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 چکیده:
ای غیرملموس جایگاه مهمی در  دانش به عنوان سرمایه امروزه

دانش  موثرتر و بهتر  چه کارگیری هر است. به پیدا کرده ها سازمان
دانش و تلفیق آن در  سازمانی به صورت سازماندهی شده، مدیریت

ه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توج
انطباق مدیریت دانش  عدم ها ایجاد می کند. و فرهنگی در سازمان

موانعی را ایجاد می کند که باعث   ها در زنجیره تامین سازمان
بروز محدودیت های موقتی، کمبود انگیزه در کارمندان و کمبود 
آگاهی و عدم هماهنگی کافی میان بخش ها می شود، که هزینه 

نگینی را به سازمان تحمیل می کند. بنابراین شناخت موانع و س
تواند باعث تسهیل و بهبود  ها می تالش برای از بین بردن آن

هدف این مقاله نشان روند مدیریت دانش در زنجیره تامین شود. 
دادن اهمیت مفهوم موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین 

یری آن است. بر این اساس با گ و ارائه چارچوبی برای اندازه

های کلیدی مدیریت دانش و زنجیره تامین و موانع  مرور مدل
ها، ابعاد و ابزارهای سنجش آن ها مطالعه و با  انطباق آن

ها در  و یکسان سازی و بومی سازی آن های اکتشافی عمیق مصاحبه
کشور تالش شده میزان اهمیت و رخداد هر یک از موانع مورد بررسی 

ر بگیرد، در نهایت مهمترین موانع به تفکیک، استخراج قرا
برای  .حاضر در صنعت ساخت و ساز انجام شدپژوهش  گردید.

های آماری و از روش ،گیریپاسخگویی به سواالت پژوهش و نتیجه
اس.پی.اس.اس نسخه ی افزار نرم با استفاده از متفاوت هایآزمون

 رار گرفت.مورد تحلیل ق 8.54 و لیزرل نسخه ی  22

 
 

موانع مدیریت دانش در  -زنجیره تامین -مدیریت دانش  واژگان کلیدی:        
 زنجیره تامین
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 مقدمه -1
با تغییرات سریع و فشار رقابت جهانی، دانش یک عامل یا فاکتور 

چنگ و ( اصلی موفقیت تجاری برای دست یابی به فواید رقابتی است.

دانش از طریق کمک به کاالها،  (7739 :8002 ،تسانگ() :8002284 ،همکاران
با  ،1مدیریت دانش و فرایندها و افراد به سازمان ارزش می افزاید

ها  داده شناسایی دانش مفید و سودمند برای اقدامات مدیرتی اطالعات،

 :8002 گوه، (و دارایی های معنوی را به ارزش پایدار انتقال می دهد

محیط مشارکتی امکان  ، به2تامین زنجیرهدر دانش  مدیریت اتخاذ (.62

دهد تا زنجیره را برای سازگارتر و پاسخگوتر کردن توانا سازد  می
در بازار  تا به جایگاه رقابتی استراتژیک بهبود یافته

به دانش مدیریت  دهد. می ارتقا را منابع بهتراز فادهاست و یابد دست

ف ی عالقه اینرو از و شود می شناخته رقابتی فواید مهم منبع عنوان 

دانشگاهیان و افراد شاغل در درک و ایزوله کردن عوامل  ی زاینده
وجود داشت است که به انتقال دانش موثر و کارآمد بین عاملین 

ت (. مدیری202: 8016 ،همکاران هی و) زنجیره تامین کاال کمک می کند
دانش، دانش را به عنوان 

 تا کند می مدیریت سیستماتیک ای شیوه به را آن و گیرد می نظر در دارایی
 یابد.)مره دست رقابت تامین زنجیره عملکرد افزایش و ارتقا هدف به

دو جریان  زنجیره تامینو دانش  مدیریت .(2102 :2111، و همکاران
اصلی از تحقیقات را نشان می دهند که به طور قابل توجهی در طول 

در   مدیریت دانش ذموانع اتخا .چند سال گذشته ایجاد شده اند
را می توان از طریق بررسی ادبیات تحقیقی و عقاید  زنجیره تامین

از نظر و دید استراتژیک، این  .کارشناسان تعیین و شناسایی کرد
موانع مهم و معنادار هستند اما غلبه بر تمام آن ها در یک زمان، 

 (.12 :8001، ژنگی و رونقو()1601 :8018، لی وهو).امکان پذیر نیست

مدیریت دانش در ادغام  های ها، اصول و شیوه تعداد کمی از سازمان 

اند. اما میزان موفقیت به علت موانع  ی تامین بکار برده با زنجیره

برای بهبود میزان موفقیت، ی تامین خیلی کم است.  اتخاذ در زنجیره
را شناسایی کنیم. پیاده سازی تمام  الزم است این موانع و راه

 موانعرو الزم است  ر یک زمان، مشکل و پیچیده است. از اینموانع د
هدف این . الویت بندی کنیممدیریت دانش در زنجیره تامین را  اتخاذ

                                                      
1 . Knowledge Management 
2 . Supply Chain 
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مطالعه شناسایی و اولویت بخشی به موانع مدیریت دانش در زنجیره 
و پیاده سازی در صنعت  تامین کاال برای غلبه بر موانع آن برای اجرا

می مدیریت دانش در بین اعضای زنجیره تامین  ساخت و ساز است.
به دانش نه تنها تا  باشدتواند ضمانتی برای اعضای زنجیره تامین 

، بلکه همچنین برای بهبود رقابت کلی کامل می یابدبیرونی دست 

امید است با توجه 680 )  :8016کانت،  و پاتیل(  مفید و سودمند است
ت داخلی در این زمینه وجود به خالئی که به دلیل کمبود مطالعا

دارد، موانع اتخاذ مدیریت دانش در زنجیره تامین با تمرکز بر 
صنایع ساخت وساز شناسایی شود و سازمان ها راه را برای اتخاذ هر 

سازی بر مبنای اولویت  هایی برای اجرا یا پیاده چه بیشتر استراتژی
ره تامین غلبه ایجاد کنند تا بر موانع اتخاذ مدیریت دانش در زنجی

که این   ها بدین وسیله به فواید رقابتی دست یابند. شود و سازمان
نیز به نوبه ی خود می تواند برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی 

این لحاظ  ازخش های اقتصادی حائز اهمیت باشد و ملی مسئول توسعه ب

سیر چنین پروژهایی، کسب و کارهای بومی کشور در م  از استفاده با
رقابت با رقبای خارجی در یک محیط پویا و رقابتی دارای زیرساخت 

بیشینه ی تحقیق، مدل مفهومی و  درادامه  های بهتری خواهد شد.
ابزار اندازه گیری آن بحث می شود، سپس یافته های اجرا مدل ارائه 
می شود. در نهایت با ارائه جمع بندی برخی پیشنهاداتی برای 

 می شود. تحقیقات آتی بیان
  
 روش تحقیق -8

مدیریت دانش  موانعی که باعث عدم انطباق تا در این پژوهش سعی شد
به منظور . شناسایی و سپس اولویت بندی کنیم شده در زنجیره تامین

چارچوب  " عنوان با ایمقاله مدل از ساختن مدل مفهومی این پژوهش،
اتخاذ مدیریت  راه حل هایفازی )دیمتل، ای.اچ.پی( برای رتبه بندی 

دانش در زنجیره تامین کاال برای غلبه بر موانع آن" که در کشور 
، این مدل استفاده گردید است انجام شده هند توسط پاتیل و کانت

 22استراتژیک، سازمانی، فنی، فرهنگی و فردی و  مانع 5شامل 

و با بررسی سایر ( 272: 8016 پاتیل و کانت،( زیرمعیار می باشد
مانع )منبع و گیرنده  3مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش  مقاالت و

زیرمعیار دیگر به مدل اولیه تحقیق  33دانش، حقوقی و مالی( و 
. پس (12: 2111 ،یجواری گل()11: 2112، لین و همکاران) اضافه گردید

 2از شناسایی معیارهای تاثیر گذار اقدام به غربالگری آن ها توسط 
که در حوزه پژوهش خبره هستند صورت گرفت و  تن از استاتید دانشگاه

 (1)در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی گردید که در جدول شماره 
 قابل مشاهده است.

 
 موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز -1جدول 

 (محقق  )منبع،
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H.J. Ahn, H.J. Lee, K. 

Cho, S.J. Park (2005) 

 د تکنولوژی جدید .مقاوت برای تغییر و ورو51

Chinho Lin, Ju-Chuan 

Wua, David C. Yen. (2011 

) 

.تفاوت در سطح تجربه افراد در دو طرف 52
 فرایند جریان دانش 

R. Benson, F. Stacie, B. 

Richard (2007) 

.محدودیت زمان و منابع سازمان جهت ایجاد 53
 فرصت های کافی برای انتقال دانش 

Anna Ujwary-Gil (2008) 13 نبود چارچوب مناسب قانونی برای حمایت .
از حقوق مالکیت فکری، قوانین ثبت اختراعات 

 و ...(

 
 

 
 Warszawa -Gdańsk(2008) حقوقی

Probst G., Raub S, 

Romhardt K (2002) 

. عدم وجود قوانین و استانداردهای الزم در 11
 حوزه مدیریت دانش

Markowski P., Tomczak 

P.,(2004) 

. عدم حمایت دولتی از پیاده سازی مدیریت 12
 دانش در سازمان ها 

 
Grudzewski W., Hajduk 

I.,(2004) 

ای .عدم حمایت و پشتیبانی قانونی و رویه17
برای اشتراک گذاری، منعکس کردن و تولید 

 دانش
Anna Ujwary-Gil (2008) 12 عدم تخصیص بودجه برای توسعه سیستم.

 مدیریت دانش
 

 

 
 
 

 مالی

Warszawa Gdańsk(2008) 12 ترس کارکنان از تحمیل هزینه های دسترسی.
 به مهارت ها و فن آوری های جدید بر آن ها

Probst G., Raub S., 

Romhardt K 

(2002)Markowski P., 

Tomczak P.,(2004) 

.ترس مدیران سازمانی از سرمایه گذاری بر 20
تی سازمان کارمندانی که ممکن است پس از مد

 را ترک کنند و به خدمت رقبا درآیند.

Grudzewski W., Hajduk 

I.,(2004) 

.کمبود منابع مختلف مالی برای پشتیبانی و 21
 اجرای مدیریت دانش در سازمان

 

 

 

 
 

 
 جامعه و نمونه ی پژوهش -8-1

در این تحقیق با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری افراد متخصصی 
ر صنعت انبوه سازی ساختمان تهران مشغغول بغه کغار مغی هستند که د

باشند که از طریق هماهنگی بغا روابغط عمغومی صغنعت انبغوه سغازی 
تهران، پرسشنامه پژوهش در بین سازمان های تابعه توزیع شد. تعداد 
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نفغر  1111افراد متخصص در صنعت انبوه سازی ساختمان تهران بیش از 
عغدد  211های ارسغال شغده تعغداد  از بین پرسشنامه تخمین زده شد.

پرسشنامه از سازمان ملی زمین و مسکن، انجمن انبوه سازان تهغران،  
شرکت نظام مهندسی ساختمان تهغران، شغرکت عمغران و بهسغازی شغهری 
تهران، شرکت ساختمانی کیسون و شرکت سغاختمانی پاسغغارگاد دریافغت 

بغه عنغوان گردید. بنابراین تحلیل بر روی همین تعغداد پرسشغنامه 
 نمونه ی پژوهش صورت خواهد پذیرفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مراحل انجام پژوهش -8-8

 مراحل انجام پژوهش اشاره شده است:( به 1)یردر شکل ز
 
 

 
 

 
 

 
مدل اولیه استخراج 

موانع انطباق 
مدیریت دانش در 

 زنجیره تامین

موانع 
 استراتژیک

 موانع سازمانی 

 موانع فنی

 موانع فرهنگی

زیر معیار 7  

زیرمعیار  13

معیارمممممم  
زیر  10

 معیار
زیر  10

 معیار
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 جام پژوهشمراحل ان -1شکل 

 تحلیل داده ها و یافته های پژوهش: -3
 روایی و پایایی تحقیق -6-1

برای اطمینان از اینکه آیتم های ابزار به بهترین نحو جهت اندازه 

( استفاده شد. 1CVRگیری محتوا طراحی شده از شاخص روائي محتوا )
مطرح نفر از اساتید و متخصصین   2جهت تعیین روایی، پرسشنامه با 

آیتم از عدد جدول  13د. که بدین ترتیب امتیاز تمامی ش
(بزرگتر بود. بنابراین روایی پرسشنامه محقق مورد تایید 75/1الوشه)

در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون . همچنین (p<0.05است.)
  از روش آلفای کورنباخ استفاده گردیده است.

 
 ایی( و پای CVRجدول مقادیر روایی ) -2جدول 

های پژوهش)آلفای کرونباخ( برای شاخص  

 CVR  شاخص
 

 آلفای کارونباخ

  موانع استراتژیک
  

222/1  

                                                      
1. Content Validity Ratio 

 موانع فردی 

 موانع حقوقی

موانع منبع 
و گیرنده 

 دانش
 موانع مالی 

نظر سنجی از 
خبرگان و تایید 
 مدل نهایی پژوهش

 
مدل نهایی پژوهش 
استخراج موانع 

انطباق مدیریت دانش 
 در زنجیره تامین

 

 

زیر معیار 7  

 
توزیع پرسشنامه 

تایید شده در صنعت 
 انبوه سازی تهران

 

فردی  موانع  

 موانع فرهنگی

 موانع فنی

موانع 
 سازمانی 

موانع 
 استراتژیک

 
 تحلیل آماری پژوهش

 

 

رتبه بندی موانع 
 انطباق 

مدیریت دانش در 
ین در زنجیره تام

 صنعت ساخت و ساز

زیر معیار 2  

زیر معیار 16  

زیر معیار 2  

زیر معیار 7  

زیر معیار 2  

 
زیر  16

 معیار

زیر معیار 3   

 
زیر معیار 3  
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  موانع سازمانی
  

212/1  

    موانع فنی
722/1  

  موانع فرهنگی
  

712/1  

71/0  موانع فردی  
 

221/1  

موانع منبع و گیرنده 
 دانش

 
   

723/1  

  موانع حقوقی
  

723/1  

 موانع مالی

 
 
   

731/1  

        

عموان کل پرسشنامه  
 مدیریت دانش

 75/1  
 

 222/1    

 
بدست آمد که این   222/1میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 

عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی مورد 
 قبول برخوردار می باشد.

 
گیری پژوهشاندازه طیف -3-2  

مه تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و مقیاس  پرسشنا
 از  ای( و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتغای  نوع پرسشنامه )درجه

مقیاس لیکرت استفاده شده است و هغغر یغک از سغواالت پرسشغنامه بغا 
(، 3(، مغوافقم)وزن 5ای کامال مغوافقم)وزن گزینه 5استفاده از طیف 
ارزشیابی  (1( و کامال مخالفم)وزن 2وزن ( مخالفم)3نظری ندارم)وزن 

 طراحی پرسشنامه به صورت بسته طراحی شده است.  شد.

 بررسی نرمال بودن متغیر -6-6
مجوز الزم جهت استفاده از رگرسیون و  با استفاده از این آزمون

 در این پژوهش های مستقل و وابستهرسون بر متغیریضریب همبستگی پ
زمون با آبودن اطالعات اثبات گردد در این  گردد تا نرمالاعمال می

توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده ها نهاده شده 
  .است
 

 آزمون كولموگروف اسمیرنوف متغیرهاي پژوهش -6 جدول

 شاخص
موانع 

 استراتژیک

موانع 
 سازمانی

موانع 
 فنی

موانع 
 فرهنگی

 211 211 211 211 حجم نمونه

پارامترهای 
زیع تو

 نرمال

 3611 3633 3622 3613 میانگین

انحراف 
 معیار

16791 16392 16723 16527 

 16151 16729 16759 16251آمارة آزمون 
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کلموگروف-اسمیرنوف  

داری آزمونسطح معنی  16125 16112 16112 16132 

 نرمال است نتیجة آزمون
نرمال 

 است

نرمال 
 است

نرمال 
 است

 شاخص
موانع 
 فردی

موانع 
ع و منب

گیرنده 
 دانش

موانع 
 حقوقی

موانع 
 مالی

 211 211 211 211 حجم نمونه

پارامترهای 
توزیع 
 نرمال

 3622 3611 3621 3619 میانگین

انحراف 
 معیار

16515 16311 16531 16291 

آمارة آزمون 
کلموگروف-اسمیرنوف  

16735 16171 16229 16232 

داری آزمونسطح معنی  16152 16751 16192 16129 

 نتیجة آزمون
نرمال  نرمال است

 است

نرمال 
 است

نرمال 
 است

 
( مشخص است، سطح معناداری آزمون 2های جدول )از داده همانطور که

اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار -کلموگروف
است. در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر  15/1

باشند. همچنین پیش شرط استفاده از نرم  یدارای توزیع نرمال م
ها است، رعایت شده است. بنابراین افزار لیزرل که نرمال بودن داده

های پارامتریک در ادامه برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون
 استفاده خواهد شد. 

 تحلیغل هغا بغرای(؛ جهت بررسی مناسب بغودن داده6باتوجه به جدول )

 ایغن هغایداده بغرای  شاخص مقداراین شود.می استفاده KMO شاخص از عاملی

  هغای به دست امده است که نشان می دهد داده 216/0تحقیق برابر با 

هسغتند. از آزمغون   مناسغب  عغاملی تحلیغل نمونه برای اندازه نظر مورد
شغود. بارتلت نیز برای بررسی چگونگی ماتریس همبستگی اسغتفاده مغی

داده شغده  (3)رسشنامه همانگونه که در جغدول آزمون بارتلت برای پ
بوده و فرض یکه بودن مغاتریس همبسغتگی  01/0است کوچکتر از مقدار 

شود که تحلیل عغاملی بغرای شناسغایی سغاختار شود و نتیجه میرد می
 متغیرها مناسب است.

 

 
 و بارتلت KMOمقدار اماره آزمون  - 3جدول 

 KMO 913/1 آزمون

آزمون 
 بارتلت

2χ 151/11711 

 123 درجة آزادی

Sig 111/1 
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 های پژوهش. فرضیه3-4

. فرضیه اول: موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در 3-4-1
 صنعت ساخت و ساز چیست؟

بررسی و تعیین میزان تاثیر هر یک از موانع انطباق مدیریت دانش 
بودن داده  در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز با توجه به نرمال

ای استفاده شده است. برای این کار ها از آزمون تی تک نمونه
( 3میانگین امتیازات کسب شده برای هر عامل را با مقدار متوسط )

مقایسه خواهد شد. نتای  مربوط به این آزمون در زیر ارائه شده 
 است.

 

 استراتژیک موانع  -3-4-1-1
است، با توجه به مقدار ( مشخص 5های جدول )همانطور که از داده

موانع ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 13/3میانگین )
استراتژیک بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت 

 ساخت و ساز موثر است.
 

نتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع استراتژیک با مقدار   --1جدول 
 (6متوسط)

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 3613 1679 116327 199 16111>  

 
 

سازمانیموانع     -2-1-3-6 

مشخص است، با توجه به مقدار  )1(های جدول همانطور که از داده
موانع ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 22/3میانگین )

دیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت سازمانی بر عدم انطباق م
 ساخت و ساز موثر است.

 
 (6با مقدار متوسط) سازمانینتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع   --6جدول 

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 2263  39261  296117 199 16111>  
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 انع فنیمو -3-3-1-3
( مشخص است، با توجه به مقدار 7های جدول )همانطور که از داده

موانع فنی ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 33/3میانگین )
بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز 

 موثر است.
 

مقدار با  فنینتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع   --7جدول  
 (6متوسط)

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 3363  72361  56922 199 16111>  

 

 
موانع فرهنگی -3-3-1-3  

( مشخص است، با توجه به مقدار 2های جدول )همانطور که از داده
موانع ه ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهند11/3) میانگین

فرهنگی بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت 
 و ساز موثر است.

 
 (6با مقدار متوسط) فرهنگینتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع   --2جدول 

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 1163  52761  113675  199 16111>  

 

 
وانع فردیم -3-3-1-5  

( مشخص است، با توجه به مقدار 9) های جدولهمانطور که از داده
موانع فردی ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 19/3میانگین)

بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز 
 موثر است.

 
 (6با مقدار متوسط) فردینگین امتیازات موانع نتیجه آزمون تی میا  --2جدول 

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 1963  51561  176321 199 16111>  

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

 
 

موانع منبع و گیرنده دانش  -3-3-1-1  
( مشخص است، با توجه به مقدار 11های جدول )همانطور که از داده

موانع منبع ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 19/3گین )میان
و گیرنده دانش بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در 

 صنعت ساخت و ساز موثر است.
 

با مقدار  منبع و گیرنده دانشنتیجه آزمون تی میانگین امتیازات   --10جدول 
 (6متوسط)

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 

دارداستان  

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 2163  31161  276377 199 16111>  

 
موانع حقوقی   -3-3-1-7  

( مشخص است، با توجه به مقدار 11های جدول )همانطور که از داده
موانع ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 15/3میانگین )

جیره تامین در صنعت ساخت حقوقی بر عدم انطباق مدیریت دانش در زن
 و ساز موثر است.

 
 (6با مقدار متوسط) حقوقینتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع   --11جدول 

تعداد 
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 3615 53161  226115 199 16111>  

 
مالیموانع   -3-3-1-2  

( مشخص است، با توجه به مقدار 12های جدول)از داده همانطور که
موانع مالی ( مشخص است که از دید افراد پاسخ دهنده 22/3میانگین )

بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز 
 موثر است.

 
 (6با مقدار متوسط) مالینتیجه آزمون تی میانگین امتیازات موانع   --18جدول 

عداد ت
 نمونه

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

مقدار 

 tاماره 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

211 2263  29161  36551 199 16111>  
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فرضیه دوم: موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در  -3-3-2

 صنعت ساخت و ساز دارای رتبه است.
مشخص می شود که از دید  ،ولبر اساس نتیجه گیری مربوط به فرضیه ا

مانع )استراتژیک، سازمانی، فنی،  2هر یک از افراد پاسخ دهنده 
فرهنگی، فردی، حقوقی، منبع و گیرنده دانش، مالی( بر عدم انطباق 
مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز موثر است. 

رسی شود ، باید برtبر اساس فرضیه دوم و با توجه به مقدار  اکنون
 بار عاملی مشاهده شده معنا دار است یا خیر.که 

بندی موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره در این مقاله برای رتبه
تامین در صنعت ساخت و ساز از تحلیل تائیدی استفاده شده است. 

با  22ی  نسخه 1اس.پی.اس.اس برای این کار ابتدا در نرم افزار

موانع انطباق را تشکیل داده  2هر یک از  Computeاستفاده از دستور 

به رتبه    8.54نسخه ی    2لیزرلو سپس با استفاده از نرم افزار 
بندی عوامل پرداخته شده است. در جدول زیر متغیرهای پژوهش به 

 همراه نام اختصاری آن ها آورده شده است.
 

 جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش  --16جدول 

ختصاریعالمت ا متغیر  

 STR موانع استراتژیک

 ORG موانع سازمانی

 TEC موانع فنی

 CUL موانع فرهنگی

 IND موانع فردی

 SOU موانع منبع و گیرنده دانش

 LEG موانع حقوقی

 FIN موانع مالی

 BCM موانع انطباق مدیریت دانش

 
خروجی و نتای  تحلیل تائیدی )بار عاملی استاندارد و مقادیر 

های زیر آورده شده است.( در شکلآزمون تی  

 
 

                                                      
1 . SPSS22 
2 .  Lisrel 
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بار عاملي استاندارد تحلیل عاملی موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره  -2شکل 

 تامین

 
بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد باید آزمون معناداري صورت 

 tبارعاملي آماره  3گیرد. بر اساس نتای  مشاهده شده در شکل 
 %5ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمینان  هاي سنجش هر یک ازشاخص

هاي مشاهده شده باشد. بنابراین همبستگيمي 91/1مقداري بزرگتر از 
 معنادار است.
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آماره معناداري آزمون تی تحلیل عاملي موانع انطباق مدیریت دانش در  -3شکل 

 زنجیره تامین

 

 نیکویی برازش مدل  -3-3-2-1

با توجه بغه جغدول داده ها  و برازش جهت تبیینالگوی مفهومی پژوهش 
 از وضعیت مناسبی برخوردار است. که  نشان دهنده این است (13)
 

 های برازش مدل ساختاریشاخص  --13جدول 

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه
39/2 11/3> χ2/df 
92/1 91/1< GFI 

111/1 12/1> RMSEA 
139/1 15/1> RMR 
93/1 91/1< NFI 
93/1 91/1< IFI 
91/1 91/1< CFI 

 
 نتیجه گیری و پیشنهادات  -4
 نتیجه گیری از فرضیه های اصلی: -4-1

، سازمانی، فنی، فرهنگی، فردی، منبع و استراتژیک)موانع هر یک از 
بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیغره  گیرنده دانش، حقوقی مالی(

 تامین در صنعت ساخت و ساز موثر است:
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بغا توجغه بغه مقغدار گیری مربوط به فرضیه اول،  بر اساس نتیجه 
 ،13/3میغغانگین بدسغغغت آمغغده بغغغرای هغغر یغغغک از موانغغع )

ید  11/3،22/3، 19/3،21/3، 22/3،33/3،11/3 که از د ( مشخص است 
هر یک از موانع بر عدم انطباق مغغدیریت دانغش افراد پاسخ دهنده 

 در زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز موثر است. 

هر )برای ، tس نتیجه گیری فرضیه دوم و با توجه به مقدار بر اسا 

 t= 6 t=9.88 .21محاسبه شده است.  1691پارامترها، بیشتر از یک از 

  3613    t=9611 t=  11612   t= 11692   t= 1697  t= 5671 (t=   بغار عغاملی
بغا توجغه بغه  مشاهده شده برای هر یک از موانع معنا دار است.

ار بودن این رابطه، این فرضیه تحقیق نیز پذیرفتغه ضریب معنی د
 می شود. 

 
 نتای  حاصل از ارزیابی مدل ساختاری---11 جدول

 عامل
بار عاملی 
 استاندارد

-عدد معنی
 داری

(t-value) 

رتبه 
 تاثیرگذاری

 (2) 21/2 10/0 موانع استراتژیک
 (6) 22/2 22/0 موانع سازمانی

 (2) 13/3 61/0 موانع فنی
 (3) 00/2 26/0 ع فرهنگیموان

 (8) 28/10 78/0 موانع فردی
موانع منبع و گیرنده 

 (1) 22/10 76/0 دانش

 (1) 27/2 11/0 موانع حقوقی
 (7) 70/1 38/0 موانع مالی

 
 

شغود کغه مقغدار مشخص می ، (15)ی  شمارهبا توجه به داده های جدول 
رسی بزرگتر از مانع مورد بر 2آماره معناداری آزمون تی برای تمان 

تمامی موانع مغورد  %95است. بنابراین در سطح اطمینان  91/1مقدار 
بررسی بر عدم انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین در صنعت سغاخت 
و ساز موثر هستند. با توجه به مقادیر بارهغای عغاملی اسغتاندارد 

( در رتبغه اول، 73/1شود که موانع منبغع و گیرنغده دانغش)مشخص می
( در رتبغه 12/1( در رتبغه دوم، موانغع سغازمانی)72/1انع فردی)مو

( در 51/1( در رتبه چهارم، موانغع حقغوقی)13/1سوم، موانع فرهنگی)
( در رتبغغه ششغغم، موانغغع 51/1رتبغغه پغغنجم، موانغغع اسغغتراتژیک)

( در رتبه هشغتم قغرار 31/1( در رتبه هفتم و موانع فنی)32/1مالی)
 دارند.

یم پذیری این تحقیق پیشنهاد می شود که این برای افزایش میزان تعم

هغا هغم جریغان  پژوهش در سازمان های دیگر که زنجیره تغامین در آن
دارد نیز مورد استفاده قرار گیرد )مانند صنعت خودرو سازی و صنعت 
هوافضا و غیره( و چنانچه تعداد افراد خبره در نمونه ی پژوهش بغه 

هغای  جزیغه و تحلیغل دادهمیزان مغورد نظغر نرسغید مغی تغوان در ت

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

پرسشنامه از روش میانگین فازی و از روش دلفی برای تعیین و تایید 
موانع و شاخص های موثر بر انطباق مدیریت دانش استفاده نمغود. در 
این پژوهش سعی شد با شناسایی و اولویت بندی موانع انطباق مدیریت 

یم گیغری هغر دانش در زنجیره تامین به مدیران ارشد کشور برای تصم
چه بهتر در صنعت ساخت و ساز کشور کمک شود، در تحقیقغات آتغی مغی 
توان بر راه حل های انطباق موثر مدیریت دانغش در زنجیغره تغامین 
تمرکز شود تا مدیران عالوه بر موانع شناسایی شده بغه راه حغل هغا 

 نیز دسترسی داشته باشند.
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