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 چکيده

 وينح به. شود مي محسوب سازمان هر براي رقابتي منابع ترين مهم از يكي دانش مديريت

 مرحله به و كسب را دانش سريعتر هرچه بتوانند كه هايي شركت كه معتقدند بسياري كه

 يرهزنج سطح به رقابت امروزه. بود خواهند تر موفق رقابتي بازار يك در برسانند كاربردي

 يتمدير ابزار از ها زنجيره اين عملكرد بهبود براي ها شركت و است شده منتقل تامين هاي

 نشدا مديريت هاي زيرساخت نقش بررسي دنبال به پژوهش اين. كنند مي استفاده دانش

 و ٥٧٣ آماري جامعه. باشد مي فروشگاه هاي زنجيره اي تامين زنجيره عملكرد بهبود در

 هدف نظر از پژوهش اين. باشد مي شركت اين كاركنان و مديران از نفر ٥٨٣ ماريآ نمونه

. است شده استفاده كرنباخ آلفاي از پايايي بررسي براي پژوهش اين در. باشد مي كاربردي

 افزار نرم از ها داده تحليل براي و بود ساخته محقق ي پرسشنامه ها دادع آوري جمع ابزار

SMART PLS انساني، منابع متغير كه داد نشان پژوهش هاي يافته. شد گرفته بهره 

  .است داشته تاميين زنجيره عملكرد بر را تاثير بيشترين به ترتيب فناوري و سازماني فرهنگ

مديرت دانش، زيرساخت هاي مديريت دانش، زنجيره تامين،  :يديکل واژگان

 .عملكرد زنجيره تامين
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 4فوژان خليلی، 3فؤاد وجدانی، 2احسان علمداري ،1مهدي نجف زاده

 .دانشجوي دكتراي فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه مالك اشتر ٥
 .كارشناسي ارشد مديريت زنجيره تأمين )لجستيك( 2
 .دكتراي مديريت بازرگاني ٥
 .شگاه پيام نور تهراندان ، كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 احسان علمداري

 عملکرد بهبود در دانش مدیریت مؤلفه هاي نقش بررسی

 فروشگاه هاي زنجيره اي تأمين زنجيره

 ٥٥/٥2/٥٥3٨تاريخ دريافت: 

 2٥/2/٥٥33تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه
 كرده ملزم رقابتي مزيت منظوركسب به دانش روزرساني به و اكتساب به را ها شركت روزي،ام محيط در سريع تغييرات

پيشگامي  براي دار اولويت ي برنامه و ضروري نياز مثابه به را سازماني دانش مديريت موفق دنيا، هاي شركت رو، (. ازاين6است)

 پتانسيل و ماهيت بيني پيش به دهد مي امكان ها زمان(. دانش به سا٥3داده) قرار توجه كانون در پذيري، رقابت عرصه در

 گيري، كارايي تصميم كيفيت در ها سازمان به دانش، انتشار و دهي سازمان اكتساب، توانايي .بپردازند تغييرات بالقوه تجاري

 مي كند. كمك ها هزينه كنترل و مشتريان رضايت ها، هزينه

 دشوار آن واقعي ارزش (. زيرا شناخت21٥٣است)اگييال، انگيز چالش و شوارد بسيار فرايندي دانش مديريت اين، وجود با

 بر .شود منجر رقابتي مزيت ايجاد به كه است نحوي به دانش مديريت مطلوب كارگيري و به پذيرش آن، از تر دشوار و است

 ني،سازما كالن راهبرد جاي به ار مديريت دانش مسئله مديران از بسياري ها، گذاري سرمايه گونه اين نامطلوب نتايج اساس

 دانش، مديريت هاي سيستم سازي پياده هاي ابتكار از درصد ٨1 است داده مطالعات نشان. گيرند مي نظر در زودگذر شكلي به

 (.6است) شده مواجه شكست با نفعان ذي مدنظر هاي قابليت نشدن دليل برآورده به

 سازمان براي رقابتي به مزيت دستيابي و مديريتي تصميمات اتخاذ تجه منبع ترين مهم عنوان به دانش رابطه اين در

 آيد.  مي حساب به كنند مي اجرا را متعددي هاي پروژه كه هايي

 موفق هايي سازمان اين اما در است، كرده رو روبه مختلفي هاي چالش با را ها سازمان امروز، دنياي در سريع تغييرات

 مديريت .كنند استفاده خود نفع به شده ايجاد هاي از فرصت نوين هاي فناوري و تيمديري ابزارهاي كمك به كه هستند

 .ابزارهاست اين از يكي دانش

 نمايش و پااليش دهي، انتخاب، سازمان جستجو، سامانمند فرايند را دانش مديريت دانش مديريت اصطالحات فرهنگ

 بهتري درک و بصيرت سازمان و شود اصالح و يابد بهبود ي خاص زمينه در كاركنان درک كه طريقي به داند مي اطالعات

 از قسمتي مهمي كه هاي تخصص و اطالعات تا كند مي كمك ها سازمان به دانش مديريت كند. خود كسب تجربيات از

 وزيعت دهي، سازمان انتخاب، شناسايي، را دارند سازمان وجود در ساختار بدون حالت يك به معموالً و هستند سازمان حافظه

 ازمانس پذيري رقابت بر كه است حياتي عاملي تأمين بهبود زنجيره تغيير حال در هميشه هاي محيط نمايند. براي منتقل و

 .است گذار اثر ها

 

 بيان مسئله

 هك را متعددي عوامل پژوهشگران. باشد مي شركت تأمين زنجيره عملكرد بهبود مديران هاي دغدغه ترين اصلي از امروزه

 است رذك قابل. باشد مي دانش مديريت عوامل اين از يكي كه اند كرده مشخص را دارد تاثير تامين زنجيره عملكرد بهبود بر

 .  است گرفته قرار توجه مورد تامين زنجيره مباحث در بتازگي دانش مديريت بحث كه

 راتژياست ي عرصه تأمين رهزنجي مديريت. است جديدي مديريت ي شيوه امروز، صنعتي محيط در تأمين زنجيره مديريت

 تمديري توسعه با. دارد امروز رقابتي شدت به كار و كسب محيط در ها سازمان موفقيت روي مستقيم اثر كه است كليدي

 قطعات، و مواد جريان مثل فاكتورهايي و هزينه روي سنتي تأمين هاي زنجيره. است كرده تغيير نيز آن مضمون تأمين، زنجيره

 اردد گذشته به نسبت تر سريع پاسخ به نياز بازار امروزي جهان در اما داشتند تأكيد مالي هاي جريان و عاتياطال هاي جريان

 رقبا به تنسب رقابتي مزيت داشتن امروزي جهان در بقا كليد. نيست ها فعلي نيازهاي پاسخگوي سنتي فاكتورهاي مديريت و

 مارش به امروزي جهان در مهمي مبحث عملكرد بهبود بنابراين است، يضرور امري عملكرد بهبود رقابت، براي طرفي از. است

 رايب گوناگوني ابزارهاي و عوامل. نيست مستثنا امر اين از امروز جهان هاي ويژگي از يكي عنوان نيزبه تامين زنجيره آيد مي

 رب عالوه تامين هاي زنجيره مروزها. است دانش مديريت ابزارها اين از يكي. است شده شناخته تأمين زنجيره عملكرد بهبود

 جاداي باعث توانند مي ناملموس منابع اند. شده متمركز نيز دانش مثل ناملموس هاي دارايي روي ملموس، هاي دارايي و منابع

 نجيرهز پيكربندي شهرت، مثل عوامل از وسيعي رنج پوشش براي" ناملموس منابع" عبارت كلي طور به. شوند رقابتي مزيت

 (.24رود) مي كار به سازماني فرهنگ و كاركنان معلومات و دانش ،تأمين
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 سبك هاي فعاليت كه آنجائي از. كردند نگاه تأمين زنجيره رقابتي مزيت عنوان به دانش اشتراک به( 2114) هارچ و داير

 ان،كاركن با قوي تارتباطا ايجاد وسيله به رقابتي مزيت حفظ شده منتقل تأمين زنجيره سطح به سازمان سطح از كار و

 .  است مديران روي پيش چالش كنندگان تأمين و مشتريان

 مواد ،كار نيروي حاضر عصر در. رساند ياري را ما هدف اين به دستيابي در تواند مي دانش مديريت مناسب استراتژي يك

. دهنمو ارزش ايجاد ذهني و يزيكيف هاي سرمايه ها سازمان در. دارد محوريت دانش بلكه نيستند اصلي منابع سرمايه يا خام

 رد ذهني سرمايه نوع دو اين سازي يكپارچه و تعامل كه باشد مي دانش وسرمايه انساني سرمايه از متشكل ذهني سرمايه

 انشد مديريت شناخت و توجه بدون مختلف هاي سيستم استقرار لذا. است ضروري عملكرد بهبود و وري بهره كردن بيشينه

 مديريت مقوله دو تلفيق و استفاده شناخت، ها سازمان اصلي ي دغدغه باشد، داشته را الزم كارايي تواند مين ها سازمان در

 (.٥2) باشد مي سازمان رقابتي مزيت حفظ راستاي در زنجيره مديريت و دانش

 

 مبانی نظري و ادبيات پژوهش
 دانش مدیریت

 اام اند، بوده آن از گيري بهره دنبال به و داشته توجه فكري هاي سرمايه اهميت به اعصار تمام در موفق، مديران اگرچه

 ازمان،س منافع حداكثر براي و مناسب طور به آمده دست به دانش كه نداشت وجود تضميني و نبود يافته سازمان ها تالش اين

 بلكه است نشده ذخيره داده هاي پايگاه در شركت، يك دانش ي سرمايه درصد ٨٣ حدود عالوه به.  شود گذاشته اشتراک به

 .دارند قرار شخصي هاي رايانه روي موجود هاي فايل ديگر و گسترده صفحات متني، اسناد الكترونيكي، پست در

 مهارت و مهم اطالعات انتقال و انتشار سازماندهي، انتخاب، شناسايي، در سازمانها به كه است فرايندي دانش مديريت

 هيساختارد اين.  رساند مي ياري دارند، وجود سازمان در يافته ساختار صورت به و ستنده سازمان ي سابقه از بخشي كه هايي

 (.٥٥)سازد مي پذير امكان را بهتر گيري تصميم و راهبردي ريزي برنامه پويا، يادگيري مسائل، كارآمد و اثربخش حل دانش،

 كاردانشي، چون جديدي مفاهيم و اند كرده آغاز را دانش روند به پيوست مختلف هاي شركت و ها سازمان اخير، سالهاي در

 واژگان ناي كارگيري به با دراكر پيتر.  است روند اين يافتن شدت از حاكي دانشي، هاي سازمان و دانش مديريت كارگردانشي،

 نظريه اين اساس بر دارد حاكميت ذهن قدرت بازو، قدرت جاي به آنها در كه دهد مي ها سازمان از جديدي نوع ايجاد از خبر

 رتيبت اين به.  باشند برخوردار بيشتري دانش از كه باشند داشته پيشرفت و توسعه انتظار توانند مي جوامعي آينده در

 قادر كه يابد مي دست هايي توانمندي به دانشي سازمان. باشد مهم دانش ي اندازه به تواند نمي طبيعي منابع از برخورداري

 فضاي و شرايط امروزه و هستند روبرو نويني هاي چالش با ها سازمان گونه اين.  بسازد عظيم قدرتي اندک، نيروي از است

 بيشتر رايب كه اي گونه به است، تغيير حال در سرعت به فضا اين.  است شده متغير و پيچيده پيش از بيش سازمانها رقابتي

 عدم وضعيت نيز دانش مستمر تغييرات آنهاست قتطبي توان و گويي پاسخ سرعت از بيش مراتب به سرعت اين ها سازمان

 اين كه داده قرار مداوم تغيير حالت در را بازارها دانش، پايان بي جريان است آورده وجود به ها سازمان براي جديدي تعادل

 (.٣) كند مي مستمر تغييرات به ملزم را ها سازمان امر

 باشد. مي ها سازمان در دانش از استفاده تشويق در آن كليدي نكته كه است، اجتماعي فرايند يك دانش مديريت

 از يناش بيشتر توافق عدم اين.  ندارد وجود دانش مديريت تعريف بر توافقي كه كنند مي بيان ،( 211٥) توربن ارنسونو

 ي رمايهس ترين مهم به زيرا است، مهمي موضوع دانش، مديريت. باشد مي دانش يعني تركيب دوم جز در ابهام و پيچيدگي

 فكري هاي دارايي به انساني هاي سرمايه تبديل با دانش مديريت و شود مي مربوط فكري هاي سرمايه يعني سازماني ارزشمند

 (.٧) كند مي ارزش ايجاد سازمان براي يافته، سازمان
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 دانش مدیریت هاي زیرساخت انواع
 انسانی منابع

.  رندگذا مي تسهيم به نموده خلق را دانش كه هستند كاركنان اين.  دارند قرار دانش مديريت فرآيند مركز در كاركنان

 رد دانش گيري شكل اوليه عامل به يي سازمان منافع تامين جهت در آن از استفاده و دانش به داده تبديل توانايي درواقع

 نآ بررسي به بخش اين در ،دانش مديريت فرآيند در با ساختار در اي حرفه نقش به توجه با. است ساخته مبدل ها سازمان

 .سازد مي متأثر را سازمان در دانشي فرآيندهاي كه شود مي پرداخته هايي ويژگي از دسته

. رود مي شمار به سازمان در دانش مديريت فرآيند گسترش در مهم گامي توانمند انساني نيروي از برخورداري شك بدون

 ازمانس در دانش مديريت فرآيند پيشبرد براي انساني منابع مديريت مناسب هاي شيوه تعيين منظور به كه مطالعاتي در

 مان،ساز در سازي تيپ بر تأكيد نيز و توانمندسازي هاي برنامه اجراي با تا شود مي توصيه مديران به است گرفته صورت

 ترتيب اين به و نمايند ايجاد خود كاركنان در را خالقيت و گروهي كار توانايي عمل، استقالل و قدرت چون هايي ويژگي

 ،آموزش طريق از تا شود مي توصيه مديران به همچنين. دهند افزايش را نوآوري و جديد هاي فرصت شناخت براي آنها ظرفيت

 رب موجود ادبيات در.  دهند افزايش تخصصي هاي زمينه در نيز و سازماني مختلف هاي زمينه در را خود كاركنان توانمنديهاي

 (.26) است شده تأكيد دانش مديريت فرآيند خصوص در زير موارد به توجه لزوم

 و هنمود درک را مختلف مسائل ميان ارتباط تا دهد مي امكان افراد به كه است توانمندي نوعي خالقيت:  فردي خالقيت

 ايده ينا.  يابند دست ترباال اتر ارزش با و جديد هاي ايده به و دهند تغيير ناپيوسته هاي شيوه به و كيفي صورت به را آنها

 هاي شيوه ايجاد و دانش گسترش امكان و شوند با گستر امكان و شوند مي هايي نوآوري گيري شكل به منجر خود جديد هاي

 راداف اين.  است مستعد انساني نيروي از سازمان مندي بهره مستلزم سازماني خالقيت.  كند مي فراهم را انديشيدن نوين

 عتقدم من وود. نمايند مي تعقيب خود اهداف مصرانه كه هستند يادگيري مشتاق و خطرپذير انگيزه، با هوشمند، كاركناني

 را زير هاي ويژگي و برخوردارند باالتري ازخالقيت سايرين به نسبت هستند برخوردار دروني كنترل مركز از كه افرادي است

  .اند برشمرده خالق افراد براي

 

 جدید هاي ایده طرح در نامحدود توانایی
پريشاني  و آشفتگي به شدن دچار بدون خاص موقعيت يك در شكست و موفقيت كليدي عوامل بررسي و شناسايي توانايي

 .مشكالت براي مناسب راهكارهاي ارائه منظور به مسئله حل فرآيند در شدن وارد توانايي

 مي ياري جديد دانش خلق در را سازمان صصانمتخ كه فردي هاي ويژگي از يكي: تي شكل هاي مهارت از برخورداري

 دانشي افزايي هم به خود تعامالت در تا دهد مي امكان آنان به ها مهارت اين. است شكل تي هاي مهارت از برخورداري دهد،

 هب كهبل است برخوردار تخصصي زمينه يك در عميقي دانش تنها نه است برخوردار شكل تي مهارت از كه فردي.  يابند دست

 ندفرآي در شكل تي مهارت با افرادي. كند مي درک نيز را ها زمينه ساير و خود تخصصي زمينه ميان موجود ارتباطات خوبي

 شاخصه ميان ارتباط و بوده برخوردار نظري و عملي دانش تلفيق توانايي از آنان زيرا هستند ارزش با بسيار سازمان دانش خلق

 ود،خ عملياتي هاي توانايي دادن گسترش ضمن توانند مي ها آن دليل همين به كنند يم درک خوبي به را علمي مختلف هاي

 (.26) نمايند خلق سازمان در جديدي دانش و نموده تلفيق يكديگر با را سازمان دانشي هاي دارائي

 ستا بديهي.  ستا اجتماعي تكامل و شخصي بلوغ هرگونه خمير و تعامل بستر ارتباط:  ارتباطي مهارتهاي از برخورداري

 مدهع انديشمندان زعم به.  بود نخواهد پذير امكان دانش خلق و كسب تصور ارتباطي، هاي مهارت از كاركنان برخورداري بدون

 .باشد مي متفاوت عقايد و آرا تحمل و مؤثر بيان مؤثر، شنود شامل ارتباطي هاي مهارت ترين

 مديريت هبهين نحوي به را منابع تا كند مي كمك كاركنان به يالتتحص افزايش كه است باور اين بر گالسر: تحصيالت

 مورد و نموده بيني پيش باالتري دقت با را ها فعاليت نتايج و كنند پيدا دست خود قبلي هاي دانسته از بهتري درک به نمايند،

 توانايي بر اي مالحظه قابل نحو به كه دهد مي قرار افراد اختيار در را صريح دانش از منابعي تحصيالت. دهند قرار نظارت

 بيان در االب تحصيالت داراي افراد كه است داده نشان تحقيقات الشيخ و سليمان تحقيقات طبق. گذارد مي تأثير فرد شناختي
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 ينا هستند، برخوردار ديگران به نسبت باالتري توانايي از ديگران احساسات درک و مؤثر ارتباطات برقراري خود، احساسات

 و ها روش ارائه و خلق نيز دليل همين به و برده سؤال زير را امور انجام معمول هاي روش خود همكاران ديگر از بيش افراد

 .است بيشتر آنان سوي از جديد هاي ايده

 اناركنك كه است آن بر كلي تصور رو، اين از. است نشده ثبت و ضمني دانش نوع از غالباً سازمان كاركنان دانش: تجربه

 هب نحوه از مناسب درک از برخورداري همچنين و تخصصي دانش غني ذخاير از برخورداري دليل به باالتر كاري تجربه داراي

 و عنو تنوع ،كنند مي ايفاء سازمان دانش انتقال و خلق فرآيند در را مهمي نقش - مختلف هاي عرصه در خود دانش كارگيري

 يك رد مختلف هاي دانسته و اطالعات با افرادي حضور .سازد متاثر را سازماني دانش اندتو مي نيز سازمان انساني منابع سطح

 بيان به. شود مي منجر جديد دانش خلق نهايت در و دانش و اطالعات تبادل به تعادل، ايجاد و تعارضات افزايش موجب گروه

 آنان براي اطالعات تبادل از حاصل سود ميزان ،باشند برخوردار مشابه دانشي از سازمان اعضاء تمامي كه صورتي در ديگر

 حسط و نوع در تنوع كه دهد مي نشان شده انجام مطالعات.  كاهد مي كاركنان ميان اطالعات تبادل از خود كه يابد مي كاهش

 . دارد سازمان در شده خلق دانش ميزان با دار معني و مثبت اي رابطه سازمان انساني منابع

 بي هگفت پيش موارد از صحبت سازمان، در انساني هاي سرمايه انگيزش وجود بدون گفت بتوان جرات به شايد: انگيزش

 را سازماني عمناب ساير بهينه كارگيري به و پيشرفت و رشد زمينه خود توان و تمايل با كه است انساني نيروي اين.  باشد مورد

 اديم جبران خاطر به ديگر بخشي و تجهيزات و منابع نبودن يلدل به انگيزه اين از بخشي است بديهي. نمود خواهد فراهم

 .بود خواهد خدمات

 

 سازمانی فرهنگ
 با مايو التون زمان آن در.  شد شروع ٥3٥1 هاي سال اوايل از سازماني فرهنگ زمينه در اوليه هاي پژوهش و مطالعات

(. 23) دادند انجام الكتريك وسترن شركت در اريك گروه هاي فرهنگ زمينه در را مشاهداتي( شناس انسان يك) وارنر كمك

 اياعض ادراكات نظير رفتارهايي بررسي به شناسان انسان و روانشناسان شناسان، جامعه الگو، و نمونه مطالعه آن دنبال به

 مانيساز فرهنگ حوزه در جوسازماني سازه از ها پژوهش بيشتر. پرداختند سازماني يادگيري و مشترک هاي نگرش سازمان،

 ،٥3٨1 دهه اوايل در.  نكردند تصديق را ها پژوهش اين منافع و كاربرد كامل طور به مديران دوره اين طي در.  يافتند تكامل

 و سازماني فرهنگ اهميت زمينه در مديران آموزش موجب و نمودند احياء را رشته و حوزه اين كتابها، ترين پرفروش از تا دو

 از Z ريتئو و موفقيت و تعالي جستجوي در: از بودند عبارت كتاب دو اين گرديدند سازگاري يتقابل و وري بهره بر تأثيرش

 سايت ادگار توسط كه جديدي مفاهيم شامل رهبري و سازماني فرهنگ درباره ها پژوهش از اساسي اي مجموعه هنگام، آن

 .شدند منتشر است، شده معرفي

 .است شده تعريف متعددي نويسندگان توسط كنوني ادبيات در سازماني فرهنگ واژه

 روهگ دروني انسجام و خارجي سازگاري مشكالت زيرا گيرند، مي ياد گروه اعضاي كه مشترک اساسي مفروضات از الگويي

 صحيح روش عنوان به اساس اين بر و آيد مي نظر به معتبر آنها ديدگاه از كه كند مي كار خوب اندازهاي به و نموده حل را

 جوسازماني و فرهنگ دانشمندان. شود مي آموخته سازماني جديد اعضاي به مشكالت آن با رابطه در احساس و كرتف ادراک،

 فرهنگ تعاريف از برخي.  پردازند مي كنند، مي تجربه را سازمانشان سازماني اعضاي كه هايي روش درک و بررسي به دائماً

 به انيسازم فرهنگ معتقدند كويين و كامرون.  دارند اجتماعي الوده هايش ديگر برخي و اند شده بنا انساني پايه بر سازماني

 نمايانگر فرهنگ ، دارد اشاره سازمان، در موجود تعاريف و جمعي خاطرات انتظارات، اساسي، پنداشتهاي نامشهود، هاي ارزش

 افراد كه است ايدئولوژي نوعي ويجتر كننده منعكس فرهنگ.  اند گرفته قرار اينجا پيرامون چگونه اشياء كه است نكته اين

 غلبا و كرده فراهم نانوشته قوانيني ، كند مي منتقل كاركنان به هويت از حسي فرهنگ،.  اند پذيرفته شان واحدهاي درون

 آنها كه را اجتماعي هاي سامانه ثبات و كنيم اداره و مديريت را سازمان چطور كه اند؛ زمينه اين در نشده بيان رهنمودهايي

 (.٥6) دهيم ارتقاء كنند، مي بيان
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 ارتباطات و اطالعات فناوري
 يريكارگ در به ها سازمان موفقيت موجب و نموده متحول را دانش تسهيم و دانش به نسبت ها سازمان نگاه بسياري عوامل

 ايه فناوري طريق دانش از به گسترده و وسيع بسيار دسترسي مهم بسيار موارد از يكي اما شود، مي دانش مديريت راهبرد

 و اطالعات خاص فناوري طور و به فناوري كه دارد مي بيان موضوع ادبيات هاي بخش اكثر وجود، اين با است جديد اطالعاتي

 وعين فناوري اگرچه. است دانش مديريت هاي راهبرد برنامه براي كليدي تواناسازي فناوري نيست، دانش مديريت ارتباطات،

 . ودش مي ديده اطالعات انتشار و تغيير ذخيره، كسب، ابزار ترين عنوان مؤثر به هنوز دانش است، تمديري براي تواناسازي

 وانندت دانش مي كردن آشكار وسيله به اوال: سازند مي فراهم را دانش مديريت براي عمده قابليت دو اطالعات هاي فناوري

 هاي خصصت افراد با كه كند مي كمك اطالعات فناوري ياثان و كنند ايجاد گيري تصميم پيشتباني يا خبره سيستم نوعي

 شيوه هب ارتباطي و هاي اطالعاتي فناوري. شود فراهم آنها سريع ارتباط امكان و بگيرند قرار يكديگر فعاليت جريان در خاص

 .گذارد مي تاثير دانش مديريت بر مختلفي هاي

 كه در كند مي تسهيل اي گونه به را دانش تبادل و سازي ذخيره سريع، آوري جمع ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري

 .است نبوده پذير امكان وجه هيچ به گذشته

 جزء به صورت جزء به كه شود مي دانش مختلف اجزاء شدن منسجم و ادغام موجب ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري

 .شود مي مختلف سازمان هاي بخش بين ارتباطات در موجود موانع رفتن بين از موجب انسجام اين. دارند جريان

 (.22) شود دانش مي كارگيري به و ذخيره انتقال، خلق، روشهاي همه تقويت موجب ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري

 

 سازمانی ساختار
 ساختار ، تغيير مراحل تمامي در.  است رفته پيش تكامل جهت در مشخص مرحله چندين طي در مديريت پارادايم

 كيلتش را سازماني فرايندهاي و تصميمات چارچوب سازماني، ساختار كه آنجائي از و است داشته قرار توجه كانون رد سازماني

 مشاغل و افراد آن اساس بر كه است روشي و شيوه بيانگر سازماني ساختار (.2٥) است بوده تغيير اوليه محرک خود دهد، مي

 بين روابط و اجزاء از سازمان يك. گردد مي فراهم سازماني امور انجام مكانا كه اي گونه به درآمده، نظم به سازمان يك در

 يياجزا بلكه است نشده ايجاد ادارات و ها تيم هاي گروه افراد، نظير سخت اجزاء از صرفاً ساختار اين.  است شده تشكيل آنها

. دهند يم تشكيل را سازمان هاي فعاليت اساس كه هستند روابط اين.  گيرد برمي در نيز را سازماني اجزاء بين روابط نظير نرم

 و تام. كنند مي تعريف انسجام و پيچيدگي رسميت، اقتدار، تمركز تجسم عنوان به را ساختار( ٣41:٥3٨6) دروج و ميلر

 نيسازما اعضاي ميان كاري رويه هاي و مسئوليت قدرت، آن طبق كه روشي عنوان به را سازماني ساختار( 211٥) همكارانش

 رب كاركنان كه روشي و ديده تدارک را اقتدار و اي وظيفه روابط سازماني ساختار. كنند مي تعريف شود، مي داده تخصيص

 :كند مي تعقيب را عمده هدف دو سازماني ساختار هر. كند مي تعيين قبل از را كنند مي كار آن اساس

 .شوند مي جمع گردهم كار يك اثربخش اجراي براي كساني چه كه دهد نشان

 دهد. مي گزارش باالتر سطح كدام به كسي چه سازماني، مراتب سلسله در كه دهد نشان

 استاكر و زبرن مثال عنوان به. است شده بندي طبقه مختلفي هاي شيوه به اند شده ايجاد سازماني ساختار در كه تغييراتي

 در نويسندگان برخي ارگانيكي و مكانيكي ساختار :از اند بارتع كه اند كرده بندي طبقه دسته دو به را ها سازمان( ٥36٥)

 سازماني تارساخ زمينه در پيشين مطالعات. اند نگريسته فرآيند و ارگانيسم ماشين، مثابه به را ها سازمان تر، گسترده سطحي

 المث براي ،شوند مي يفتوص سازماني ساختار مختلف انواع آن اساس بر كه دارند تاكيد بعدي سه چارچوب يك بر معموال

 ارچوبچ كه برد پي توان مي وجود اين با. كند مي تعريف تمركز و وظيفه مراتب، سلسله بعد سه اساس بر را ساختار شاين

 اين وراي كه نامحسوسي انرژي و دهد مي توضيح سازمان در را رسمي ساختار نخست وهله در شاين موردنظر ساختاري

 ناشي رسمي غير روابط يا غيررسمي سازمان از معموالً پنهان انرژي اين .دهد نمي نشان يابد، مي جريان ساختاري چارچوب

 .كند مي ايفا محور فرآيند هاي سازمان جديد ناشي برخي در را بارزي نقش و شود مي
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 ايه سازمان وحصر حد بي كوشش است كرده مطرح سازماني ساختارهاي زمينه در را جديدي نيازهاي دانشي اقتصاد

 ستيابيد براي تالش ارتباطي، اطالعاتي هاي فناوري كارگيري به مشتريان، به جديد خدمات و محصوالت ارائه زمينه در كنوني

 زمانيسا محيط در سريعي تحوالت و تغيير موجب... و رقابتي مزيت ترين مهم عنوان به دانش از استفاده برتر، كيفيت به

 وفقيتم تضمين و حيات تداوم محيطي، تحوالت تغيير اين با رويارويي براي نگر اينده هاي سازمان نتيجه در.  است گرديده

 اننش را پارادايمي تغيير نوعي تحوالت، اين.  اند پرداخته گسترده سطح در خود سازماني ساختار تجديد به خويش آينده

 ساختارهاي حذف و نمودن كمرنگ به شروع گرايي فرايند به گرايي وظيفه از گرايش تغيير با ها سازمان آن در كه ميدهد

 .اند كرده گرايي تخصص و مراتبي سلسله كنترل اي، وظيفه

 به ار دانش بتوانند سازمانها اينكه براي.  باشد دانش مديريت موفقيت مانع يا و مشوق تواند مي سازمان دروني ساختار

 واحدها، بين اطالعات جريان نحوه رسميت، تمركز، ميزان و باشند برخوردار مناسبي ساختار از بايد كنند، اداره مؤثر طور

 قال،انت خلق، بر مستقيماً آنها ويژگي و وضعيت كه هستند مهمي ساختاري عوامل...  و سازمان محرمانه مدارک و اسناد وضعيت

 . است تأثيرگذار سازمان در دانش كارگيري به و سازي ذخيره

 گونگيچ و ابعاد اين مجموعه. شود مي تركيب گفته پيش سنتي ابعاد با كه دارد وجود ديگري ابعاد رسمي، بعد بر عالوه

 .نمايند مي ترسيم را دانش مؤثر مديريت و اقتصاددانشي عصر هاي چالش كه آنهاست تعامل

 تامين زنجيره  و دانش مديريت

 زنجيره ي تامين، مديريت توسعه ي با. است جديدي مديريت شيوه ي امروز، صنعتي محيط در تامين زنجيره مديريت

 و اطالعات قطعات جريان و مواد جريان مانند عواملي و هزينه بر سنتي تامين هاي زنجيره است كرده تغيير نيز آن مضمون

 ويگ پاسخ سنتي، عوامل مديريت . شود داده پاسخ بازار نياز به تر سريع بايد امروز، جهان در اما. داشتند تأكيد مالي جريان

 رقابت، رايب طرفي از. است رقبا به نسبت مزيت رقابتي داشتن بقا، كليد شرايطي چنين در. نيست ها زنجيره فعلي نيازهاي

 تنيس مستثني امر اين از جديد عصر هاي پديده از عنوان يكي به نيز تامين زنجيره ي است ضروري امري عملكرد بهبود

 ستا دانش مديريت ابزارها اين از يكي است شده شناخته تامين ه يعملكرد زنجير بهبود براي گوناگوني ابزارهاي و عوامل

(4.) 

 عه يمطال كنند با مي استفاده يكديگر مقابل در رقابتي اهرمي عنوان به تامين زنجيره ي از ها شركت رقابت، عرصه در

 هب دانش مديريت كه د داردوجو آن در بالقوه صورت به فراواني دانش و اطالعات كه ميشود مالحظه تامين زنجيره ي ساختار

 عنيي نامشهود حياتي منبع از با استفاده شركتها موفقيت اين دهد جهت دانش اين به ميتواند مفقوده حلقه ي يك عنوان

 به نتامي زنجيره ي در دانش چگونه كه است اين مساله درک بر محققان توجه اكنون ميشود برجسته تامين زنجيره ي دانش

 ع،مناب از درست استفاده ي چرخه، زمان مانند كاهش نتايج مختلفي تامين زنجيره ي دانش ميشود رمنج عملكردي تفاوت

 نقش دانش، مند نظام گذاري اشتراک به طريق از دانش مديريت كند مرتبط مي هم به را همكاري و تجهيزات به دسترسي

 بر را دانش مديريت كلي اثرات بررسيها از بسياري كه درحالي دارد تامين مانند زنجيره ي تركيبي سازمانهاي در را بزرگي

 جاريت عمليات فرايند با مطابق دانش مديريت اجزاي مطالعه ي كه باورند اين بر محققان اثبات رسانده، به تامين زنجيره ي

 .كرد خواهد كمك آن كردن كاربردي به زنجيره ي تامين،

 يرگيو با تحليل و مطرح را توسعه افزايش براي تامين زنجيره ي در دانش مديريت اثربخش ارزيابي چگونگي (211٨) لي

 پردازد. مي تامين در زنجيردي دانش كردن عملياتي و شايستگي ايجاد براي آن از استفاده بيان به دانش مديريت هاي

 تنها انشد .دارد تمركز نيز دانش چون هم نامشهود منابع بر بلكه مشهود منابع بر تنها نه تامين ي زنجيره سازي يكپارچه

. باشد يم دارا را ي تامين زنجيره اعضاي براي روزافزون ترقي و پايدار رشد ايجاد رقابتي، مزيت ي ارائه قابليت كه است منبعي

 نان،كارك توانمندسازي دانش، نتايج خلق جمله از. آيد مي شمار به تامين هاي زنجيره اول اولويت دانش مؤثر خلق نتيجه، در

 را هدف اين به دستيابي دانش مديريت بر صحيح مبتني راهبرد يك. (2٧) باشد مي سهام ارزش افزايش و مشتريان رضايت

 از بسياري. شود مي محسوب تامين ي زنجيره اهميت پيشرفت در يك دانش مديريت به بيشتر ي تكيه و كرده تسهيل

(. ٥6بخشد) مي بهبود را تامين ي زنجيره عملكرد ؤثريم طور اطالعات به گذاشتن اشتراک به كه دهد مي نشان تحقيقات
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 وردم در خصوص به دانش، مديريت وظايف ترين اصلي از دانش، ي و ارائه كارگيري به ذخيره، سازي، يكپارچه كسب دانش،

 ي رهيزنج يك در دانش مديريتي سازي پياده سازماني، درون هاي تفاوت و ها به پيچيدگي توجه با.  باشد مي ضمني دانش

 كاريهم هاي مكانيزم و ها سياست ها، روش راهبردها، پي در محققان از بسياري علت همين به.  باشد پيچيده مي بسيار تامين

 وبيچارچ مثال پيراموتو عنوان به هستند. تامين زنجيره در دانش مديريت سازي پياده جهت فناورانه هاي زيرساخت و همچنين

 يك تامين زنجيره. است گذاري كرده پايه اينترنتي سريع ارتباط پايه بر تامين ي زنجيره يايپو و خودكار بندي پيكره براي

 عضويت مختلف هاي زنجيره در كه همواره مختلف هاي سازمان از است اي شبكه.  است شونده تطبيق ي پيچيده سيستم

 انندتو مي و دارند ها عامل ديگر با مختلفي طو شراي هستند مستقل كه آيند مي شمار به عاملي مانند اعضا از يك هر. دارند

 اشتراک به ها زنجيره اين در سختي به دانش دليل (. به همين24) باشند خود ناهمگون و پويا محيط با تعامل و ارتباط در

 نجيرهز پوياي و پيچيده طبيعت با مديران مجموع در.  شود مي بهينه استفاده شكل به و شود مي سازماندهي شود، مي گذارده

 رب و عامل بر مبتني دانش مديريت چارچوب همكاران، و ژانگ هستند. روبرو در آن كنترل و بيني پيش ضرورت و تامين ي

 ايه شركت كنندگان، تامين شامل تامين زنجيره ي اعضاي تمام پيشنهادي چارچوب اين در.  اند ارائه داده اينترنت ي پايه

 دانش و اتاطالع گذاري اشتراک به و اينترنت طريق از يكديگر با ارتباط امكان كنندگان مصرف و فروشان كننده، خرده توليد

 تامين ي دانش زنجيره بندي جمع و مصاحبه مشاهده، طريق از دانش آوري جمع پيشنهادي چارچوب اين در.  هستند را دارا

 (.2٨) پذيرد مي انجام دانشي مهندسين توسط و

 دانش نيز مانند ناملموس دارايي بر ملموس، دارايي و منابع بر عالوه تامين هاي زنجيره امروزه شد بيان كه طور همان

 رايب منابع ناملموس عبارت كلي طور به.  شوند رقابتي مزيت ايجاد باعث توانند مي ناملموس منابع (.2٨) اند شده متمركز

 كار هب سازمان فرهنگ و معلومات كاركنان و انشد تامين، زنجيره ي بندي پيكره شهرت، مانند عوامل از وسيعي طيف پوشش

 .باشد مي تامين ي زنجيره رقابتي مزيت عنوان به دانش (. اشتراک٥٧) رود مي

 هرقابتي ب مزيت حفظ است، شده منتقل تامين زنجيره ي سطح به سازمان سطح از كار كسب و فعاليتهاي آنجاكه از

 روي شچالش پي دستي، پايين و باالدستي شركاي و مشتريان كنندگان، مينتا كاركنان، با قوي ارتباطات ايجاد وسيله ي

 (.4رسانند ) ياري هدف اين به دستيابي به ميتواند دانش مديريت مناسب راهبرد يك است مديران

 ستا تسهيل كرده را سازماني دانش كارگيري به و انتقال سازي، ذخيره ايجاد، اطالعات، فناوري ابزارهاي پيشرفت امروزه

 گرشن يك عنوان به نيز زنجيره تامين سازند برآورده را دانش مديريت نظام اجراي ضرورت قادرند مختلف هاي حوزه بنابراين

 مديريت سيستم اجراي بر عالوه باشد دانش مي مديريت اجراي نيازمند سازمانها، بين همكاري و كار و كسب حوزه در نوين

 براي است دانش مديريت منسجم و يكپارچه يك سيستم نيازمند هم زنجيره كل اجزا، تك تك در مجزا صورت به دانش

 دانش يتمدير باشد داشته رشد توانايي و بوده تبادل قابل اجزا افراد و بين بايد سرمايه، يك عنوان به دانش زنجيره، موفقيت

 العم دانش، مديريت آنجاكه از .دهد وسعهت شود، مي جديد دانش خلق به كه منجر را زنجيره يادگيري فرايند بود خواهد قادر

 تواند يم ميشود، انعطاف و پذيري رقايت كارايي، رضايت مشتري، بهبود كاركنان، رضايت نوآوري، يادگيري، توسعه ي به منجر

 نجيره،ز اجزاي بين دانش تسهيم روحيه ي ايجاد با دانش باشد مديريت داشته دنبال به نيز را تامين زنجيره ي عملكرد بهبود

 حلقه بين اجزا سويي هم و پذيري انطباق چابكي، چون، مهمي هاي مشخصه زنجيره ميشود يكپارچگي و انسجام افزايش باعث

 (.2٥) نيست پذير امكان دانش، جريان بدون بهبود تامين، زنجيرهي هاي

 زنجيره فراهم كل در را ديدج دانش خلق زمينهي مشابه، كاركردي هاي حوزه ارتباط طريق از تعاملي هاي گروه ايجاد

 الوهع به افزايش ميدهد مشتريان، متغير تقاضاي به پاسخ در را زنجيره انعطاف دانش، مديريت سيستم اندازي راه مي آورد

 جربياتت بهترين ثبت ميكند زنجيره فراهم اجزاي تمام بين مند نظام صورت به ها را مشتري از شده كسب دانش تسهيم امكان

 ي درزمينه موفق الگوهاي با آشنايي در را كاركنان زنجيره اجرايي، امور انجام چگونگي تشريح و شده موختهآ درسهاي و

 دوباره از بسياري از تواند مي اقدام اين. كند مي فراهم را تامين يادگيرنده زنجيره ي يك ايجاد بستر و كرده كمك كاريشان

 راحتي به را زنجيره خبره افراد خدمت ضمن هاي آموخته و مدت از در يتجرب كرده، دانش پيشگيري كاري خطاهاي و كاريها

 .دهد تقليل امكان حد تا را ديگر علل يا بازنشستگي از ناشي زنجيره، دانش و افت دهد قرار مبتديان اختيار در
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 چه چيزي» «كسي هچ كه اين مورد در را افراد آگاهي سطح تواند مي انساني، دانش منابع از اطالعاتي هاي بانك ايجاد

 اختيار در هاي ارزنده راهنمايي بانك اين در افراد هاي توانمندي و ها مهارت دانش، به اشاره با و دهد افزايش داند مي

 (.3) دهد قرار دانش جويندگان

  

 تامين ي زنجيره دانش مدیریت چارچوب
 مديريت . گرفتند كار به خود سازمان در جدي را بطور تامين ي زنجيره مديريت راهبردهاي ها شركت اخير، هاي سال در

 و اطالعات تراكم است كه سازماني هاي محيط در حياتي عنصر يك و تامين ي زنجيره مديريت مهم ساز توانمند يك دانش

 (.2٣خورد) مي چشم به چندگانه هاي فرهنگ

 عي درمناف اعضا تمام براي تامين ي زنجيره سرتاسر در دانش ي توسعه تامين، زنجيره ي مديريت ي پيشينه اساس بر

 باطارت در مرز دانش با كه سازماني تحول طور همين و دانش مديريت و تامين ي زنجيره مديريت ادبيات تركيب با.  دارد پي

 نجيره يز دانش مديريت سازماني به دانش مديريت سطح از تحليل و تجزيه واحد بايد كه رسيد نتيجه اين به توان مي است؛

 نابعم با دانش مديريت.  دارد ناملموس و منابع ملموس صحيح مديريت به بستگي شركت (. عملكرد٥4كند) پيدا توسعه نتامي

 ديريتم قابليت و است ارتباط در(  محصوالت و قطعات اوليه، مواد)مانند  ملموس منابع با تامين ي زنجيره مديريت و ناملموس

 هاي تقابلي ي سرچشمه سازمان، يك منابع محور، منبع ديدگاه اساس بر و ع استمناب بر مبتني ديدگاه اصول از يكي دانش

 سرمايه تجهيزات شامل سازمان منابع.  باشد مي سازمان رقابتي مزيت شالوده ي آن سازمان، هاي قابليت و است سازمان آن

سازماني  منابع يا و فناورانه منابع فيزيكي، عمناب مالي، منابع سازمان، اعتبار و برند انساني، نيروي اختراعات، مهارت ثبت اي،

 تاكيد ابتيمزيت رق ايجاد در سازماني هاي قابليت نقش بر كه اصلي منبع عنوان به دانش به دانش، بر مبتني ديدگاه.  باشد مي

 كه است بر شايستگي مبتني ديدگاه ي دهنده نشان تامين، زنجيره ي مديريت (. رويكردهاي2٣) كند مي توجه دارد،

 هزنجير مديريت و دانش تلفيق مديريت.  كند مي ايجاد را خود محيط پيرامون هاي شركت توسط استفاده مورد راهبردهاي

 تا ستا منطقي بنابراين ،كند مي تعيين را بلندمدت سازمان عملكرد كه است مديريتي اقدامات و تصميمات اساس تامين ي

 شود. ريزي پي براي سازمان شايستگي و منابع بر مبتني ديدگاه اساس بر چارچوبي

 يك در زيرا شوند گرفته نظر در دانش مهد عنوان به توانند مي تامين هاي زنجيره كه كنند مي تأكيد جديد هاي چالش

 نقش ايايف زنجيره ي تامين مديريت از متمايز درک و مديريتي سوابق فني، هاي ويژگي با بازيگر چندين تامين، ي زنجيره

 .هستند مستقل كه حالي در ،كنند مي

 هتر اپرايب ارزش به دستيابي براي فرصتي دانش، بر مبتني تامين هاي زنجيره ي توسعه محققان، از بسياري اعتقاد به

 منابع از بهتر ي جهت استفاده در ها شركت به تواند مي تامين هاي زنجيره در دانش مديريت كلي، طور است، به مشتري

 سه چارچوب اين. است شده تامين ارائه ي زنجيره در دانش مديريت براي يكپارچه چارچوب يك دامها در (. 2٣كند) كمك

 .دهد مي نشان را تامين زنجيره ي دانش مديريت ي مرحله

 تامين ميشود ي زنجيره اعضاي بين در دانش انتقال به منجر يادگيري متفاوت انواع تامين زنجيره در اول ي مرحله

 رايب جذب ظرفيت سطوح باالي. كند مي تعيين سازمان در را خارجي دانش انتقال سطح جذب، ظرفيت و يذات دانش سطوح.

 شود. مي ناشي و مشتريان كنندگان تامين اول سطح مانند مستقيم تامين ي زنجيره از دانش، اين انتقال

 ريجيتكامل تد. شود مي تامين ي زنجيره هاي شايستگي و دانش بهبود به منجر مستمر تجربي يادگيري:  دوم ي مرحله

 اين با.  ودش مي مدت در كوتاه يادگيري منحني عملكرد بهبود به منجر تجربه، بر مبتني تامين ي زنجيره شايستگي و دانش

 وجود عدم و رقابت در كندي پذيري، عدم انعطاف به منجر و بوده مخرب شده، استخراج داخلي دانش مدت طوالني در حال

 .شود مي سازمان در بينش و دورانديشي

 سازمان بايستي مدت، طوالني در محدود عملكرد و سازمان به محصوالت برگشت نرخ بر غلبه منظور به: سوم ي مرحله

 با دانش طريق تسهيم از پايدار مستقيم غير يادگيري تركيب.  كند حفظ را خارجي و داخلي ي شده استخراج دانش تعادل

 ستا الزم تعادل اين براي حفظ اي حلقه دو به اي حلقه تك يادگيري از حركت و است پذير مكانا تامين ي زنجيره شركاي
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 ييادگير هاي مكانيسم و مستمر دانش ي تسهيل توسعه جهت در تامين ي زنجيره هاي روش مناسب اجراي و همكاري انتقال

 .دارد تأكيد تامين ي زنجيره مختلف شركاي نامتقارن دانش مزاياي بر تامين ي زنجيره دانش مديريت.  باشد مي

 

 تامين زنجيره
 و بهبود استانداردسازي با تا كردند مي تالش خود رقابتي توان افزايش منظور به سازمانها ميالدي، ٧1 و 61 دهه در

 و هندسيم بود كه اين غالب تفكر زمان آن در.  كنند توليد كمتر ي هزينه و بهتر كيفيت با محصولي خود داخلي فرايندهاي

 يشتريب سهم كسب و درنتيجه بازار هاي خواسته به دستيابي نياز پيش هماهنگ و منسجم توليد عمليات نيز و قوي طراحي

 .كردند معطوف مي كارايي افزايش بر را خود تالش تمام ها سازمان دليل همين به.  است بازار از

 فافزايش انعطا به اي فزاينده طور به ها سازمان مشتريان، ظارانت مورد الگوهاي در تنوع افزايش با ميالدي، ٨1 ي دهه در

 به ميالدي، 31 در  دهه. شدند مند عالقه مشتريان نيازهاي ارضاي براي جديد محصوالت ي توسعه و توليد خطوط در پذيري

 ي دامها براي كه يافتنددر از صنايع بسياري مديران مجدد، مهندسي الگوهاي كارگيري به و توليد فرايندهاي در بهبود همراه

 قطعات گانكنند تامين بلكه نيست، كافي هاي سرشت توانايي در پذيري انعطاف و داخلي فرايندهاي بهبود تنها بازار در حضور

 باسياست زديكين ارتباط بايد نيز محصوالت كنندگان توزيع و توليد اند هزينه كمترين و كيفيت بهترين با موادي بايد نيز مواد و

 وجود هعرص به پا آن مديريت و تامين ي زنجيره رويكردهاي نگرشي، يا جنين باشد داشته كننده توليد بازار ي توسعه هاي

 (.2نهاد)

 جهاني رقابت ي عرصه در كه طوري به است، شده تبديل جهاني بازارهاي در حياتي و مهم عاملي به تامين زنجيره امروزه

 ارتباط با كه داند سازمانها مي از اي شبكه را تامين ي زنجيره استلر، (. 2). گيرد مي صورت تامين هاي زنجيره بين اصلي

 تريمش به شده ارائه و خدمات محصوالت طريق از و داشته مشاركت هايي فعاليت و فرايندها در دستي پايين به باالدستي

 مواد، هاي جريان طريق از كه زمان استسا چند يا دو شامل تامين زنجيره ي عبارتي، به.  كنند مي ارزش ايجاد نهايي،

 (.26) هستند مرتبط هم به پيوسته اطالعات

 تامين براي ي ،زنجيره باشد پيچيده بسيار است ممكن و دارد وجود مختلف هاي اندازه و ها شكل در تامين زنجيره ي

 عمده تجاري مستقيم، فروشندگان ،ها دالل انبارها، مونتاژ، و ساخت كارگاه هزاران كننده، تامين صدها شامل خودرو يك

 نتقالا و نقل هاي و شركت ها بانك خريد، هاي نمايندگي محصول، مهندسي قبيل از پشتيباني وظايف و مشتريان فروشان،

 ختلفم كشور چند در كه ويژه زماني به است، توليدي محل چندين داراي كه بزرگي شركت به ريزبينانه، نگاه يك در است

 مانساز چنين در كارآمد، شكلي به مالي و مواد، اطالعات جريان هماهنگي. شود مي گفته تامين زنجيره نيز ،باشد شده واقع

 ستقلم سازمان چند از متشكل تامين هاي زنجيره از تر گيري، ساده تصميم حال هر به اما است سخت بسيار نيز چندمليتي

 زنجيره، اين اصلي (. هدف٥1دارند) واحدي ارشد مديريت كه بزرگ هستند سازمان يك به متعلق ها سايت اين چون و است

 علمي ريتمدي با بنابراين.  است خود نفعان ذي تمان براي سود افزايش كلي طور و به كارايي و اثربخشي افزايش هزينه، كاهش

 .كرد پيدا دست تيرقاب مزيت به توان مي راهبردي مديريت مهم هاي مؤلفه از يكي عنوان تامين به زنجيره بر منطقي و

 امين رات ي زنجيره برخي.  اند كرده ارائه تامين ي زنجيره از متفاوتي تعاريف و ها نگرش مختلف، نويسندگان و محققان 

 تمركز يك شركت در اول ي رده خريد عمليات به تنها نگرشي چنين و اند كرده محدود فروشنده و خريدار ميان روابط در

 ايبر تامين هاي تامين پايگاه هاي سرچشمه تمام شامل را آن و داده تري وسيع ديد تامين ي جيرهزن به ديگري گروه و دارد

 شنگر سوم ديد. بود خواهد...  و اول، سوم ردهي كنندگان تامين تمام شامل تامين ي زنجيره تعاريف، اين با.  ميداند سازمان

 اي جديد محصول يك ي ارائه براي موردنياز هاي مام فعاليتت شامل تامين ي زنجيره آن در كه است پورتر ارزش ي زنجيره

 و االك جريان از بخشي عنوان به توزيع و ساخت توابع تامين، به زنجيره ي مذكور نگرش با.  است نهايي مشتري به خدمت

 توزيع و توليد تدارک، ي حوزه سه شامل تامين ي زنجيره ديد اين با واقع در . شود مي اضافه تامين ي زنجيره به خدمات

 نندگان،ك توليد كنندگان، تامين از سيستمي: است شده ارائه ترتيب اين به تامين تعريف زنجيردي ترين (. معروف٧است)

 يابند مي انجري پايين به رو مشتريان به كنندگان تامين از مواد سيستم اين در كه مشتريان و ها فروش كنندگان، خرده توزيع

http://www.joas.ir/


 87 -71، ص  7911، بهار 71پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 به محصوالت را مواد كه است توزيع نقاط و تجهيزات از شبكه يك تامين ي زنجيره يك.  است طرف دو ره از اطالعات و جريان

 . دهد مي تحويل مشتريان به را نهايي محصوالت و كند مي تبديل نهايي و ساخته نيمه

 

 پيشينه تحقيق
ير ساخته هاي مديريت دانش ( به بررسي طراحي خدمات و مديريت دانش در ز21٥3مري دوراني و همكارانش در سال )

 و مشتري توسط خدمات طراحي از برخورداري ميزان تعيين مقاله اين از بر عملكرد مديريت زنجيره تامين پرداخته اند. هدف

 نانكارك و ها پروژه در دانش گذاري اشتراک به ، دانش مديريت ، عملكردي قابليت يك به برنامه سطح در آن تأمين زنجيره

يافته ها نشان مي دهد كه مشتري و زنجيره تأمين آن در مديريت خود بسيار معامله مي كنند و سرمايه گذاري  .است سازمان

را در مديريت دانش و مديريت برنامه به حداقل مي رسانند. عدم تعهد و رهبري فرهنگي وجود دارد. از اين رو ، اعتماد به نفس 

مي تواند به توسعه  طراحي خدمات گذاري دانش و كاربرد آنها وجود دارد. تفكربيش از حد به افراد براي مسئوليت به اشتراک 

 .(٥٥يك رويكرد جامع براي يادگيري پروژه ها كمك كند)

ماني حياتي در دستيابي به مزاياي رقابتي در مديريت تجاري و مديريت دانش بوده و به آرمديريت زنجيره تامين پايدار،  

سازمان دهي يادگيري، ( به اين نتيجه رسيدند كه 21٥٧مينگ و همكاران) .شناخته شده استعنوان يكي از عوامل كليدي 

به اشتراک گذاري دانش و اطالعات، خلق دانش مشترک، فناوري اطالعات و ذخيره سازي دانش از جمله كليدي ترين موارد 

تقا عملكرد شركت ها بيشترين تاثير را محسوب مي شوند. اين ويژگي ها براي اربهبود عملكرد زنجيره تامين در زمينه 

 (. ٥٨)دارند

 مديريت هاي قابليت( ادعا كردند مطالعات محدودي در زمينه توسعه مدل يكپارچه بلوغ 21٥٣بوتواكيونا و همكاران)

 و دانش مديريت فرايندهاي دانش، مديريت زيرساخت شامل دانش، مديريت توسعه اساسيِ بعد سه كه دارد وجود دانش

 (.٨باشد) گرفته نظر در يكجا را دانش مديريت هاي مهارت و ها تگيشايس

با عنوان مديريت دانش در زنجيره تامين مطالعه تجربي در فرانسه  21٥1سال  در گوري و كارين مطالعه از حاصل نتايج

 عنصر يك و رود يم شمار به تأمين زنجيره مديريت در سازها ترين توانمند مهم از يكي دانش مديريت كه دهد مي نشان

 زنجيره در دانش اهميت مديريت به توجه با .است امروزي هاي شركت فرهنگي چند هاي محيط در كسب اطالعات در حياتي

 استفاده با تأمين زنجيره مديريت در آن تأثير و دانش مورد مديريت در مفهومي چارچوبي شده سعي ها آن پژوهش در تأمين

 در زنجيره دانش مديريت نتايج و يافته اي خالصه نيز درنهايت .گردد ارائه فرانسوي هاي در شركت تجربي اي مطالعه از

 (.٥٣است.) شده بيان تأمين

 شركت تأمين زنجيره در تكامل دانش مديريت نقش دادند ( انجام٥٥32سال ) در عليمحمدي و طاالري كه پژوهشي در

 دانش مديريت سپس و شده پرداخته آن تكامل سير و تأمين ي زنجيرهبررس به ابتدا پژوهش اين در گرفت. قرار برسي مورد ها

 هاي زنجيره در مديريت دانش نقش كه دهد مي نشان پژوهش اين دهد. مي قرار بحث مورد را تأمين در زنجيره آن نقش و

 به تأمين زنجيره ورود هب منجر الكترونيك تجارت و توسعه اطالعات فناوري گسترش با بلكه بوده، انكارناپذير تنها نه تأمين

 (.٥شده است) خود تكاملي پنجم مرحله

به اين  ٥٥3٥سال  در و همكارانش زاده اسماعيل تأمين، زنجيره عملكرد بر دانش مديريت تأثير عنوان با ديگر پژوشي در

آن  ين و به دنبالنتيجه رسيدند كه در دنياي دانش محور و رقابتي فعلي، با توجه به طبيعت پراكنده عناصر زنجيره تام

 پراكندگي دانشي كه در اين عناصر وجود دارد نياز به فرايندهاي مديريت دانش در سازمان ها امري ضروري است. همچنين

 مديريت براي مفهومي چارچوب يك ارائه تأمين و زنجيره در دانش مديريت اصلي سازهاي توانمند از يكي دانش مديريت

 پژوهش آن روش گيرد. قرار بررسي مورد تأمين زنجيره مختلف ابعاد بر دانش تأثير مديريت تا است تأمين زنجيره در دانش

 تحليل و رگرسيوني روش از اين پژوهش در ها فرضيه آزمون و ها داده تحليل منظور به .است پيمايشي نوع از و توصيفي ها

 زنجيره عملكرد ابعاد كليه بر دانش مديريت ايه مؤلفه تأثير پژوهش ازاين حاصل نتايج است. شده استفاده تأييدي عاملي

 نشان مي دهد. را تأمين
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بهبود عملكرد زنجيره تامين شركت ملي پخش فراورده هاي  بر زيرساخت هاي مديريت دانش تأثير حاضر در پژوهش

 زنجيره ودبهب هاي شاخص و همچنين زيرساخت هاي مديريت دانش مدل منظور همين به گيرد. مي قرار سنجش مورد نفتي 

افزار  نرم از استفاده با نيز نهايت در .گيرند مي قرار استفاده مورد پژوهش ساخت فرضيات براي گرديد تشريح باال در كه تأمين

SMART PLS گيرند مي قرار وتحليل تجزيه مورد نتايج و شده آزمون فرضيات. 

 

 مدل مفهومی پژوهش
 شكل زير مدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد.

 

 
 

 رضيات پژوهشف
 .دارد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر ساختاري عوامل

 دارد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر فرهنگي عوامل

 دارد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر فناورانه عوامل

 .دارد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر انساني منابع

 

 روش شناسی پژوهش
 جامعه .است همبستگي نوع از ها، گردآوري داده نحوه نظر از و است كاربردي تتحقيقا نوع از هدف، نظر از تحقيق اين

فروشگاه زجيره اي  بودجه مالي و و انساني منابع توزيع، و تأمين عمليات، واحد چهار كاركنان و مديران تحقيق اين آماري

 ٥٨٣ حدود اي، طبقه تصادفي گيري نمونه روش از استفاده كوكران و با فرمول از استفاده با و منظور همين به و است بوده

 .اند شده انتخاب نمونه عنوان به نفر

 پرسشنامه شامل دو  انجام شده است. ميداني كار طريق از و پرسشنامه وسيله به اطالعات آوري جمع كار عمده بخش

 سابقه و سن تحصيالت، حسط جنسيت،شناختي را دربرميگيرد كه در رابطه با  سؤاالت، سواالت جمعيت اول بخش. است بخش

 مربوط سؤاالت اين. باشد مي سؤال ٣٥ بر مشتمل كه گيرد برمي در را تخصصي سؤاالت دوم پرسشنامه بخش .باشد مي كار ي

 است. شده داده نشان ٥ جدول در كه باشد مي پژوهش متغييرهاي اصلي به
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 پرسشنامه هاي گویه توزیع (1) جدول
 

 يه هاگو شماره ها مولفه پرسشنامه

 سازماني ساختار

 رسميت

 دانشي رسمي هاي پست

 زدودگي مرز و سياليت

 تمركز

 تيمي پاداش و تيم از استفاده

٥-2 

٥-4 

٣-6 

٨-٧ 

3-٥1 

 انساني منابع

 فردي خالقيت

 تحصيالت

 شكل تي هاي مهارت از برخورداري

 ارتباطي هاي مهارت از برخورداري

 انگيزش

 تجربه

٥-٥٥2 

٥-٥٥4 

٥٣ 

٥6-٥٧ 

٥٨ 

٥3 

 سازماني فرهنگ

 مشاركت فرهنگ

 يادگيري فرهنگ

 اعتماد فرهنگ

 دانش تسهيم فرهنگ

21-2٥ 

22-2٥ 

24-2٣ 

26-2٧ 

 فناوري

 فناوري شناخت

 فناوري ساخت زير

 فناوري افزار نرم

2٨-23 

٥1-٥٥ 

٥2-٥٥ 

 هزينه كاهش

 هزينه سازي حداقل

 فروش حداكثرسازي

 ها موجوديدر  گذاري سرمايه سازي حداقل

 ROI حداكثرسازي

٥4-٥٣ 

٥٧-٥٨ 

٥-٥٨3 

4٥-41 

 پاسخگويي ارتقاي

 وظايف كاري دوباره سازي حداقل

 سفارشات شده صدبراورده در حداكثرسازي

 سفارش انجام زمان سازي حداقل

 محصول تحويل در تاخير سازي حداقل

42-4٥ 

44-4٣ 

46-4٧ 

4٨-43 

 وري بهره بهبود

 

 سازماني هاي ظرفيت از استفاده حداكثرسازي

 انساني نيروي وري بهره حداكثرسازي

٣1-٣٥ 

٣2-٣٥ 

 روايي .واگر روايي و روايي همگرا محتوا، روايي شده، استفاده ارزيابي روايي نوع سه از گيري اندازه ابزار روايي براي تائيد

 توسط روايي اين ، شود مي ايجاد ودموج ادبيات و گيري هاي اندازه شاخص بين سازگاري از اطمينان وسيله به محتوا

 ميان يكديگر همبستگي با سازه هر هاي شاخص كه گردد برمي اصل اين به همگرا روايي شد. استادان حاصل از نظرسنجي

  ٥خروجي هاي واريانس ميانگين كه است اين همگرا بودن روايي ( معيار٥3٨٥الركر) و فورنل نظر طبق .باشند داشته هاي

هر  براي و شده سنجيده مكنون متغيرهاي بين همبستگي با AVEجذر  مقايسه از طريق نيز واگرا رواييباشد  ٣/1بيشتر از 

                                                           
1 AVE 
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 اين در چنين هم .باشد مدل در ها سازه ساير با سازه آن همبستگي از بيشتربايد  AVEجذر  انعكاسي هاي سازه از كدام

فاي كرونباخ و ضريب پايايي مركب( بر طبق نظر فورنل و معيار )ضريب آل دو از نامه پرسش پايايي تعيين جهت تحقيق

 پايايي بيشتر است. ٧/1مقدار  حداقل از تحقيق، اين در متغيرها تمامي كرونباخ آلفاي ضرايب .( استفاده است٥3٨٥الكر)

 حقيقي ليعام بارهاي بر متكي دارد، يكساني شاخص وزن هر كند مي فرض ضمني طور به كه كرونباخ آلفاي خالف بر مركب

را به دست آورد تا بيانگر  ٧/1از  بيش مقداري بايد مركب پايايي دهد. مي ارائه براي پايايي را بهتري معيار و است؛ سازه هر

 (. در جدول زير نتايج پايايي و روايي ابزار سنجش به طور كامل آورده شده است.٥3٨٥ثبات دروني سازه باشد)فورنل و الكر،

 هاتجزيه و تحليل داده 

روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق روش معادالت ساختاري است. مدل سازي معادالت ساختاري، يك ابزار پژوهشي 

(. از آن ٥٥34مورد استفاده و رايج در علوم مديريت، فناوري اطالعات در طي چندسال اخير بوده است)سعادتي آذر و همكاران،

الت ساختاري نسبت به حجم نمونه و نرمال بودن داده ها حساسيت ندارد، هرگاه در مدل سازي معاد PLSجايي كه نرم افزار 

قادر به برآورد نتايج خوب هستند. در حالي كه رويكرد مبتني بر كوواريانس در اين  PLSحجم نمونه كم باشد رويكردهاي 

برابر شاخص  ٥1حداقل  PLSروش هاي  (. به طور كلي تعداد نمونه در٥٥3٥حالت غيرقابل كاربرد مي باشند)اماني و همكاران،

(. از اين دسته نرم افزارها براي تجزيه و تحليل داده ٥٥32هاي پيچيده ترين عامل در مدل برآورد مي شود)مومني و همكاران،

ي به بررس SMART PLSها در اين مقاله استفاده شده است با توجه به مطالب مطروحه در اين قسمت، با استفاده از نرم افزار 

اثرگذاري يا عدم اثرگذاري عوامل يادشده پرداخته مي شود و در ادامه، شاخص هاي سنجش عوامل و ضريب تعيين عوامل نيز 

 مورد بررسي قرار مي گيرند.
 

 
 

 ضریب بتا خروجی مدل 1شکل
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 . مقدار تی خروجی مدل2شکل

 

ي كند چند درصد از وارياش يك متغير ( بررسي مR2اعداد داخل بيضي شاخص ضريب تعيين مي باشند. ضريب تعيين )

 مقداري مستقل متغير براي مقدار اين كه است طبيعي بنابراين شود؛ ميابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين و توضيح داده 

 بر مستقل تأثير متغيرهاي ضريب باشد، بيشتر ميزان اين چه هر صفر. از بيشتر مقدار وابسته متغير براي و است صفر برابر

تمامي ابعاد زيرساخت هاي مديريت دانش روي هم رفته  كه گفت توان مي مدل تعيين ضريب بر بنا است، بيشتر بستهوا

 درصد از واريانس متغير بهبود عملكرد زنجيره تامين را توضيح دهند. 34توانسته اند 
 

 ( روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گيري2جدول)
 

 متغيرهاي پژوهش
 اريانسضريب ميانگين و

 (AVEاستخراج شده )
 بارهاي عاملي

ضريب پاياي 

 (CRمركب)

ضريب پاياي 

 آلفاي كرونباخ

 فناوري

 شناخت فناوري

 زيرساخت فناوري

 نرم افزارفناوري

٣٥٧/1 

٨4٥/1 

٧٣3/1 

663/1 

٨12/1 ٧٥/1 

 فرهنگ سازماني

 فرهنگ مشاركت

 فرهنگ يادگيري

 فرهنگ اعتماد

 تسهيم دانش

٣٧6/1 

٧٨٥/1 

٧3٨/1 

٧٨3/1 

6٨3/1 

٨43/1 ٧6٥/1 

 منابع انساني

 خالقيت فردي

 تحصيالت

 مهارت هاي تي شكل

 مهارت هاي ارتباطي

 انگيزش

٣٨6/1 

٧٧3/1 

٣23/1 

٧٥1/1 

٧21/1 

6٥٣/1 

٨43/1 

٨٣٧/1 ٧3٧/1 
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 تجربه

 ساختارسازماني

 رسميت

 پست هاي رسمي دانشي

 مرز زدودگي

 تمركز

 پاداش تيمي

٣16/1 

٨22/1 

663/1 

6٣3/1 

٧٧٥/1 

661/1 

٨42/1 ٧6٥/1 

 بهبود زنجيره تامين

 بهبود بهره وري

 ارتقاي پاسخگويي

 كاهش هزينه

٨٥1/1 

3٥٣/1 

٨٨6/1 

3٥٥/1 

٨٥6/1 ٨3٧/1 

حداقل برابر  AVEرا پيشنهاد داده اند. زماني كه  AVEبه منظور محاسبه روايي همگرا، فورنل و الركر استفاده از معيار 

وايي همگرايي مناسبي دارند. به اين معني كه يك متغير پنهان قادر است بيش از نيمي از واريانس باشد، شاخص ها ر 1/٣

براي  AVEشاخص هاي )متغيرهاي آشكار( خود را به طور متوسط توضيح دهد. با توجه به اين كه در پژوهش حاضر شاخص 

 ل تاييد شده است.است لذا روايي همگرايي سازه هاي مد ٣/1تمامي متغيرهاي تحقيق باالي 

 3٣/1شود، ضريب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان 36/٥بزرگتر از  Tدر نهايت طبق مدل زير، اگر مقدار آماره ي 

 كمتر از اين مقدار باشد، در نتيجه بار عاملي يا ضريب مسير معنادار نيست.  Tمعنادار است و اگر مقدار  آماره ي 
 

 زمون فرضيه ها( خالصه نتایج  حاصل از آ3جدول)
 

 نتيجه فرضيه سطح معناداري T ارزش آزمون ضريب فرضيه

 تاييد مي شود 111/1 ٥٧6/٥ ٥24/1 .اردد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر ساختاري عوامل

 تاييد مي شود 111/1 ٥٥2/6 ٥٧2/1 اردد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر فرهنگي عوامل

 تاييد مي شود 111/1 ٥٣2/4 21٥/1 رددا تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر فناورانه عوامل

 تاييد مي شود 11٣/1 42٥/٨ ٥3٧/1 .اردد تأثير تأمين زنجيره عملكرد بر انساني منابع

بيشتر باشد، يعني اثرمثبت  Tمعني دار بودن اثرمتغيرها را نشان مي دهند. اگر مقدار  T VALUEقابل ذكر است، ارزش 

باشد، يعني اثر منفي  -36/٥باشد، اثرمعني داري ندارد و اگر كوچكتر از  -36/٥+ تا 36/٥است. اگر بين وجود دارد و معني دار 

باشد، بدين معناست كه ارتباط قوي ميان دو متغير وجود دارد،  6/1دارد، ولي معني دار است. همچنين ضرايب مسير اگر باالي 

باشد يعني ارتباط ضعيفي وجود دارد. بر پايه نتايج حاضل از فرضيات  ٥1/1 باشند، ارتباط متوسط و اگر زير 6/1تا  ٥/1اگر بين 

بيشترين تاثير را بر بهبود عملكرد زنجيره  ٥3٧/1تحقيق به دست آمده مي توان عنوان كرد كه منابع انساني با ضريب بتا 

تاثير را بر بهبود عملكرد زنجيره تامين  بيشترين ٥٧2/1تامين داشته است. بعد از منابع انساني، فرهنگ سازماني با ضريب بتا 

 بر بهبود عملكرد زنجيره داشته است. ٥24/1داشته است، كمترين تاثير را نيز عوامل ساختار سازماني با ضريب بتا 

 (GOFبرازش مدل كلي)معيار نيكويي برازش/

به ترتيب  GOFكند معيار  براي بررسي برازش مدل كلي كه هر دو بخش مدل اندازه گيري و ساختاري را كنترل مي

 زير محاسبه مي شود.

GOF=  
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با عنايت به رابطه فوق، ابتدا ميانگين مقادير اشتراكي متغيرهاي پنهان، منابع انساني، فرهنگ سازماني، فناوري، ساختار 

، 18٣٧6، 18٣٨6با  ( به ترتيب برابرند2سازماني و عملكرد زنجيره تامين محاسبه شد. مقادير مذكور بر اساس اطالعات جدول)

  61٥/1در نتيجه ميانگين مقادير اشتراكي برابر است با  18٨٥1و  ٣16/1،  1/٣٥٧

براي محاسبه ميانگين ضريب تعيين نيز بايد مقادير مربوط به تمام متغيرهاي پنهان درونزاي مدل بر اساس نمودار يك 

يب تعيين مربوط به متغيرهاي مذكور به ترتيب عبارتند از درنظر گرفته شده و مقادير ميانگين شان محاسبه شود. مقادير ضر

  ٥٨٧/1و بنابراين ميانگين اين مقادير برابر است با  3٥6/1و  1111، 18111، 

 GOF = ٥٥6/1  

مقادير ضعيف،  به عنوان ٥6/1و  2٣/1، 1٥/1كه اين عدد با توجه به سه مقدار  ٥٥6/1برابر است با  GOFدر نتيجه مقدار 

 نشان از برازش كلي قوي مدل دارد. GOFمتوسط و قوي براي 

 

 بحث و نتيجه گيري
 جكه نتاي گونه همان. بود تامين زنجيره عملكرد بهبود در دانش مديريت هاي زيرساخت نقش بررسي مطالعه اين هدف

 ابطهر تامين ي عملكرد زنجيره بهبود با دانش مديريت هاي زيرساخت هاي مؤلفه تمام كاركنان و مديران ديدگاه از داد، نشان

 دعملكر يابد بهبود شركت در مديريت دانش هاي زيرساخت وضعيت چه هر كه معني بدين داشت مستقيمي و دار معني ي

 عبارت اولويت ترتيب به تأمين زنجيره بر عملكرد اثرگذار هاي مؤلفه ترين مهم. كرد خواهد پيدا بهبود نيز تامين ي زنجيره

 باشد ساختاري مي عوامل و فناوري سازماني، فرهنگ انساني، منابع: از است

 .است ابع انسانيمن است داشته متغييرها ديگر به نسبت وابسته متغيرهاي بر را بيشتري تأثير پژوهش اين در كه متغييري

 انساني ينيرو از برخورداري. باشد يم انساني نيروي از برخورداري. باشد مي انساني منابع تغيير به مربوط تأثير بيشترين

 هاي وهشي تعيين منظور به كه مطالعاتي در. رود مي شمار به سازمان در مديريت دانش گسترش فرآيند در مهم گامي توانمند

 با برنامه تا دشو مي توصيه مديران به است گرفته صورت سازمان در دانش مديريت فرايند پيشبرد براي مديريت انساني مناسب

 خالقيت و گروهي كار عمله توانايي استقالل و قدرت چون هايي ويژگي سازمان، در سازي تيم بر تاكيد نيز و توانمندسازي هاي

 دهند. افزايش را نوآوري و جديد هاي شناخت فرصت براي آنها ظرفيت ترتيب اين به و نمايند ايجاد خود كاركنان در را

 لقخ در سازمان موثر طور به تواند مي صورتي در دانش. است دانش مديريت موفقيت در كليدي عاملي سازماني، فرهنگ

 در يادگيري و اعتماد تسهيم، همكاري، فرهنگ ترويج گيرد قرار سازمان فرهنگ حمايت مورد كه شود، رفته كار به و تسهيم و

 در فرهنگ وضعيت بهبود براي بايد كه جمله مواردي از دارند سازمان در دانش انتقال و خلق تسهيل در بسزايي نقش سازمان

 تشويق آموزشي، هاي زيرساخت ايجاد مشكل، حل برگزاري جلسات: كرد اشاره زير موارد به توان مي شود انجام سازمان

 تصميمات. مشاركت در به كاركنان تشويق و يادگيري به كاركنان

 دي برايكلي تواناسازي فناوري. باشد مي اوريفن ، سازماني فرهنگ و انساني منابع از پس پژوهش مستقل متغيير ديگر

 مؤثرترين عنوان هنوز به است، دانش مديريت براي تواناسازي نوعي فناوري اگرچه. است دانش مديريت هاي برنامه و راهبرد

 راهمف را دانش مديريت براي قابليت عمده دو اطالعات هاي فناوري. شود مي ديده اطالعات انتشار و تغيير ذخيره، كسب، ابزار

 فناوري ثانياً. ندكن ايجاد گيري تصميم يا پشتيباني خبره سيستم نوعي توانند مي دانش كردن آشكار وسيله به اوالً: سازند مي

 فراهم هاآن سريع ارتباط امكان و بگيرند قرار يكديگر فعاليت در جريان خاص هاي تخصص با افراد كه كند مي كمك اطالعات

 هاستفاد: كرد اشاره زير موارد به توان مي شود انجام سازمان در فناوري وضعيت براي بهبود توان مي كه مواردي جمله از. شود

فناوري  با كاركنان بيشتر آشنايي جهت آموزشي هاي دوره برگزاري فناوري، هاي بهبود زيرساخت روزه به هاي فناوري از

 افراد آن بر اساس كه است روشي و شيوه گر بيان سازماني اختارس. باشد مي سازماني ساختار پژوهش تأثيرگذار متغيير آخرين

 . گردد مي فراهم سازماني امور انجام امكان كه اي گونه به درآمده، نظم به سازمان يك در مشاغل و

 اگروهها، گروهه افراد، نظير سخت اجزاء از صرفاً ساختار اين.  است شده تشكيل آنها بين روابط و اجزاء از سازمان يك

 وانت مي كه جمله مواردي از. گيرد برمي در نيز را سازماني اجزاء بين روابط نظير ترم اجزايي بلكه است نشده ايجاد وادارات
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 ساسا بر كاركنان به پاداش كرد اعطاي اشاره زير موارد به توان مي شود انجام سازمان در سازماني ساختار وضعيت بهبود براي

 و راهبردي هاي گروه از گيري بهره عمده، عوامل محيطي با سازمان ارتباط بهبود محور، تيم هايرويكرد از حمايت تيمي، كار

 محور. پروژه هاي تيم

 بر اساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي شود 

 به صورت تيمي حمايت شود. امور انجام به كاركنان تشويق و مسائل حل براي محور تيم رويكردهاي از كه

 شخه عملكرد جاي به تيمي مشاركت و تيمي كار اساس بر انكاركن به پاداش اعطاي

 مختلف هاي بخش متخصصين از كاري اجتماعات يا غيررسمي كاري هاي گروه تشكيل

 ها خالقيت اين از استفاده و كاركنان فردي خالقيت بروز جهت در هايي تكنيك از استفاده

 خدمت ضمن آموزش هاي دوره اجراي

 سازماني برون و درون يادگيري هاي فرصت از هاستفاد به كاركنان تشويق

 اعضا ديگر تصميمات و ها توانايي رفتارها، به نسبت اعضا اطمينان جهت شرايطي ايجاد

 موردنياز اطالعات و دانش به كاركنان دستيابي تسهيل و تسريع جهت داده پايگاه ايجاد
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