  بیان (5002) هئکاران و 

 ارکی و بکسی  در وجودآمیده  بیه  تغیییرات  میایای از توانندمی کنند،می مشارکت دانش از برداری بهره

 ،از ایین رو  .(615، ص6833رنگباری خینیی،   و نیسی) منتف  شوند امروزین دانش بر مبتنی اقتصاد

از لحیاظ علئیی   . دادن این تحقی  هم به لحاظ علئی و هم به لحیاظ کیاربردی اهئییت دارد    ان ام

کردن ممالعات در این حوزه و از جنبة کاربردی کئک به صنعت در عرصة میدیریت دانیش    یلتکئ

 .اهئیتی بسیا دارد

بسییاری از  . میدیریت دانیش، چگیونگی اجیرای آن اسیت      زمینة های اصلی دریکی از دغدغه

                                                           
1. Hong  
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کرد تعیین بهترین روی بارةدر ،نددارمدیریت دانش  سازیسعی در پیادههایی که  ها و سازمانشرکت

موضیو    مبانی نظریبررسی (. Moffet et al., 2002, p.240)ندارند پذیرش آن اطئینان کافی  جهت

عوامیل اجتئیاعی و تکنولیويیکی     ةکند برخورداری از رویکردی ترکیبی که دربرگیرندمش ص می

عوامیل اصیلی    هیا از لیذا آگیاهی سیازمان    ،(Wong & Spinwall, 2005, p.71) است مملوبباشد، 

، موجب هئوارشدن مسیر پییش  کندرا با موفقیت هئراه می یت دانش که پذیرش و اجرای آنمدیر

 (.38، ص6833والئحئدی، )روی آنان خواهد شد 

 بیان مسئله

 موفقییت  اساسی عوامل شناخت است، توجه قابل دانش مدیریت هایپرويه شکست نرخ که آن ا از

 تیا  دهید  یاری دانش مدیریت سازیپیاده و اجرا رییی،مهبرنا نیازسن ی، در را وکارها   کسب تواندمی

 موفقیت اساسی عوامل اصلی کاربرد و اهئیت .یابد کاهش دانش مدیریت هایپرويه شکست احتئال

 سیازی پییاده  بیه  تواندمی سازمان عوامل، این بر نظارت و شناسایی با که است این در دانش مدیریت

سیازی  بنابراین، هر فعیالیتی کیه سیازمان در پییاده    . داشته باشددانش اطئینان  مدیریت آمیی موفقیت

ریییی بیرای عئلکیرد مملیوب و     دهد، باید پیشاپیش بررسی شود و برنامهمدیریت دانش ان ام می

سیازی   سلئاً پییاده م. )5، ص6880طالبی و ترکئانی، )مناسب در عوامل موفقیت را ان ام داده باشد 

کیردن بسیترهای الزم و    شناسایی و فیراهم ، نیازمند ممالعات کافی این سیستم سهل و ساده نبوده و

 .استهای مدیریت دانش  سازی سیستم عوامل حیاتی موفقیت در پیاده

 :شود به سه سؤال پاسخ داده شوددر این پژوهش سعی می

 کدامند؟ عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش .6

ت اجرای سیستم مدیریت دانش در گروه بهئین  عوامل حیاتی موفقیبرای  مفهومی چه مدل .5

 ؟شود میپیشنهاد 

 دارند؟ اولویت باالتری عوامل دیگر در این شرکتنسبت به عوامل کدام  .8
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 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 مدیریت دانش

تحقیقات بسییار   ةهای گذشته به واسمکند مدیریت دانش مفهومی است که در سالکورادو بیان می

جغرافییایی ان یام   های کوچک و بیرگ و در مناط  م تلف ر این زمینه در سازمانای که دگسترده

 6اسیيیکنی  به زعیم  (Curado, 2008, p.141).طور کامل بلوغ یافته و رشد کرده است  گرفته است، به

 ریییی حل مشکالت آموختن پویا، برنامه مانندهایی مدیریت دانش ت صصی است که برای فعالیت

میدیریت دانیش در   (. 5، ص6838نییا،  فرد و شهابیدانش)گیری ضروری است  مراهبردی و تصئی

های دانشگاهی و اقتصادی بسییاری  توجهی داشته است و در برنامه شایانچند سال اخیر پیشرفت 

 دانشیئندان م تلیف   (.65، ص6880فرد و ذاکری،  دانش)را ایفا کرده است  اصلیاز کشورها نقش 

 :شود که به برخی از آنان اشاره می کرده اند بیان یریت دانشبرای مدزیادی  های ریفتع

های مهم را کیه  کند اطالعات و مهارتها کئک میمدیریت دانش فرایندی است که به سازمان

نشیده وجیود دارنید،     سیازماندهی  طیور  بیه  معئیوالً  شیود و سازمانی محسوب میی  ةبه عنوان حافظ

سازمان بیرای حیل مسیا ل     کارگیری صحیح آن د و با بهکننشناسایی، انت اب، سازماندهی و منتشر 

. دشیو میی  توانئنید کیارا و میؤثر   طیور   ههای پوییا بی  گیریرییی راهبردی و تصئیمیادگیری، برنامه

رسیئی بیه    طیور  ، به روشی که بتوانید بیه  کندآن تأکید می ةمدیریت دانش بر شناسایی دانش و ارا 

 (Gupta et al., 2000, p.48).کار گرفته شوند  بهدوباره  ،اشتراک گذارده شود و در نتی ه

هسیتند   راهبردیهای های سازمانی اشکالی از داراییکند دانش و قابلیتبحث می (5002)لوپی 

هیای  و در محیی   دهند میکه اهداف بلندمدت سازمان را از حیث رقابتی و اقتضا ات محیمی ارتقا 

 .(Lopez, 2005, p.662) دارند راهبردیپویا کاربرد 

های مدیریت دانش بیوده و مبنیای    تعریفی جام  از مدیریت دانش که در برگیرندة اکثر تعریف

بیان شده اسیت، کیه   پروساک  داونيورت و تعریف مدیریت دانش در پژوهش حاضر است، توس 
                                                           

1. Speckens 
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های دانشی یک سازمان در جهیت تحقی  اهیداف آن    دارایی ةبرداری و توسع بهره»عبارت است از 

شود شامل هر دو نو  دانیش عینیی و مضیبو  و دانیش ذهنیی و      دانشی که مدیریت می. «سازمان

فرایندهای مرتب  با شناسایی، اشیتراک و تولیید دانیش     هئةمدیریت این دانش شامل . استضئنی 

این امر مستلیم نظامی برای تولید و نگهداری از م ازن دانیش، هئننیین تیروی  و تسیهیل     . است

هیای موفی  در میدیریت دانیش، دانیش را ییک       سیازمان . یری سازمانی استاشتراک دانش و یادگ

ها و قوانین سازمانی را جهت پشتیبانی از تولید و اشیتراک دانیش   و ارزش دانند میسازمانی  ةسرمای

هیایی اسیت کیه    فعالییت  هئیة مدیریت دانش شامل به زعم داونيورت و پروساک  .دهندتوسعه می

قیرار گییرد،    «افراد مناسب»، در اختیار «دانش درست»، به نحوی که قراردادن دانش برای دردسترس

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

 سیستم مدیریت دانش سازمانیسازی استقرار و پیاده

میان  أآن خلی ، نگهیداری و تسیهیم تو    ةسیستم مدیریت دانش رویکرد یا ابیاری است که به وسیل

سیسیتم میدیریت دانیش سیازمانی،      (.61، ص6833رفیعیی،  ) گیرد می دانش ضئنی و صریح ان ام

فراینید ییادگیری سیازمانی را    ( ضئنی و صیریح )سازی مبادله و نشر دانش آسانبا نظامی است که 

از  هپینییید یاییین سیسییتم ترکیبیی .(Messo & Smith, 2000, p.34)  ب شیید بهبییود و ارتقییا مییی

اجیرای   .انی، فرهنگ سازمان، دانیش و افیراد اسیت   های تکنولويیک، ساختارهای سازم زیرساخت

. جانبه و فراگیر به عوامل م تلیف سیازمانی اسیت    آمیی مدیریت دانش نیازمند نگرشی هئهموفقیت

تیرین  امروزه بییرگ . سازی آن استها، درک مدیریت دانش و چگونگی پیادهچالش اصلی سازمان

کارساز است، امیا   یآن به روش ةسب و ادارها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناآرزوی سازمان

از طری  شناسایی عوامیل   ،سازی مدیریت دانش موف  خواهند شدطراحی و پیاده اینکه چگونه در

شیواهد   (.83، ص6833رهنیورد و محئیدی،   )شیود   بررسی میاست که در این ا  پذیرامکان اصلی

سیازی  هیا بیرای پییاده   ی سیازمان های فیراوان پییش رو  ت ربی و تحقیقات در این زمینه از چالش

 سیازی پییاده جهیت  . (Chong & Chong, 2009, pp.142-151)کنید   میی  حکاییت میدیریت دانیش   

و اینکه چه عاملی موجیب   گیردها باید ان ام  های مدیریت دانش، تعداد مش صی از فعالیت سیستم
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ذهین پژوهشیگران    مهم است که یشود، پرسشها میمدیریت دانش در سازمان سازی پیادهموفقیت 

در ممالعات گونیاگونی کیه توسی  پژوهشیگران میدیریت      . است کردهمدیریت را به خود مشغول 

شیده  وری اطالعات، محی  خیارجی بررسیی   اگرفته است، عواملی مانند ساختار سازمانی، فن ان ام

 (.65، ص6880فرد و ذاکری، دانش)است 

 سازی مدیریت دانشپیاده موفقیت اصلیعوامل 

هیا،  ب ش در آن کند که نتای  رضایت ها اشاره میحیاتی موفقیت به تعداد محدودی از حوزه عوامل

 ,Tseng, 2011) آمیی بیرای فیرد، دپارتئیان و سیازمان اسیت     کنندة عئلکرد رقابتی موفقیت تضئین

pp.1340-1352) . از اولین کسانی هستند که مستنداتی را برای معرفی و ( 5008)چونگ و هئکاران

 . (Chong et al., 2009, pp.69-87)ین عوامل حیاتی موفقیت بیان کردند تبی

وکار به اجرای مدیریت دانش، وجود  الیام کسب شامل هفت عامل( 6881) 6آمیدوناسکریم و 

دانیش، فرهنیگ ای یاد و تشیریک دانیش، ییادگیری مسیتئر،         دانیش، رهبیری   ةانداز و نقشی چشم

مند دانیش سیازمانی را شناسیایی کیرده      و فرایندهای نظام مناسب( فناورانه)زیرساخت تکنولويیک 

تعداد عوامل مدیریتی را کیه  ( 5002) وانگ و اسيین وال (.10، ص6833رهنورد و محئدی، )است 

شیده از   عوامل است راج. اند کردهمورد بیان  66در قالب  ،رندمؤثسازی موف  مدیریت دانش بر پیاده

رهبری و حئاییت رهبیری، فرهنیگ، فنیاوری اطالعیات،      : استبه این شرح سوی وانگ و اسيین 

هیا،  هیا و فراینیدهای سیازمانی، مشیو      های سازمانی، فعالیت اهداف و راهبرد، ارزیابی، زیرساخت

در  والئحئیدی  .(Wong & Spinwall, 2005, pp.64-82) مناب ، آمیوزش و میدیریت منیاب  انسیانی    

های میدیریت عیالی، فرهنیگ سیازمانی،      حئایت: کند بیان می ی را به این شرحعواملخود پژوهش 

هیای سیازمانی،    گییری عئلکیرد، زیرسیاخت    های فناورانه، راهبرد مدیریت دانش، اندازهزیرساخت

های مناب ، تعلیم و آمیوزش، میدیریت منیاب     ها، محدودیتها و مشو ها و فرایندها، پاداشفعالیت

                                                           
1. Skyrme & Amidon 



 474         ...    صنایع : مورد مطالعه)طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت  

 

موفقییت سیسیتم   حیاتی عوامل ترین  مهم .(33-601، ص6833والئحئدی، ) انسانی و الگوبرداری

 .خالصه کرد 6با جدول توان مماب  مدیریت دانش را می

 

 دانش  تیریمد یدر اجرا تیموفق یاتیعوامل ح نیترمهم .1 جدول

 2-1، ص6880 ،یترکئان یئیو سل یطالب: منبع

میدیریت دانیش ان یام     شناسایی عوامیل حییاتی موفقییت    دربارةاز نظر علئی ممالعات زیادی 

                    

 محقق
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مای

 ح
 و

ی
بر

ره
 

گ
هن

فر
 

ت
عا

ال
اط

ی 
ور

نا
ف

رد 
هب

 را
ف و

دا
اه

 

ی
یاب

رز
م ا

ظا
ن

 

ت
اخ

رس
زی

ه 
ی 

ا ی
مان

از
س

 

الی
فع

 ت
ها

ند
رای

و ف
ها 

 

ق
شو

م
 

ک
حر

ی م
ها

 

بع
نا

م
ش 

وز
آم
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ع ان
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     √   √ √ √ √ اسکریم و آمیدون

   √  √  √ √   √ هالس ابر و جوشی

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ ... داونيورت و

    √  √  √ √ √ √ لی بویتی

      √ √  √ √ √ حسنلی

       √ √  √ √ وری آمریکامرکی بهره

           √ ریبیر سیتا

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ وانگ و اسيینوال

 √    √ √  √ √ √ √ و هئکارانرحئان 

 √ √   √ √ √ √ √ √ √ والئحئدی

          √  مک درموت و اودیل

         √   علوی و لیدنر

       √     هئکارانو  یاحئد

 √      √     هئکاران اخوان و

      √      هرشل و نعئتی

 √ √  √        یحیی و گاح

    √        هئکاران هاس چیلد و

 5 3 3 5 6 7 8 8 8 9 01 جئ 
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اند عوامل اصلی استقرار مدیریت دانیش را  بسیار کلی بوده و نتوانسته گرفته است، اما این ممالعات

عالوه بر این، در حالی که ممالعات نظری خوبی در این حوزه ان ام گرفتیه اسیت،   . شناسایی کنند

های اندکی دربارة ارزیابی مییان اهئیت عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش ان ام گرفتیه  تالش

هیای پیشیرو در   هیای سیازمان   بیر مبنیای ت ربیه   (. 651، ص6833ی خینی، رنگبارو نیسی )است 

سازی سیستم مدیریت دانش و مرور متون نظری، عوامل اصیلی موفقییت میدیریت دانیش در      پیاده

در ادامیه، میدل مفهیومی    (. 10، ص6833رهنیورد و محئیدی،   )توان احصیا کیرد    ها را میدانشگاه

 .شود رای مدیریت دانش ترسیم میپژوهش مبنی بر عوامل حیاتی موفقیت اج

 مدل مفهومی پژوهش و تشریح مدل

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

 

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

  تناسب سیستم با کاربر 
   زیرساخت تکنولويی اطالعات 
   رواج ابیارهای فناورانه 
  تناسب فناوری اطالعات با مدیریت دانش 
  مناب  اطالعاتی زی های تو شبکه 

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

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

   فرهنگ کار تیئی 
   فرهنگ اعتئاد 
   فرهنگ تسهیم دانش 
  دادن کارها  مشارکت در ان ام 
  الگوبرداری 

  هئاهنگی با استراتژی شرکت 
   حئایت مدیران ارشد 
  مناسب ةاختصاص بودج 

   توانئند سازی کارکنان 
  بودن مدیریت دانش راهبردی 

موفقیت اجرای 
 مدیریت دانش

 عوامل سازمانی

مدیریت منابع 

 انسانی

 فرهنگ سازمانی

 فناوری اطالعات اهداف و راهبردها



 499         ...    صنایع : مورد مطالعه)طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت  

 

ی و مقیاالت  ا کتاب انیه بنیدی ممالعیات منیاب      بعیدی حاصیل جئی     ساختة پن  این مدل محق 

اسان و مدیران جامعة آمیاری تحقیی  و نظرسین ی    ت صصی داخلی و خارجی و مصاحبه با کارشن

بندی عوامل یادشده در مناب  و نظرسن ی خبرگیان، میوارد    در این مدل پس از جئ . خبرگان است

طوری که ابتدا با ممالعة مبیانی نظیری، پرکیاربردترین     نامناسب حذف، و ابعاد یادشده ادغام شد، به

دانش است راج شد و در ادامه با اخذ نظرهیای خبرگیان    های مؤثر بر استقرار مدیریت ابعاد و مؤلفه

 (. 6شکل )ها در هر یک از ابعاد جانئایی شد  جامعة آماری الگوی اولیه تدوین و مؤلفه

، از نظیر خبرگیان بیا یکیی از ابعیاد میدل       6هئننین، هر یک از یازده عامل موجود در جدول 

، «عوامل نظام ارزیابی»یت مناب  انسانی با طوری که بعد مدیر به. مرتب  و نیدیک تش یص داده شد

بعید فرهنیگ سیازمانی بیا     . نیدیک است« مدیریت مناب  انسانی»و « آموزش»، «های محرکمشو »

، «رهبیری و حئاییت  »، بعد اهداف و راهبردها با عوامیل  «ها و فرایندهافعالیت»و « فرهنگ»عوامل 

هیا  فعالیت»، «های سازمانیزیرساخت»با عوامل ، بعد فناوری اطالعات «مناب »و « اهداف و راهبرد»

و « هیای سیازمانی  زیرسیاخت »و بعد عوامل سازمانی بیا عوامیل   « فناوری اطالعات»و « و فرایندها

گانة مدل به زعم خبرگان و بیا درنظرگیرفتن شیرای     ابعاد پن  .نیدیک است« ها و فرایندهافعالیت»

بیه نتیای  ممالعیة متیون نظیری تحقیی  اهئییت         صنعت خودروسازی در ایران، هئننین، با توجه

ها چنیدین   هر یک از این شاخص. های اصلی مدل انت اب شدندبیشتری دارند و به عنوان شاخص

انید و   شایان ذکر است ابعاد اصلی مدل پژوهش با یکدیگر در ارتبا . گیرندزیرشاخص را در بر می

کنند که اجیرای میدیریت دانیش     فراهم می در یک نگاه سیستئی و تعاملی، در م ئو ، شرایمی را

 .آمیی باشد موفقیت

 روش تحقیق

هیا، توصییفی و از نیو  پیئیایش      این تحقی  از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نحوة گردآوری داده

و  دهید  یمی عبارت دیگر، توصیفی است به این دلیل که تصویری از وض  موجود را ارا یه   به. است

کنید   ها از جامعة آماری گیردآوری میی   کارگیری پرسشنامه داده که با بهپیئایشی است از این جهت 

ی ا کتاب انیه ی مییدانی و  هیا  روش هیا  دادهدر این تحقی  برای گردآوری (. 560، ص6831خاکی، )
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نفر از کارشناسان و میدیران گیروه    602جامعة آماری تحقی  حاضر شامل . کار گرفته شده است به

 38، (Chocrane, 1977)نئونه بر اساس فرمول تعیین ح م نئونیه  ح م . خودروسازی بهئن است

پرسشینامه توزیی     80گیری تصادفی ساده افراد انت اب شدند و نفر محاسبه شد که به روش نئونه

  .وتحلیل شد آوری و ت ییهپرسشنامة کامل جئ  38شد که 

 :فرمول ح م نئونة کوکران

  

 
5
  

 
5

6  
6

 
 
 
5
  

 
5
 6 

 

شیناختی و ب یش دوم،    های جئعیت ب ش اول، سؤال. پرسشنامة تحقی ، شامل دو ب ش است

جهیت سین ش رواییی پرسشینامه،     . سیؤال تنظییم شیده اسیت     51های اصلی، که در قالیب   سؤال

شامل استادان دانشیگاه،   نظران صاحباین . قرار گرفت نظران صاحبنفر از  68پرسشنامه در اختیار 

ها به صیورت حضیوری   پرسشنامه. و خبرگان و مت صصان صنای  خودروسازی گروه بهئن بودند

دهندگان  شده از طرف پاسخ ی بیانها پاسخگیری و سن ش  به منظور اندازه. آوری شد توزی  و جئ 

 نامناسیب، نامناسیب،   کیامالً ی ها نهیگیاین طیف شامل . کار گرفته شد ی بها نهیگی طیف لیکرت پن 

 هیا  آنبه  2، 1، 8، 5، 6گذاری اعداد   مناسب است که به ترتیب، برای ارزشکامالًس ، مناسب، متو

بیرای هیر    8هیای بییش از    سن ی پرسشنامة این پژوهش، میانگین نئیره  برای روایی. ردیگ یمتعل  

برای بررسی پایایی پرسشینامه، پیس از   . دهندة این است که شاخص تأیید شده است شاخص نشان

شید و ضیریب آلفیای     SPSSافییار   هیا وارد نیرم   عدد از پرسشینامه  80های  ها، داده وری دادهآ جئ 

دهندة پایایی خوب پرسشنامه بیرای ادامیة    محاسبه شد که نشان( 822/0معادل )ها  کرونباخ برای آن

های اندکی در محتوا و شکل ظیاهری آن   آوری پرسشنامة خبرگان، اصالح پس از جئ . تحقی  بود

وتحلییل   در این پژوهش، بیرای ت یییه  . م گرفت و در نهایت، تأیید شده و بین افراد توزی  شدان ا

در ب یش آمیار اسیتنباطی، بیه منظیور      . کار گرفته شید  دو روش آمار توصیفی و استنباطی به ها داده
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هیا،  اسئیرنوف، و به منظور تأییید مؤلفیه   -های تحقی  آزمون کولئوگروفبودن مؤلفه بررسی نرمال

 . بندی شد های کارکنان رتبههئننین، با آزمون فریدمن، پاسخ. نئونه اجرا شد آزمون تی تک

 های تحقیق یافته

. کیار گرفتیه شید    اسئیرنوف بیه  -های تحقی  آزمون کولئوگروف بودن داده به منظور بررسی نرمال

 .است 5نتای  این آزمون به شرح جدول 
 

 ها بودن داده وف جهت بررسی نرمالاسمیرن-نتایج آزمون کولموگروف. 2جدول 

 گیری نتیجه نتیجه سطح خطا داری سطح معنا متغیر

 نرمال است تأیید فرض صفر 02/0 851/0 فرهنگ سازمانی

 نرمال است تأیید فرض صفر 02/0 152/0 مدیریت مناب  انسانی

 نرمال است تأیید فرض صفر 02/0 150/0 اهداف و راهبردها

 نرمال است تأیید فرض صفر 02/0 862/0 اهداف و راهبردها

 نرمال است تأیید فرض صفر 02/0 812/0 عوامل سازمانی

 02/0شود، از آن ا که سمح معناداری هئة ابعیاد بییش از     مشاهده می 5طور که در جدول  هئان

 هیا  توان گفیت هئیة مؤلفیه    بنابراین، می. شود ها تأیید می بودن داده است، فرض صفر مبنی بر نرمال

ها آزمون تی  ها، برای پذیرش و تأیید مؤلفه بودن داده هئننین، با توجه به نرمال. توزی  نرمال دارند

بیه    فرض صفر حاکی از رد مؤلفه و فرض یک ناظر بر پیذیرش مؤلفیه  . کار گرفته شد نئونه به تک

 : دباشن های آماری به شرح زیر می فرض. عنوان عامل حیاتی موفقیت در جامعة آماری است

   0    2/5          

   6    2/5  
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 های مدلآزمون پذیرش مؤلفه. 3جدول 

 میانگین تعداد مؤلفه بعد ردیف
درجة 

 آزادی
 آمارة تی

سطح 

 داری معنا
 نتیجه

6 

نی
سا
  ان
ناب
ت م

یری
مد

 

 رد فرض صفر 000/0 18/61 35 85/8 38 آموزش کارکنان

 رد فرض صفر 006/0 51/65 35 60/8 38 های مالی و غیرمالی ارا ة مشو 

 رد فرض صفر 000/0 61/63 35 88/8 38 استفاده از دپارتئان ویژة آموزش

 رد فرض صفر 000/0 18/61 35 55/8 38 فرصت های پیشرفت شغلی

 رد فرض صفر 006/0 38/66 35 03/8 38 سن ش مرتب  با دانش

 رد فرض صفر 000/0 51/55 35 28/8 38 جذب بر اساس صالحیت دانشی

 رد فرض صفر 000/0 3/61 35 68/8 38 ارتقا بر اساس صالحیت دانشی

5 

نی
زما
سا
گ 
رهن
ف

 

 رد فرض صفر 000/0 52/61 35 11/8 38 فرهنگ کار تیئی

 رد فرض صفر 000/0 86/1 35 01/8 38 فرهنگ اعتئاد

 رد فرض صفر 006/0 81/66 35 81/8 38 فرهنگ تسهیم دانش

 رد فرض صفر 000/0 16/62 35 16/8 38 دادن کارها در ان اممشارکت 

 رد فرض صفر 000/0 80/61 35 28/8 38 الگوبرداری

8 
ها
رد
اهب
و ر
ف 
دا
اه

 

 رد فرض صفر 000/0 12/8 35 53/8 38 هئاهنگی با راهبرد شرکت

 رد فرض صفر 052/0 15/3 35 68/8 38 حئایت مدیران ارشد

 رد فرض صفر 050/0 152/1 35 08/8 38 اختصاص بودجة مناسب

 رد فرض صفر 000/0 652/68 35 22/8 38 توانئندسازی کارکنان

 رد فرض صفر 000/0 00/68 35 21/8 38 بودن مدیریت دانش راهبردی

1 

نی
زما
سا
ل 
وام
ع

 

 رد فرض صفر 000/0 11/60 35 10/8 38 ساختار دانشی استاندارد و منعمف

 رد فرض صفر 005/0 81/3 35 55/8 38 یت دانشوجود تیم م صوص مدیر

 رد فرض صفر 000/0 88/66 35 13/8 38 دانش در محصوالت و خدمات

 رد فرض صفر 000/0 18/65 35 26/8 38 دریافت بازخور از مشتریان و کارکنان

2 

ت
عا
طال
ی ا
ور
فنا

 

 رد فرض صفر 000/0 00/65 35 11/8 38 تناسب سیستم با کاربر

 رد فرض صفر 006/0 52/8 35 51/8 38 ت تکنولويی اطالعاتزیرساخ

 رد فرض صفر 006/0 312/3 35 56/8 38 رواج ابیارهای فناورانه

تناسب فناوری اطالعات با مدیریت 

 دانش
 رد فرض صفر 000/0 652/66 35 88/8 38

 رد فرض صفر 000/0 12/66 35 11/8 38 های توزی  مناب  اطالعاتی شبکه

هیا رد   ، فرض صیفر بیرای هئیة مؤلفیه    02/0داری از مقدار  تربودن عدد معنا توجه به کوچک با
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های مدل که حاصل ممالعة مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان است، به عنیوان   شود و هئة مؤلفه می

در . شیوند  عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در صنای  خودروسازی گروه بهئین پذیرفتیه میی   

کیه کئتیر از    003/0های مدل، با درنظرگرفتن سمح معنیاداری  بندی مؤلفهمنظور اولویتادامه و به 

ی هیا  پاسیخ درصید میییان مییانگین رتبیة      82توان گفت به لحاظ آماری با اطئینان است، می 02/0

 . گانة تحقی  متفاوت است کارکنان صنای  خودروسازی گروه بهئن در ابعاد پن 
 

 مننتایج آزمون فرید. 4جدول

 38 (n) تعداد

 188/68 دو کای

 1  آزادی ةدرج

 003/0  داریاسمح معن

ی هیا  رتبیه ، هیا  پاسیخ معناداری تفاوت یا عدم تفیاوت مییانگین رتبیة     عالوه بر 6فریدمنآزمون 

بیه  . کنید  بنیدی میی   ی کارکنان را به عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت دانیش اولوییت  ها پاسخ

طبی   . مییان رتبه در کدام عامل بیشتر و در کدام عامل کئتر است دهد یمعبارتی، این آزمون نشان 

رتبیه   نیتیر  کمبود که  11/5برای عامل مدیریت مناب  انسانی  ها پاسخ، میانگین رتبة 2نتای  جدول 

، رتبیة اول را از آن خیود اختصیاص    18/8عامل فرهنگ سازمانی با . را دارد گانه در بین عوامل پن 

 . دهد یمة تحقی  را نشان گان بندی عوامل پن  رتبه 2ول جد. داده است
 گانۀ پژوهش بندی عوامل پنج اولویت. 5جدول 

 وزن عوامل شماره

 18/8 فرهنگ سازمانی 6

 08/8 عوامل سازمانی 5

 88/5 فناوری اطالعات 8

 31/5 اهداف و راهبردها 1

 11/5 مدیریت مناب  انسانی 2

                                                           
1.  Friedman 
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 آزمون تعقیبی فریدمن

، آزمیون تعقیبیی فرییدمن جهیت     (2جیدول  )بندی فریدمن  ها در رتبه بودن میانگین یل نیدیکبه دل

در ایین آزمیون مقیدار    . بیان شده است 1تر متغیرها اجرا شد که نتای  آن در جدول بندی دقی  رتبه

 2ر از بودن متغیرها و معنیاداری کئتی    رتبه دهندة هم  درصد در هر مقایسه نشان 2معناداری بیشتر از 

 .رتبگی متغیرها است درصد در هر مقایسه حاکی از عدم هم

 

 نتایج آزمون تعقیبی فریدمن برای همۀ متغیرها. 6جدول 

 های آزمونآماره میانگین متغیرها

 فرهنگ سازمانی

 عوامل سازمانی

81/5 

22/5 
n= 38            X5 = 68/66 df =6     Sig = 008/0  

 عوامل سازمانی

 تفناوری اطالعا

23/5 

18/5 
n= 38            X5 = 25/66 df =6     Sig = 863/0  

 عوامل سازمانی

 فناوری اطالعات

 اهداف و راهبردها

31/5 

18/5 

12/5 

n= 38            X5 = 23/65 df =5     Sig = 608/0  

 عوامل سازمانی

 فناوری اطالعات

 اهداف و راهبردها

 مدیریت مناب  انسانی

05/8 

82/5 

36/5 

18/5 

n= 38            X5 = 18/3 df =8     Sig = 003/0  

توان گفت فرهنگ سازمانی با عوامل سازمانی با توجیه بیه سیمح     می 1با توجه به نتای  جدول 

بیا  رتبه نیستند، اما عوامل سازمانی بیا فنیاوری اطالعیات     هم( 02/0>008/0)آمده  دست معناداری به

و  اطالعیات  یبیا فنیاور   یعوامیل سیازمان  و ( 02/0<863/0)آمده  دست هب یتوجه به سمح معنادار

هئننیین،  . انید  رتبیه  هیم ( 02/0<608/0)آمده  دست اهداف و راهبردها با توجه به سمح معناداری به

با متغیرهای دیگر ( 02/0<003/0)آمده  دست مدیریت مناب  انسانی نیی با توجه به سمح معناداری به

 .است 1متغیرها به شرح جدول  بندی دقی  بنابراین، اولویت. اند رتبه هم
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 های عواملاولویت. 7جدول 

 متغیرها اولویت

 فرهنگ سازمانی اولویت اول

 عوامل سازمانی، فناوری اطالعات، اهداف و راهبردها اولویت دوم

 مدیریت مناب  انسانی اولویت سوم

 بحث و نتیجه

سیازی سیسیتم میدیریت    ر پیادهبندی عوامل حیاتی موفقیت دهدف این تحقی  شناسایی و اولویت

دانش در صنای  خودروسازی گروه بهئن و در نهایت، طراحی مدل بهینه برای اجرای این سیسیتم  

تیوان عیاملی را   گرا، نئیباید بیان کرد با ات اذ نگاهی سیستئی و کل. در سازمان مورد ممالعه است

وجود هر ییک از عوامیل حییاتی    در جهت موفقیت مدیریت دانش بر عاملی دیگر برتری داد، زیرا 

طیور کیه مافییت و هئکیاران      هئیان . موفقیت در جای خود، الزمة موفقیت مدیریت دانیش اسیت  

طیور م ییا،    توجه صرف بیه فنیاوری، ییا میوارد دیگیر بیه      کنند بیان می( 5002)و وانگ ( 5005)

هیای گذشیته   البیه عیالوه، در سی    .منید کنید   وکار را از میایای مدیریت دانش بهره تواند کسب نئی

و غیره، حتیی محققیانی در   ( 5000)اسيین وال و ( 6883) محققان و پژوهشگرانی مانند داونيورت 

هیا در اجیرای   حال بحث این است که سازمان. اندداخل کشور به مییان کافی به این بحث پرداخته

را در سیازمان  اند عوامل حیاتی موفقیت میدیریت دانیش    موف  مدیریت دانش تا چه مییان توانسته

خود ای اد کنند و اگر نقصی در کارشان وجود دارد، کدام عوامل کئتر از عوامل دیگر مورد توجیه  

برای اجرای میدیریت   موفقیتفلسفة وجودی تحقی  این است که عوامل حیاتی . قرار گرفته است

ان خود کیرده  سازی این سیستم در سازم گروه بهئن که اقدام به پیاده صنای  خودروسازیدانش در 

انید، بیه نقیاطی اشیاره کنید کیه       بندی عواملی که شناسیایی شیده   و با اولویت شناسایی شوداست، 

به منظور طراحیی ییک میدل مفهیومی     . است دانش ها نیازمند اجرای موف  مدیریترسیدگی به آن

برای عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش در صینای  خودروسیازی گیروه بهئین،     

در پن  طبقة کلی شامل عوامل سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات، ل مفهومی پژوهش مد

 شید بنیدی   شیاخص فرعیی خالصیه و دسیته     51انسانی و در  مناب اهداف و راهبردها و مدیریت 



499                                                             3114 زمستان ،4 ، شمارة31دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

هیای ایین میدل    نئونه حاکی از تأییید هئیة مؤلفیه    شایان ذکر است نتای  آزمون تی تک(. 6شکل )

 نسبت به عوامل دیگر در این شرکت اولویت باالتری دارند، عواملن این که کدام جهت تعیی .است

دار اسیت ییا    اابعیاد تحقیی  معنی    یها نیازی الزم است و آن این است که آیا تفاوت میان رتبه پیش

ایین   ،است 02/0که کئتر از  003/0داری ابا سمح معن (1جدول )با آزمون فریدمن  ،خیر؟ در نتی ه

بیا آزمیون فرییدمن     عوامل حیاتی موفقیت اجیرای میدیریت دانیش   بعد  پن . شود یید میأتفاوت ت

فنیاوری  ، (08/8) عوامیل سیازمانی  ، (18/8) فرهنیگ مربو  بیه   عوامل ،بندی شد که به ترتیب رتبه

هیا  تحلییل  .باشیند  می( 11/5) و مدیریت مناب  انسانی، (31/5) اهداف و راهبردها، (88/5)اطالعات 

هیای افیراد جامعیة    مییان میانگین پاسخ. سمح کلی این عوامل در حد نامملوب است دهدنشان می

لذا اولین پیشنهاد این تحقی  بیازنگری هئیة سیموح و ابعیاد     . کنندة این موضو  است آماری اثبات

البته این بیدان  . گانة تحقی  است پیشنهادی تحقی  در جهت بهبود مستئر و افیایش سمح ابعاد پن 

نتی ه بوده است زییرا   های این گروه در جهت اجرای مدیریت دانش بیکه هئة کوشش معنا نیست

های جانبی شاغل در این سازمان از بر کسی پوشیده نیست که دانش خودروسازی و سایر ت صص

های سمح باال و البته درآمدزای کشور است و پیشنهاد یادشیده در جهیت بیاالبردن بیازدهی     دانش

از آن ا کیه ایین سیازمان مئکین اسیت بیه میدیریت هئیة         . بیان شده است اجرای مدیریت دانش

بندی این م ئوعه عوامیل اصیلی   های مدیریت دانش در یک مقم  زمانی قادر نباشد، اولویت جنبه

های مدیریت دانش تواند به عنوان یک راهنئا برای این سازمان در جهت تنظیم فعالیتموفقیت می

 .کار گرفته شود به

بنیدی  ها با آن مواجهند، شناسایی و اولویتهای مالی و زمانی که سازمانبه محدودیت با توجه

هیای  ریییی ها در مدیریت مناب  محدود، برنامیه تواند به آناین م ئوعه عوامل اساسی موفقیت می

وتحلییل   طیور کیه ت یییه    هئیان  .های مدیریت دانش کئک کندبندی و تنظیم فعالیتالزم، اولویت

نشان داد صنای  خودروسازی گروه بهئن از اهئیت نسبی مدیریت دانیش آگیاه اسیت، امیا      ها داده

های ای با پژوهشدر مقایسه. های بیشتر استسازی مدیریت دانش نیازمند کسب آمادگیبرای پیاده

پژوهشی پیرامون نقش عوامل حیاتی » با عنوان( 6833)زاده فرسنگی پژوهش خلیل توان بهقبلی می
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ت مدیریت دانش در کسب مییت رقابتی در دو شرکت تولیدکنندة نان صنعتی آران وردنیه و  موفقی

، اشاره کرد که نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانیش در کسیب میییت رقیابتی در دو     «دالپر

در این تحقی  بر پن  عامل از عوامیل حییاتی موفقییت میدیریت     . کند شرکت یادشده را بررسی می

گذاری دانش، آمیوزش و ییادگیری،    اشتراک اه مدیریت ارشد، فرهنگ تسهیم و بهدانش شامل دیدگ

کاربرد فناوری اطالعات و مرکی ذخیره و نگهداری اطالعات و دانش تأکید شده است و تأثیرشیان  

 تیر جیام   هیای گروه در عوامل این اکثر حاضر،اما در پژوهش . شده است یدهسن  یرقابت یتمی بر

 از نییی  تسیهیم از راهبردهیا و فرهنیگ    یارشد جی  یریتمد یدگاهکه د یطور به. اندشده بندیطبقه

 بنیدی دسیته  انسیانی  منیاب   میدیریت  بعید  زیرم ئوعیة  نیی آموزش و فرهنگی عوامل هایشاخص

 یریتمید  ییت موفق ییاتی عوامیل ح  یبررس»عنوان  با دیگر پژوهشی در( 6880)پور قاضی .اند شده

 ةسیه دسیت   عامیل را در  63 «(ساپکو)خودرو  یرانشرکت ا ینمأت یرةزن  یکدانش در ب ش ل ست

پیژوهش عوامیل    یندر ا. کرده است یبند طبقه یو عوامل انسان یرساختیعوامل ز ی،عوامل سازمان

 سازمانی فرهنگ عامل حاضر پژوهش در که بیان شده است دانش تسهیم فرهنگ نوانع با یفرهنگ

 میدیریت  سازیپیاده روند بهبود جهت پیشنهادهایی پایان، در .است گرفته قرار بیشتری توجه مورد

 :شود ممرح می ممالعه مورد سازمان در دانش

شیود در جهیت   با توجه به نتای  تحقی ، به مدیران صنای  خودروسازی گروه بهئن پیشنهاد می

. گانیه و هئیة سیموح پیشینهادی تحقیی  بیازنگری شیود        بهبود مستئر و افیایش سمح ابعیاد پین   

 در جدییدی  اساسیی  عامیل  به عنیوان  رقابتی الگوبرداری اینکه به توجه با شودمی پیشنهاد نین،هئن

و با توجیه بیه   ( Valmohammadi, 2010, pp.915-924) است ممرح دانش مدیریت سازیپیاده زمینة

موجیود را بیه    موفی   هیای نئونیه است، « فرهنگ سازمانی»که زیرم ئوعة بعد « الگوبرداری»عامل 

از آن ا که میدیریت  . کار گرفته شود سازی مدیریت دانش در سازمان بهگرفتن در پیاده کئک منظور

های سیستم اطالعات به منظور کسیب اطالعیات مهیم اسیت،     کارگیری زیرساخت دانش مستلیم به

 .آموزش مستئر کارکنان در این زمینه اهئیت فراوان دارد

زیرسیاخت  »، ییا  «در محصوالت و خیدمات  دانش»، «فرهنگ تسهیم دانش»برخی عوامل مانند 
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هیای میالی و   اند، اما عیواملی ماننید ارا یة مشیو     در سازمان در عئل اجرا شده« فناوری اطالعات

طور کامیل اجیرا نشیده اسیت، لیذا بیه        به« آموزش کارکنان»یا « سن ش مرتب  با دانش»، «غیرمالی

جهیت بهبیود اجیرای عوامیل یادشیده      های خیود را در  شود تالشمدیران این سازمان پیشنهاد می

 .متئرکی کنند

شیده بیرای ایین صینعت، زیرم ئوعیة بعید        که در مدل ترسیم« حئایت مدیریت ارشد»عامل 

جانبیة   کننیدة لییوم پشیتیبانی و حئاییت فعیال و هئیه       قرار گرفته است، بییان  «اهداف و راهبردها»

میدیران صینای  خودروسیازی    . سازی سیستم مدیریت دانش اسیت مدیریت ارشد در راستای پیاده

گروه بهئن باید یک مدل ذهنی سازمانی در میان کارکنان را ارتقا دهند که بیر هئکیاری و تسیهیم    

هئننین، سازمان نیازمند محیمیی اسیت کیه در آن خلی  دانیش و انتقیال آن        .کنددانش تأکید می

 . تسهیل شود

تییم م صیوص میدیریت    »عامیل  شود مدیران صنای  خودروسازی گروه بهئن بیه  پیشنهاد می

قیرار  « عوامیل سیازمانی  »شده در ایین تحقیی  زیرم ئوعیة بعید      که با توجه به مدل ترسیم« دانش

هیای عئلییاتی   گیرد، توجه ویژه کنند و به منظیور تقوییت تییم دانیش اعضیای آن را از ب یش       می

. د دانش هدایت شیود این تیم باید به وسیلة مدیر ارشد سازمان یا مدیر ارش. گوناگون تشکیل دهند

طور  شده در این تحقی  را که به شود م ئوعه عوامل حیاتی موفقیت شناساییهئننین، پیشنهاد می

اند، در کنار یکدیگر مد نظر قرار دهند تیا از ایین طریی  و بیا      خاص دربارة این صنعت ممرح شده

جلیوگیری  یت دانیش  سازی سیستم مدیرات اذ دیدگاهی سیستئی از احتئال بروز شکست در پیاده

 .شود

کردن پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی، با توجه به موان  و مشکالتی که صینای    به منظور ممرح

سازی مدیریت دانش با آن مواجیه اسیت، بیه محققیان پیشینهاد      خودروسازی در کشور ما در پیاده

در هئیین راسیتا   . گییرد این ممالعه در صنای  مربوطه و نقا  جغرافیایی دیگر کشور ان ام . شود می

سازی مدیریت دانیش ماننید محیی     تواند دربارة سایر عوامل حیاتی موفقیت پیادهممالعة حاضر می

 .دانشی، معئاری دانش، رهبری و یادگیری سازمانی ان ام گیرد
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