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چکیده:
ً
امروزه مدیریت دانش قطعا بعنوان یک عامل اساسی برای پیشرفت کشورها و صنایع حاضر در آنها در نظر گرفته می شود و از سوی دیگر یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در
عرصه پژوهشی و تولیدی و اقتصادی کشورها می باشد .پروژه های دانشبنيان می توانند نقش بسزایی به منظور همافزايی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف
علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحی و توليد کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش
افزوده فراوان داشته باشند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد .جامعه آماری تحقیق شرکت های دانش بنیان بوده و میزان نمونه آماری
براساس فرمول کوکران  174برآورد گردیده است .ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0.85می باشد .نتایج حاصل از تحقیق
نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد  .به همین منوال بررسی نتایج تحقیق نشان
داد که ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،بکارگیری دانش و مشارکت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان موثر بوده و رابطه ی مستقیمی دارد.
کلمات کلیدی:مدیریت دانش ،خلق دانش ،ذخیره سازی دانش ،کاربرد دانش ،تسهیم دانش ،کارایی اقتصادی ،پروژه های دانش بنیان.
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 -2مروری بر ادبیات تحقیق
در این بخش از پژوهش به تعریف مختصری از واژه های دانش ،مدیریت

تأثیر مدیریت دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان

 -1مقدمه
در طول پانزده سال گذشته مديريت دانش از يک مفهوم و دانش در حال
ظهور به يک فعاليت ضروری روز افزون در سازمانها تبديل شده است .همزمان
با بلوغ و کمال آن مطالعات دانشگاهی و بسياری از مجالت بين المللی به
موضوع مديريت دانش و سرمايه های فکری اختصاص داده شده اند [.]1
سازمانها و شرکتهای مختلف پيوستن به روند دانش مداری را آغاز کرده اند و
مفاهيم جديدی چون کار دانشی ،دانشگر ،مديريت دانش و سازمانهای دانشی
خبر از شدت يافتن اين روند می دهند .پيتر دراکر با بکارگيری اين واژگان خبر
از ايجاد نوع جديدی از سازمانها می دهد که در آنها بجای قدرت بازو ،قدرت
ذهن حاکميت دارد .براساس اين نظريه در آينده جوامعی می توانند انتظار
توسعه و پيشرفت داشته باشند که از دانش بيشتری برخوردار باشند؛ به اين
ترتيب برخورداری از منابع طبيعی نمی تواند به اندازه دانش ،مهم باشد .عواملی
نظير جهانی شدن ،کوچک سازی دولتها ،شهروند محوری و ضرورت مشارکت
شهروندان توجه به مديريت دانش را ضروری ساخته است[ .]2پيتر دراکر معتقد
است که تنها (يا حداقل مهمترين) منبع ثروت در جامعه فراسرمايه داری ،دانش
و اطالعات است .او سه تغيير اساسی دانش را در خالل قرن بيستم تشريح
می نمايد  :انقالب اول انقالب صنعتی است که در آن نقش دانش برای بهينه
سازی ابزارها ،فرايندها و محصوالت بکار گرفته شده است .سپس انقالب
بهره وری می باشد که افرادی مانند تيلور و فورد اقدام به استفاده از دانش
برای بهبود نيروی کار کردند .انقالب بعدی انقالب مديريت دانش است که
در آن دانش برای خود دانش بکار گرفته شد [ .]3تحقيقات بروکينگ وبنتيس
( )1996نشان مي دهد سازمانهايي که رويکردی برای مديريت سرمايه فکري
خود ندارند تنها از  20درصد دانش موجود در عمل استفاده کرده اند؛ در حالي
که موفقيت حال و آينده در رقابت بين سازمانها ،تا حد کمي مبتنی بر تخصيص
استراتژيک منابع فيزيکي و مالي و تا حد زيادي مبتني بر مديريت استراتژيک
دانش خواهد بود [.]4
لذا با توجه به اینکه هدف غایی تمامی سازمان ها ،افزایش بهره وری می
باشد ،و نیز با عنایت بر اینکه در جامعه کنونی ،افزایش بهره وری و سودآوری
معلول استقرار سیستم های مدیریت دانش است و همچنین از آنجائیکه رشد
اقتصادی مبتنی بر رشد بهره وری در ایران پس از انقالب مورد توجه مسئوالن
قرار گرفته و سند چشم انداز توسعه ایران ،مصداق بارز این امر محسوب می شود
و نیز مدیریت کردن پروژ های دانش بنیان با روشهای سنتی مدیریتی ،کاری
مشکل و در برخی از مواقع غیرممکن می باشد .بنابراین انگیزه ای قوی برای
انجام تحقیق ،شکل گرفت و لذا فرضیه اصلی تحقیق به این صورت مطرح
شد :آیا بین مدیریت دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه
معناداری وجود دارد و فرضیه های فرعی به شکل زیر می باشند:
فرضیه های فرعی:
 .1بین ایجاد دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه
معناداری وجود دارد.
 .2بین ذخیره دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه
معناداری وجود دارد.
 .3بین به کارگیری دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه
معناداری وجود دارد.
 .4بین مشارکت دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه
معناداری وجود دارد.
الزم به ذکر است که توجه به اهمیت و جایگاه پروژه های دانش بنیان در بهبود
سطح علمی و اقتصادی کشور ،یافتن شیوه مدیریتی مناسب برای این دسته از
پروژه ها به منظور ارتقاء بهره وری و سودآوری اقتصادی از اولویت های مهم
کشور به حساب می آید .مطالعات صورت گرفته در حوزه اهميت مديريت دانش
و تأثيرات آن در اقتصاد تاکنون بيشتر در زمينه ارتقاء سازمان و نيروي انساني
بوده و طبق مطالعات صورت پذیرفته ،پژوهشی برای سنجش اثرگذاری مدیریت
دانش بر بهره وري اقتصادی پروژه های دانش بنیان انجام نشده است .فرآیند
تحقیق بدین صورت است که در ادامه بخش مرور ادبیات و سپس روش تحقیق
و تجزیه و تحلیل نتایج آورده خواهد شد و در نهایت قسمت نتیجه گیری و
پیشنهادات در پژوهش مذکور گنجانده شده است.

دانش و بهره¬وری اقتصادی پرداخته می شود و در ادامه روند مروری بر
پژوهش¬های مرتبط در زمینه تحقیق صورت خواهد پذیرفت.
يكي از مهمترين ابعاد مديريت دانش ،تعريف دقيق دانش ،اطالعات
و داده مي باشد .جامعه ي علمي و دانشگاهي دهه هاي زيادي را به
بحث در باره ي اين موضوع صرف كرده است ،كه خالصه اي از آن را
در ذيل مي آيد.
عبارات اطالعات وداده ،اغلب به جای عبارت دانش به کار برده می
شوند اما در واقع آنها مفاهیم متفاوتی دارند و درك تفاوت آنها برای انجام
یك کاردانش محور بسیارمهم وحیاتی است.
الف  -داده  :داده یك واقعیت ازیك موقعیت و یا یك مورد از یك زمینه
خاص بدون ارتباط با دیگرچیزهاست .درحقیقت ،داده ها حقایق و
واقعیتهای خام هستند.
ب  -اطالعات  :اضافه کردن زمینه وتفسیر به داده ها و ارتباط آنها به
یکدیگر ،موجب شکل گیری اطالعات می شود .اطالعات داده های
ترکیبی ومرتبط همراه بازمینه وتفسیرآن است.
ج  -دانش  :اضافه کردن درك وحافظه به اطالعات موجب توسعه
طبیعی پس از اطالعات می¬گردد  .خالصه سازی هرچه بیشتر )
انباشت( اطالعات اولیه به دانش منجر می شود  .دانش را در این حالت
می توان ،بینش های حاصل ازاطالعات وداده هایی تعریف کرد که می
تواند به روشهای مختلف و درشرایط گوناگون موثر وقابل تقسیم باشد.
تعریف دانش  :دانش یك ادراك وفهم است که از طریق تجربه ،استدالل،
درك مستقیم ویادگیری حاصل می¬شود .زمانی که افراد دانش خود را
به اشتراك می¬گذارند ،دانش هریك ازآن ها افزایش می یابد و ازترکیب
دانش یك فرد با افراد دیگر ،دانش جدید حاصل میشود [.]5
تعریف مدیریت دانش
مدیریت دانش را می توان به عنوان فرآیند بهینه سازی کاربرد سرمایه
فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست [.]6
دانش در حال تبديل به يك عامل توليد است كه هم نقش سرمايه و هم
نقش نيروي كار را بسيار كم رنگ ميكند .نویسندگان مختلف از رشته
های گوناگون ،نسبت به موضوع مدیریت دانش با دیدگاه ها و انگیزه
های متفاوت نگریسته اند ،تعاریف گوناگونی نیز ،ارائه نموده اند .این
تعاریف ،شکل دهی به دانش ،برنامه ها و رویه ها و همچنین شیوه هایی
که سازمان ها به تحلیل موقعیت می پردازند و ارتباط برقرار می کنند
را در برمی گیرد .گلد و همکاران در سال  2001موضوعات مدیریت
دانش اثربخش را از دیدگاه قابلیت های سازمانی بیان کردند .این دیدگاه
بیان می کند که شالوده دانش شامل تکنولوژی ،ساختار وفرهنگ همراه
با فرایند کسب ،تبدیل و کاربرد دانش ،پیش نیاز مدیریت دانش موثر
می باشند و برای حمایت از منابع سازمانی ضروری می باشند .سوی
و همکارانش در سال  2005بیان کردند که مدیریت دانش شامل سه
فرایند به هم وابسته می باشد :کسب دانش ،تبدیل دانش و کاربرد
دانش .دانش فقط یک منبع مهم برای یک شرکت نیست بلکه به عنوان
یک منبع اصلی مزیت رقابتی بکار گرفته می شود .بنابراین ،توانایی های
مدیریت دانش به فرایندهای مدیریت دانش در یک سازمانی که دانش
رادر شرکت توسعه می دهد و استفاده می کند اشاره دارد [ .]7در جدول
شماره يك برخی از تعاریف مدیریت دانش از ديدگاه محققين مختلف
آورده شده است.
الزم به ذکر است که در سناريوي مد نظر ما ،توليد سريع دانش جديد و
بهبود دسترسي به مبناهاي دانش ،بـه هـر طريقي كه با هم تركيب شوند
(آموزش ،تربيت ،انتقال دانـش فنـي ،انتشـار نوآوريهـا) ،فاكتورهـايي
هستند كه بهره وري اقتصادي ،نوآوري ،كيفيـت كاالهـا و خـدمات و
برابـري بـين افـراد ،رده هـاي اجتماعي و نسلها را افزايش ميدهند.
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فرایندهای مدیریت دانش
محققان مختلفی ،طبقه بندی های متنوعی از فرایند مدیریت دانش ارائه
داده اند به طور مثال در زیر به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
• کسب دانش :کسب دانش فرایند اول مدیریت دانش می باشد که
اهمیت خاصی به توانایی دانش فردی در سازمانها می دهد .و زمانیکه
دانش کسب می شود برای سازمان مفید خواهد بود .کسب دانش باید
متناسب با نیازهای سازمانی باشد و هم جهت با چشم انداز ،استراتژیهای
سازمان باشد.
• ایجاد دانش :گلد و همکاران(  )2001اشاره دارند که ایجاد دانش،
دانش جدیدي است كه در ارتباط با انگیزش ،نگرش ،تخصص و بصیرت
کارکنان می باشد .نوناکا و تاکوچی (  )1995بیان کردند که ایجاد دانش
باید از طریق یک نفر مطلع و دروس تدریس شده و تشریک تجربیات
افرادی که باهم در سازمان کار می کنند انجام پذیرد .ایجاد دانش یعنی
تعامل دانش بین دانش ضمنی و دانش صریح یا چیزی که به آن مدل
 SECIگفته می شود [.]14
• ذخیره دانش  :گلد وهمکاران(  )2001بیان کردند دانشی که ایجاد
می شود باید ذخیره و بطور سیستماتیک طبقه بندی شود تا به آسانی
قابل بازیابی باشد .دانش برای اینکه بتواند ذخیره شود نیازمند تسویه
شدن می باشد تا برای سازمان ارزشمند و مفید باشد.
• بکارگیری دانش :بکارگیری دانش آخرین مرحله فرایند مدیریت دانش
می باشد که آن باعث افزایش اثربخشی مدیریت دانش در سازمان می
باشد و اشاره به انتقال و استفاده دانش دارد [.]14
ادل و گرایسون ( ، )1998مدلی دیگر را برای مدیریت دانش ارائه داده
اند كه در شكل  1نشان داده شده است  ،این مدل مبتنی بر دو رکن
اساسی مي باشد.
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فرآیندهای مدیریت دانش
• ایجاد و شناسایی دانش که به روشهای متعدد می تواند ایجاد کرد و
شناسایی دانشهای مفیدی که در فرایندها ،رویه های کاری و اقدامات سازمان
وجود دارد.
• جمع آوری بعد از اینکه دانش های مفید مورد شناسایی قرار گرفتند ،کار
بعدی جمع آوری این دانشها می باشد.
• سازماندهی دانش ،بیشتر دربرگیرنده فعالیت های پردازش دانش است .در
این مرحله ،دانش به شکل مناسبی تبدیل می گردد.
• توزیع بعد از سازماندهی دانش ،که بایستی به روش های مختلف بین افراد
توزیع شود .در این مرحله با استفاده از ابزار و ساز و کارهای مناسب باید دانش
ذخیره شده در دسترس افرادی که به آن نیاز دارند قرار بگیرد.
• بکارگیری دانش تا زمانی که دانش مورد استفاده قرار نگیرد افزایش پیدا
نمی کند و در این مرحله دانش در فرایندهای کاری و تصمیمات سازمان
جاری می شود .قابليت به عنوان خروجي توليد دانش :تغيير از رويكرد خطي به
رويكرد تعاملي نوآوري و توليد دانش ،راهي را براي برقـراري ارتبـاط بين نوآوري
و توسعه بيشتر قابليتها باز كرده است .همانگونه كه بيان شد ،فرايند نوآوري
را مي توان به وسيله فرايند يادگيري تعاملي توضيح داد به طوريكه اشـخاص
درگيـر در آن قابليتهـاي خـود را افزايش مي دهند [.]15
فراهم کننده های مدیریت دانش
دومین رکن این مدل را عواملی تشکیل می دهند که نقش اساسی در شکل
گیری مدیریت دانش در یک سازمان ایفا می کنند .این عوامل به چهار دسته
تقسیم می گردند:
• رهبری :حمایت مدیریت یا رهبری در سازمان از فعالیت های مدیریت
دانش ،از مهم ترین و موثرترین عوامل در شکل گیری مدیریت دانش است.
صاحبنظران مانند داونپورت ،لی و چوی از حمایت مدیریت عالی بعنوان
عاملی حیاتی و مهم یاد کرده اند.
• فرهنگ :مدیریت دانش بدون وجود یک بستر فرهنگی مناسب و مبتنی
بر اعتماد نمی تواند بطور موفق اجرا شود .مدیریت دانش برخالف مدیریت
اطالعات با ارزش ها و باورها در ارتباط است و چون فرهنگ در برگیرنده این
عوامل است ،می تواند نقش مهمی در مدیریت دانش ایفا نماید.
• تکنولوژی :فناوری به شکل ابزار و سازوکارهای مناسب می تواند مخصوصا
در ذخیره دانش سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.
اهدف مديريت دانش
• خلق دانش نو در جهت افزايش محصوالت و مديريت مشتريو
• ايجاد مزيت رقابتي و بهبود پاسخ رقابتي.
• توسعه دارايي ها با توجه به فناوري هاي نوظهور.
• جلوگيري از هزينه ها و هدر رفتن سرمايه هاي ذهني و انساني.
• بهبود در تصميم گيري ها و انعطاف پذيري و انطباق پذيري.
• جلوگيري از افت دانش [16و .]17
شركتهاي دانش بنيان
اينگونه شركتها در راستاي فراهم نمودن زمينه مناسب براي رشد و تعالي
مهارت ها و اندوخته هاي علمي و عملي دانشگاهيان در عرصه هاي
كارآفريني و اقتصادي متناسب با فضاي بازار كار و اشتغال قدم برمي دارند.
در واقع شرکت های دانش بنیان حلقه واسطه بین ایده و تکنولوژی هستند
که میتوانند ایدهها را در مسیر رسیدن به تکنولوژی هدایت کنند[ 18و .]19
فعاليتهاي شركت هاي دانش بنيان
-1بازاريابي محصوالت و يا دستاوردهاي تحقيقاتي موجود در دانشگاهها
-2شناسايي فرصت هاي سرمايه¬گذاري بر روي محصوالت يا موقعيت¬هاي
تجاري خاص
-3همكاري در اجراي پروژه هاي علمي ،تحقيقاتي و صنعتي
-4همكاري در طراحي ،ساخت و توليد تجهيزات فني و مهندسي
-5تجاري سازي طرح هاي علمي و تحقيقاتي قابل فروش و سرمايه گذاري
مشترك
-6همكاري در جهت دستياببي به يك مجموعه مشترك دانش بنيان [18
و .]19
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق شامل پژوهشی صورت گرفته در داخل و خارج از کشور می
.باشد که به شرح زیر آورده شده است
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پیشینه تحقیق در داخل کشور
قلی زاده ( )1383تحقیقی را با عنوان» نسبت میان فرآیند تبدیل دانش و فر
هنگ در دانشگاه مشهد» انجام داده است .در این پژوهش با نظر به مؤلفه
های اصلی سازمانی نظریه ی نوناکا یعنی اجتماعی شدن  ،برون سازما نی،
ترکیب و درونی سازی ،جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه مشهد در ارتباط با
فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان داد که درونی
سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه مشهد از باالترین جایگاه برخوردار
است و به ترتیب اجتماعی شدن ،برونی ساز ی و ترکیب در مراتب بعدی قرار
گرفته اند .همچنین ،براساس نتایج بدست آمده ،میان فرهنگ سازمانی و
درونی سازی  ،برونی سازی و ترکیب رابطه ی معنادار وجود دارد ،درحالیکه
این رابطه با اجتماعی شدن معنی دار نیست.پژوهشگر نتیجه گرفته است که
مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد پیش از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش
و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند ،تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با
یکدیگر دارند [.]20
کاظمی ()1387در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع بررسی رابطه
بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش در
شرکت فوالد مبارکه اصفهان چنین نتیجه می گیرد که در شرکت فوالد مبارکه
بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش
رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه
اجتماعی در سازمان  ،میزان آمادگی براي استقرار مدیریت دانش در ابعاد
فرهنگ سازمان ،زیرساخت سازمان ،محتواي تغییر و پشتیبانی از تغییر افزایش
یافته است [.]21
ابطحی و صلواتی ( )1385چنین نتیجه می گیرند که مدیریت دانش در سازمان
هاي دولت موضوعی نوپا بوده که بایستی توجه ویژه اي به آن صورت گیرد  .هر
چارچوبی که بخواهد در زمین مدیریت دانش در سازمانهاي دولتی به کار گرفته
شود  ،باید به ماهیت و عملکرد این بخش که متمایز از بخش خصوصی است
 ،توجه نماید .همچنین اهمیت مدیریت دانش را براي سازمان هاي دولتی با
توجه به مطرح شدن ارزش¬هایی مثل عدالت  ،ذهنیت  ،مشارکت  ،پاسخگویی
اجتماعی و حرکت دولت ها به سوي کوچک¬سازي و کاهش تصدي گري ،
نشان می دهند [.]22
انصاري و قاسمی ( )1388در تحقیق خود نشان دادند که سازمان ها در
صورت استفاده از سازوکار مدیریت دانش به صورت نظام مند ،قادرند در بخش
هاي مختلف زنجیره ارزش خود از قبیل پشتیبانی از تصمیم گیري ،توسعه
مهارت هاي تخصصی کارکنان ،نوآوري در خدمات و محصوالت  ،توسعه بازار
محصوالت و خدمات و بهبود روابط با مشتریان  ،داراي مزیت رقابتی شوند که
می¬تواند در صحنه رقابت مورد استفاده قرار گیرد [.]23
رضاییان و همکاران ()1388به بررسی الگوهاي راهبرد مدیریت دانش و راهبرد
دانش در سازمان¬ها پرداخته اند و نتیجه می¬گیرند که باید بین این دو مفهوم
تفاوت قائل شد و بیان می کنند که سازمانها براي اجراي کارآمد و اثربخش
فراگرد مدیریت دانش بایستی ابتدا با توجه به دانش¬هاي آشکار و پنهان موجود
در سازمان  ،راهبرد مدیریت دانش خود را انتخاب نمایند تا جهت گیري اصلی
سازمان براي سرمایه¬گذاري درزمینه مدیریت دانش تعیین شود .بر همین
اساس ،سازمانها پیش از هر اقدامی درجهت استقرار مدیریت دانش  ،بایستی
با توجه به ماهیت کاري و دانشهاي موجود ومرتبط با کسب و کار خود  ،نحوه
بهره¬برداري مطلوب از سرمایه هاي دانش آشکار وپنهان در بلند مدت را با
تدوین راهبرد دانش مشخص و تبیین کنند [.]24
عزیزي و همکاران ()1389در تحقیق خود به بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت
دانش بین سازمان هاي دولتی و خصوصی پرداخته و پنج بعد مدیریت دانش
از قبیل راهبرد ،ساختار ،فرآیند  ،افراد و نقش ها و بعد فناوري اطالعات را در
بانک هاي خصوصی ودولتی مورد ارزیابی قرار داده و چنین نتیجه گرفتند که
بانک هاي خصوصی در زمینه فناوري اطالعات و فرایندهاي مدیریت دانش
 ،در شرایط بهتري نسبت به بانک هاي دولتی هستند ولی در زمینه راهبرد ،
ساختار  ،افراد و نقش ها تفاوت معناداري میان این دو گروه وجود ندارد [.]25
اخوان و همکاران ( )1388در پژوهش خود به بررسی عوامل موفقیت مدیریت
دانش در سازمانها از زوایاي مختلف در تحقیقات گوناگون پرداخته و نشان دادند
که  17عامل رتبه اول تا هفتم را در بین عوامل اولویت داردر سه مرحله فرایند
کسب  ،عرضه و به کارگیري به خود اختصاص داده اند و از میان آنها  ،عوامل
مشوق هاي انگیزشی مناسب  ،حمایت مدیریت ارشد  ،یادگیري مداوم و فضاي
آزاد سازمانی بیشترین فراوانی را در هر سه فرایند داشته اند [.]16

صلواتی و حق نظر ()1388نشان دادند که ساختار سازمانی و فرهنگ
سازمانی نسبت به فناوري اطالعات در واحدهاي ستادي شرکت ملی
نفت ایران از آمادگی کمتري براي بکارگیري مدیریت دانش برخوردارند
 .در اولویت بندي عوامل زمینه اي مدیریت دانش به ترتیب فناوري
اطالعات  ،ساختارسازمانی و فرهنگ سازمانی در اولویت قراردارند .
همچنین در بررسی شاخص هاي فناوري اطالعات به ترتیب نرم افزار،
سخت افزار ،مهارت و دسترسی اولویت بندي شدند و در شاخص هاي
ساختار سازمانی تمرکز ،رسمیت  ،پیچیدگی ،حمایت مالی  ،سیستم
هاي فرعی منابع انسانی و مدیریت استراتژیک اولویت¬بندي شدند و در
شاخص هاي فرهنگ سازمانی  ،یادگیري ،مشارکت تیم هاي دانشی ،
حمایت مدیریت  ،فرهنگ اعتماد و فرهنگ تسهیم اولویت¬بندي شدند
[.]26
حسن زاده ( )1388نتیجه می¬گیرد که وضعیت وزارتخانه ها و سازمان
مدیریت و برنامه¬ریزي کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیر ساختی
ششگانه مدیریت دانش  ،در حالت کلی مطلوب نیست و به لحاظ عوامل
زیر ساختی فرابخشی  ،بین وزارتخانه¬ها تفاوت معنا داري وجود ندارد
ولی به لحاظ عوامل زیر ساختی بخشی که به تک تک دفاتر مربوط
میشد تفاوت معنا دار بود .همچنین به ضرورت و اهمیت ارتقاي فرهنگ
سازمانی که تحقیق حکایت از ضعف محسوس آن در سازمان هاي
دولتی دارد ،در توسعه مدیریت دانش اشاره دارد [.]27
موسی خانی و همکاران ( )1389چنین نتیجه می گیرند که در عوامل
موثر درآمادگی براي مدیریت دانش از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران ،
عامل فرهنگ شامل اعتماد  ،همکاري  ،یادگیري و فضاي باز سازمانی
داراي بیشترین اهمیت و در اولویت است و سپس به ترتیب زیرساخت
فناوري اطالعات  ،ساختار سازمانی و مدیریت تغییر در اولویت¬هاي
بعدي قرار می گیرند و مرکز آمار ایران در زمینه تمامی عوامل وشاخص
ها  ،آمادگی کافی براي مدیریت دانش را دارد [.]28
ربیعی و خواجوي ( )1389در بررسی وضعیت شاخص¬هاي ساختار
 ،فرهنگ ،فناوري ،منابع انسانی  ،فرایندهاي دانشی و رهبري در
شهرداري تهران براي استقرارمدیریت دانش چنین نتیجه می گیرند که
وضعیت رهبري در شهرداري تهران براي استقرار مدیریت دانش مناسب
ارزیابی شده و شاخص هاي منابع انسانی  ،ساختار ،فرایندهاي دانشی ،
فناوري و فرهنگ در اولویت هاي بعدي قرار می گیرند .بررسی¬ها نشان
داد که فرهنگ حاکم بر شهرداري تهران به عنوان نمونه¬اي کوچک
از سازمانهاي دولتی در ایران  ،براي استقرار مدیریت دانش وضعیت
مطلوبی نداشته که نشانه ضعف سازمان در رابطه با شاخص فرهنگ
می باشد [.]29
اعرابی و موسوي( )1392در بررسی رابطه بین استراتژي هاي سیستم
مدیریت دانش با عملکرد پژوهشگاهها به این نتیجه رسیدند که بین درجه
پژوهشگاه ها و امتیاز آن ها با تعداد موارد هماهنگ در استراتژيهاي
سیستم مدیریت دانش و به عالوه با شاخص هماهنگی ارتباط معناداري
وجود دارد و هر چه پژوهشکده از نظر انتخاب استراتژي هاي مدیریت
دانش و زیر سیستم¬هاي آن هماهنگ تر عمل کند  ،درجه وامتیاز
باالتري کسب می کند[.]30
دعایی و دهقانی ( )1389نتیجه می¬گیرند که در دانشگاه¬هاي دولتی
 ،مدیریت دانش بیشتر مورد توجه مدیران و برنامه¬ریزان قرار گرفته
ولی در دانشگاه هاي آزاد مورد مطالعه  ،ابعاد مدیریت دانش از وضعیت
مطلوبی برخوردار نیست به طوري که این مراکز نتوانسته اند انتظارات و
ادراکات کارکنان و استادان خود را از مدیریت دانش فراهم آورند [.]31
ساعدي و یزدانی( )1388از طریق یک الگوي فرایندي نشان می دهند
که توسعه مدیریت دانش از طریق یک فرایند یادگیري چهار حلقه اي
محقق می شود به گونه اي که منابع سازمانی در طی این فرایند  ،ارتقا
یافته و به قابلیت ها و شایستگی هاي محوري سازمان تبدیل می شوند
[.]32
پیشینه تحقیق در خارج از کشور
علوی و ایدنر( )1999همكاري اجرايي را در برنامه توسعه اجرايي مورد
مطالعه قرار دادند اين برنامه شامل مالحظات آنچه مورد نياز موفقيت
سيستم مديريت دانش مي باشد همراه بود .آنها دريافتند كه موضوعات
سازماني و فرهنگي ارتباط تنگاتنگي با انگيزش كاربران براي اشتراك
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گذاري و بكارگيري دانش دارد .آنها همچنين دريافتند كه اندازه گيري
مزاياي سيستم مديريت دانش بسيار مهم است و همچنين داشتن
سيستمي يكپارچه براي طراحي تكنولوژي و پايگاه داده هاي پيشتيبان،
ارتباط ،جستجو و عمليات بازيابي حائز اهميت مي باشد [ .]33هولس
اپل و جوشی ( )2000فاكتورهايي را كه مديريت دانش را در سازمان
ها تحت تاثير قرار مي دهد مورد مطالعه قرار دادند .آنها دريافتند تعهد
مديريت ارشد و رهبري بسيار حائز اهميت مي باشد .عالوه بر آن عوامل
موثر ديگري همچون داشتن حمايت مالي كافي ،كارمندان با مهارت باال
و شناسايي منابع دانش نيز بسيار حائز اهميت مي¬باشند [.]34
بارنا ( )2003پروژه مديريت دانش را مورد مطالعه قرار داد .اين پروژه¬ها
داراي سطوح متفاوتي از موفقيت بودند .وي  2گروه از عامل هاي
موفقيت سيستم مديريت دانش را شناسايي كرد .عامل مديريتي اصلي
شامل رواج دادن فرهنگ اشتراك اطالعات در سازمان دانش ،تهيه
مخزن بهترين تجربيات بود و عامل ديگر موفقيت شامل بدست آوري
حمايت مديريت ارشد ،ساختن يك سازمان آموزنده ارائه آموزش هاي
ً
سيستم مديريت كيفيت و نهايتا مشخص كردن اهداف پروژه پياده سازي
سيستم مديريت دانش می¬باشد [.]35
روش تحقیق
روش تحقيق را ميتوان به عنوان مجموعهاي از قواعد ،ابزارها و راههاي
معتبر و نظاميافته براي بررسي واقعيتها ،كشف مجهوالت و دستيابي به
راهحل مشكالت دانست .اتخاذ روش تحقيق علمي تنها راه دستيابي به
دستاوردهاي قابل قبول و علمي است .مباحث مطرح شده در اين فصل
عبارتند از روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماري ،روشها و ابزار جمعآوري
دادهها ،روایی و پایایی و همينطور روش تجزيه و تحليل دادهها می باشد
[ .]36اين تحقيق به لحاظ اهداف ،کاربردی بوده و به لحاظ جمع آوری
دادهها از نوع توصیفی میباشد .به منظور جمع آوری دادهها از یک
مطالعه میدانی از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بیان استفاده
شده است .جهت جمع آوری دادهها در این رساله ،از پرسشنامه بر اساس
طیف لیکرت استفاده شده است .به منظور تحلیل دادهها ،ابتدا به وسیله
تحلیل عاملی مولفههای اندازه گیری هر یک از متغیرها تعیین شده و
سپس فرضیههای تحقیق به وسیله براورد رگرسیون آزمون میشوند.
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری دادهها ،پرسشنامه
میباشد .پرسشنامه عبارت است از فهرستی مدون از سواالت برای
جمع آوری دادهها از پاسخ دهندگان .کاربرد پرسشنامه در اندازه گیری
و ارزیابی رفتارهای گذشته ،طرز فکرها ،برداشتها و ویژگیهای پاسخ
دهنده است [.]37
در تحقیق حاضر به منظور جمع آوری دادهها ،از روش میدانی و از ابزار
پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده در آن ،لیکرت 5
گزینهای به شرح جدول  2بوده است:

ابزار اندازه گیری مدیریت دانش در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
می باشد که با استفاده از پرسشنامه همتی( )1389و همچنین مطالعات
مربوط به مدیریت دانش و بررسی پرسشنامه¬هاي مشابه تدوین گردیده
است .به منظور تهيه سواالت پرسشنامه با توجه به مطالعات انجام شده
و بررسي مفاهيم اصلي در ساختار مديريت دانش و نيز مطالعه الگوهاي
پيشنهادي ،ابتدا هر يك از مولفه هایی كه ممكن است مدیریت دانش
مهم باشند تهيه شدند و در نهايت براساس مولفه های منتخب ،گزينه
هایي تعيين شده به صورت سواالت پرسشنامه درآمدند .این پرسشنامه
دارا ی  30سوال بسته پاسخ می باشد.
پرسشنامه مديريت دانش با استفاده از پرسشنامه همتی( )1389طراحي
شده است .این پرسشنامه دارای  7گویه برای ایجاد دانش 7 ،گویه برای
ذخیره دانش 6 ،گویه برای اشتراک دانش 5 ،گویه برای بکارگیری
وبرای بهره وری اقتصادی ،براساس طیف  5گانه و به شکل جدول 3
می باشد.

برای سنجش روائی ،پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما قرار گرفت و از طریق
روایی محتوا ،توسط اساتید روایی¬سنجی نیز انجام و پس از تائید آنان توزیع گردید.
برای سنجش پایایی ،پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر،
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرارجدول  4محاسبه گردید [.]38

روش هایی آماری تجزیه و تحلیل داده ها شامل روش رگرسیون چندگانه ،آزمون
نرمال بودن (کولموگروف اسمیرنوف ) و آزمون خود همبستگی (دوربین – واتسون)
می باشد که به ترتیب در ادامه توضیح داده می شود.
با استفاده از رگرسیون چندگانه می توان میزان تأثیرات متغیرهای مستقل (مؤلفه
های مديريت دانش) را در متغیرهای وابسته (شاخص های بهره وري افتصادي
پروژه هاي دانش¬بنيان) سنجید .در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمون
رگرسیون ساده ،چندگانه ANOVA ،و جدول ضرایب جزئی استفاده می شود.
قبل از استفاده کردن رگرسیون چندگانه ،از ماتریس همبستگی برای تشخیص
شدت میان همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است .در مدل
رگرسیون چندگانه آزمون« ،دوربین» به اندازه گیری میزان خودهمبستگی باقی
مانده ی مدل ( )H0می پردازد این مقدار در فاصله بین  0تا  4است هر چند اعداد
بدست آمده به  2نزدیک تر باشد نشان می دهد که خود همبستگی کمتر است در
نتیجه جواب مدل رگرسیون به واقعیت نزدیک¬تر است.
یکی از فرض های رگرسیون نرمال بودن داده ها است .برای آزمون نرمال بودن
داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .این آزمون ،روش
ناپارامتری برای تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب
(نرمال) است .در آزمون  KSفرض صفری که آزمون خواهد شد ،توزیع مشاهدات
و توزیع مشخصی ( یا پارامتری معینی) است که با حدس و یا قرائت مختلف فکر
کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد [.]39
این آزمون از نوع غیرپارامتری ساده است که برای تعیین همگونی اطالعات
تجربی با توزیعهای آماری منتخب است ،بنابراین روش دیگری است که به منظور
بررسی برازش یک توزیع خاص برای یک سری داده های بدست آمده ،از یک
متغیر بکار می رود .پیش فرض این آزمون این است که کلیه مشاهدات (داده ها)
به صورت مستقل دارای یک توزیع مشترک باشند.
یکی دیگر از فرضهای رگرسیون عدم خودهمبستگی باقی مانده هاست .به عبارت
دیگر مدلی مناسب است که باقی مانده های حاصل از آن به هم وابسته نبوده و
یا به عبارتی تصادفی باشد .برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف
– اسمیرنوف استفاده شده است .برای این آزمون از آماره دوربین واتسون استفاده
شده است [.]40
آنالیز داده ها
براي اجراي يك طرح پژوهشي به روش علمي ،محقق با استفاده از ابزارهاي
مناسب ،اطالعات و شواهد كافي براي اندازه گيري و ارزيابي فراهم ميآورد و با
استفاده از روش هاي معين ،دادههاي گردآوري شده را تلخيص  ،تنظيم و طبقه
بندي ميكند و به صورت جداول و نمونه آماري نمايش ميدهد .به بيان ديگر،
اطالعات جمع آوري شده به منظور استنتاج صحيح آماري و توجيه و تفسير
دقيق ،مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .در مرحله تجزيه و تحليل ،اطالعات از
نظر مقايسه با يكديگر و با عوامل خارجي مورد آزمون قرار ميگيرد و تكليف رد يا
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قبول شدن فرضيه ها روشن ميگردد .با توجه به اينكه صرف حدس و گمان،
ايجاد يقين نميكند لذا با استفاده از روشهاي آماري و استداللي قياسي به
طريقه صحيح حدس و گمان بخردانه را تأييد و يا تكذيب نمود .در بخش روش
تحقیق ،روشهاي جمع آوري دادهها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و اطالعات الزم جهت آزمون فرضيهها فراهم گرديد .در اين بخش
نیز ،اطالعات جمع آوري شده به منظور يافتن پاسخ به سواالت تحقيق در قالب
اعداد ،نمودارها و جداول آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .اطالعات
جمعآوري شده شامل پاسخگویی شرکت های دانش بنیان به سواالت در مورد
مدیریت دانش و بهروری اقتصادی می باشد  .جدول فراوانی افراد نمونه به
لحاظ سطح تحصیالت نیز به فرم جدول  5می باشد.

چنانچه در جداول فوق مشاهده ميگردد بيشتر افراد در خصوص سواالت
مربوط گزينههاي زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده اند و اين بيانگر
رضايتمندي ايشان از مقياس هاي سنجيده شده ميباشد.
در ادامه به بررسي و تشريح جداول و اطالعات مورد استفاده جهت آزمون
فرضيههاي تحقيق پرداخته می شود .جهت انجام اين موضوع ابتدا ميبايست
شاخصهاي آماري مربوط به هر يك از متغيرها كه عبارتند از مدیریت دانش و
بهروری اقتصادی محاسبه گردد.
براي بررسي مشخصات عمومي و پايه اي متغيرها جهت برآورد و تخمين الگو
و تجزيه تحليل دقيق آنها ،برآورد آمارههاي توصيفي مربوط به متغيرها الزم
است .مهمترين مشخصه مركزي يك توزيع ،ميانگين و مهمترين مشخصه
پراكندگي آن واريانس توزيع ميباشد .به وسيله اين مشخصات ميتوان ديدي
كلي در مورد مقادير هر يك از متغيرها بدست آورد .در اين پژوهش مقدار آماره
هاي توصيفي متغيرهاي تحت بررسي طي جداول ارائه شده است.
همانطور كه از جدول  10مشاهده ميگردد ميانگين رتبه پاسخ هاي ارائه شده
به سواالت مربوط به مدیریت دانش در شركت  3،74است كه اين عدد بيش
از حد متوسط ( ) 3ميباشد و اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه بین
مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه وجود دارد.

در این بخش ابتدا به توزیع فراوانی پاسخ ها پرداخته می شود كه جهت سنجش
متغير مستقل وضع گرديده است و به تفصیل در جدول 6و  7و  8و  9آورده
.شده است

پیش از آنکه روابط بین متغیرها آزموده شود ،الزم است نرمال بودن متغیرها
بررسی شود .یکی از روش های بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر،
استفاده از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف است .نتایج این آزمون در جدول 11
ارائه شده است.
آیا متغیرهای طراحی شده دارای توزیع نرمال است؟
فرضیه صفر :متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.
فرضیه یک :متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند.

نتایج این آزمون نشان می دهد سطح معناداری متغیرهای تحقیق بیشتر از
 0.05است و همچنین باید خاطر نشان کرد نرم افزار  Spssطبق قضیه حد
مرکزی نتایج این پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است ،لذا فرضیه صفر
یعنی نرمال بودن متغیرها مورد تایید قرار می گیرد.
در اين قسمت جهت آزمون فرضيه هاي مذكور در تحقيق هر يك از فرضيه
ها را جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.
در ادمه به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته می شود .جهت آزمون تجزيه
و تحليل فرضيه فرعي اول ابتدا مفروضات رگرسيون مورد بررسي قرار رفت.
آزمون استقالل خطاها
تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول
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جهت آزمون استقالل خطاها ،آزمون دوربين – واتسون بعمل آمد كه
نتايج آن در جدول  12قابل مشاهده است.

چنانچه در جدول  15مشاهده ميشود با توجه به اينكه دوربین واتسون 1.8768
بوده و اين رقم بين  1.5تا  2.5است لذا فرض صفر پذيرفته ميشود كه اين
مطلب بيانگر استقالل خطاها از يكديگر ميباشد.
طبق فرضيه فرعي دوم ادعا شده بود كه بین ذخیره دانش با بهره وری اقتصادی
پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.اين فرضيه بصورت فرضيه
آماري زير ارائه مي شود.

چنانچه در جدول  12مشاهده ميشود با توجه به اينكه دوربین واتسون
 2.341بوده و اين رقم بين  1.5تا  2.5است لذا فرض صفر پذيرفته
ميشود كه اين مطلب بيانگر استقالل خطاها از يكديگر ميباشد.
طبق فرضيه فرعي اول ادعا شده بود كه بین ایجاد دانش با بهره وری
اقتصادی پروژه های دانش بنیان ارتباط معنا دار وجود دارد .اين فرضيه
بصورت فرضيه آماري زير ارائه ميشود.
چنانچه در جدول  16مشاهده ميگردد فرضيه فرعي دوم مورد آزمون قرار گرفته
كه ضريب همبستگي آن  0.63بدست آمده است كه با توجه به تقسيم بندي
مربوط به ضرايب همبستگي ،ضريب همبستگي بدست آمده باال است .و با توجه
به اینکه مشاهده ميگردد سطح ( )pبدست آمده  0.01ميباشد كه اين رقم کمتر
از  0.05ميباشد لذا فرض صفر پذيرفته نميشود.

چنانچه در جدول  13مشاهده ميگردد فرضيه فرعي اول مورد آزمون
قرار گرفته كه ضريب همبستگي آن  0.54بدست آمده است كه با توجه
به تقسيم بندي مربوط به ضرايب همبستگي ،ضريب همبستگي بدست
آمده باال است ولی سطح خطا بدست آمده  0.04ميباشد كه اين رقم
کمتر از  0.05ميباشد لذا فرض صفر پذيرفته نميشود.

چنانچه در جدول  14مشاهده ميگردد ضرايب رگرسيون محاسبه
گرديد .با توجه به اينكه سطح خطا کمتر از  0.05ميباشد لذا نتيجه
ميگيريم كه رابطه معنيدار وجود دارد.
تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم
آزمون استقالل خطاها
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جهت آزمون استقالل خطاها ،آزمون دوربين – واتسون بعمل آمد كه
نتايج آن در جدول زير قابل مشاهده است.

چنانچه در جدول  17مشاهده ميگردد ضرايب رگرسيون محاسبه گرديد .با توجه
به اينكه سطح خطا کمتر از  0.05ميباشد لذا نتيجه ميگيريم كه رابطه معنيدار
وجود دارد.
تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم
آزمون استقالل خطاها
فرضيه

جهت آزمون استقالل خطاها ،آزمون دوربين – واتسون بعمل آمد كه نتايج آن در
جدول زير قابل مشاهده است.

چنانچه در جدول  18مشاهده ميشود با توجه به اينكه دوربین واتسون 1.763
بوده و اين رقم بين  1.5تا  2.5است لذا فرض صفر پذيرفته ميشود كه اين
مطلب بيانگر استقالل خطاها از يكديگر ميباشد.
طبق فرضيه فرعي سوم ادعا شده بود كه بین به کارگیری دانش با بهره وری
اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.اين فرضيه بصورت
فرضيه آماري زير ارائه مي شود.

چنانچه در جدول  19مشاهده ميگردد فرضيه فرعي سوم مورد آزمون قرار
گرفته كه ضريب همبستگي آن  .5بدست آمده است كه با توجه به تقسيم بندي
مربوط به ضرايب همبستگي ،ضريب همبستگي بدست آمده باال می باشد .و
همچنین مشاهده می گردد سطح ( )pبدست آمده  0.00ميباشد كه اين رقم
کمتر از  0.05ميباشد لذا فرض صفر پذيرفته نميشود.

چنانچه در جدول  23مشاهده ميگردد ضرايب رگرسيون محاسبه گرديد.
با توجه به اينكه سطح خطا کمتر از  0.05ميباشد لذا نتيجه ميگيريم كه
رابطه معنيدار وجود دارد.
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اين رقم کمتر از  0.05ميباشد لذا فرض صفر پذيرفته نميشود.

تجزيه و تحليل فرضيه اصلی
آزمون استقالل خطاها

جهت آزمون استقالل خطاها ،آزمون دوربين – واتسون بعمل آمد كه نتايج
آن در جدول زير قابل مشاهده است.
چنانچه در جدول  20مشاهده ميگردد ضرايب رگرسيون محاسبه گرديد .با
توجه به اينكه سطح خطا کمتر از  0.05ميباشد لذا نتيجه ميگيريم كه رابطه
معنيدار وجود دارد.
تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم
آزمون استقالل خطاها

جهت آزمون استقالل خطاها ،آزمون دوربين – واتسون بعمل آمد كه نتايج آن
در جدول زير قابل مشاهده است.

چنانچه در جدول  21مشاهده ميشود با توجه به اينكه همبستگي بين خطاها
1.684بوده و اين رقم بين  1.5تا  2.5است لذا فرض صفر پذيرفته ميشود
كه اين مطلب بيانگر استقالل خطاها از يكديگر ميباشد.
طبق فرضيه فرعي چهارم ادعا شده بود كه بین مشارکت دانش با بهره وری
اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.اين فرضيه بصورت
فرضيه آماري زير ارائه مي شود.

چنانچه در جدول  24مشاهده ميشود با توجه به اينكه همبستگي بين
خطاها 2.376بوده و اين رقم بين  1.5تا  2.5است لذا فرض صفر پذيرفته
ميشود كه اين مطلب بيانگر استقالل خطاها از يكديگر ميباشد.
طبق فرضيه اصلی ادعا شده بود كه بین مدیریت دانش با بهره وری
اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.اين فرضيه
بصورت فرضيه آماري زير ارائه مي شود.

چنانچه در جدول  25مشاهده ميگردد فرضيه اصلي مورد آزمون قرار گرفته
كه ضريب همبستگي آن  0.67بدست آمده است كه با توجه به تقسيم بندي
مربوط به ضرايب همبستگي ،ضريب همبستگي بدست آمده باالمی باشد .و
همچنین مشاهده ميگردد سطح ( )pبدست آمده  0.00ميباشد كه اين رقم
کمتر از  0.05ميباشد لذا فرض صفر پذيرفته نميشود.
به عبارتی مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی در سطح معنی داری 99
درصد تاثیر مثبت دارد .ضریب تعیین  45درصد بیانگر انست که مدیریت
دانش 45درصد از تغییرات بهره وری اقتصادی را توضیح میدهد.
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چنانچه در جدول  22مشاهده ميگردد فرضيه فرعي چهارم مورد آزمون قرار
گرفته كه ضريب همبستگي آن  0.6بدست آمده است كه با توجه به تقسيم
بندي مربوط به ضرايب همبستگي ،ضريب همبستگي بدست آمده باالمی
باشد .و همچنین مشاهده ميگردد سطح ( )pبدست آمده  0.00ميباشد كه
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چنانچه در جدول  26مشاهده ميگردد ضرايب رگرسيون برای فرضیه
اصلی محاسبه گرديد .با توجه به اينكه سطح خطا کمتر از  0.05ميباشد
لذا نتيجه ميگيريم كه رابطه معنيدار وجود دارد.
با انجام رگرسیون چندگانه تاثیر مولفه ای مختلف مدیریت دانش بر بهره
وری در قالب جدول  27نشان داده میشود .بر اساس این جدول همه
مولفه های مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی تاثیر مثبت دارد و ضرایب
در سطح  99درصد معنی دار است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در فرایند هر تحقیق ،نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد ،چرا که نتیجه
گیریهای تحقیق می تواند مبنایی برای رفع مشکالت موجود و یا
بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد .پژوهش حاضر با
هدف»تأثیر مدیریت دانش بر روی بهره وری اقتصادی در شرکت های
دانش بنیان « انجام شده است و در این بخش با بررسی نتایج حاصل
از آزمون فروض وپیشنهادهایی برای تحقیق های آتی و محدودیت ها
و مشکالت تحقیق پرداخته خواهد شد .طبق فرضيه اصلی بین مدیریت
دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود
دارد اين نتيجه حاصل شد كه فرضيه اصلی تایید شد.
با توجه به آزمونها و تحلیلهایی که از روش رگرسیون و همبستگی در
قسمت تجزیه و تحلیل انجام شد ،ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی
متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادر هستند به میزان  45درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .از آنجا که دوربین واتسون برابر
 2.376است که بین  ١.٥و ۵.٢میباشد لذا؛ هیچگونه خود همبستگی
در مدل وجود ندارد وعالمت ضرایب بتای متغیر مشارکت دانش مثبت می
باشد که بیانگر رابطه ی مستقیم می باشد.
طبق فرضيه فرعي اول بین ایجاد دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های
دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد اين نتيجه حاصل شد كه فرضيه
فرعي اول تایید شد.
با توجه به آزمونها و تحلیلهایی که از روش رگرسیون و همبستگی در
بخش تجزیه و تحلیل انجام شد ،ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی
متغیرهای مستقل را نشان میدهد که قادر هستند به میزان  30درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .از آنجا که دوربین واتسون برابر
 2.341است که بین  ١.٥و ۵.٢میباشد لذا؛ هیچگونه خود همبستگی
در مدل وجود ندارد وعالمت ضرایب بتای متغیر ایجاد دانش مثبت می
باشد که بیانگر رابطه ی مستقیم می باشد.
طبق فرضيه فرعي دوم بین ذخیره دانش با بهره وری اقتصادی پروژه
های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.اين نتيجه حاصل شد كه
فرضيه فرعي دوم تایید شد.
با توجه به آزمونها و تحلیلهایی که از روش رگرسیون و همبستگی در
فصل ( )٤انجام شد ،ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای
مستقل را نشان میدهد که قادر هستند به میزان  40درصد تغییرات متغیر
وابسته را توضیح دهند .از آنجا که دوربین واتسون برابر  1.876است که
بین  ١.٥و ۵.٢میباشد لذا؛ هیچگونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد
وعالمت ضرایب بتای متغیر ذخیره دانش مثبت می باشد که بیانگر رابطه
ی مستقیم می باشد.
طبق فرضيه فرعي سوم بین به کارگیری دانش با بهره وری اقتصادی
پروژه های دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد اين نتيجه حاصل شد
كه فرضيه فرعي سوم تایید شد.

با توجه به آزمونها و تحلیلهایی که از روش رگرسیون و همبستگی در بخش
 4انجام شد ،ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان
میدهد که قادر هستند به میزان  25درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
از آنجا که دوربین واتسون برابر  1.763است که بین  ١.٥و ۵.٢میباشد لذا؛
هیچگونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد وعالمت ضرایب بتای متغیر به
کارگیری دانش مثبت می باشد که بیانگر رابطه ی مستقیم می باشد.
طبق فرضيه فرعي چهارم بین مشارکت دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های
دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد اين نتيجه حاصل شد كه فرضيه فرعي
چهارم تایید شد.
با توجه به آزمونها و تحلیلهایی که از روش رگرسیون و همبستگی در بخش 4
انجام شد ،ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان میدهد
که قادر هستند به میزان  37درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .از آنجا
که دوربین واتسون برابر  1.684است که بین  ١.٥و ۵.٢میباشد لذا؛ هیچگونه
خود همبستگی در مدل وجود ندارد وعالمت ضرایب بتای متغیر مشارکت دانش
مثبت می باشد که بیانگر رابطه مستقیم می باشد .با انجام هر پژوهش ،راه به
سوی پژوهشهای بعدی باز می شود و لزوم انجام تحقیقات بیشتری احساس
می گردد  .با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش و تكميل و گسترش تحقيق حاضر
موضوعات زیر برای انجام پژوهش توسط سایر محققان پیشنهاد می گردد:
در تحقيق های آتی عوامل دیگر مانند فناوری اطالعات رابه عنوان
•
یکی از عوامل مدیریت دانش در نظر بگیرند و تاثیر این عامل را بر روی بهره وری
اقتصادی را درنظر بگیرند.
در حوزه اقتصاد دانش محور و ایجاد و کاربردی شدن و نقش
•
شرکتهای دانش بنیان در پیشبرد اقتصاد تحقيقات كاملي صورت گيرد.
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