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  چكيده

دنيا امروز به . ته شده استدر سازمان هاي پيشرفته، دانش مهم ترين عامل در كسب مزيت رقابتي شناخ
سمت بكارگيري سيستم هاي اثربخش تر حركت مي كند كه بدون شك، دانش يكي از اجزاي الينفك چنين 

 توانايي كه سازمانهايي. را درك كرده اند KM(1(مديران همواره اهميت مديريت دانش . سيستم هايي است
 آنها هاي بالقوه منفعت از مطلوب نحو به توانند مي دباشن داشته را شده ايجاد تغييرات با انطباق و مقابله
در اين پژوهش مولفه هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان مورد بررسي . نمايند كسب را استفاده نهايت

قرار گرفته اند، تركيبات ممكن از اين مولفه ها و متغيرهاي نشان دهنده آن ها توسط تحليل عاملي شناسايي 
نتايج اين . كمك معادالت ساختاري كارايي بين تركيبات مورد بررسي قرار گرفته است و تائيد و سپس به

پژوهش نشان داد كه الگوهاي كارا در اثر تركيب همه مولفه هاي فرآيند مديريت دانش وجود ندارد و 
الگوهاي تركيبي خاصي از مولفه ها موجب توسعه شاخص هاي كاراي مديريت دانش در سازمان ها شده 

سازمان ها با توجه به دارائي هاي موجود از فرآيند مديريت دانش مي توانند تركيب هاي مناسب را . تاس
بكار گرفته و راهبردهاي كالن مديريتي مناسب را انتخاب نمايند و موجبات بهبود عملكرد فعاليت هاي 

 .سازماني را فراهم آورند
 
  ، كارايي، الگوهاي كارادانش مديريت دانش،فرآيند مديريت دانش، :هاي كليدي واژه
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 1قدمهم

جامعه "كنيم كه به نام امروزه در دنيايي زندگي مي
ها مديريت دانش را به سازمان. شناخته مي شود "دانشي

  منظور ايجاد دانش براي تصميمات استراتژيك بكار
ها براي تسهيل به اشتراك گذاري برخي سازمان. گيرندمي

هاي كامپيوتر محور طراحي و جمع آوري دانش، سيستم 
  )Hall, et. Al, 2003( .مي كنند

دانش جمع آوري شده از يك پروژه معموال در 
گزارشات ناخوانده و سيستم هاي محرمانه زياد مورد توجه 
قرار نمي گيرد و به دست فراموشي سپرده مي شود و يا 

شكست . توسط كاركنان انتقال دهنده آن از دست مي رود
ن دانش منجر به هدر رفتن فعاليت ها و زيان در انتقال اي

  منابع ناملموس . شودرساندن به عملكرد سازمان مي
توانند مزيت رقابتي ايجاد كنند و موجب دادن اعتبار مي

دانش به صورت بالقوه براي . به عوامل آشكار مي شوند
 .كندهمه كسب و كارها ايجاد مزيت رقابتي مي

(Siemieniuch and Sinclair, 2004) 
در اقتصاد نوين، دانش منبع استراتژيك توسعه 
اقتصادي و صنعتي محسوب مي شود و ساير عوامل سنتي 
مانند زمين، نيروي كار و سرمايه در مرتبه بعدي اهميت 

فناوري هاي جديد به سازمان ها اين فرصت را . قرار دارند
مي دهد تا سيستم هاي مديريت دانش را جهت ذخيره و 

دانش نسبت به . طالعات ساختار نيافته بكار گيرندانتشار ا
  مرزهاي سازمان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم

دسترسي به دانش خارجي به دو دليل براي . مي شود
اوال براي ايجاد دانش جديد و ثانيا : سازمان ها اهميت دارد

براي پيشگيري از چالش هاي يادگيري بر اثر اتكاي بيش 
  )Bapuji, 2004(. اخلياز حد بر دانش د

كاركنان  ارتباطات و تعامالت وسيله ي به ها شركت
 كاركنان استخدام با نيز و شركت از خارج افراد با خود
 عمومي منابع طريق از نيز و رقيب، هاي شركت سابق
 مجالت، ها،كنفرانس در شده هاي ارائه گزارش مانند
 يك در شده ثبت اختراعات و پژوهش ها و ها كتاب

  .كنند دسترسي پيدا اطالعات به توانندمي صنعت،
)Hult, et. Al, 2005  (  

  از آنجايي كه ورودي و خروجي يك سازمان دانش 
مي باشد، كسب، پااليش، نگهداري و اشتراك دانش بخش 
                                                           
1 Knowledge Management 

لذا . عمده فعاليت هاي يك سازمان را تشكيل مي دهد
سوال اساسي سازمان ها در فضاي رقابتي بكارگيري 

ت دانش در سازماندهي اطالعات و دانش در جريان مديري
است، تا چگونگي جمع آوري آن را مديريت نمايد و اين 
فرآيند را به نحو نظام مند سازماندهي مجدد كرده و با 
. تجزيه و تحليل آن به محتواي ارزشمندتري دست يابد

مديريت دانش و چگونگي سياست گذاري براي آن يك 
ن فرآيند، تنها دانش فردي مجتمع ضرورت است زيرا در اي

  نمي شود بلكه دانش پنهاني افراد آشكار شده و غني 
 ). Chandra and Tumanyan, 2007( .مي گردد

به اين ترتيب شناخت الگوهاي كارا براي مديريت 
تواند بر اثربخشي دانش و كارايي فرآيند مديريت دانش مي

قابتي بكار در سازمان ها و به منظور مواجهه با فضاي ر
  .گرفته شود

 اصلي سرمايه ي عنوان به دانش مهم نقش به توجه با
 پژوهش هاي اخير، سالهاي در پژوهشگران سازمان ها،

بسياري از سازمان ها . اند داده انجام زمينه اين در زيادي
كنند تا دانش ذخيره شده كاركنان سازمان را به تالش مي

 ,Mc Evilly).يك دارايي سازماني تبديل نمايند
Chakravarthy, 2002)  

اما تمايز بين آن  دانش با داده و اطالعات متفاوت است
ها تنها از طريق مفاهيم بيروني يا از ديدگاه كاربر ممكن 

معموال داده به عنوان مواد خام، . است قابل درك باشد
مجموعه اي از حقايق و معيارهاست و اطالعات، داده هاي 

  هاي سامان يافته از داده پردازش شده و مجموعه
  and McLean, 2002)  (Turban.باشدمي

داده را به صورت زير ) 1998( 2داونپورت و پروساك
  :تعريف كرده اند

مجموعه ناپيوسته اي از واقعيت هاي قابل رؤيت در "
  .(Davenport and Prusak, 1998) "مورد رويدادها

تند كه اطالعات، داده هايي هس) 1988( 3از نظر دراكر
 ,Drucker)آيندبه منظور و هدف خاصي بوجود مي

(1988.  
  داونپورت و پروساك دانش را تركيبي از تجربه، 

اند كه ها، اطالعات و بينش خبرگان تعريف كردهارزش
چارچوبي براي ارزيابي و يكپارچه نمودن تجربيات و 

                                                           
2 Davenport and Prusak 
3 Drucker 
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 Davenport and) .اطالعات جديد پيشنهاد مي كند

Prusak 1998)   
اي از دانش از مجموعه. انش توانايي عمل كردن استد

ها حقايق تشكيل شده است كه متخصصان در طي سال
 ,Liebowitz(. اندكار و كسب تجربه بدست آورده

2001( 
دانش عقيده ) 1991( 2و هابر) 1994( 1به زعم نوناكا

اي است كه ظرفيت فردي را براي شخصي توجيه شده
 3وانس. دهدافزايش مي اثربخش فعاليت كردن بطور

معتقد است كه دانش اطالعاتي است كه معتبر ) 1997(
 (Alavi and Leidner, 1999).است و صحت دارد

به عبارت ديگر، اطالعات در صورتي به دانش تبديل 
. شود كه افراد آن را پردازش و دروني كنندمي

(Drucker, 1988)  
به  دانش به عنوان سرمايه اصلي سازمان ها، باعث

 "مديريت دانش"وجود آمدن مبحث جديدي تحت عنوان 
  .(Coates,2001)شده است 

در خصوص دسته بندي، دانش سازمان را مي توان از 
 و ماهيت نظر از دانش انواع. چند منظر طبقه بندي كرد

مشهورترين دسته بندي از نظر . است بررسي قابل محتوا
و دو سر  ماهيت، دانش را مانند طيفي در نظر مي گيرد

صريح ( 5و آشكار 4)تلويحي(ي ضمني طيف را به دو دسته
   (Nonaka,1994).تقسيم مي كند) يا كد شده
ترين موضوع در مرور ادبيات مديريت دانش، مهم

 6از نظر پوالني. تفاوت بين دانش ضمني و آشكار مي باشد
. "دانندتوانند صحبت كنند، ميافراد بيش از آنچه كه مي"

ارت، آنچه كه فرد مي داند دانش ضمني و آنچه در اين عب
. كه مي تواند بيان كند دانش آشكار ناميده مي شود

(Polanyi, 1967)  
  7چه چيزي دانش ‐1 نوع 4از نظر محتوا دانش به 

 10چه كسي دانش ‐4 9چگونگيدانش ‐3 8چراييدانش ‐2

                                                           
1 Nonaka  
2 Huber  
3 Vance  
4 Tacit Knowledge 
5 Explicit Knowledge 
6 Polanyi 
7 Know What 
8 Know Why 
9 Know How 

 ,Kuan and Elaine).تقسيم شده است 10كسي
1997)  

ر به صورت طبقه بندي دسته بندي ديگري كه كمت
شده مورد بحث قرار مي گيرد عبارت است از دانش فردي 

دانش فردي براي توسعه دانش پايه . و دانش جمعي
سازماني ضروري است، با اين وجود دانش سازماني تنها 

دانش جمعي، به . حاصل جمع دانش هاي فردي نيست
روابط شخصي كه اعضاي سازمان را با يكديگر و يا منابع 

بدين . بيروني سازمان پيوند مي دهند، گفته مي شود
. ترتيب افراد مي توانند به منابع فكري ديگران دست يابند

(Bhatt, 2001)  
محققين مديريت دانش چارچوب ديگري به منظور 

بندي دانش ارائه نمودند كه در آن دانش به سه طبقه
 ي دانش انساني، دانش اجتماعي و دانش ساختاردسته
دانش انساني، دانشي است كه بشر . تقسيم شده است يافته

. از آن آگاهي دارد يا مي داند چگونه از آن استفاده كند
اين دانش مبتني بر تجربيات و آموخته هاي گذشته فرد 

دانش اجتماعي معموال دانش ضمني است كه در . مي باشد
آن افراد تجارب و مدل هاي ذهني خود را به اشتراك مي 

نين دانشي از روابط متقابل اجتماعي بين افراد چ. گذارند
دانش ساختاريافته از سيستم ها، . حاصل مي شود

فرآيندها، قوانين و مسيرهاي حركت يك سازمان نشات 
. گيرد و تحت عنوان دانش صريح از آن ياد مي شودمي

)Danskin et al., 2005(  
مديريت دانش رويكردي مديريتي است و در پيشينه 

ار عمومي به عنوان نوآوري بالقوه براي اثر كردن كسب و ك
بر كل كسب و كار سازمان بويژه فرآيندها و سيستم هاي 

  (Coates, 2001). اطالعات توصيف شده است
مديريت دانش، كسب دانش ) 1996( 11از نظر پتراش

مناسب براي افراد مناسب در زمان مناسب به منظور 
) 1997(ويگ  به عقيده. تصميم گيري دقيق مي باشد

مديريت دانش ساخت، بازسازي و بكارگيري سيستماتيك 
دانش براي حداكثر نمودن اثربخشي دانشي و نرخ بازگشت 

مديريت دانش را ) 1999( 12بكمن. سرمايه سازمان است
دسترسي به تجربيات، دانش و مهارت ها به طور رسمي 
مي داند و معتقد است بدين ترتيب توانمندي هاي جديد، 
                                                           
10 Know Who 
11 Petrash 
12 Beckman 
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. كرد بهتر و ارزش افزوده براي مشتريان ايجاد مي شودعمل

مديريت دانش را مطالعه استراتژي، ) 2006( 1زانگ و زائو
فرآيند و تكنولوژي كسب، انتخاب، سازماندهي، به 

گذاري و بكارگيري اطالعات كليدي كسب و كار اشتراك
 ) (Bergeron, 2003.دانندمي

هاي زهبكارگيري مديريت دانش در سازمان، حو
استراتژي، ساختار، فرآيندها و تكنولوژي سازمان را درگير 

 (Beveren, 2002) .مي سازد
مديريت دانش فرآيندي است كه به سازمان ها در 
شناسايي، انتخاب، سازماندهي و توزيع دانش وتبديل 
اطالعات مهم و تخصصي كه بخشي از حافظه سازمان 

در سازمان قرار  هستند و معموال به صورت ساختار نيافته
دارند، كمك مي كند و در نتيجه فرآيندهاي حل مساله، 
يادگيري پويا، برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري 

 ,Turban and McLean).شوندتر ميبخش كاراتر و اثر
.(2002  

افراد براي اجرا كردن تعهدات خود به دانش مناسب، 
سمي، مهارت و تخصصي نياز دارند كه توسط آموزش ر

يادگيري از طريق انجام كار، فرآيندهاي مديريت دانش 
براي مديريت دانش بصورت موفقيت آميز . بدست مي آيند

مديران سه زير ساخت مربوط را بشناسند كه /بايد مالكان
هاي هاي فرهنگي، زيرساخت-عبارتند از زيرساخت
 Fletcher and( .هاي فنيسازماني، و زيرساخت

polychronakis, 2007(  
توسط مركز  مديريت دانشمتداول ترين تعريف براي 

كيفيت وبهره وري آمريكا ارائه شده است و عبارت است از 
استراتژي ها و فرآيندهاي شناخته شده، كسب و طبقه "

  .)Zhang et al, 2007( "بندي دانش
جنبه هاي كليدي بسياري براي فرآيندهاي  محققين

آوري، لق، انتقال، جمعخ: اندمديريت دانش شناسايي كرده
يكپارچه كردن، و بهره برداري از دانش، نمونه هايي از آن 

چهار فرآيند شامل خلق، ) 2001( 2علوي و ليندنر. است
گلد . نگهداري، انتقال، و كاربرد را مورد توجه قرار داده اند

بعد  4فرآيند مديريت دانش را در ) 2001( 3و همكارانش
ه شكل قابل استفاده و كاربردي، قابليت كسب، تبديل آن ب

بكارگيري يا استفاده از آن، و نگهداري آن دسته بندي 
                                                           
1 Zhang and Zhao 
2 Alavi and Leidner 
3 Gold et al 

بر فرآيند خلق دانش ) 2003( 4لي و چوي. كرده اند
، 5اجتماعي شدن( SECIتمركز كردند و مدل فرآيند 

كه توسط نوناكا و ) 8، دروني سازي7، تركيب6بروني سازي
خلق دانش ارائه شده است را به ) 1995(نوناكا و تاگوچي 
فرآيندهاي مديريت ) 1998(9روگلس. ارتباط داده اند

دسته شامل توليد و بدست آوردن،  4دانش سازمان را به 
  تسهيل و ارائه كردن، تعبيه و استفاده كردن، و انتقال و

  )jafari, 2009( .گيري كردن تقسيم كرده استاندازه
مديريت دانش، فرآيند شناسايي، خلق، كسب و 

دانش سازماني به منظور بهره برداري از فرصت بكارگيري 
. هاي جديد و بهبود عملكرد سازماني تعريف شده است

)(Zack, 1999  
چرخه مديريت دانش شامل فرآيندهايي مانند خلق، 
شناسايي، جمع آوري، طبقه بندي، سازماندهي و ذخيره، 
انتشار، به اشتراك گذاشتن، دسترسي و به كار گيري 

  )Skyrme, 1998(. دانش است
از نظر بات، مديريت دانش شامل فرآيندهاي خلق 
دانش، كدگذاري و اعتبار بخشيدن به دانش، ارائه دانش، 
توزيع دانش و بكارگيري دانش است و سازمان هايي كه 
خواهان مديريت مؤثر دانش هستند موظف به رعايت اين 

  )Bhatt, 2001( .مراحل مي باشند
 4، به طور كلي مي توان با توجه به موارد مطرح شده

: مرحله كليدي براي فرآيند مديريت دانش درنظر گرفت
ايجاد و خلق دانش، رمزگذاري دانش، توزيع دانش و 

در ادامه هر كدام از اين مراحل به طور . كاربرد دانش
  .مختصر توضيح داده شده اند

فرآيند ايجاد دانش، فرآيندي است  :خلق دانش •
، قابليت هاي بالقوه و بالفعل افراد كه در آن انگيزش، تجربه

 (Ibid, 5).نقش مهمي را ايفا مي كنند
اعتبار بخشي به دانش يعني : رمزگذاري دانش •

توسط دانش خلق شده چه مقدار سازمان قادر است 
اثربخشي خود را با در نظر گرفتن عوامل محيطي ارزيابي 

به عبارت ديگر سازمان ها چقدر مي توانند بر دانش . كند

                                                           
4 Lee and Choi 
5 Socialization  
6 Externalization  
7 Combination  
8 Internalization  
9 Ruggles 
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. اثر بگذارند و اثرات آن را بر محيط سازماني ارزيابي نمايند
ها بنابراين تعامالت مستمر بين تكنولوژي ها، فنون، مهارت

و افراد الزم است تا سازمان بتواند ارزيابي كند كه آيا از 
 (Ibid, 5) .دانش معتبري برخوردار است يا خير

دانشي كه درسازمان ايجاد مي شود  :توزيع دانش •
ايد قبل از بهره برداري در درون سازمان توزيع و به ب

تعامل بين تكنولوژي ها، فنون و . اشتراك گذاشته شود
 (Ibid, 5). افراد اثر مستقيم بر توزيع دانش دارد

دانشي كه در سازمان خلق شده : بكارگيري دانش •
و سپس با روش هاي مختلف معتبر گشته و به افراد 

سطوح مختلف سازمان توزيع مناسب ارائه گرديده و در 
شده است، درنهايت بايد در محصوالت، خدمات و ايجاد 
فرآيندها بكار گرفته شود در غير اين صورت تالش هاي 
صورت گرفته در چهار مرحله قبلي فرآيند مديريت دانش 

 رسد و هيچ مزيت رقابتي بدست نخواهد آمدبه ثمر نمي
(Ibid, 5).  

وجب يادگيري سازماني به عقيده بات مديريت دانش م
مراحل مديريت  1شكل . و كمتر شدن اشتباهات مي شود

 Ibid, 5). دانش را از ديدگاه وي نشان مي دهد

 

 

 فرآيند مديريت دانش 1شكل 
 

 
 
 
 

 

دانش  و است اجتماعي و فرهنگي ذاتي طور به دانش
  و فعاليت در تغيير طريق از تواند مي تنها سازماني

  .شود درك يسازمان هاي شيوه
فرهنگ  جو كه دهند مي نشان ( 2003 ) 1رابينسن

 كه كند مي ايجاد سازمان در را شرايطي سازماني يادگيري
 با سازماني دانش نشر به بيشتري تمايل كاركنان آن در

     (Robinson et al.,2003).خود دارند همكاران
 حاكي از آن است ( 2007 ) 2ريو هاي همچنين يافته

 سازمان در انسجام جو ايجاد با تواند مي كه سازمان است
. كند كمك دانش مديريت هاي برنامه موفقيت به

فرهنگ به عنوان گرفته، مطالعات صورتطبقهمچنين 
توانمندسازي براي مديريت دانش باعث ارتقاء خلق، 

 Ryu et)شودنگهداري و تسهيم دانش در سازمان مي
al., 2007 (. 

 در دانش حيح مديريتص سازي پياده بنابراين براي
 پشتيبان نوعي به كه فرهنگي هاي مؤلفه وجود سازمان
اين . شوند ضروري مي باشد مي محسوب دانش مديريت

 ومقاله در صدد است كه مفهوم تركيبي از رفتار جذب 
كه تبيين كننده فرهنگ هاي و بكارگيري دانش انتشار 

معادالت  در واقع روش. شناسايي نمايد رامختلف است 

                                                           
1 Robinson 
2 Ryu 

اثر مولفه هاي بر اساس نگرش بات مي تواند ساختاري 
كه هر كدام  هاي فرآيند مديريت دانش،مختلف عامل

ي وجود فرهنگ تسهيم و بكارگيري دانش به عنوان نتيجه
  .زيرساختي براي مديريت دانش هستند، را بررسي مي كند

تواند هر سازماني مي) 1998(از نظر شونكر و كوپر 
در اختيار داشته باشد ولي منابع  منابع مختلفي را

ارزشمند، كمياب و غيرقابل تقليد توسط رقبا، اساس مزيت 
 ,Schoenecher and Cooper( .باشدرقابتي پايدار مي

1998(  
شود كه طي آن در داخل سازمان فرآيندي سپري مي

هايي كه واحد تحقيق فعاليت. دانش خلق و ابداع مي گردد
دهد، سطح كالس هاي آموزشي يو توسعه سازمان انجام م

شوند، تعداد كه به منظور يادگيري پرسنل برگزار مي
شوند و خبرگان و متخصصين كه توسط سازمان جذب مي

هاي فكري وقراردادهاي مشاوره اي، عواملي خريد سرمايه
 ,Bhatt) (. باشندهستند كه در ايجاد دانش موثر مي

2001  
دانش ضمني به بنابر نظر بسياري از صاحبنظران، 

به عبارت ديگر، استخراج . سادگي كدگذاري نمي شود
تري دانش سازماني و سازماندهي آن از راه هاي ملموس

سازي، برگزاري سمينارها وكنفرانس ها، مانند مستند
مشاركت كاركنان خبره در امر آموزش و ايجاد شرايط 

 Bhatt, 2001اقتباس از 

 توزيع دانش  دانش رمزگذاري  خلق دانش  بكارگيري دانش
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. مناسب براي تعامل بيشتر كاركنان صورت مي پذيرد

(Stover, 2004)  
دسترسي متقاضيان به دانش توليد شده و مورد 
استفاده قرار گرفتن آن به ميزان تعامل پرسنل با افراد 
كليدي سازمان بستگي دارد و چنانچه اين ارتباط وجود 
داشته باشد، دانسته ها و يافته هاي جديد به طور افزايشي 

بنابراين فعاليت هاي سازمان به طور . انتشار مي يابد
  (Smeaton,1995).   تمر منطقي تر خواهد شدمس

تا كنون تحقيقات انجام شده در مورد مديريت دانش 
از فرآيند مديريت ) به صورت مجزا(به بررسي اثر هر مولفه 

فضاي رقابتي در حوزه توليد . دانش در سازمان پرداخته اند
. و خدمات فرصت خطا و كسب تجربه باقي نمي گذارد

اي برتر همواره به فكر بكارگيري بنابراين سازمان ه
  .الگوهاي كارآمد و موثر هستند

  
  روش پژوهش

موضوع پژوهش حاضر در صنعت خودروسازي مورد 
بررسي قرار گرفت و جامعه آماري مورد مطالعه متشكل از 
مديران، معاونان و كارشناسان خبره در شركت هاي تأمين 

هاي  خبرگان شركت. كنندة گروه خودروسازي سايپا است
تأمين كنندة رده اول گروه سازه گستر سايپا به عنوان 

چون براي تكميل . نمونة آماري اين پژوهش انتخاب شدند
پرسشنامه ها به نظر خبرگان آشنا با موضوع پژوهش نياز 
است و با توجه به ويژگي صنعت مورد بررسي و اطالعات 
موجود، در اين پژوهش طرح نمونه برداري غير احتمالي و 

  .از نوع قضاوتي مورد استفاده قرار گرفت
با در نظرگرفتن اهداف پژوهش و مطالعات صورت 

مؤلفه به عنوان متغيرهاي  4ادبيات،  گرفته در بخش مرور
با توجه به مدل فرآيند . پژوهش در نظر گرفته شده است

 هاي مورد نظر، مبناي تعيينمؤلفهمديريت دانش 
پرسشنامه را تشكيل  هايي قرار گرفته كه سؤاالتشاخص

) هر بخش متعلق به يك مؤلفه(بخش  4دهند و حاوي مي
 سؤال مي باشد 15و  اين پرسشنامه بر اساس مقياس .

طراحي شده و ) جزء به جزء(رتبه بندي تفكيك شده 
شامل گزينه هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي 

  .كم مي باشد
فته، بر طبق بخش ديگري از پژوهش هاي صورت گر

دو رويكرد متفاوت در مورد مديريت دانش در سازمان ها 

. رويكرد انسان مدار و رويكرد كامپيوتر محور: وجود دارد
مطرح ) 1995(ديدگاه انسان مدار توسط نوناكا و تاگوچي 

شد كه در آن انسان به عنوان عامل كليدي در ايجاد دانش 
كه  نوناكا فرض كرده است. مورد توجه قرار گرفته است

دانش جديد در اثر تاثيرات و تعامالت بين دانش آشكار و 
با گسترش علوم اطالعات و . آيدضمني به وجود مي

ارتباطات مانند هوش مصنوعي، پويايي دانش خود را 
نمايان تر ساخت به اين معني كه وقتي افراد يك سازمان 

. كنند، دانش خود را نيز به همراه خود مي برندرا ترك مي
دانشي : شود كهن دانش نيز در اين نگرش خالصه ميجريا

كند و در مقابل دانشي كه جريان نداشته باشد رشد نمي
گذاري به دست آمده و دائما كه از طريق به اشتراك

از . كندشود، رشد كرده و دانش جديد توليد ميمتحول مي
طرف ديگر، پژوهشگران علم اطالعات با استفاده از سرعت 

پايه علمي سيستم  1اطالعات و ارتباطات رشد فناوري
از نظر اين محققين، . انددانشي براي خود ايجاد نموده

ساختار سيستم دانش داراي سلسله مراتب خاصي است 
به عنوان  2كه در پايين ترين سطح آن مهندسي اطالعات

 3در سطح بعدي عناصر دانش . زيربنا قرار گرفته است
تشكيل شده و  4اشياء دانشاليه سوم از . جاي مي گيرند

در اين . را شامل مي شود5آخرين سطح كاربردهاي دانش
مهندسي اطالعات، علوم تحقيقاتي مرتبط  ديدگاه منظور از

در اين . با سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري مي باشد
رويكرد نقش كمرنگي براي عامل انساني در نظر گرفته 

ياتي داده ها و شده است و بيشتر سطوح مختلف عمل
اطالعات در سازمان مبناي طراحي سيستم هاي مديريت 

 گيرددانش سازماني در اين ديدگاه قرار مي
(Shimemura and Nakamori, 1999).  

نشان داده شده است،  2همان طور كه در شكل 
هاي فرآيند مديريت دانش توسط متغيرهاي مشهود مولفه

كنون اثر مولفه هاي بيشتر محققين تا . شناسايي مي شوند
مديريت دانش را به عنوان مولفه هاي منفرد در سازمان 

در اين پژوهش نشان داده مي شود وقتي . اندبررسي كرده
مديريت دانش به صورت يك فرآيند در نظر گرفته شود و 

                                                           
1 Information & Communication Technology/ICT 
2 Information Engineering 
3 Knowledge Elements 
4 Knowledge Objects 
5 Knowledge Applications 
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اثر تركيب مولفه ها در سازمان موضوع بحث باشد، تعداد 

هاي مديريت متغيرهاي مشهودي كه بيان كننده مولفه
ورودي هاي  يعني با. دانش هستند ممكن است كاهش يابد

ها به صورت كمتر به همان نتيجه اي دست يابيم كه مولفه
در واقع منظور از الگوهاي . منفرد در نظر گرفته مي شدند

كاراي مديريت دانش اين است كه سازمان با دارايي هاي 
اختيار  كمتري نسبت به وقتي كه تك مولفه دانش را در

  . دارد بيشترين نتيجه را بدست آورد
در پژوهش حاضر به دنبال الگوهايي هستيم كه به 

به عبارت . كاراترين روش براي مديريت دانش بينجامد
ديگر، با تركيب مولفه هاي مديريت دانش، از متغيرهاي 

ها كاسته شده و نتيجه اي كه متغير ي مولفهتعيين كننده
مي داد در تركيب مولفه ها نيز به صورت منفرد نشان 

در اين صورت با ورودي كمتر، كه در اثر . مشاهده مي شود
آيد، همان تعامل مولفه ها در تركيب با يكديگر بوجود مي

ها به صورت منفرد شود كه مولفه-اي حاصل مينتيجه
حاوي همه ) 2شكل (مدل كلي ارائه شده . نشان دادند

ريت دانش در بستر زنجيره تركيبات مولفه هاي فرآيند مدي
  به عبارت ديگر محيط مورد بررسي و . باشدمي تامين
هاي مورد نياز از شركت هاي فعال در يك زنجيره داده

  .تامين خودرو سازي كشور جمع آوري شده است

 

 دانش الگوي تركيبي مولفه هاي فرآيند مديريت -2شكل 

 
  

 براي هريك از عوامل، سئواالت متناسب طراحي
گرديد و عامل هاي آگاهي، تجربه، برگزاري كالس هاي 
آموزشي براي پرسنل، سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و 
توسعه و كسب دانش از طريق بكارگيري منابع بيرون از 

عامل مكنون خلق دانش، ) هايسوال(سازمان متغيرهاي 
مستندات خالصه، مستندات جامع، يادگيري از طريق 

 و سمينارها نشستها، برگزارير، صحبت با افراد ماه
و  آموزش امر در خبره كاركنان دادن مشاركت، كنفرانسها
 مدارك تحليل در اطالعاتي فناوريهاي از استفاده

كسب دانش از  متغيرهاي عامل مكنون كدگذاري دانش،
افراد كليدي سازمان و وجود يك بانك دانشي منسجم 

ن انتقال متشكل از دانش پرسنل متغيرهاي عامل مكنو
تر شدن هاي جديد و منطقيها و يافتهدانش، دانسته

مراحل انجام كار پس از حصول دانش متغيرهاي عامل 
هاي مكنون كاربرد دانش تبيين شدند كه در خروجي

نامگذاري  Q15تا  Q1معادالت ساختاري به ترتيب از 
  .شده اند

به منظور ارائه الگوهاي مديريت كارا، در اين پژوهش 
د اثر كارايي بين تركيبات مختلف مولفه هاي فرآيند وجو

  :مديريت دانش به صورت زير مورد بررسي قرار گرفته است
هاي بين تركيب دوتايي مولفه خلق با مولفه .1

كدگذاري دانش، انتقال دانش و كاربرد دانش اثر كارايي 
 .وجود دارد

هاي بين تركيب دوتايي مولفه كدگذاري با مولفه .2
 .و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد انتقال دانش

هاي انتقال و كاربرد بين تركيب دوتايي مولفه .3
 .دانش اثر كارايي وجود دارد

بين تركيب سه تايي مولفه هاي خلق و كدگذاري  .4
 .دانش با انتقال دانش و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد
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بين تركيب سه تايي مولفه هاي انتقال و كاربرد  .5

خلق دانش و كدگذاري دانش اثر كارايي وجود  دانش با
 .دارد

هاي خلق، كدگذاري، بين تركيب كامل مولفه .6
  .انتقال و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد

 اثر. قابل استخراج است 2تركيبات مختلف از شكل 
  به صورت  2كارايي به دليل نامشهود بودن در شكل 

شناسايي . شده استهاي نقطه چين نشان داده خط
 ،تركيب هاي موثر دوتايي، سه تايي و كامل مولفه ها

الگوهاي كارا را براي شرايط متفاوت در اختيار سازمان ها 
  . قرار مي دهد

  
  يافته هاي پژوهش

حاضر را مي توان  پژوهشتجزيه و تحليل داده هاي 
در بخش اول با استفاده از تحليل : شامل دو بخش دانست

متغير شناسايي و عامل  15في، رابطه بين عاملي اكتشا
سپس هر رابطه با استفاده از تحليل عاملي . بندي شدند

گرفته و سپس در معادالت تائيدي مورد تائيد قرار
ساختاري اثر كارايي بين مولفه هاي تركيب مورد نظر 

پي بردن به متغيرهاي زير بنايي  روظبه من .بررسي شدند
ه اي از داده ها از روش يك پديده يا تلخيص مجموع

داده هاي اوليه براي تحليل . شود تحليل عاملي استفاده مي
تحليل . عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است

. عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده اي ندارد
توان  موارد استفاده تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي

در . ييديأمقاصد ت )ب مقاصد اكتشافي) الف :تقسيم كرد
تحليل هاي عاملي اكتشافي هدف پيدا كردن متغيرهاي 

يك ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي  ابتدا. استپنهان
 وردآبرآن ها و اشتراك شده مورد استفاده در تحليل تهيه 

در صورت (ي كم اثر عامل ها در مرحله بعد. مي شود
. شوند مي استخراجحذف شده و عامل هاي موثر ) وجود

براي ساده تر ساختن و قابل فهم تر كردن ساختار سپس 
يافته جهت  چرخشماتريس عامل ها انتخاب و  ،عاملي

 در. شوندمي نتايج تفسيردر آخر . شودتشكيل مي
ييد أ، كه هدف پژوهشگر تتأييديهاي عاملي تحليل

ساختار عاملي ويژه اي مي باشد، درباره تعداد عامل ها به 
شود و برازش ساختار  فرضيه هاي بيان ميطور آشكار 

عاملي مورد نظر در فرضيه با ساختار كواريانس متغيرهاي 

مومني، ( گيرد ميگيري شده مورد آزمون قراراندازه
1387.(  

 .مي پردازد به روابط بين عوامل ساختاري مدل معادالت
مدلسازي معادالت ساختاري يك تكنيك تحليل آماري 

اي تجزيه و تحليل روابط ساختاري چندگانه است كه بر
اين تكنيك تركيبي از تحليل عاملي و تحليل . بكار مي رود

هاي رگرسيون چندگانه است و روابط بين متغيرها و مولفه
از نظر محققين اين روش نسبت . كندپنهان را تحليل مي

توان در آن هاي ديگر ارجحيت دارد زيرا ميبه روش
ك تحليل بين چندين رابطه رگرسيون چندگانه را با ي

در اين روش دو نوع متغير مورد تحليل قرار . تخمين زد
متغيرهاي درونزا . متغيرهاي درونزا و برونزا: گيرندمي

همان متغيرهاي وابسته و برابر متغيرهاي مستقل هستند 
  ).1384هومن، (

 SPSS 18اين تحليل ها به ترتيب توسط دو نرم افزار
  .شده اندانجام  LISREL 8.5و 

براي بررسي روايي پرسشنامه پس از چندين جلسه 
مشورت با اساتيد و خبرگان آشنا با موضوع و بر طرف 
نمودن ابهامات، سواالت پرسشنامه طراحي شد و بدين 

براي . ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه برقرار گرديد
 اعتبار سنجش روايي سازه از تحليل عاملي و شاخص

روايي ساخت يا سازه بيان  .ستفاده شدپرسشنامه ا عاملي
گيري كند نتايج بدست آمده از كاربرد يك ابزار اندازهمي

تا چه حد با نظريه هايي كه آزمون بر محور آنها تدوين 
براي سنجش روايي سازه از تحليل  .شده است تناسب دارد

پرسشنامه استفاده شده  عاملي اعتبار عاملي و شاخص
، بار عاملي مشترك سؤاالتي كه براي با تحليل عاملي. است

 اند، شناسايي ومعرفي شدهارزيابي يك شاخص طرح شده
پرسشنامه  آيا كه دهدشاخص اعتبار عاملي نشان مي. اند

خير، كه  يا كندمي گيري اندازه را مورد نظر هاي شاخص
  .نمودبررسي هاي انجام شده روايي سازة پرسشنامه را تائيد

نامه با استفاده از ضريب آلفاي ميزان پايايي پرسش
مقادير مربوط به پايايي پرسشنامه به . كرونباخ بدست آمد

همراه تعداد سواالت مربوط به تركيبات مختلف مولفه هاي 
 .نشان داده شده است 1مديريت دانش در جدول 

شود كه براي همه موارد بررسي شده ميمشاهده 
ن پايايي پرسشنامه بيشتر بوده و بنابراي 7/0ضرايب آلفا از 

  .تائيد شد
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نمودن نوع توزيع آماري از  مشخصهمچنين براي 

. اسميرنوف استفاده شد-اي كلموگوروف آزمون تك نمونه
بررسي شد كه توزيع نمره عامل هاي  α=  05/0در سطح 

پس از انجام آزمون تك . به دست آمده نرمال است يا خير
ش و هر كدام اسميرنوف براي هر بخ-اي كلموگوروف نمونه

از تركيب هاي در نظر گرفته شده معلوم شد كه در تمامي 
 .حاالت، داده ها داراي توزيع نرمال مي باشند

 SPSS 18در انجام تحليل عاملي كه توسط نرم افزار 
و آزمون بارتلت  KMOانجام شد، با استفاده از شاخص 

مشخص شد كه تعداد داده هاي مورد نظر براي تحليل 
همچنين تحليل عاملي، با استفاده از . ي هستندعاملي كاف

دهد سواالت جدول كل واريانس تبيين شده نشان مي
  باقيمانده از تحليل عاملي جمعاً چند عامل را تشكيل 

  را پوشش ) ها(دهند وچند درصد واريانس عامل مي
نشان دهندة  50/0دهد كه در واقع مقدار بزرگتر از مي

  . حوزه استروايي مناسب سواالت اين 
نشان داده  2نتايج حاصل از تحليل عاملي در جدول 

 . شده است
 

 آلفاي كرونباخضرائب  -1جدول 
  تعداد سواالت  كرونباخ α  مولفه ها

  7  823/0  كدگذاري+خلق
  7  804/0  انتقال+خلق
  6  795/0  كاربرد+خلق

  6  854/0  انتقال+كدگذاري
  4  819/0  كاربرد+انتقال

  4  763/0  كاربرد+كدگذاري
  12  880/0  انتقال+كدگذاري+خلق
  10  850/0  كاربرد+كدگذاري+خلق

  9  849/0  كاربرد+انتقال+خلق
  10  847/0  كاربرد+انتقال+كدگذاري

  15  900/0  كاربرد+انتقال+كدگذاري+خلق
  

 خروجي هاي تحليل عاملي -2جدول
  تحليل                  

  

  عامل      

تكرارهاي انجام 
  تحليل عاملي

ن آزمو
KMO 

آزمون 
  بارتلت

كل واريانس 
  تبيين شده

  متغيرهاي حذف شده

صحبت با كاركنان ماهر، سمينارها، كالسهاي آموزشي، (4 114/68 0 737/0 مرتبه5  كدگذاري+خلق
  )كسب دانش از منابع بيروني

  -  432/65 0 672/0 مرتبه1  انتقال+خلق
  )R&Dدر سرمايه گذاري (1 454/72 0 527/0 مرتبه2  كاربرد+خلق

  )سمينارها - صحبت با كاركنان ماهر( 2 652/75 0 780/0 مرتبه3  انتقال+كدگذاري
صحبت با كاركنان ماهر، سمينارها، استفاده از خبرگان (4 269/89 0 561/0 مرتبه5  كاربرد+كدگذاري

  )در تحليلها ITسازمان در امر آموزش،بكارگيري 
  -  152/86 0 671/0 مرتبه1  كاربرد+انتقال

  )صحبت با كاركنان ماهر( 1 458/67 0 728/0 مرتبه2  انتقال+كدگذاري+خلق
صحبت با كاركنان –برگزاري كالس هاي آموزشي( 3 562/70 0 695/0 مرتبه4  كاربرد+كدگذاري+خلق

  )برگزاري سمينارها -ماهر
  -  617/72 0 644/0 مرتبه1  كاربرد+انتقال+خلق

  -  116/72 0 749/0 مرتبه1  كاربرد+انتقال+كدگذاري
  -  657/70 0 690/0 مرتبه1+انتقال+كدگذاري+خلق
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  كاربرد

مقادير مربوط به تحليل معادالت ساختاري كه توسط 
 3انجام شده است در جدول  LISREL 8.5نرم افزار 

پژوهش حاكي از تحليل داده هاي . نشان داده شده است
آن است كه براي تمامي تركيبات مولفه هاي فرآيند 

است و  05/0كوچكتر از  P-valueيريت دانش، مقدار مد
اين بدان معناست كه در تمامي تركيبات دليل موجهي 

وجود ندارد و الگوهاي تركيبي ارائه  براي رد فرضيه 
  .شده كارا مي باشند

با توجه به شاخص هاي تناسب، الگوهاي تركيبي از 
براي همه  نظر برازندگي در حد قابل قبولي است چون

ها از حدود مجاز مقرر شده براي تركيبات شاخص
 > RMSEA  ،3 > 09/0برازندگي تجاوز نكرده اند و 

 ،80/0 =IFI  ،80/0GFI >  و مقدارRMR   براي
تمامي الگوهاي تركيبي عددي نزديك به صفر را اختيار 

  . كرده است
  

 يخروجي هاي مدل سازي معادالت ساختار -3جدول

  تحليل               
    عامل

RMR RMSEA IFI  GFI  P-Value  سطح
  معناداري

  000/0  95/0  98/0  042/0  11/0  90/1  كدگذاري+خلق
  000/0  97/0  91/0  027/0  11/0  76/1  انتقال+خلق
  00052/0  92/0  96/0  08/0  10/0  50/1  كاربرد+خلق

  00082/0  95/0  93/0  09/0  084/0  20/1  انتقال+كدگذاري
  00171/0  95/0  98/0  011/0  094/0  60/1  كاربرد+گذاريكد

  00015/0  94/0  97/0  025/0  088/0  40/1  كاربرد+انتقال
  02409/0  95/0  83/0  057/0  12/0  90/2  انتقال+كدگذاري+خلق
  00010/0  97/0  91/0  081/0  11/0  50/1  كاربرد+كدگذاري+خلق
  000/0  98/0  94/0  051/0  10/0  90/2  كاربرد+انتقال+خلق

  000/0  95/0  99/0  041/0  097/0  61/1  كاربرد+انتقال+كدگذاري
  000/0  89/0  82/0  053/0  12/0  00/3  كاربرد+انتقال+كدگذاري+خلق
  

يكي از خروجي هاي مدل سازي معادالت ساختاري 
مربوط به تركيبات مختلف مولفه هاي فرآيند مديريت 
دانش نموداري است كه در آن ميزان همبستگي 

مشاهده شده با مولفه هاي مديريت دانش  متغيرهاي
همچنين در اين نمودار اگر بين متغيرهاي . مشخص است

اثر پنهاني وجود ) مولفه هاي مديريت دانش(نامشهود 
داشته باشد توسط پيكان هاي دو طرفه نشان داده مي 

و شاخص هاي برازندگي نيز زير  P-Valueمقدار . شود
  . هر نمودار قابل مشاهده است

ر تركيب مولفه هاي خلق و كدگذاري دانش، تعداد د
نسبت به وقتي كه هر ) متغير 7(متغيرهاي مشهود تركيب 

كدام از مولفه ها به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند 
به عبارت ديگر، زمانيكه خلق . كمتر است) متغير 11(

دانش به همراه كدگذاري دانش با هم در نظر گرفته شدند، 

كه هر متغير بر ديگري دارد، برخي متغيرها  به علت اثري
حذف شدند در حاليكه با همين تعداد متغير، مولفه هاي 
خلق دانش و كدگذاري دانش در زنجيره تامين همچنان 

اثري كه باعث شده تا با ورودي . قابل شناسايي هستند
هاي كمتر، خروجي ثابت بماند، كارا بوده و بنابراين الگوي 

و كدگذاري دانش، الگويي كارا مي  تركيب خلق دانش
خروجي مدلسازي معادالت ساختاري اين الگو در . باشد

ساير تركيبات دوتايي و . نشان داده شده است 1نمودار 
سه تايي نيز به همين ترتيب قابل تفسير هستند و 
خروجي هاي مدلسازي معادالت ساختاري در نمودارهاي 

ب خلق، كدگذاري، در تركي. نشان داده شده است 10تا  2
-Pانتقال و كاربرد دانش يا فرآيند مديريت دانش، مقدار 

Value  بدست آمده از تحليل معادالت ساختاري كارا
بنابراين . بودن مدل فرآيند مديريت دانش را تائيد مي كند
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مولفه اي فرآيند مديريت دانش، الگويي كارا در  4الگوي 

جي مدل سازي ، خرو11نمودار . زنجيره تامين مي باشد
معادالت ساختاري فرآيند مديريت دانش را به همراه 

   .شاخص هاي برازندگي و سطح معناداري نشان مي دهد
  

  مدل تركيب خلق و كدگذاري دانش -1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مدل تركيب خلق و كاربرد دانش -2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل تركيب خلق و انتقال دانش -3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 مدل تركيب كدگذاري و انتقال دانش -4نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل تركيب انتقال و كاربرد دانش -5نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل تركيب كدگذاري و كاربرد دانش -6نمودار 
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 مدل تركيب خلق، كدگذاري و انتقال دانش - 7نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كاربرد دانش مدل تركيب خلق، انتقال و -8نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مدل تركيب كدگذاري، انتقال و كاربرد دانش -9نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 مدل تركيب خلق، كدگذاري و كاربرد دانش - 10نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدل تركيب خلق،كدگذاري، انتقال و كاربرد  -11نمودار 
 دانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي  براي محاسبه قابليت اطمينان يا پايايي مدل
معادالت ساختاري و اندازه گيري از رابطة زير استفاده شد 

  ):1384هومن، (

  
  

           كه در آن

  
  

مقادير مربوط به پايايي الگوهاي در نظر گرفته شده در 
خالصه شده است و با توجه به اينكه همه مقادير  4جدول 
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  .ابليت اطمينان مناسب برخوردار مي باشندپايايي و قهستند تمامي الگوهاي بررسي شده از % 50بيشتر از 

 پايايي مدل هاي معادالت ساختاري  -4جدول

  )(مقدار مربوط به پايايي مدل )ها(عامل
  84/0  كدگذاري+خلق

  81/0  انتقال+خلق
  87/0  كاربرد+خلق

  85/0  انتقال+كدگذاري
  93/0  كاربرد+كدگذاري
  89/0  كاربرد+انتقال

  91/0  انتقال+يكدگذار+خلق
  91/0  كاربرد+كدگذاري+خلق

  90/0  كاربرد+انتقال+خلق
  91/0  كاربرد+انتقال+كدگذاري

  93/0 كاربرد+انتقال+كدگذاري+خلق
  

  بحث و نتيجه گيري
مديريت دانش رويكردي موثر است كه توسط سازمان 
  هايي كه با هدف قرار گرفتن در سطح جهاني فعاليت 

آنچه كه از تحليل هاي . شود مي كنند، بكار گرفته مي
انجام شده مي توان نتيجه گرفت آن است كه فرآيند 
مديريت دانش شامل مولفه هايي است كه نه تنها مستقيما 
فرآيندهاي مختلف سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد، 
بلكه كنش متقابل بين خود مولفه هاي مديريت دانش نيز 

  رد سازماني موثر اثري را بوجود مي آورد كه بر عملك

توجه به مديريت دانش در سازمان به صورت . مي باشد
يك فرآيند، به معناي برنامه ريزي و كنترل اثرها و كنش 

  .هاي ذكر شده مي باشد
به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه مولفه هاي 
مختلف مديريت دانش با تر كيب هاي گوناگون، اثرات 

د و اين سازمان است كه متفاوتي بر عملكرد سازمان دارن
بايد با توجه به رسالت سازماني و اهداف استراتژيك، 

نتيجه آزمون فرضيه ها به طور . تركيب مناسب را برگزيند
  :آمده است 5خالصه در جدول 

  
  تحليل                                  

  فرضيه                           
P-Value

  سطح معناداري
  قضاوت

.مولفه هاي خلق و كدگذاري دانش اثر كارايي وجود داردبين    رد نمي شود  000/0 
.بين مولفه هاي خلق و انتقال دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  000/0 
.بين مولفه هاي خلق و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  00052/0 

.ارايي وجود داردبين مولفه هاي كدگذاري و انتقال دانش اثر ك   رد نمي شود  00082/0 
.بين مولفه هاي كدگذاري و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  00171/0 

.بين مولفه هاي انتقال و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  00015/0 
.بين مولفه هاي خلق، كدگذاري و انتقال دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  02409/0 
.بين مولفه هاي خلق، كدگذاري و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  00010/0 

.بين مولفه هاي خلق،انتقال و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   رد نمي شود  000/0 
.بين مولفه هاي كدگذاري، انتقال و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد   نمي شودرد   000/0 

  رد نمي شود  000/0  بين مولفه هاي خلق، كدگذاري، انتقال و كاربرد دانش اثر كارايي وجود دارد
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بنابراين در اين پژوهش، تمامي الگوهاي تركيبي 

مولفه اي مديريت دانش ، الگوهايي كارا براي  4فرآيند 
مديريت دانش هستند و بكارگيري چنين الگوهايي در 

  . ن روش مديريت دانش منجر خواهد شدسازمان به كاراتري
با توجه به بررسي هاي انجام شده مي توان براي 
تامين كنندگان رده اول صنعت خودروسازي توصيه هايي 
ارائه نمود تا با مديريت كردن دانش موجود در سازمان از 

  .كارايي بهتري برخوردار باشند
طبق تحليل هاي انجام شده در سازمان هايي كه  •

ررسي قرار گرفتند، توجه به مديريت دانش به مورد ب
وضوح ديده مي شود اما در نظر گرفتن مديريت دانش به 
عنوان يك فرآيند و تركيبات مولفه هاي مديريت دانش 

باتوجه به نتايج بدست آمده از . كمتر مدنظر بوده است
پژوهش، انتخاب الگوي تركيبي مناسب سازمان را به 

  .ها رهنمون مي سازد سمت بهبود انجام فعاليت
مديران سازمان مي توانند با بررسي مزيت هاي  •

درون سازماني و سهم سازمان از مولفه هاي دانش، به 
به عبارت ديگر، دارايي هاي . مديريت كاراي دانش بپردازند

سازمان از فرآيند مديريت دانش را در نظر گرفته و ارزيابي 
ت دانش هستند كنند كه در چه دوره اي از فرآيند مديري

و با توجه به آن تركيب مولفه هاي مديريت دانش مناسب 
  .و الگوي كاراتر را بكار گيرند

طبق نتايج بدست آمده از پژوهش، عامل هاي  •
تجربه، آگاهي، مستندات جامع و خالصه، مشاركت دادن 
كاركنان خبره در امر آموزش پرسنل، استفاده از تكنولوژي 

ايطي براي كسب دانش از افراد هاي روز، فراهم آوردن شر
كليدي سازمان، وجود يك بانك دانشي منسجم متشكل از 
دانش پرسنل، بازنگري مراحل انجام كار به طور مستمر و 
توجه به دانش حاصل شده و دانسته ها و يافته هاي 
جديد، متغيرهايي هستند كه در تمامي مراحل و تركيب 

توجه به اين متغيرها بنابراين . ها تاثيرگذار شناخته شدند
 .و رسيدگي به آن ها امري ضروري به نظر مي رسد

همچنين به دليل گسترده بودن مبحث مديريت 
زنجيره دانش بررسي اين موضوع در موارد ذيل مفيد به 

  :نظر مي رسد
با توجه به مدل هاي گوناگون موجود در مبحث  •

مديريت دانش، تعداد و حتي نوع مولفه هايي كه براي 

يند مديريت دانش انتخاب مي شوند قابل تغيير مي فرآ
 .باشند
اين پژوهش در شركت هاي تحت نظر سازه  •

اين . انجام شده است -با تعداد پرسنل باال -گستر سايپا 
موضوع را مي توان براي كسب و كارهاي كوچك 

)SMEs ( نيز بررسي كرده و نتايجي كه حاصل مي شود
 .نمودرا با نتايج تحقيق حاضر مقايسه 
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