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با توجه به شتاب تحوالت، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانـش،   :چکیده
رود و مـدیریت اثـربخش دانـش     شـمار مـی   رقابتی بهتقویت مزیت  ترین منبع برای حفظ و راهبردی

مدیریت دانـش دارایـی نهفتـه در ذهـن افـراد را بـه        .استها  های سازمان ترین چالش یکی از جدی
هـا   گیـری  ی وسیعی از افرادی کـه در تصـمیم   طوری که مجموعه د، بهکن دارایی سازمانی تبدیل می

دنبـال بررسـی    این مقاله بـه  .ندکنبه این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده  ،دخیل هستند
 .اسـت شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مـدیریت دانـش در صـنعت خـودروی کشـور ایـران       

های اصلی مدیریت دانش از طریق بررسـی ادبیـات موضـوع، میـزان      لفهؤپس از احصای م ،بنابراین
هـا   در دو وضعیت موجود و مطلوب صـنعت خـودرو و میـزان شـکاف بـین آن      ها مؤلفهتوجه با این 

مـدیران   نفر از طبقات مختلف کارکنان و 120 پژوهش های هبرای آزمون فرضی  .مطالعه شده است
 بیـانگر نتایج تجزیه و تحلیل اطالعـات  . ای انتخاب شدند گیری طبقه صورت نمونه صنعت خودرو به

هـای مـدیریت دانـش     ن وضـعیت مطلـوب و موجـود در بـین مؤلفـه     بیشترین شکاف بیکه آن است 
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 مقدمه

ها همواره مورد توجه و محور تالش پژوهشـگران رشـته    عوامل موفقیت و اثربخشی سازمان
 ی صـاحبنظران عرصـه  پردازان و  دهه است که نظریه نزدیک به یک. ]2[ مدیریت بوده است

ایـن موضـوع مهـم کـه     . انـد  طرح موضوع مهمـی در سـازمان پرداختـه    سازمان و مدیریت به
  .]8[مختلفی قرار گرفته است  مدیریت دانش نام گرفته است، موضوع بررسی و مطالعات

به این معنی که ما نه خـود  . شود طور روز افزونی تبدیل به مدیریت دانش می مدیریت به
کنیم و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای  ه دانش آنان را مدیریت میبلک افراد،

های ارزشمند از طریق نیروی انسانی و به انجام رسـانیدن ایـن کـار     ایجاد امکان تولید دانسته
بیـان  صـاحبنظران معاصـر   . ]9[ کنـد وادار پـذیری شخصـی    طریقی که افراد را به مسئولیت به
 بـرای شـود و   کسـب مزیـت رقـابتی پایـدار محسـوب مـی       ی عمـده  که دانش، منبع کنند می

 یعنـوان فرصـت   توانـد بـه   ینـد مـدیریت دانـش مـی    آهـا بـه چنـین مزیتـی، فر     دستیابی سازمان
  .]11[ استراتژیک، مورد توجه قرار گیرد

مطمئن و با دوام مزیت رقـابتی،   یمنبعثباتی است،  در اقتصادی که تنها مورد با ثبات، بی
هایی موفق هستند که دانش جدید ایجاد کنند، آن را در  در این شرایط سازمان. دانش است

ن صورت فناوری و محصوالت جدید نشا سرعت آن را به دهند و بهگسترش سراسر سازمان 
مللـی بـوده   ال های ژاپنی در سطح بـین  ترین منبع رقابت شرکت آفرینی مهم دانش. ]19[دهند 
چنـین  آفرینـی سـازمانی بـه     دلیـل مهـارت و تخصـص در دانـش     های ژاپنی به شرکت. است

  ].20[اند  هایی دست یافته موفقیت
طـور خـاص نیـز از ایـن اصـل       طور کلی و صنعت خودروسازی به های صنعتی به سازمان
ور تبلـ  یتقریبـ طـور   بـه خود کـه   ی سبب ماهیت گسترده سازی بهصنعت خودرو. جدا نیست

دلیـل محـرک بـودن بـرای صـنایع       بـه  واسـت  مجموعه دستاوردهای بشر در صنایع مختلف 
  .ای برخوردار است مختلف و همچنین نیاز عمومی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه

دنبال بررسی وضعیت مدیریت دانش در صنعت خودروی ایـران   بنابراین این پژوهش به
  .استبا اهداف زیر 

 در وضعیت موجودمدیریت دانش در صنعت خودرو میزان توجه به  بررسی) 1
  در وضعیت موجودایجاد دانش در صنعت خودرو  بررسی میزان توجه به) 1-1
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  در وضعیت موجوددانش در صنعت خودرو  نگهداری بررسی میزان توجه به) 1-2
  در وضعیت موجوددانش در صنعت خودرو  تسهیم بررسی میزان توجه به) 1-3
  در وضعیت موجوددانش در صنعت خودرو  بررسی میزان توجه به کاربرد )1-4

  در وضعیت مطلوبمدیریت دانش در صنعت خودرو میزان توجه به ) 2
  در وضعیت مطلوبایجاد دانش در صنعت خودرو  بررسی میزان توجه به) 2-1
  در وضعیت مطلوبدانش در صنعت خودرو  نگهداری بررسی میزان توجه به) 2-2
  در وضعیت مطلوبدانش در صنعت خودرو  تسهیم بررسی میزان توجه به) 2-3
  در وضعیت مطلوبدانش در صنعت خودرو  کاربرد بررسی میزان توجه به) 2-4

  تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودرو ) 3
ینـده مـورد توجـه    ای فزا گونـه  به 1990ی  های مدیریت دانش در دهه مطالعات و بررسی

دانـش بـر خـالف    . مطرح استمبحث مدیریت دانش حدود ده سال است که  گرفته وقرار 
دانـش از  . ]2[آید و موضـوعی اجتمـاعی اسـت    وجود می اطالعات و داده، در ذهن انسان به

 هـا و  خلـق ایـده  (تخیـل   ی ، اطالعـات و قـوه  )تجربه گذشته، شـهود و نگـرش  (تعامل بینش 
. هـا و آمارهـای خـام هسـتند     هـا، انـدازه   ها، واقعیت داده. ]23[شود ناشی می) بینی آینده پیش

هـا و   داده. اسـت دار امعنـ  شـکل  هـا بـه   تحلیل، پردازش و سـازماندهی داده  ی اطالعات نتیجه
دانـش  . اطالعات صرفاً اشکالی هستند که باید خارج از مغز دریافت و منتقل یا ذخیره شوند

العـات بـر اسـاس درک و فهـم شخصـی      تفسـیر اط  ی نتیجه دانش. فقط در مغز وجود دارد
شود که اطالعات تحلیـل شـده و بـرای تقویـت و توانمنـد       دانش زمانی تولید می. ]25[است
موجه است که ظرفیـت پدیـده را    باوری ،دانش. ]31[دن اقدامات راهبردی استفاده شودکر

  ].13[دهد ربخش افزایش میبرای اقدام اث
یندی است کـه  آحکمت فر. ]15[در حکمت اهمیتی اساسی دارند ها ها و احساس ارزش

. شـود  شود و بـین خـوب و بـد قضـاوت مـی      داده می تشخیصآن درست از غلط  ی وسیله به
حکمـت کـه چهـارمین     ].30[خصایص بشـری و انسـانی اسـت    طور انحصاری از بهحکمت 

ظرفیت قضـاوت   اندیشی، از نظر لغوی دانایی، ژرف ،دهد سطح مدیریت دانش را شکل می
ار و درست در حاالت مرتبط با زندگی و رفتار و درستی و استحکام قضاوت در انتخاب ابز
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هـای معنـوی    حکمت به بهترین وجه از طریق مدل اخالقی فضیلت .اند اهداف تعریف کرده

  .]32[هایی است یا محصول چنین فضیلت استزیرا خودش چنین فضیلتی  ؛شود درک می
رخـی از صـاحبنظران آن را جـزء سـطوح مـدیریت دانـش مطـرح        مورد دیگـری کـه ب   
مهارت حاصل تجربه، تربیت و آموزش است کـه از همـان آغـاز و     .استاند، مهارت  کرده

  ].3[شود ر شخص ایجاد میتدریج، طی مدت زمان طوالنی د به

  مزایای مدیریت دانش
  : دکرتوان به موارد زیر اشاره  از مزایای مدیریت دانش می 

   .گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی توانایی سازمان در سرمایه :ه داراییتوسع
  .کار گرفت ها به خدمات و فرآوردهدردهد، دانش را  به سازمان اجازه می :افزایش محصول
سازد تا توجه کانونی و خـدمت بـه مشـتری را افـزایش      سازمان را قادر می :مدیریت مشتری

  . دهد
از طریق توانـایی بخشـیدن بـه سـهیم      :ها در بخش سرمایه انسانی گذاری سرمایهگیری کار به

 ]. 7[های یاد گرفته شده  شدن در درس
  .کندسازد تا تخصص حیاتی خود را حفظ  سازمان را قادر می :جلوگیری از افت دانش

  های اثر بخش گیری برای تصمیمدسترسی به دانش مورد نیاز  :گیری بهبود تصمیم
کننـد  دهد، از کار خود درک بهتـری   به کارکنان اجازه می :پذیری پذیری و انطباق انعطاف
  .های جدید مطرح کنند حل و راه

درک هـا و بـازار و رقابـت را    ن، دیـدگاه مشـتریا سـازدتا   ها را قادر می انسازم :مزیت رقابتی
  .کنند
  .گیرند انجام می فرآیندها با کارآمدی بیشتر :ها ها و کارایی جویی صرفه
  . شوند های جدید مشخص می بازارها و فرصت :های جدید فرصت

  .هندنشان دها واکنش  آن اسایی کند و بهتواند تغییرات را شن سازمان می :تغییر و نوآوری
  .آورد عمل می به کاراتری از منابع انسانیبرداری  سازمان بهره :گیری بهترمنابع انسانیکار به

  . ]1[کاری کاهش دوباره کیفیت بهبود یافته وکارایی و حس مسئولیت، :گویی افزایش پاسخ
های مشـکل،   مدیریت دانش تکنولوژی است که با تمرکز و تأکید بر دانش در موقعیت

سـاختاریافته و   یمـدیریت دانـش رویکـرد   . ]33[ پـردازد  در یک سیستم به حل مشـکل مـی  
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عنـوان دارایـی    نفـوذ دانـش بـه   برداری و  ریزی شده برای مدیریت ایجاد، تسهیم، بهره برنامه

ست که توانایی، سرعت و اثربخشی شرکت را در تحویل محصوالت و خـدمات  اسازمانی 
آنچـه از  ]. 29[کنـد   سـب و کـار تقویـت مـی    برای رضایت مشتریان همراستا با اسـتراتژی ک 

آن است که مـدیریت دانـش نیـاز بـه ابزارهـای       ،آید دست می ها به هزاران تجربه از سازمان
های بیشتر ندارد، بلکه نیازمند دیـدی جدیـد بـرای     شتری برای گردآوری اطالعات و دادهبی
هم پیوستن اطالعات مجزایی است کـه بیـنش افـراد را ارتقـا بخشـیده و اقـدام را سـرعت         به

شـود کـه هریـک از افـراد      مفهوم اصلی مدیریت دانش به این صورت ارایه می]. 26[ بخشد
بدانند چیزی را که هریـک از   کارگیرند و همه دانند، آن را به یبدانند چیزی را که همگی م

 آن را فـرا گیـریم   دانـیم،  کارگیرند و همه بدانیم چیـزی را کـه نمـی    آن را به ،دانند افراد می
سسـه  ؤاست که طی آن دانـش سـازمانی از دانـش اعضـای م     یندیآمدیریت دانش فر. ]21[
  ].34[ آید وجود می به

اسـت کـه در    انجـام شـده  مدیریت دانش  ی زیادی نیز در زمینه ایه هو مطالع ها پژوهش
مـدیریت   ی انجام شـده در زمینـه   های هترین و جدیدترین مطالع این بخش چند مورد از مهم

  .شود بررسی میتر،  دانش در ایران و سایر کشورها دقیق
: ای را بـا عنـوان فرهنـگ سـازمانی و تسـهیم دانـش       مطالعه العلوی، المرزوغی و محمید

اعتماد  مانندآن است که عواملی  نتایج بیانگر. عوامل کلیدی موفقیت در بحرین انجام دادند
هـا و فرهنـگ سـازمانی     های اطالعاتی، پـاداش  بین شخصی، ارتباطات بین کارکنان، سیستم

خود امکاناتی را  ی نوبه و این بهکنند  نقش مهمی را در تعریف روابط بین کارکنان بازی می
 ].13[کند  موانع تسهیم دانش فراهم می جهت غلبه بر
. دکردنـ های دانشـی را بررسـی    ای روابط فرهنگ سازمانی با فعالیت درمطالعه الی و لی

هـای مـدیریت    هایی کـه برنامـه   های دانشی را در سازمان بر اجرای فعالیت مؤثر ها عوامل آن
سسـاتی  ؤمآن است که  بیانگرنتایج حاصل . اند، مورد توجه قرار دادند دهدانش را اختیار کر

  ].24[اشند فرهنگ کارآفرینانه داشته ب باید ،گیرندهای دانشی را اختیار می  که فعالیت
 هـای دفـاعی اسـترالیا    در سـازمان  دانش ی مدیریت مطالعه در پژوهشی به مارش و جونز

شـان را  یاهنظر شد تا خواسته ،داوطلب شرکت کننده 60از  در این پژوهش. دکردن مبادرت
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شـود،   در سازمان دانش چگونه خلق سازماندهی و در دسترس قرار داده مـی  اینکهمورد  در

ی  در قالـب چهـار مقولـه    تفاسـیر داوطلبـان  . کننـد  ، بیانشود استفاده می و تشریک و تسهیم
 فرهنگـی  در بعـد  .اسـت  هشـد  بنـدی  اساسی؛ فرهنگی، سازمانی، فنـاوری و یـادگیری طبقـه   

 مـدیریت دانـش شناسـایی    بر سر اجرای عمده عنوان یکی از موانع به مقاومت در برابر تغییر
شــغلی  راهبــرد اســتخدام مبتنــی بــر تخصــص و مهــارت ی در بعــد ســاختاری، توســعه. شــد
مین منـابع از خـارج، در بعـد یـادگیری     أتـ  پیامـدهای بلندمـدت  ی  و مطالعه ریزی شده برنامه
در بعـد فنـاوری،   و دانـش   مـدیریت  برای توسعه ابزاری عنوان اء یادگیری غیر رسمی بهارتق

 مـدیریت  منظور اجرای برنامـه  یندهای سازمانی بهآو فر فرهنگی از فناوری در بافت استفاده
با اهداف روشـن پیشـنهاد    ای های مباحثه و گروه و شنود های گفت اتاقک و نیز ایجاد دانش

  ].27[شده است 
، هنـگ سـازمانی  ی بـین مـدیریت دانـش و فر    پژوهشی تحت عنوان رابطه در هولوزکی

نتـایج ایـن   . کـرده اسـت  ی جریان مدیریت دانش را بررسـی   عوامل فرهنگی حمایت کننده
آن است که اعتماد بـه افـراد سـازمان، دادن آزادی عمـل، تشـویق افـراد بـه         بیانگر پژوهش

موجب تالش بیشتر افراد برای  سای سازمانؤر طرفپذیری از  نوآوری و حمایت از ریسک
 ].22[شود  و تسهیم دانش در سازمان می کسب، خلق، توسعه

های موجود در اجرای مدیریت دانـش اشـاره    چالش در پژوهش دیر و دونو به برخی از
هـا، مـدیریت    رایج در سـازمان  های فرهنگ: است شرح زیر به پژوهشنتایج این . شده است

. شـناخت صـحیح از مـدیریت دانـش و منـابع آن وجـود نـدارد       . کنـد  نمـی  دانش را تـرویج 
ینـدهای مـورد نیـاز بـرای     آفر. ها در سنجش منافع مالی دانش توانایی الزم را ندارند سازمان

را در اجرای مدیریت دانـش ندارنـد    مدیران تعهدات الزم. اند مدیریت دانش طراحی نشده
]18.[  

تـایج  ن .مدیریت دانش پرداختند مؤثرنگی در اجرای نع فرهبه بررسی موا دالنگ وفاهی
در در اجرا و حفظ مدیریت دانـش   مؤثر ارتباطات سازمانی این پژوهش بیانگر آن است که
  ].17[کند  سازمان نقش کلیدی ایفا می
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 و عمل با توجه به نقـش  نظریهی بین مدیریت دانش را در  فاصله گوپتا و گووینداراجان

سـاختار   نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه    . انـد  کـرده فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش مطالعـه  
وجـود سیسـتم   . پـذیر باشـد   کند کـه انعطـاف   سازمانی منعطف به مدیریت دانایی کمک می

دهی سالم و دقیق در تشویق افراد برای کسـب، خلـق، تقسـیم و انتشـار دانـش نقـش        پاداش
  ].20[ دارد ناپذیریانکار ضروری و 

هـای کـاری در    مدیریت دانـش را در تـیم   ی عوامل تسهیل کنندهالجوردی و خانبابایی 
از بین شش ویژگـی   ،دهند نشان می پژوهشهای این  یافته .دان کردهبانک کشاورزی مطالعه 

ینـد مـدیریت دانـش اثـر     آترین عاملی کـه بـر روی کـل فر    های کاری مهم موردنظر در تیم
  ].9[اد در تیم است د، وجود فضای اعتمگذار می

است،  انجام شدهی مدیریت دانش  های زیادی که در زمینه و پژوهش ها هبا وجود مطالع
های مختلفی به  مفهوم واحدی از مدیریت دانش حاصل نشده است و صاحبنظران از دیدگاه

ر تعریـف  های فعلی، ناشی از ابهاماتی است کـه د  بخش زیادی از ناهماهنگی. نگرند آن می
هـای زیـر را    مؤلفـه ها و مرور ادبیات موضوع  از بررسی آن پژوهشگر. ]2[نهفته است  دانش
 .ه استکرددر صنعت خودرو انتخاب   مطالعه برای

هـای جدیـد    هایی که باعث ورود دانش تمام فعالیت): خلق و کسب دانش(ایجاد دانش 
 .دهد رتقا میبه سازمان شده و ظرفیت یادگیری افراد را ا

هـایی کـه دانـش را در سـازمان      فعالیـت : دانـش )حفظ، سـازماندهی، ذخیـره  ( رینگهدا
  .شود ده و موجب تبدیل دانش غیرمکتوب و ذهنی به دانش مکتوب و مدون میکرماندگار 

هـایی کـه بـا جریـان      فعالیت): ی دانش نشر، توزیع، انتقال، ترویج و مبادله(تسهیم دانش 
  .در ارتباط استا گروهی به فرد یا گروه دیگر دانش از شکلی به شکل دیگر، یا از فردی ی

هـای   دیـدن آثـار دانـش در برنامـه    ): برداری از دانـش  کارگیری و بهره به(کاربرد دانش 
   ].6[ مهارت اشخاصلی آن در های روزمره سازمان وتج کالن و فعالیت

مـدیریت   شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلـوب این پژوهش به دنبال بررسی  
  .استزیر  های فرضیهر صنعت خودروی ایران با دانش د

  . در صنعت خودرو در وضعیت موجود به مدیریت دانش توجه شده است )1
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  .به مدیریت دانش توجه شود بایددر صنعت خودرو در وضعیت مطلوب  )2
در صنعت خودرو بین وضعیت موجود و مطلوب مـدیریت دانـش شـکاف وجـود      )3

  .دارد

  روش پژوهش
از نظر هـدف   ،انجام یافته است 1388تا پاییز  1386زمانی پاییز  ی این پژوهش که در دوره 

 آوری اطالعات که در آن جمع استپیمایشی  ـ  کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی
تـرین ابـزار گـردآوری اطالعـات،      عمـده . اسـت  انجـام شـده  به روش میـدانی   هعمدطور  به

که بر اساس مبانی نظـری موضـوع تنظـیم شـده      پاسخ است بسته ی محقق ساخته ی پرسشنامه
محاسبه شـده اسـت کـه بیـانگر پایـایی و همسـانی        0.972ضریب آلفای کرونباخ آن . است

 ی برای حصول اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامه، ویـرایش اولیـه  . استدرونی پرسشنامه 
دانشگاه توزیع شد تـا راجـع بـه محتـوای      تادانراهنما و مشاور و برخی از اس انداآن بین است

برای کمی کردن . ه دهندیالزم را ارا هایهای مورد نظر پیشنهاد آن و توان سنجش شاخص
ی آماری  جامعه. ده استای لیکرت استفاده ش گزینه کیفی پرسشنامه از طیف پنج های الؤس

  .هستندطبقات مختلف کارکنان و مدیران صنعت خودرو  این پژوهش،
اسـتفاده   )های احتمالی گیری یکی از انواع نمونه(ای گیری طبقه از نمونهپژوهش در این  

های مختلف، کارگران و کارمنـدان، سرپرسـتان و    بدین صورت که از بین طبقه. شده است
ی حجـم نمونـه    یسان و مدیران صنعت خودرو و بر اساس محاسـبه ن، کارشناسان، رئالئومس

  .اند ها انتخاب شده گویی به سئوال برای پاسخنفر  120تعداد
 بـرای ای،  تـک نمونـه   t پـژوهش از  هـای  هها، برای آزمون فرضی در تجزیه و تحلیل داده

تعیین شکاف برای های مدیریت دانش از آزمون فریدمن و  ها و شاخص مؤلفهبندی  اولویت
   .ستاستفاده شده ا SPSS افزار نرم و مستقل T بین وضع موجود و مطلوب از آزمون

  های پژوهش یافته
  .شود در صنعت خودرو در وضعیت موجود به مدیریت دانش توجه می :فرضیه اول

  :داردشرح زیر  این فرضیه چهار فرضیه فرعی به
  .شود توجه میایجاد دانش  به وضعیت موجود در در صنعت خودرو) 1-1
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  .شود توجه میدانش  نگهداری به وضعیت موجود در در صنعت خودرو) 1-2
  .شود توجه میدانش  به تسهیم وضعیت موجود در در صنعت خودرو) 1-3
  .شود توجه میدانش  کاربرد  به وضعیت موجود در در صنعت خودرو) 1-4

در مـورد فرضـیه اصـلی     H1، فـرض  01/0داری امشاهده شده در سطح معن t با توجه به 
  ).1 جدول(شود  میاول و چهار فرضیه فرعی مربوط به آن رد 

  ای توجه به مدیریت دانش در وضعیت موجود تک نمونه t آزمون .1جدول
p درجه آزادی t های مدیریت مؤلفه میانگین

 وضعیت موجود  وضعیت موجود دانش 
000/0 119  44/6- دانش ایجاد  49/2
000/0 119 31/5- 62/2  نگهداری دانش
000/0 119 10/5-  تسهیم دانش 60/2
000/0 119 20/6- کاربرد دانش 48/2
000/0 119 25/6- 55/2 مدیریت دانش

  
  .شود به مدیریت دانش توجه می طلوبدر صنعت خودرو در وضعیت م :فرضیه دوم

  .داردشرح زیر  این فرضیه چهار فرضیه فرعی به
  .شود توجه میایجاد دانش  طلوب بهوضعیت م در در صنعت خودرو) 1-1
  .شود توجه میدانش  نگهداری بهطلوب وضعیت م دردر صنعت خودرو) 1-2
  .شود توجه میدانش  طلوب به تسهیموضعیت م در در صنعت خودرو) 1-3
  .شود توجه میدانش  طلوب به کاربردوضعیت م در در صنعت خودرو) 1-4

فرضـیه اصـلی    در مـورد  H1، فـرض  01/0داری امشاهده شده در سطح معنـ  t با توجه به
  ).2 جدول(شود  یید میأآن تدوم و چهار فرضیه فرعی مربوط به 
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 جه به مدیریت دانش در وضعیت مطلوبای تو تک نمونه t آزمون .2جدول

p درجه آزادی t  های مدیریت دانش مؤلفه میانگین
 وضعیت مطلوب  وضعیت مطلوب

000/0 119 47/26   ایجاد دانش 26/4
000/0 119 42/22 21/4 نگهداری دانش
000/0 119 11/22   تسهیم دانش 17/4
000/0 119 58/22   کاربرد دانش 14/4
000/0 119 55/26 19/4  مدیریت دانش

 

مـدیریت دانـش    طلـوب وضـعیت م  بین وضـعیت موجـود و  در صنعت خودرو  :فرضیه سوم
  .شکاف وجود دارد

داری ابنـابراین در سـطح معنـ    شـود؛  أییـد مـی  در مورد فرضیه اصلی سوم نیز ت H1فرض 
توان گفت در صـنعت خـودرو بـین وضـعیت موجـود و مطلـوب مـدیریت دانـش          می 01/0

بیشترین شکاف بین وضع موجـود و مطلـوب مـدیریت دانـش صـنعت      . شکاف وجود دارد
های ایجاد و کـاربرد دانـش وکمتـرین شـکاف مربـوط بـه        مؤلفهترتیب مربوط به  خودرو به

  .)3 جدول(استتسهیم و نگهداری دانش 
   مطلوب در صنعت خودرو مستقل وضعیت موجود و t آزمون .3جدول

 ها عوامل و مؤلفه
میانگین نمره نظرات
 در وضعیت موجود

میانگین نمره نظرات
 در وضعیت مطلوب

 P مستقل t تفاوت میانگین

  ایجاد دانش
  نگهداری دانش 

  تسهیم دانش
  کاربرد دانش

 مدیریت دانش 

49/2 
62/2  
60/2  
48/2  
55/2 

26/4 
21/4  
17/4  
14/4  
19/4 

77/1-   
59/1-  
57/1-  
66/1-  
65/1- 

19/19-  
65/17-  
65/16-  
89/16-  
30/19- 

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0 

از آزمون فریدمن  های مدیریت دانش ها و شاخص مؤلفهبندی  در این پژوهش برای رتبه
در مـورد   01/0بنـدی در سـطح    داری رتبـه امعنـ  بیـانگر نتایج این آزمون . استفاده شده است

هـای   بنـدی شـاخص   رتبـه . اسـت های مدیریت دانش در وضعیت موجود  ها و شاخص مؤلفه
بنــدی  ولــی رتبــه اســت،دار امعنــ 01/0مـدیریت دانــش نیــز در وضــعیت مطلــوب در ســطح  

در بـین   ،دهنـد  نتـایج نشـان مـی   . دار نیسـت امعنـ  01/0های مـدیریت دانـش در سـطح     مؤلفه
بـه   مقابـل ترتیب به کـاربرد و ایجـاد دانـش و در     ه بههای مدیریت دانش کمترین توج مؤلفه

  ).4جدول(ن توجه به نگهداری دانش شده است ها بیشتری مؤلفهنسبت سایر 

www.edub.irwww.edub.ir
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  گیری نتیجه
بـه ایجـاد،    در صنعت خـودرو توجـه   ،دهد ها نشان می های حاصل از تجزیه تحلیل داده یافته

  .کمتر از میزان مورد نیاز بوده استطور کلی مدیریت دانش  نگهداری، تسهیم، کاربرد و به
های  مؤلفههای مدیریت دانش کمترین توجه به ترتیب به  در صنعت خودرو از بین مؤلفه
بیشترین شکاف بین وضعیت مطلـوب و موجـود در بـین    و  کاربرد و ایجاد دانش شده است

  .استترتیب مربوط به ایجاد و کاربرد دانش  های مدیریت دانش به مؤلفه
ترتیب به حمایت مالی و ارتبـاط   ایجاد دانش کمترین توجه به مؤلفههای  شاخص در بین

هـا و ایجـاد    ها جهت استفاده از نتایج آن منسجم شرکت با مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه
نگهـداری دانـش، حمایـت از     مؤلفـه بـاال بـردن سـطح دانـش کارکنـان،       بـرای هایی  مشوق

و ثبـت و ضـبط تجربیـات مـدیران و کارکنـان و       هـای فکـری شـرکت    دانشگران و سـرمایه 
هـای گذشـته، تسـهیم دانـش، پـاداش، تشـویق و        هـا و شکسـت   های ناشی از موفقیـت  درس

ارزیابی عملکرد براساس میزان تسهیم دانش و جریان آزاد اطالعات در سازمان و در مـورد  
ری هـای برگــزا  ترتیـب بــه شـاخص   کــاربرد دانـش کمتـرین توجــه بـه    مؤلفـه هـای   شـاخص 
هـای   تعداد نـوآوری به عمل رساندن دانش در اختیار افراد و  ی های آموزشی، نحوه کارگاه

بیشــترین توجــه بــه  بایــدایجــاد دانــش  مؤلفــههــای  در بــین شــاخص. شــده اســت کارکنــان
هایی جهـت بـاال بـردن سـطح دانـش       های جذب افراد صاحب دانش و ایجاد مشوق شاخص

های حمایت از دانشگران و  نگهداری دانش به شاخص مؤلفههای  کارکنان، در بین شاخص
روز رسـانی دانـش شـرکت بـا توجـه بـه تغییـر و         های فکری شرکت و همگامی و به سرمایه

تســهیم دانــش، بــه  مؤلفــههــای  هــای شــرکت، در بــین شــاخص تحــوالت محیطــی و برنامــه
نـان بـه   های استفاده از خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دسترسـی کارک  شاخص

دانش فنی روز و پاداش، تشویق و ارزیابی عملکرد براساس میـزان تسـهیم دانـش و در بـین     
های انگیزه و پاداش بـرای اسـتفاده از دانـش و     کاربرد دانش، به شاخص مؤلفههای  شاخص

 .ها و محصوالت جدید شود طرحتعداد 
  .دشو ه مییاصلی زیر اراهای پیشنهادتوجه به نتایج با 

طـور کلـی مـدیریت دانـش در صـنعت       یجاد، نگهداری، تسهیم، کـاربرد و بـه  توجه به ا
هایی جهت باال بردن سـطح دانـش کارکنـان و جـذب افـراد صـاحب        خودرو، ایجاد مشوق
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دانش در سازمان در راستای ایجاد دانش در سازمان، ایجاد انگیزه و پـاداش جهـت اسـتفاده    

د در سازمان در راستای کـاربرد دانـش   ها و محصوالت جدی از دانش و افزایش تعداد طرح
های فکری شرکت در راستای نگهـداری دانـش    در سازمان، حمایت از دانشگران و سرمایه

در سازمان، تشویق و ارزیابی عملکرد براساس میزان تسـهیم دانـش در شـرکت در راسـتای     
توجـه بـه    تسهیم دانش در سازمان، توجه ویژه به ایجاد و کاربرد دانش در صنعت خودرو با

هـای مـدیریت دانـش، اتخـاذ      مؤلفـه زیاد بین وضعیت موجـود تـا مطلـوب در بـین      ی فاصله
  .تدابیری جهت تسهیم بیشتر دانش در سازمان
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