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21 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

تاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي  
هاي مهندسين مشاور شركت  

مهندسين مشاور شهر تهران: مطالعهمورد  

1 اله دانش فرد كرمدكتر

2 محمد ذاكري

 چكيده
هاي مهندسين تقويت توان رقابتي شركت هدف پژوهش حاضر، بررسي نحوه اثرگذاري مديريت دانش بر

د. مشاور است تشخيص دانش، كسب وتوسعه دانش، ذخيره دانش،(هاي انش از طريق خرده مقياسمديريت

مداري بازارمحور، عملكرد سازماني، هاي مشتري توان رقابتي نيز ازطريق مولفهو) اشتراك دانش وكاربرد دانش

دي كليبن نوع تحقيق در طبقه. نظام مديريت منابع انساني ومديريت نوآوري تكنولوژيك عملياتي گرديدند

ها، ميداني وبا توجه به نوع تجزيه وتحليل، آوري داده توصيفي، با توجه به هدف، كاربردي، از نظر روش جمع

آن جامعه آماري اين تحقيق، شركت. همبستگي است  شركت42هاي مهندسين مشاور تهران ونمونه آماري

كه پرسشدو اطالعات،آوري ابزار جمع. گيري تصادفي انتخاب شدند بوده كه ازطريق نمونه نامه پرسشنامه

و اول براي جمع نامه دوم براي سنجش ميزان توان رقابتي پرسشآوري اطالعات ميزان آمادگي مديريت دانش

ب نظران تاييد ها با بررسي صوري توسط محققين وصاح نامه پرسشروايي. ها طراحي شده است شركت

و پايايي آن با پرسش( كرونباخ ها ازطريق محاسبه الفايگرديد و86نامه اول با پرسش درصد 91نامه دوم

تا) درصد محاسبه ضريب همبستگي نشان. تحليل شد SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. يد قرار گرفتيمورد

هاي يافته. همبستگي مثبت وجود دارد) تقويت توان رقابتي(داد بين دو متغير مديريت دانش ومتغير وابسته 

ترين رابطه را با خرده مقياس نظام مديريت منابع انساني ازمزيت رقابتي قيق نشان داد مديريت دانش قويتح

.ترين رابطه را با عملكرد سازماني دارد وضعيف

.ي مهندسين مشاورها مديريت دانش، توان رقابتي، شركت:واژگان كليدي

و اقتصاد-1 و تحقيقات تهران، دانشكده مديريت  استاديار، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم
cdaneshfard@yahoo.com  

و تحقيقات تهران كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه آزا-2  mohamad4276@yahoo.comد اسالمي واحد علوم

38 تا21:از صفحه
17/5/88:هتاريخ اراي

30/11/88:ريخ پذيرشتا
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22 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

 مقدمه
كه آينده تبديل به سازمانهاي هاي بزرگ در دهه اي از سازمان بخش عمده هايي خواهند شد

از تعداد رده و تعداد مديران خود را به كمتر  تقليل هاي مديريتي خود را به كمتر از نصف

به طور هايي دانش هاي آينده، سازمان سازمان). Drucker,2000,24( دهند مي و محور خواهند بود

و قواعد كار  خود را از مجراي بازخوردهاي دريافت شده كلي شامل متخصصيني هستند كه مسير

و روسايشان تنظيم مي به از همكاران، مشتريان و بر اين مبنا، مركز ثقل از كنند كارگيري نيروي كار

كه در برابر رويكرد و فيزيكي به كاركنان دانشي تغيير خواهد كرد، كه كاركنان ساده هاي رفتاري

ا و كار، بيش از صد سال پيش وز محيطفضاي كسب هاي نظامي گرفته بود،مقاومت خواهند كرد

).24همان،(هاي فعاليت سازماني پديد خواهند آورد تحولي در عرصه

و پنهاني سازمان« مي سرمايه دانشي دارايي نهفته و اداره آن به ها است كه با مديريت توان

بق».هاي رقابتي دست يافت مزيت ها ضروري است اي سازماندر واقع دانش به عنوان منبعي براي

و فهم عميق در تمامي سطوح استو شرط موفقيت سازمان به يك دانش كه. ها، دستيابي به نحوي

در پيتر دراكر، راز موفقيت سازمان مي21 قرنها در. داند را مديريت دانش اهميت مديريت دانش

و جنبشي مي عص قرن حاضر به حدي است كه تيلور آن را حركت كه ر آينده را مسخر خود داند

 ).Sky rem,2000,11( خواهد ساخت

و سازمان در شركت ميهاي مهندسين مشاور نيز ها كه ارايه  نوعي،هبدهند، با توجه به خدماتي

و مهندسي محسوب و تخصصي كشور در حوزه خدمات فني و حلقه اتصال بينهدشقطب علمي

و نيز استاندارد و كارفرمايان و قوانين دولتنظام پيمانكاري ميها ، سرمايه انساني آيندبه حساب

و دارايي اصلي هر يك از اين سازمان و منحصر به فردي است ها، دانش، داراي جايگاه ويژه

و نوآوري و بهره.ستاهاي كارشناسان آنها تخصص، توان فني گيري اثربخش از اين لذا مديريت

مي سرمايه از ديگر سو،. ها در محيط متالطم كاري ايشان باشدنتواند ضامن موفقيت اين سازما ها،

كه هموارهها ها، به ويژه در حوزه فعاليت فضاي كامال رقابتي عرصه فعاليت اين شركت ي عمراني،

ها، جهت با افزايش نيروهاي رقابتي پورتر در اين فضا همراه است، ضرورت دارد كه اين سازمان

و حضور اثربخش در عرصه رقابت،  و خلق مزيت رقابتي براي بقا به افزايش توان رقابتي نسبت

.خود اقدام نمايند

و پروساك و قابل تبديل از تجارب، ارزش)1998(1از ديد داونپورت ها،، دانش تركيبي منعطف

 
1- Davenport and Prusak 
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23 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

و بينش اطالعات معني و دار و انسجام اطالعات هاي متخصصان است كه چارچوبي را براي ارزيابي

گران در جاي ديگر دانش را مخلوط سيالي از تجربيات، پژوهشاين. دهد تجارب جديد ارايه مي

و نگرشها ارزش ي كارشناسي نظام يافته تلقي كرده اند كه چارچوبي برايها، اطالعات موجود

به دست و اطالعات جديد و بهره گيري از تجربيات به. دهدميارزشيابي دانش، در ذهن دانشور

و به كار و ذخاير دانش بلكه در رويهها دانش در سازمان. رودميوجود آمده يها نه تنها در مدارك

و هنجارها مجسم مي  ).Davenport and Prusak,1379(شود كاري فرايندهاي سازمان، اعمال

و و مهارت، دانش را مجموع كل شناخت)1385(همكارانشپروست مي ها دانند كه افراد هايي

مي را دانش نظريه. رندب براي حل مسايل به كار و دستورات عملي روزمره جهت اقدام ها، قواعد

و اطالعات پايهها دانش. شود شامل مي مي بر داده به گذاري گردد، اما برخالف آنها دانش هميشه

و به وسيله افراد ساخته مي و باورهاي افراد درب اشخاص محدود شده اره روابط ِعلي را نشان شود

نيز دانش را اطالعات پردازش شده توسط ذهن) 2000(و همكاران1وزوسك). همان(دهد مي

كه شامل عكس العمل و زمينه ها، استنتاج آدمي و مفاهيم و ويژگي ها هايي چون دشواري ها است

و نهان بودن را همراه خود دارد، ساختار و اخذ توسط ماشين، دشواري انتقال دهي، دشواري ادراك

.اند تعريف نموده

و چارچوب كالمي استفاده شده در مواردي با اگرچ ه تعاريف فوق به لحاظ رويكرد، تاكيدات

يكديگر متفاوت هستند، اما چند ويژگي مشترك مربوط به دانش در كليه اين تعاريف قابل استنباط

به)2اي از اطالعات سازماندهي شده است؛، مجموعهدانش)1است؛  سازماندهي اطالعات بايد

و)3ند باشد؛ صورت هدفم اطالعات سازماندهي شده براي تبديل به دانش بايد يك فرايند تفكر

و تفكر، اطالعات تبديل به دانش نمي. انديشه ذهني را پشت سر گذارد به بيان بدون انديشه و شود

و سازماندهي اطالعات است . ديگر دانش چيزي فراتر از گردآوري

از بندي ترين طبقهيكي از معروف بندي، دانش توسط نوناكا انجام گرفته است كه اين طبقهها

بندي، دو نوع دانش نوناكا در اين طبقه. در خصوص دانش است)1966(2مبتني بر نگرش پوالني

از را معرفي مي كه عبارتند : كند

مي:3دانش آشكار)1 و كه عيني بوده و زبان سيستماتيك دانشي است به صورت رسمي تواند

و در سيستم.بيان شود كه اين نوع دانش مستقل از كاركنان بوده هاي وي معتقد است

 
1- Vasquez 
2- Polanyi 
3- Explicit Knowledge 
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24 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

و نظاير اينها وجود دارد اطالعات كامپيوتري، كتاب دانش آشكار قابل. ها، مستندات سازماني

و كدگذاري  و در پايگاهميواسترمزگذاري به سادگي آن را مخابره، پردازش، منتقل توان

مياين. ها ذخيره كرد داده يا نوع دانش را و و در قالب يك فرمول علمي توان فرم داد

و سازمان منتشر كرد؛   كتابچه راهنما بين افراد

و چوي:1دانش پنهان)2 : كنندبه نقل از پوالني دانش نهفته را به اين صورت تعريف مي2 لي

و به آساني قابل دست« و محتواي آن در ذهن نهفته است كه منابع و يابي دانشي  نبوده

مي. غيرساختارمند است و يادگيري عملي كسب و كدگذاري اين دانش از طريق تجربه گردد

و مهارت».شده نيست كه بيانگر ميزان تجربه اين دانش، دانش نانوشته سازمان است

 ). Lee & Choi (2000,408, كاركنان است

م توان مجموعهبه بياني ديگر، دانش ضمني را مي و ها، ديدگاه هارتاي از تجارب، هاي كاري

و در كه قابل گفتن نبوده و ذهني در درون فرد دانست اي ذخيره نشده هيچ پايگاه داده نظام ارزشي

و فعاليتبلكهاست،  مي جايگاه آن را ذهن آدمي و ديگران،(دهد هاي او تشكيل ).1384فتحيان

كه در تدوين تئوري صرف نظر از گرايش ادي به دانش وجود دارد، هاي اقتص هاي مختلفي

و كارتر. اند انبوهي از تعاريف در خصوص مديريت دانش مطرح شده  مديريت دانش را3بوكلي

طي آن اطالعات كليدي جمع اي از مكانيزم مجموعه كه آوري شده هاي داخلي براي همگرايي

و فرصت توسط افرادي كه مسئوليت آنها جمع و تحليل اطالعات اس آوري ت؛ ادغام هاي محيطي

به كار بسته مي و نيز) 2001(4لزها.(Buckley&Carter,1999,92)شوند، تعريف نموده است شده

كه سازمان به مديريت دانش را فرايندي تعريف نموده است به واسطه آن توانايي تبديل داده ها

و همچنين قادر خواهند بود دانش كسب شد به دانش را پيدا كرده و اطالعات به اطالعات ه را

به كار گيرند اي موثر در تصميم گونه و كونارد. هاي خود مديريت دانش را نظامي) 1999(5نيومن

و آينده دارايي مي و تقويت ارزش حال كه با حفظ پي ارتقاي عملكردها دانند ي دانشي سازمان، در

و سازمان و هم ماش هاي مديريت دانش هم فعاليت سيستم. هاست افراد و نيزينهاي افراد آالت

 ).(Newman&Conard,1999 گيرد محصوالت آنها را در بر مي

و برخي ديگر مبتني بر منابع انساني است، برخي از تعاريف مديريت دانش مبتني بر تكنولوژي

 
1- Tacit Knowledge 
2- Lee & Choi 
3- Buckley&Carter 
4- Hales 
5- Newman&Conard 

wwww.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

25 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

در بسياري. در تعاريف جديدتر، تالش شده است تا هر دو مفهوم در تعاريف لحاظ گرددكهاگرچه

به اه ها قابل داف مديريت دانش نيز اشاره شده است كه در اين امر نيز تكثر در ديدگاهاز اين تعاريف

و برخي ديگر اهداف محيطي را مدنظر قرار. مالحظه است برخي از تعاريف اهداف درون سازماني

مي. اند داده به نظر وبه طور كلي و موضوع مطالعه، و علمي نويسنده، زمينه رسد گرايشات تخصصي

در رويكرد نظري) در مواردي كه تعريف در يك تحقيق خاص ارايه شده است(قيق جامعه تح

و نگاه او به موضوع متجلي شده است، تاثير . گذارند نويسنده كه در تعريف

و فعاليت كه هاي مرتبط با آن، داراي كاركردهاي متعددي در سازمان مديريت دانش ها است

و مهميكي از اصلي و خلق مزيتترين آنها افز ترين هاي ايش توان رقابت سازمان در محيط رقابتي

و اين موضوع به ويژه در سازمانها رقابتي پايدار براي سازمان كه دانش است هاي دانش محور

. گردد، نمود بيشتري دارد كاركنان آنها عامل اصلي ارايه محصول يا خدمت آنها محسوب مي

ها مكتب كالسيك. مكتب علمي طرح شده استپذيري، چند مفهوم رقابتتكاملدر خصوص

ميالملل بينمزيت تجارت و تنها در مقطعي مورد توجه اقتصاددانان قرار را هدف قرار  دهد

كه فعاليت اقتصادي را از منظر مبادله كاالها بين دو حوزه جغرافيايي متفاوت مورد توجه مي گيرد

به دنبال اثبات ماهيتهدر اين مقطع از تاريخ تكامل نظري. دهند قرار مي هاي اقتصادي، اقتصاددانان

و معيارهاي رقابتي هستند ركن انديشه كالسيكي لزوم حداقل مداخله دولت در امور. متغيرها

به ويژه تجارت  به منظور نيل به تعادل عموميهاو استفاده از انگيزهالملل بيناقتصادي ي فردي

كه مبتني بر هزينه تمام شده) ريكاردو(و مزيت نسبي) اسميت(ارايه مفاهيم مزيت مطلق. است

نظر. توليد بود، مقارن با تحوالت انقالب صنعتي، آثار مثبتي بر توسعه انگلستان بر جاي گذاشت

و مبتني بر كمتر بودن هزينه توليد در  اسميت در نظريه مزيت مطلق كه براي فضاي تجارت آزاد

به داخل بود، اساس تقسيم  شدالمللي بينخارج نسبت نظريه مزيت نسبي ريكاردو براي. كار

و روشن نمودن برخي جنبه گاه خود را بر تفاوت رابطه مبادله هاي مبهم آن، تكيه تكميل اين ديدگاه

و كافي تجارت ميان دو كشور، قرار داد .داخلي به عنوان شرط الزم

بازار رقابت مطلق، بازار رقابت(ها سعي شد از طريق معرفي سه نوع بازار در مكتب نئوكالسيك

الملل در اين زمان در حوزه تجارت بين. تئوري شركت تبيين شود) انحصار مطلق بازارانحصاري، 

و ريكاردويي آن را مورد  كه حاكميت نظريه كالسيكي تجارت از نوع اسميتي گروهي پيدا شدند

كه پردا اين گروه جديد كه بعدها نظريه. انتقاد مجدد قرار دادند زان معاصر نام گرفتند، معتقد بودند

و تحت نفوذ محيطيد با واقعيت شرايط تا حدودي غيرنظريه مزيت نسبي با وها رقابتي ي استراتژيك

يها ها، پيدايش مدل اين دوره، دوره ادغام. شبه انحصاري جهان پس از جنگ جهاني دوم تطبيق يابد

wwww.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

26 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

و لزومها اتژيشبه انحصاري يا رقابت انحصاري، تنوع در استر ي بنگاه، گستردگي متغيرهاي رقابتي

پاسخ به اين. تجديد تعريف صنعت به عنوان يك واحد مطالعه جهت خلق مزيت رقابتي ملي بود

دامنه وسيع از سواالت تنها با محوريت مزيت رقابتي را، نظريه سياست استراتژيك تجاري به عهده 

.گرفتميبازرگاني قرارگرفت كه در واقع بين مرز اقتصاد ومديريت 

از عده بندي ها را در سه دسته اصلي گروه پذيري بنگاه گران عوامل تاثيرگذار بر رقابت پژوهشاي

منابع( منابع داخل سازمان شامل سرمايه سازماني)1): 1387مهرگان، اصغرزاده، صفري،(:اند نموده

و توان  و قدرت ساخت، منابع)مديريتانساني، ساختار مالي، فرهنگ سازماني، فرايندها ، تكنولوژي

و استراتژي رقابتي؛ و تطبيق پذيري، كيفيت،: موقعيت بنگاه در بازار)2داخل بنگاه انعطاف پذيري

و تمايز، بهره و قيمت، تنوع محصول و توان بازاريابي، قابليت سودآوري، هزينه وري، سهم بازار

و كار؛ كارايي، ايجاد ارزش افزوده، رضايت مشتري،  و نوآوري)3محيط كسب : توان خالقيت

و و به كارگيري طرح، نوآوري، فناوري اطالعات، مديريت دانش، توان تحقيق شايستگي، طراحي

اين عوامل مبناي. وري توسعه محصول جديد، بهره پذيري، توسعه، كاربرد فناوري اطالعات، انعطاف

.طراحي مدل مفهومي پژوهش حاضر است

و بحثها اخير، مزيت رقابتي در مركز بحث استراتژيهاي طي سال هايي رقابتي قرار گرفته

ي يك تعريف دقيق از مزيت رقابتي با اين وجود، ارايه. زيادي درباره مزيت رقابتي مطرح شده است

و از طرف. مشكل است از يك طرف، مزيت رقابتي به معناي بازده بيش از حد معمول تلقي شده

و انتظارات مرتبط شده استديگر، مزيت رقا به عملكرد بازار سرمايه ترين تعريف مزيت اما رايج. بتي

رقرقابتي در حوزه آن استراتژي و در چارچوب خلق ارزش، هر چه موجب شود درآمد بيش از ابت

و پودونلي1 سالونر.)Rumelt 2003,4,(كند هزينه افزايش يابد، تجلي پيدا مي عنوان) 2001(2، شپارد

مي مي كه بنگاه به اين معناست هايي را توليد كند كه تواند خدمات يا كاال كنند كه مزيت رقابتي عمدتاً

مي ها را با ارزشمشتريان آن . كنند تر از كاالها يا خدمات توليد شده ساير رقبا تلقي

يم به ها قابل تعم اند، ولي اين تئوريه شدهيهاي مزيت رقابتي اساساً در سطح بنگاه ارا تئوري

و كشور نيز مي و صنعت. باشند سطوح صنعت آنچه موجب تمايز مزيت رقابتي در سطح بنگاه

و موانع(شود عمدتاً مربوط به عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي مي موانع تقليد در سطح بنگاه،

 مك گاهان در تحقيقي نشان). (Pandian & Mahoney, 1992, 365است) ورود در سطح صنعت

كهده مي و فعاليتي دروني شركتها درصد از واريانس سوددهي وابسته به ويژگي36د هاي ها
 
1- Saloner 
2- Shpard&podoly 
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27 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

پذيري نظران ديگري نيز براي شناسايي منابع رقابت صاحب). Mc Gahan, 2006, 123( آنها دارد

 ,Bartlett & Ghoshal,1989(اندو موقعيت منابعش تمركز كردهها ها، بر خود بنگاه، استراتژي بنگاه

Prahald & Hamel, 1990 .( 
و دانشها ثر از عواملي همچون ويژگياپذيري در سطح بنگاه مت بر اين اساس، رقابت ي منابع

و هاي ناشي از مقياس، تمايز در سطح صنعت متأثر از عواملي نظير صرفهپذيري رقابتضمني بنگاه

هاي يادگيري، اي دولت، منحنيه هاي توزيع، سياست اي، دسترسي به كانال محصول، ملزومات سرمايه

و دسترسي به مواد اوليه است پذيري در سطح همچنين رقابت. عالمت تجاري، موقعيت جغرافيايي

و تاريخي كشورهاستكشور متأثر از تفاوت ساختاري اقتصادي، فرهنگي، ارز چنانهم. شي، نهادي

ر كه پورتر مطرح مي درها پذيري بنگاه قابتكند وجود مزيت رقابتي براي يك كشور منوط به يش

.)همان(المللي است سطح بين

 مهندسين مشاورهاي شركت
و شركت امروزه سازمان و كاهش فرآيندهايها هاي بزرگ، جهت تخصصي كردن فعاليت ها

و سرع تااجرايي و عمليت در انجام كارها، رويكرد قابل به استفاده از توان علمي ملي نسبت

. شود شناخته مي1اين فرايند با عنوان برون سپاري. ني خارج دارندنهادهاي خدمات پشتيبا

ترين نهاد در فرآيند هاي مهندسي مشاور به عنوان يكي از نهادهاي خدمات پشتيباني، مهم شركت

هاي هاي تخصصي خود را به شركت هايي كه فعاليت سازمان. سپاري خدمات تخصصي هستند برون

ميمهندسي مشاور خارج از سازما . كنند، نياز به يك فرآيند اجرايي مناسب دارندن واگذار

 شخصي حقيقي يا حقوقي است،، مشاور2اساس تعريف فدراسيون جهاني مهندسان مشاور بر

ميكه داراي تخصص در زمينه و با دريافت هزينه، خدماتي را فراهم  كندي خاصي است

)FIDIC,2001(.و تخصصي در هاي مهندسين مشاور مديران نيز شركت  به نوعي، قطب علمي

و مهندسي محسوب مي و ضوابط دشوار كسب حوزه خدمات فني و اين امر از شرايط شوند

و رتبه مي صالحيت همچنين. شود بندي آنان توسط معاونت راهبردي رياست جمهوري محسوب

و ناظر استانداردهاها اين شركت و كارفرمايان و قوانين دولت حلقه اتصال بين نظام پيمانكاري

.شوند محسوب مي

1- Outsoursing 
2- FIDIC 
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28 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

 مدل مفهومي تحقيق
و انتخاب يك به منظور شناسايي پس از شكل گرفتن سوال اصلي پژوهش، تحقيقات اكتشافي

و بررسي براساس مصاحبه با تعدادي از مديران شركت. مدل مناسب صورت پذيرفت هاي مشاور

و شناسايي اجزاء مديريت دان و همكاران به عنوان ادبيات موضوع، براي بررسي ش مدل پروست

و شناسايي مولفه و براي بررسي و نتيجه مدل پايه انتخاب شد هاي توان رقابتي نيز از چند مدل

به شكل زير طراحي مطالعات پيشين  كه. گرديداستفاده شد كه مدل نهايي الزم به توضيح است

 تاثير گذارند كه در اين براي بررسي وضعيت مديريت دانش در يك سازمان، عوامل متعددي

ي فرايندي مديريت دانش مورد سنجشها تحقيق بر اساس مدل انتخاب شده، برخي از اهم مولفه

از ضمن آنكه براي شناسايي برخي از شاخص. اندو بررسي قرار گرفته هاي سنجش توان رقابتي

ش و نتايج استفاده :ده استتجربه مدل تعالي سازماني در هر دو بخش توانمندسازها

 مدل تحقيق:1 شمارهشكل

 هاي تحقيق فرضيه
مي فرضيه و فرعي اين پژوهش را به شرح ذيل بيان كرد هاي اصلي :توان

؛رابطه معناداري وجود داردهاي مهندسي مشاور توان رقابتي شركتومديريت دانش بين)1

ممد بين)1-1 و مولفه نظام هاي مهندسي منابع انساني توان رقابتي شركتديريتيريت دانش

؛رابطه معنادار وجود داردمشاور 

هاي مهندسي توان رقابتي شركتك مولفه مديريت نوآوري تكنولوژيو مديريت دانش بين)1-2

؛رابطه معنادار وجود داردمشاور 
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29 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

هاي مهندسيت توان رقابتي شركمحور مولفه مشتري مداري بازارومديريت دانش بين)1-3

؛رابطه معنادار وجود داردمشاور 

رابطه هاي مهندسي مشاور مولفه عملكرد سازماني توان رقابتي شركتومديريت دانش بين)1-4

 معنادار وجود دارد؛

 شناسي تحقيق روش
يها در رشته( هاي مهندسين مشاور حوزه ساختمان در اين تحقيق، جامعه آماري شامل شركت

و تاسيسات معماري، سازه، و عضو) شهرسازي است كه در سطح استان تهران فعاليت داشته

و شهرساز هستند براي تعيينو جامعه مهندسان مشاور يا انجمن صنفي مهندسين مشاور معمار

:حجم نمونه از فرمول زير استفاده شده است

Zو) شركت 290در اين تحقيق برابر( حجم جامعهN تعداد حجم نمونه،nدر فرمول فوق، = 1.96 

a شرط با = و برابر باd. باشد مي0.5 مي1/0 حداكثر خطاي قابل قبول احتمال نيزP. شود در نظر گرفته

كه مقدار آن برابر با  حجم در نتيجه با قرار دادن مقادير ذكر شده در فرمول،. است2/0موفقيت

.مشاور در سطح استان تهران است شركت مهندسين42نمونه آماري اين تحقيق در برگيرنده 

 ابزار پژوهش
و كارشناسان شركت هاي مهندسين در اين پژوهش ابتدا از طريق مصاحبه با برخي از مديران

به منابع كتابخانه و سپس با مراجعه با) ها، اينترنت نامه كتب، مقاالت، پايان(اي مشاور و مصاحبه

و شناسايي پنج بعد،اساتيد دانشگاهي و توسعه دانش، اشتراك دانش، كاربرد دانش  دانش، كسب

ب در عنوان فعاليته ذخيره دانش و چهار عامل نظام مديريتهاي اصلي مديريت دانش  سازمان،

تكمحورمداري بازار منابع انساني، مشتري  بر اساسو عملكرد سازمانينولوژك، مديريت نوآوري

م هاي جمع بندي شاخص دسته هاي اصلي توان رقابتي به عنوان شاخصنابع مختلف، آوري شده از

ها براي آوري داده در مرحله بعد به منظور جمع.هاي مهندسين مشاور شناخته شدند در شركت

دو اندازه شد پرسشگيري عوامل ذكر شده از در24نامه اول حاوي پرسش. نامه استفاده  سوال

)p(pZ)N(e

)p(pZN

n
−××+−

−×××

=
α

α

11

1

2

2

2

2

2
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30 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

در مقياس ليكرت جهت سنجش فعاليت بههاي سازمان و راستاي كارگيري مديريت دانش

گيري توان جهت سنجش واندازه پنج وجهي سوال در مقياس ليكرت29نامه دوم حاوي پرسش

با پرسش روايي.رقابتي شركت در اختيار پاسخ دهندگان قرار گرفت نامه از طريق بررسي محتوايي

و صاحب آن اظهارنظر متخصصين و پايايي نامه اول پرسش كرونباخ براي ها با محاسبه آلفاينظران

شد%91نامه دوم پرسشو% 86 .تاييد

و تحليل داده ها تجزيه
و نيز پاسخ نامه يك، سواالتي جهت شناسايي بيشتر شرايط شركت پرسشدر بخش اول ها

و جمعكه دادهمطرحدهندگان  :بندي شده است هاي حاصله در قالب نمودارهاي زير تحليل

از پس از بررسي داده از نامه پرسشهاي حاصل هاي اول ودوم، به منظور آزمون هريك

و فرعي تحقيق جداولي ترسيم شد كه در بردارنده نتايج اندازه فرضيه گيري متغيرهاي هاي اصلي

و وابسته فرضيه و انجام آزمون مستقل و با استفاده از اين جداول به صورت مشترك بود ها

شدهمبستگي دي سامرز، ضريب همبستگ به شرح زير حاصل :ي متغير مستقل بر وابسته

 هاي مديريت دانش نتايج توصيفي مولفه:1 شماره جدول

شناسايي دانش مولفه
و كسب

توسعه دانش
مديريت دانش ذخيره دانش اشتراك دانش كاربرد دانش

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد كميت

262500120012 11ضعيف

4319454106145121433 18متوسط

102419451638204823552456 خوب

بسيار

خوب
372522521536143349

مي همان هاي مديريت دانش در شرايطي شود نماي مولفه طور كه در جدول شماره يك مالحظه

پ و بسيار دهندگان كاربرد دانش را با انتخاب گزينه اسخخوبي ارزيابي گرديدند، اما هاي خوب
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31 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

وهاو پس از آن ذخيره دانش را با انتخاب گزينه) درصد90( خوب و بسيار خوب 88(ي خوب

كه مولفه همان. ارزيابي نمودندها تر از ساير مولفه مناسب) درصد با طور هاي شناسايي دانش را

و بسيا انتخاب گزينه و توسعه دانش را با انتخاب) درصد31(ر خوبهاي خوب و كسب

و بسيار خوب گزينه .ها ارزيابي نمودند تر از ساير مولفه ضعيف) درصد50( هاي خوب

 هاي توان رقابتي نتايج توصيفي مولفه:2 شماره جدول

 مولفه
نظام مديريت

 منابع انساني

مديريت نوآوري

 تكنولوژيك

مداري مشتري

 بازارمحور

د عملكر

 سازماني
 توان رقابتي

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد كميت

1200002500 ضعيف

102410245121024614 متوسط

28672866286725593276 خوب

بسيار

 خوب
37410921512410

ك همان مي2ه در جدول شماره طور دهندگان وضعيت توان رقابتي د، پاسخشو مالحظه

و با احتساب گزينه شركت و بسيار هاي مهندسين مشاور را مناسب ارزيابي نموده هاي خوب

به عنوان سطح مناسب، عملكرد سازماني را از مولفه با خوب تر درصد ضعيف71هاي توان رقابتي

.ها ارزيابي نمودند از ساير مولفه

و توان رقابتي شـركت بين مديريت: فرضيه اصلي هـاي مهندسـين مـشاور رابطـه دانش
.معنادار وجود دارد
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32 1389، بهار45سال هفدهم، شماره فصلنامه بصيرت،

 رابطه مديريت دانش با مزيت رقابتي:3 شمارهجدول

سطح

 داريامعن
tآزمون

خطاي

 استاندارد

 مقدار

)ارزش عددي(

 متقارن061/0874/1151/0311/0
آماره

 سامرزدي

اي همبستگي متغير رتبه

ايهبا متغير رتب

مديريت دانش061/0874/1182/0378/0

 مزيت رقابتي061/0874/1135/0265/0

مي3طور كه در جدول شماره همان شود، ضريب همبستگي متغير مستقل بر وابسته مالحظه

مي/.265برابر  به اينكه از صفر بيشتر است، فرضيه اصلي تحقيق پذيرفتهبه دست كه با توجه آيد

به ازاي افزايش سطح مديريت دانش، توان رقابتي نيز افزايش يافته است.ودش مي . به عبارت ديگر

و مزيت رقابتي و متقارن بودن متغيرها، هر دو متغير مديريت دانش به آماره سامرزدي  با توجه

و وابسته را داشته باشند مي به تنهايي نقش متغير مستقل مي. توانند هدد ارزش عددي سامرز نشان

مي378/0 .كند از تغييرات مزيت رقابتي را، مديريت دانش تبيين

و مولفه نظام مديريت منابع انساني شركت: فرضيه فرعي اول هاي مهندسين بين مديريت دانش

.رابطه معنادار وجود دارد

 رابطه مديريت دانش با مديريت منابع انساني:4 شمارهجدول

سطح

 داريامعن
آزمون

t

خطاي

 ندارداستا

 مقدار

)ارزش عددي(

 متقارن002/0055/3115/0410/0
آماره

سامرزدي

اي همبستگي متغير رتبه

اي با متغير رتبه

 مديريت دانش002/0055/3122/0437/0

 مديريت منابع انساني002/0055/3116/0387/0
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33 ...هاي شركتتاثير مديريت دانش بر تقويت توان رقابتي

ن4جدول شماره ظام مديريت منابع انساني نشان نحوه ارتباط مديريت دانش را با خرده مقياس

مي همان. دهد مي كه مالحظه به387/0شود ضريب همبستگي متغيير مستقل بر وابسته برابر طور

مي دست مي و به اينكه از صفر بيشتر است، فرضيه صفر رد شده كه با توجه توان نتيجه گرفت، آيد

بت داشته، لذا فرضيه فرعي اول تحقيق مديريت دانش بر مولفه نظام مديريت منابع انساني تاثير مث

كه از مديريت دانش باالتري برخوردار بودههابه عبارت ديگر شركت. شود پذيرفته مي اند، توانيي

مي. رقابتي آنان نيز باالتر بوده است به متقارن بودن متغيرها، 437/0توان گفت همين طور با توجه

مياز تغييرات مديريت منابع انساني را مديري .كندت دانش تبيين

و مولفه مديريت نوآوري تكنولوژيك شركت: فرضيه فرعي دوم ي مهندسين مشاورها بين مديريت دانش

.رابطه معنادار وجود دارد

 رابطه مديريت دانش با تكنولوژي:5 شمارهجدول

سطح

 داري معنا
آزمون

t

خطاي

 استاندارد

 مقدار

)ارزش عددي(

 متقارن006/0738/2136/0416/0
آماره

 سامرزدي

اي ير رتبههمبستگي متغ

اير رتبهبا متغي

مديريت دانش006/0738/2151/0455/0

 تكنولوژي006/0738/2131/0383/0

و استخراج نتايج در جدول شماره ، ضريب همبستگي متغيير5پس از تحليل نرم افزاري

م383/0مستقل بر وابسته برابر مي. آيدي به دست توان نتيجه با توجه به اينكه از صفر بيشتر است،

و لذا فرضيه فرعي  گرفت مديريت دانش بر مولفه مديريت نوآوري تكنولوژيك تاثير مثبت داشته

به عبارت ديگر، تقويت مديريت دانش، موجب بهبود مديريت نوآوري. شود دوم پذيرفته مي

و اينكه دو متغير. استهاي مهندسين مشاور شده تكنولوژيك شركت با توجه به آماره سامرز

 از تغييرات تكنولوژي455/0توانند به تنهايي نقش متغير مستقل يا وابسته را داشته باشند، مي

.شود توسط مديريت دانش تبيين مي
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و مولفه مشتري مداري بازار محور شركت: فرضيه فرعي سوم ي مهندسينها بين مديريت دانش

.ار وجود داردرابطه معناد

 مداري رابطه مديريت دانش با مشتري:6 شمارهجدول

سطح

 داريامعن
آزمون

t

خطاي

 استاندارد

 مقدار

)ارزش عددي(

 متقارن043/0024/2153/0323/0
آماره

 سامرزدي

همبستگي متغيير

اي اي با متغيير رتبه رتبه

 مديريت دانش043/0024/2165/0354/0

 مداري مشتري043/0024/2146/0297/0

كه رابطه بين مديريت دانش با خرده مقياس مشتري مداري را نشان6با بررسي جدول شماره
مي مي به دست آمده297/0شود ضريب همبستگي متغيير مستقل بر وابسته برابر دهد، مالحظه

به اينكه از صفر بيشتر است، فرضيه صفر رد شده فرضيه. است  فرعي سوم تحقيق پذيرفته با توجه
مي.شده است توان نتيجه گرفت مديريت دانش بر مولفه مشتري مداري بازار محور تاثير بنابراين

و تقويت اين مولفه، سبب تقويت توان رقابتي گرديده است به ازاي. مثبت داشته به عبارت ديگر،
و بال از354/0در حقيقت. عكسافزايش سطح مديريت دانش، توان رقابتي نيز افزايش يافته

مي تغييرات مشتري .كند مداري را مديريت دانش تبيين

و مولفه عملكرد سازماني شركت: فرضيه فرعي چهارم هاي مهندسين مشاور بين مديريت دانش

.رابطه معنادار وجود دارد

 رابطه مديريت دانش با عملكرد سازماني:7 شمارهجدول

سطح

 داريامعن
آزمون

t

خطاي

 ستانداردا

 مقدار

)ارزش عددي(

 متقارن920/0101/0155/0016/0
آماره

 سامرزدي

اي ير رتبهمتغهمبستگي

اي با متغيير رتبه

 مديريت دانش920/0101/0150/0015/0

 عملكرد سازماني920/0101/0162/0016/0
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مي7طور كه در جدول شماره همان مت مالحظه غيير مستقل بر وابسته شود، ضريب همبستگي

مي016/0برابر  وبه دست به اينكه از صفر بيشتر است، فرضيه صفر رد شده آيد كه با توجه

مي مي مي. شود توان ادعا نمود فرضيه فرعي چهارم تحقيق پذيرفته توان نتيجهبه عبارت ديگر

و از اين  طريق سبب تقويت گرفت مديريت دانش بر مولفه عملكرد سازماني تاثير مثبت داشته

به عبارت ديگر به ازاي افزايش سطح مديريت. هاي مهندسين مشاور شده است توان رقابتي شركت

و بالعكس به عنوان متغير وابسته ديده. دانش توان رقابتي نيز افزايش يافته اگر عملكرد سازماني

مي%15شود،  .شود از تغييرات آن توسط مديريت دانش تبيين

 پيشنهادهاو گيري نتيجه
كه شركت به لحاظ سطح فعاليتها نتايج تحقيق نشان داد ي مديريتهاي مهندسين مشاور

و اين موضوع با توجه به ماهيت كار اينگونه دانش در وضعيت نسبتا قابل قبولي قرار دارند

مي پرسشهاي تحليل داده. چندان دور از ذهن نبودها شركت يهاكه شركت دهد نامه اول نشان

و كاربرد دانش داراي،هاي پاياني چرخه مديريت دانش شاور در فعاليتم  مانند ذخيره، اشتراك

و توسعه دانش هستندها وضعيت بهتري نسبت به فعاليت و كسب .ي ابتدايي آن يعني تشخيص

و ضعيف بوده اكثر شركت به نظر هاي نمونه در فعاليت تشخيص دانش در سطح متوسط و اند

ريزي ها فاقد برنامه تقريبا تمامي شركت. ها مغفول مانده است حياتي در اين شركترسد اين امر مي

و توسعه دانش نيز توفيق چنداني  و به همين علت در كسب و نقشه دانش هستند استراتژيك دانش

و شكاف از داشتهمعموالً كم اطالعي،اند نداشته و ها، نيازها برنامه همچنين ضعف هاي دانشي خود

مي انطباق دانش سازماني با نيازهاي محيطي براي . گردد سبب چنين اتفاقي

و سهولت در طبقهها در اين شركتاز سوي ديگر دانش آشكار و به جهت ملموس بودن بندي

كا مديران شركت. است مناسبي داراي وضعيت بايگاني، و برد دانشرها عليرغم آنكه بر اهميت

اتها پنهان در فعاليت و بهرهريزي هاي برنامه نشانهنظر دارند، اما فاقي شركتشان گيري مديريت

مسها تكنيك. ندارندبهينه از اين جنبه دانش در سازمان خود  له گروهي،ايي همچون جلسات حل

به صورت دورههاو عملكرد فني شركت، مصاحبهها جلسات نقد پروژه و ثبتي تخصصي اي

در شركت، تشويق كاربايگانينتايج آن در  و تجربيات خويش و مديران به نگارش خاطرات كنان

وها پروژه و تدوين جزوات راهنماي درون سازماني و نيز تنظيم  تشكيل همچنيني مختلف

و جلساتهاي كاري براي كار روي پروژهها تيم و ثبت نتايج فعاليت و مطالعاتي ي مختلف اجرايي

كهها، فعاليتها اين تيم بهمييي است .مديريت دانش پنهان در سازمان كمك كندتواند
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مي مديريت دانش از طريق ايجاد مكانيزم تواند مبناي هايي براي سنجش عملكرد بر مبناي دانش،

و تامين رضايت شغلي كاركنان قرار گيرد سيستم و نيز ارتقا و بهبود. هاي پاداش و تقويت خلق دانش

و فعاليت توانمندسازي. با مديريت فناوري مفيد خواهد بودهاي مرتبط دانش فني در امر نوآوري

و فرصتها شركت ي بروز يافته در آن، در كنار افزايشهاو تهديدها در تحليل استراتژيك بازار

مي دانش مشتري در شركت و ايجاد هاي مهندسين مشاور تواند موجب شناخت بيشتر از مشتريان

و ضمن آنكه كاهش اتالفا. ارزش براي آنان باشد ت كاري، جلوگيري از تكرار اشتباهات پيشين

ومي، راهكارهايي است كه مديريت دانشها دوباره كاري تواند از مجراي آنها موجب كاهش هزينه

و سودآوري بيشتر شركتها زمان، افزايش ظرفيت .ي مهندسين مشاور شودهاي كاري

كه به برخي بدين ترتيب مديريت دانش مي شد از آنهاتواند از مجراهايي هاي بر مولفه،اشاره

با. سازنده توان رقابتي تاثير گذارد به لحاظ تحليل آماري نيز همبستگي دو متغير ضمن آنكه

و انداز بيست به طور كلي با رويكرد اتخاذ شده در سند چشم. ضريب مناسبي تاييد شده است ساله

كه بر توسعه دانايي محو برنامه و پنجم توسعه و بسترسازي مناسب براي رقابت هاي چهارم ر

و بر محور دانايي تاكيد شده است مي،اقتصادي سالم رسد مديريت دانش در آينده نزديك به نظر

.ترين ابزار رقابت در فضاي اقتصادي باشد مهم
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