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دهيچك
 وکارها هستند که نتیجه تغییر در دنیای کسبهای کالس جهانی، نسل جدیدی از سازمانسازمان
های خاص پارادایم جدید، سازمان ،ات باعث شده تا پارادایم سازمانی نیز تغییر یابداند. این تغییرامروزی

  اند.د که امروزه به سازمانهای کالس جهانی شهرت یافتهکن خود را طلب می
با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به یكی از از سوی دیگر 

رسد. مدیریت دانش بیش  مانها تبدیل شده و مدیریت آن امری ضروری به نظر میهای اساسی ساز دارائی
سازمان است. در   درباره چگونگی اداره یك سازمان باشد، یك دارایی راهبردی برای ازآنكه یك تفكر

هایی که به فعالیت در ازاینرو سازمان .اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است
اندیشند، الزم است که برای مدیریت دانش ارزش و اهمیت خاصی قائل شوند. ازاینرو جهانی میکالس 

 بررسی نقش مدیریت دانش در سازمانهای تولیدی برای رسیدن به کالس جهانی مطالعه، این از هدف

ان شرکت راه تحقیق، این آماری جامعه .است، شده استفاده همبستگی آزمون از منظور این برای .است
 تأیید است. پرسشنامه و تحقیق، ادبیات مطالعه شامل اطالعات آوریجمع ابزار توان استان زنجان بوده.

ها، افزایش کیفیت محصوالت، دانش با کاهش هزینه مدیریت و مثبت ارتباط معنادار ها،فرضیه آزمون
 .رساند می ثباتا به نوآوری وبهبود مستمر و رسیدن به کالس جهانی در سازمانهای تولیدی را

هاكليد درواژه توليد دانشضمني، دانشآشكار، كالسجهاني، دانش، مديريت :

.كالسجهاني

                                                 
 .12/02/1310تاريخ پذيرش مقاله: 21/03/1331تاريخ دريافت مقاله:

 .دانشیار دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 
 9نويسنده مسئول(.مدیریت اجراییرشتهرشد، کارشناسی ا(

Email: sinkaei@yahoo.com 

 
 

mailto:sinkaei@yahoo.com


 16  1310 تابستان -6شماره -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                      

مقدمه

جهانی شدن فعالیت های  یكی از مهمترین تغییرات در محیط تجاری قرن بیست و یكم،
را  اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. اصطالح جهانی شدن به فرایندی اطالق می شود که جهان

فشرده ساخته و به شكل گرفتن فضای یكپارچه و واحد کمك می کند. این فرایند، ابعاد گسترده 
 و گوناگونی دارد که عبارت اند از: 

ارتباطات؛ یكبارچگی اقتصادها؛ دنیای منقبض؛ صنعت و تولید؛ تجارت آزاد؛ سرمایه داری؛ قدرت 
فرهنگ؛ برونسپاری؛ انحصاری؛ عالمت تجاری؛ رشدمحیط؛ برابری/نابرابری؛ 

 .]60،66[فناوری/اینترنت
همانطور که اشاره شد جهانی شدن مفهومی تك بعدی نیست و دارای ابعاد متعددی است که یك 
بعد آن تولید است. جهانی شدن باعث گستردگی تجارت میان ملت های مختلف شده و به این 

لی کشیده شده است. در این بازارهای ترتیب رقابت از بازارهای محلی و ملی به بازارهای بین المل
بین المللی فقط سازمان هایی موفقند که بتوانند جهانی بیندیشند و محلی عمل کنند. به عبارت 
دیگر تنها سازمان هایی که تولید در کالس جهانی را پیاده سازی کرده اند می توانند در عرصه 

 .]06[رقابت جهانی موفق شوند
دیده نوین از سازمان ها هستند که عملكرد رقابتی باال را در عرصه سازمان های کالس جهانی پ
های تولیدی جهت دست یابی به آنها به طور موفقیت آمیزی قابلیت رقابت جهانی نوید می دهند.

 تحویل کاال،انعطاف پذیری و یك مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی از قبیل هزینه،کیفیت،

 . ]93[نوآوری بهبود می بخشند
هایی که مایل به فعالیت در کالس جهانی هستند الزم است که الزاماتی را رعایت کنند. سازمان

یكی ازاین الزامات مدیریت دانش است. چراکه با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد 
ی های اساسی سازمانها تبدیل شده و مدیریت آن امر مبتنی بر دانش، دانش به یكی از دارائی

رسد. در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است و  ضروری به نظر می
سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. 
برخالف منابع سنتی تولید ـ یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه ـ دانش منبعی است که در ذهن 

قفل و مخفی شده است. خلق و تسهیم دانش فعالیت ناآشكاری است که نه قابل مشاهده و افراد 
 .]68[نه با اجبار قابل دسترسی است

موج بعدی رشد اقتصادی، از کسب و کار مبتنی بر دانش نشأت خواهد گرفت. بنابراین جامعه 
رفاه اجتماعی توصیف  دانش محور قرن بیست و یكم با تولید دانش به عنوان منبع اولیه ثروت و

ها در راستای افزایش درك ما از  ها و نظریه ها، الگو شود. بنابراین مفاهیم جدید، چهارچوب می
 .]03[اصول ایجاد و استفاده از دانش و اطالعات به عنوان یك منبع، مورد نیاز خواهد بود 



 

 

 …بررسی نقش مدیریت دانش در سازمانهای  

 

 

 روند کلیدی توصیف کرد: توان با پنج  کنند را می محیطی که امروزه سازمان ها در آن فعالیت می
جهانی سازی و رقابت به شدت افزاینده، تغییر در ساختارهای سازمانی، شرایط جدید کارکنان، 

آوری اطالعات و  ها در فن ، پیشرفت(KM)اولویتها و گرایشها، پدیدار شدن مدیریت دانش 
 .]93[ (ICI)ارتباطات 

و جدید نیست. در تحقیقی که در مدیریت دانش دیگر برای سازمان ها مفهومی ناشناخته 
درصد آنها هم اکنون  01سازمان گوناگون انجام گرفت روشن کرد که  031انگلستان بر روی 

ای برای توسعه این راهبرد  درصد مابقی برنامه 61اند و  راهبرد مدیریت دانش را در پیش گرفته
 .]33[ظرف یكسال آتی دارند

دانست که  اگر هیولت پاکارد می»گوید:  هیولت پاکارد میدلیل نیست که یكی از مدیران ارشد  بی
ای در  طی مقاله 0330استوارت در سال «. شد داند، سودهایش سه برابر می چه چیزهایی را می

دانند )سرمایه فكری( بیش  ها یادآوری کرد که به آنچه می مجله فورچون، این مسأله را به شرکت
های  دهند پس از وی، پیتر دراکر دانش را به عنوان پایهاز آنچه دارند )سرمایه مادی( اهمیت 

پایانی نامید که با  رقابت در جامعه فرا صنعتی معرفی کرد. استنفورد رومر، دانش را تنها منبع بی
شود. شرکت های نظیر داوکمیكال، اسكاندیا و مشاوران  استفاده بیشتر، حجم آن بیشتر می

اند تا بر  را به استخدام در آورده« های علمی دیران سرمایهم»و « مدیران ارشد دانش»آی.بی.اِم 
 .]68،80[سرمایه دانش شرکتها نظارت و مدیریت کنند

اند،  متأسفانه برخالف توفیقی که سازمانهای بزرگ دنیا در مدیریت این سرمایه نامشهود یافته
ت دانش به صورت سازی مدیری اغلب سازمان های تولیدی در ایران به دلیل ناتوانی در پیاده

های هنگفتی را برای  اند تجربه موفقی در این زمینه داشته باشند و هنوز هزینه جامع، نتوانسته
پردازند و این موجب عمر کوتاه آنها و بالطبع اتالف  ناتوانی در مدیریت این سرمایه می

 .]06[روند های جامعه و بجای رهایی از رکود در آن بیشتر فرو می سرمایه
های تولیدی بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان ،جه به این امر هدف اصلی این مقالهبا تو

 باشد.می برای رسیدن به کالس جهانی


 وتوليدكالسجهانيمديريتدانش

کند. قدرت دانش یك منبع مهم برای حفظ فرانسیس بیكن از دانش به عنوان قدرت یاد می
های رقابت و ازه با حل مشكالت و مسائل، ایجاد هستهمیراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و ت

های جدید برای فرد و سازمان در حال حاضر و همچنین برای آینده است. در بنیان نهادن موقعیت
نگرش جدید، صنعت محوری جای خود را به دانش محوری داده است. در دهه اخیر دانش و 

 .]06[اندفتهای مورد کنكاش قرار گرمدیریت آن به طور گسترده
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براساس تقسیم بندی دراکر، پروفسور هايدانشمحور:حركتسازمانبهسويسازمان
( جایگاه دانش در این چرخش عظیم، درخصوص محورهای گوناگون به ترتیب زیر 0333ویك )

.]68،33[ مطرح کرده است:
رزی را کشف کرد. در این کرد، کشاو . اقتصاد کشاورزی: بشر اولیه که در ابتدا با شكار ارتزاق می0

ها و تعداد  مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزرعه
 بیشتر دام و طیور و نیز مهارتهایی در کاشت و برداشت محصوالت بود.

. اقتصاد منابع طبیعی: در این دوره بشر منابع طبیعی را کشف و استخراج کرد. نقش مردم، 6
الش برای تسهیل تبدیل منابع به کاالهای قابل فروش به بازار بود. بنابراین کم کم بشر نیاز به ت

 ها و تجمعات کوچكی از متخصصان شكل گرفت. دانش را تشخیص داد و اتحادیه
، تبدیل منابع طبیعی به محصوالت قابل فروش و تولید 03و  08. انقالب صنعتی: در خالل قرن 9

ای، سازماندهی و مكانیزه و نیز مزیت بازار سرمایه  زیاد به تشكیل فزایندهمحصوالت در حجم 
گذاری و به کارگیری افراد بیشتر شد. بنابراین، برای ارائه محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب، 

 .آوری باالتری الزم بود فن
ه به لحاظ . انقالب محصول: در نیمه اول قرن بیستم، مزیت رقابتی، ارائه محصوالتی بود ک0

کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشند. بنابراین، نسبت به عصر صنعت، دانش فردی 
  .گسترش یافت

. انقالب اطالعات: در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه سازی، توجه به محصول به 1
بود. با پدید آمدن فناوری  تر با خدمات بهتر مطرح همراه مزیت بازار و ارائه محصوالت کاربردی

تر اطالعات و تبادل آن بین شرکتها و تأمین کنندگان و مشتریان،  اطالعات، جمع آوری گسترده
و تولید به   0های جامع مدیریت کیفیت جامع ای که سیستم بیش از پیش امكانپذیر شد، به گونه

ترتیب، با پدید آمدن کارتهای  شود. به این های خودکار و غیره عمالً مشاهده می ، کنترل 6هنگام
اعتباری، شكل معامالت تجاری و تبادالت مالی تغییر یافت، اما با وجود این هنوز کارهای کامالً 

 فكری و دانش جایگاه خود را نیافته بودند.
. انقالب دانش: در یكی دو دهه اخیر، دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر 6

ت سازمان ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله، بوده و موفقی
بسیاری از سازمان های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده و آن را 
به بهترین شكل ممكن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی ـ 

د کنندگان و حامالن اصلی دانش در سازمان هستند ـ به ویژه در تسهیم دانش و فرهنگ که تولی

                                                 
1 . Total Quality Management فیت جامعمدیریت کی      

2 . JIT تولید به هنگام 
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ای قرار  داد ـ  مورد توجه ویژه سازمانی ـ که جریان دانش در داخل سازمان را شكل می
 .]63[گرفت

شرکت در اروپا، ژاپن و ایاالت متحده انجام گرفت روشن شد  01هایی که در  در یكی از پژوهش
اشت غالب در این شرکت ها این بود که فرایند مدیریت دانش فقط منحصر به فناوری که برد

اطالعات است و انتخاب ابزارهای مناسب آن کلید دستیابی به مدیریت دانش موفق خواهد بود 
نكته قابل توجه آن است که در قریب به اتفاق ادبیات آکادمیك سهم ابزار مدیریت دانش فقط 

تواند تا حد زیادی  % این تفاوت فاحش می81و سهم عامل انسانی در مقابل،  % ارائه شده است61
های توسعه مدیریت دانش در سازمان ها در سالهای اخیر باشد. نتایج  مبین شكستهای اخیر پروژه

تحقیقات منتشر شده مؤید آن است که چنانچه دانش ضمنی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش 
آوری اطالعات و استفاده از آن بدون توجه به این گذاری در فن نگاه سرمایهاصلی را ایفا کند، آ

گردد. از اینرو سازمان ها نباید انتظار داشته  دانش موجب از دست رفتن سریع مزیت یاد شده می
 60[باشند که این نوع سرمایه گذاری منجر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای آنان گردد 

91،96،60[. 
برند،  ( از دو نوع دانش نام می0330بادارکو و هامل )مبنايآشكاريوضمنيبودن:دانشبر

توان آن را مستند کرد، مثل طراحی و ثبت امتیاز اختراعات و نوع  دانش حقیقی یا آشكار که می
: این نوع دانش را 0دیگر دانش که مجازی است و بیشتر آنها، ذهنی و ناآشكار هستند.دانش آشكار

ها.دانش  های اطالعاتی ذخیره کرد مانند: قواعد، فرایندها و کمیت ن مستند و در بانكتوا می
ای ناملموس در مغز افراد است که قابل ذخیره سازی در بانك  : گنجینه6ضمنی )ناآشكار(

های مناسب، شم و شهود وغیره. دانش ناآشكار دارای  اطالعاتی نیست، مانند حضور ذهن، واکنش
ست، بعد تكنیكی که در برگیرنده مهارت های شخصی است و از آن به دانش دو بعد است: نخ

شود. دوم، بعد وابسته به آگاهی که شامل اعتقادات، ارزشها و  ـ فوت و فن ـ تعبیر می9فنی
الگوهای روحی و شخصیتی افراد است. برخی افراد، این دو نوع دانش را ـ که مجموعاً کل دانش 

اند که بخش پنهان آن در آب و بخش آشكار آن،  در آب تشبیه کردهموجود است ـ به کوه یخی 
کند، ضمن استفاده و ازدیاد آن،  بیرون از آب قرار دارد. با این مثال مدیریت دانش نیز تالش می

 .]60،60 [بخش نامرئی آن را نیز قابل رؤیت نماید

ش فردی و سازمانی را پیش فرض اصلی و اولیه مدیریت دانش این است که سازمان هایی که دان
تر مواجه خواهند شد.  های شرایط جدید کسب و کار بهتر و موفق کنند با چالش بهتر مدیریت می

                                                 
 Explicit.1 دانش آشكار 

 Implicit-Tacit.2 دانش ضمنی )ناآشكار( 
3. Know-How دانش فنی 
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در واقع مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی در تشخیص و تأمین موفقیت مستمر سازمانی برای 
 .]9[ شود کارایی و نوآوری بهبود یافته مطرح می

در توليد مفاهيم و فلسفه سازمان های کالس جهانی، نسل جدیدی از كالسجهاني:
سازمانها هستند که نتیجه تغییر در دنیای کسب و کار امروزی هستند. این تغییرات فناورانه و 
اجتماعی ـ اقتصادی موجب شده تا پارادایم سازمانی نیز تغییر یابد و پارادایم نوینی بر سازمانهای 

ارادایم جدید، سازمان های خاص خود را طلب می کند که قرن بیست و یكم حكمفرما شود. پ
اند. تولید در کالس جهانی سطحی از عملكرد امروزه به سازمان های کالس جهانی شهرت یافته

سازمانی است که توان رقابت در عرصه جهانی را ممكن می سازد و می تواند پاسخ مناسبی به 
.]93[ نیاز امروزی دنیای کسب و کار دهد

نی شدن فعالیت های اقتصادی، صنعتی و خدماتی یكی از مهمترین تغییرات در محیط تجاری جها
قرن بیست و یك است. تعاریف متعددی از جهانی شدن ارائه شده است.آنتونی مك گرو، جهانی 
شدن را اینگونه تعریف می کند: جهانی شدن عبارت است از فرایند تحول ساختاری در فعالیت 

یاسی و اجتماعی که به شكل های فراملی و منطقه ای قدرت و روابط بین های اقتصادی، س
الملل منجر خواهد شد. در تعاریف دیگر جهانی شدن، مباحث بهره گیری از مزیت های رقابتی 
سرزمینی، همگرایی تولیدی،صنعتی، اقتصادی و فرهنگی کشورها و مواردی از این قبیل اشاره 

شر را موتورمحرك جهانی شدن می داند و شرکت های چندملیتی شده است. الوین تافلر، تمدن ب
را بازیگران اصلی جهانی شدن برمی شمرد. حقیقت آن است که در دنیای امروزی، تولید با شیوه 
های سنتی محكوم به شكست است و تولیدکننده باید از ابتدا به قصد فروش محصول در 

کند که در بازارهای جهانی قادر به رقابت باشد. بازارهای جهانی تولید کند و کیفیتی را عرضه 
برای نیل به این هدف، تولیدکنندگان جهانی به سیستم تولید در کالس جهانی روی آورده اند. 
متأسفانه در کشورهای توسعه نیافته و ناآشنا به شرایط اقتصاد جهانی، توجه اغلب مدیران ارشد به 

 "کالس جهانی"در "نه  "و "در حد خوب"حصوالت به م "جهانی"و نه  "ملی"بازار به صورت 
است. بی تردید چنین نگرش هایی موجب ناکامی و خروج آنان از صحنه تولید در این منظر 

 .]88،06،33[ جهانی خواهد شد
باشد که این گیری از دارائیهای غیر ملموس میتوانایی یك سازمان، در بسیج کردن و بهره

گذاری و مدیریت در دارائیهای ملموس است. دارائیهای غیر ملموس تر از سرمایهتر و مهمحساس
می توانند یك سازمان را جهت روابط با مشتریان، وفاداری آنان، تولید محصوالت و خدمات 
جدید، تولید محصوالت با کیفیت باال و براساس سفارش مشتری و خدمات با هزینه پایین و در 

ت های کارکنان و ایجاد انگیزش برای ادامه فرایند بهبود و به کوتاهترین زمان انتظار، بسیج مهار
کارگیری فناوری اطالعات به طور اثربخش ایجاد کنند. زمانی سازمان به وضعیت تولید در کالس 
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های تولیدی برای پشتیبانی از کل جهانی رسیده که توانسته باشد به طور موفقیت آمیزی قابلیت
هایی از قبیل هزینه، کیفیت، تحویل رقابتی مستمر در زمینهشرکت در دستیابی به یك مزیت 

کاال، انعطاف پذیری و نوآوری ایجاد کند. این نوع سازمان ها بیشتر مایل اند که نیروی کار، 
های خود را بهینه کنند. بنابراین، این سازمانها به طور پیوسته سازمان های تجهیزات و سیستم

های اصلی تولید کنندگان کالس جهانی، توان . یكی از ویژگیکنندمختلف جهان را آنالیز می
سازگاری سریع آنها با تغییر نیازهای مشتریان و نیازمندیهای بازار است. لذا طراحی، تولید و ارسال 

باشند. شرکتی که از چنین کاالهای جدید به مشتریان، آن هم سریعتر و بهتر از رقبای خود می
سریعتر رشد یافته و سودبخش تر از رقبای خود خواهد بود. ماهیت، اساس قابلیتی برخوردار باشد، 

بهبود مستمر منابع کلیدی سازمان است. سازمان هایی که خود را با فلسفه  WCMو جوهره 
های کلیدی هایی برای بهبود در زمینهسازند، بطور جدی در جستجوی فرصتتولیدی سازگار می

اال، انعطاف پذیری و نوآوری هستند. چنین بهبودهایی برای ادامه از قبیل کیفیت، هزینه، ارسال ک
باشد. تأکید بر بهبود مستمر تست نهایی یك سازمان کالس بقاء و سود بخش بودن ضروری می

جهانی است. صاحب نظران کالس جهانی معتقدند که سازمانها از طریق اتخاذ طراحی فرآیند یا 
اص، توان رقابتی را از سایر رقبای خود گرفته و شاید چنین سرمایه گذاری در تسهیالت تولیدی خ

 .]06[ سازمانهایی به برابری با سایر سازمانها که با آنها در رقابت هستند رسیده باشند
 ]60[های سازمانی. مقایسه پارادایم0جدول

 پارادایم قرن بیست و یكم پارادایم قرن بیستم

 مر و تغییر نامستمربهبود مست -0 ثبات و پیش بینی پذیر -0
 اهمیت سرعت و پاسخگویی -6 اهمیت اندازه و مقیاس -6
 توانمندسازی و رهبری برای همه افراد -9 ساختار فرماندهی و کنترل باال به پائین -9
 انعطاف پذیری دائمی و سازمان مجازی -0 خشكی سازمانی -0
 ال شده از طریق چشم اندازها و ارزشهاکنترل اعم -1 کنترل اعمال شده به وسیله سلسله مراتب -1
اطالعات حفاظت شده، غیرقابل دسترسی برای  -6

 افراد
 اطالعات به اشتراك گذاشته شده با همه افراد -6

 کارآفرینانه و بیش فعال -3 بیزاری باال و منفعل از ریسك -3
 فرهنگ کاری نتیجه گرا -8 فرهنگ فرآیند گرا -8
  0م مجازیادغا -3 ادغام عمودی -3

 تمرکز بر محیط رقابتی -01 تمرکز بر درون سازمان -01

 تمرکز بر صادرات و بین الملل -00 گرایش به بازارهای داخلی -00
 مزیت همكاری مبتنی بر اعتماد -06 مزیت رقابتی -06
 بازسازی مداوم مزیت -09 مزیت رقابتی پایدار -09

                                                 
1 Virtual integration   ادغام مجازی 
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با اینكه تعاریف متعددی از تولید در کالس ني:هايتوليددركالسجهاهايسيستمويژگي
های تولیدی در کالس جهانی را به توان خصوصیات کلیدی سیستمجهانی ارائه شده است اما می

صورت زیر مطرح کرد:
 های موجود در زمینه کاری خود برتر باشد؛شرکت باید حداقل در یك بعد رقابتی از تمامی شرکت 

 و سودآوری بیشتری نسبت به رقبای خود باشد؛شرکت باید دارای نرخ رشد 
شرکت باید در استخدام و حفظ بهترین افراد اهتمام ورزد؛ 
 شرکت باید روی کارکنان بخش مهندسی خود سرمایه گذاری کرده و سعی در هر چه بیشتر

تخصصی انجام دادن کارهای خود داشته باشد؛ شرکت باید قابلیت پاسخگویی سریع و ساختار 
 به تغییرات مداوم بازار را داشته باشد؛یافته 

 
 ]9،00[.  عوامل تولید در کالس جهانی از دیدگاه کاسول 6جدول 

 تعریف عامل

تعهد

مديريت
ها و راهبردها برای اطمینان از اینكه توجه به تقویت نیروی کار برای تغییر، فرموله کردن سیاست

 اند.راهبردهای تولیدی و تجاری تعمیم یافته

فيتكي
های جاری تولید و انتقال مسئولیت کیفیت به استفاده از سیاست و برنامه کیفیت برای بهبود قابلیت

های هزینه کیفیت در طراحی محصوالت جدید و بهبود کنند. استفاده از دادهکارکنانی که تولید می
 های رقبا و کار روی اطالعات برای بهبود.فرایندها، الگوبرداری قابلیت

ترضاي

مشتري
های بیمه مشتریان داخلی و خارجی شامل اطالعات قابل اعتماد، پاسخ سریع به شكایات استقرار برنامه

 ای برای استقرار پیشنهادات جهت بهبود.و تقویت کارکنان چند وظیفه

انعطاف

پذيري

اضای مشتری های تولیدی برای پاسخ سریع به تقاستقرار راهبردهای مبتنی بر زمان در هدایت برنامه
دهی که زمان انتظار را کاهش و معرفی سریع محصوالت جدید، استقرار روش و ساختارهای گزارش

 دهد.

و نوآوري

فناوري
هایی که ازسوی های جدید، فرایندها و راه حلبه کارگیری نوآورانه در فرهنگ مشارکت، تشویق ایده

 نظیم ماشین آالتگیرد. کاهش زمان انتظار و تکارکنان یك شرکت شكل می

كنترل

تسهيالت

(، S1داری )های خانهاستفاده از استقرار سلولی برای اثربخشی، تمرکز روی حذف ضایعات و تالش
استقرار یك برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، بهینه سازی فضای مورد نیاز برای رشد در آینده و 

 کاهش فعالیت های فاقد ارزش افزوده

مديريت

تأمين

مزیت ارتباط با تأمین کنندگان در کاهش سطوح هزینه و انبار کردن، افزایش دقت و گردش موجودی 
است. مشارکت دادن تأمین کنندگان در طراحی فرایند و فناوری و پاسخ به نیازهای تجاری آنها، 

 هاانتخاب تأمین کنندگان براساس کیفیت و نحوه تحویل آنها و نه فقط براساس هزینه

رهبري

هزينه/قيمت

هزینه پایین تر در تولید هر واحد برای نیازمندیهای بازار رقابتی، پاسخ به درخواست مشتری برای 
 کیفیت باالتر و سیمای زیباتر

رقابت

جهاني
 ای رقبای جهانی، توسعه و تعمیم راهبردها برای رقابت در بازارتحقیق و ارزیابی مقایسه
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 محصول و فرآیند را داشته باشد؛شرکت باید قابلیت بهبود همگام 
.شرکت باید دارای دیدگاه بهبود مستمر باشد 

روت کاسول با بررسی ادبیات موضوع، عوامل سیستم تولید در کالس جهانی را شناسایی و تعریف 
 نموده است:

با جهانی شدن اقتصاد و یكپارچگی بازارها، سازمان هايسازمانهايكالسجهاني:ويژگي
ابت ناگزیر به فعالیت در سطحی باالتر از گذشته شدند و سازمان هایی با کالس ها برای رق

جهانی پدیدار شوند. سازمان های کالس جهانی از یك دیدگاه دارای مختصات زیر هستند:

ارائه خدمات به موقع و کامل به مشتریان با توجه به رضایت آنان 
مات قابل ارائه از نظر رقابتشناسایی مشتریان عمده و در نظر گرفتن محصول و خد 
.تدارك امكانات سخت افزاری و نرم افزاری در کنار هم، بدون تداخلی در انجام امور بروز کند 
 و برنامۀ ارتباطی برای آگاه سازی پرسنل و ارتقای سطح دانش و مهارت آنان.استفاده از آموزش 

هاه فرآوردههای کاری برای افزایش ارزش افزوداستفاده از انواع برنامه 
ترویج فرهنگ برای توسعۀ تمام کشور 
ها و فرایند انجام کارارزیابی و بازرسی مستمر فعالیت 
ها، به هنگام مالحظه ارائه کارهای نامرغوباعطای اختیار و مسئولیت در توقف فعالیت 
 رهاها در اینگونه کاساده سازی کارهای اساسی و حساس،اما هوشمند سازی برای کشف نارسایی 

وجود سیاست فعال در حفظ سالمت، آراستگی و آرامش محیط کار 
81[وجود فرهنگ بهبود مستمر در ارائه خدمات[. 

شرکت الكترونیكی را در شمال آمریكا مورد بررسی و ارزیابی قرار  063 0آلداروت و رونالد چاپمن
س و به لحاظ های دارای کالای به وضوح آشكار ساخت که شرکتدادند. این بررسی مقایسه

ای برخوردار بردن سازمانی به وسیله ارتباطات قوی و پیشرفته به مشتریان از رشد قابل مالحظه
 اند:های خود را در این بررسی چنین بیان کردهاند. روت و چاپمن یافتهشده

 ترند.شرکت های کالس جهانی در این وضعیت به لحاظ سازمانی چاالك -0
های مناسب، س جهانی به دلیل برتری های فناورانه و زیرساختمدیران شرکت های کال -6

 های راهبردی هستند.قادر به ربودن فرصت
های های داخلی در فناوری و زنجیرهها به دلیل سرمایه گذاریتوانایی رقابتی اینگونه شرکت-9

 ای یافته است.ارتباطی با تأمین کنندگان شتاب قابل مالحظه

ریق سازمانهای ارائه دهنده خدمات به مشتریان دارای ارتباطاتی بسیار قوی این شرکتها از ط -0
ای های وظیفههای ارتباطی را از تأمین کنندگان تا حوزهبا مشتریان خود هستند. این شرکتها حلقه

                                                 
 Aldea Roth & Roland chapman, 1993.1آلداروت و رونالد چاپمن 
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ها وضع رقابتی خود را از طریق اند. به طور کلی، این شرکتو از آنجا تا مشتریان محكم ساخته
0بخشند بالنچارد و استونبرخت مشتریان خود وسعت میبهبود شنا

سال مطالعه  91بعد از  (2004)
سازمان ها، اعالم کردند که همه سازمان های کالس جهانی که ما شناختیم به وسیله سه عامل 

 روند:اساسی به پیش می
 شود.چشم انداز و جهت مشخصی که به وسیله مدیریت ارشد حمایت می -0
 کوشند.زش دیده و مجهزی که بر پیاده سازی چشم انداز پذیرفته شده میافراد آمو -6
های شناسایی و پاداش دهی مستمری که رفتارهاو عملكرد مورد نیاز چشم انداز را سیستم -9

 .]69[ کنندتقویت می
 

تحقيقطرح

وری و با توجه به مبانی نظری موضوع، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و نوآ
بهبود مستمر در این پژوهش به عنوان شاخص های فعالیت در کالس جهانی در نظر گرفته شدند 

 و الگوی مفهومی زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شد. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Blanchard & Stoner .2 بالنچارد و استونبر 
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 . الگوی مفهموی تحقیق0شكل

 
 های زیر پرداخته خواهد شد: البا توجه به الگوی مفهومی پژوهش، در این مقاله به بررسی سؤ

 شود؟ میآیا مدیریت دانش در سازماهای تولیدی باعث رسیدن به کالس جهانی . 0
های مربوط  تواند در کاهش هزینه ها )یكی از آیتم آیا مدیریت دانش در سازمانهای تولیدی می. 6

باشد( تأثیرگذار باشد؟ به کالس جهانی می

 در افزایش کیفیت محصوالت تولیدی تواند های تولیدی می آیا مدیریت دانش در سازمان. 9
 تأثیرگذار باشد؟

تواند در ایجاد نوآوری و بهبود مستمر تأثیرگذار  آیا مدیریت دانش در سازمانهای تولیدی می. 0
 باشد؟



بررسی نقش مدیریت دانش این تحقیق) :رييگآماريونمونه،جامعههادادهجمعآوريابزار
( از نظر هدف، یك تحقیق کاربردی است ای تولیدی برای رسیدن به کالس جهانیدر سازمان ه

-برای جمع آوری داده پیمایشی به حساب می آید. -و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیق توصیفی

سؤال مربوط 01از پرسشنامه خودمحقق استفاده شده است. که در این پرسشنامه  ازیهای مورد ن
سؤال مربوط به سؤال  00سؤال مربوط به سؤال فرعی دوم و  06به سؤال فرعی اول تحقیق، 

سؤال نیز مربوط به سؤال اصلی تحقیق که برای اطمینان بیشتر از نتایج آماری  1فرعی سوم و 
 611مورد استفاده قرار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت راهان توان به تعداد 

امعه آماری که محدود می باشد کل جامعه آماری را به عنوان نفر بوده است با توجه به حجم ج

 کاهش هزینه ها

 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی

 نوآوری و بهبود مستمر

 فعالیت در کالس جهانی

 مدیریت دانش
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 031نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین همه جامعه آماری پخش، که از این میان 
پرسشنامه بی نقص بوده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی رابطه بین متغیرهای نشان 

ای استفاده شده تست، توزیع دو جمله tی فریدمن،کای دو، داده شده در الگوی آنالیز از روش ها
ارزیابی شده اند. spssاست. داده های این تحقیق با برنامه نرم افزاری 

 چه تا گیری اندازه ابزار که دهد می پاسخ سؤال این به اعتبار یا روایی:پرسشنامه رواييوپايايي

 برای است،  اعتبارمحتوایی اعتبار، تعین برای ش هارو این از یكی سنجد. می را مورد نظر خصیصه حد

 مدیریت دانش، علوم در متخصص دانشگاهی اساتید اختیار در پرسشنامه نمونه محتوایی، تعیین اعتبار

 درنهایت آنها که نظر کنند ابراز پرسشنامه، سؤاالت شفافیت و درستی میزان با رابطه در که گرفت قرار

کردند. تأیید را پرسشنامه اعتبار
 محاسبه روش برای این. است کرونباخ ازآلفای استفاده اعتماد، قابلیت محاسبه های روش از یكی

 قابلیت منظور سنجش به. رود می به کار پرسشنامه جمله از گیری اندازه ابزار درونی هماهنگی

. شد تحلیل و آوری تجزیه جمع از پس و توزیع جامعه آماری از نفر 91 بین ابتدا پرسشنامه اعتماد

 . است آمده( 9جدول)  در کل آلفای و متغیر هر به مربوط شده محاسبه مقدارآلفای

 
 آلفا ضریب محاسبه نتایج . 9 جدول

 کرونباخ تعداد سئوال عنصر

 836/1 01 نقش مدیریت دانش بر کاهش هزینه
 300/1 06 نقش مدیریت دانش در کیفیت محصوالت

 360/1 00 هبود مستمرنقش مدیریت دانش در نوآوری وب
 361/1 01 مجموع



 اولین سؤال فرعی در این پژوهش بدین صورت بیان شده است که:ها:هاوتوصيفدادهتحليل
های مربوط  تواند در کاهش هزینه ها )یكی از آیتم آیا مدیریت دانش در سازمان های تولیدی می 

 باشد( تأثیرگذار باشد؟  به کالس جهانی می
 حلیل های آماری انجام شده این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.بر اساس ت

های آماری داشته باشیم،  برای اینكه به این سؤال فرعی پاسخ معقول و منطقی با استفاده از روش
های مختلف مدیریت دانش در کاهش هزینه ها را نشان می  سؤال پرسشنامه که تأثیر مولفه 01

درصد موارد  63های توصیفی مشاهده شده است که در  افتهدهد را انتخاب و پس از بررسی ی
 6اند و فقط  ها نسبت به این کاهش، یا نمره زیاد و یا خیلی زیاد منظور کرده پاسخ دهندگان آزمون

درصد پاسخ دهندگان جواب کم یا خیلی کم داده اند. برای اینكه بتوان تفاوت معناداری سه سطح 
ی شده )گروه  اول خیلی کم و کم و گروه دوم متوسط و گروه بند در پاسخگویی سه گروه طبقه
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دو پیرسون  ها دیده شود از آزمون کای اند( لحاظ مقدار پاسخ سوم خیلی زیاد و زیاد پاسخ داده
دهد که تفاوت در  استفاده شده است که باتوجه به آماره آزمون و مقدار سطح معناداری نشان می

 0ها از طیف یكدست با نمره  دارد. باتوجه به مقدار زیاد پاسخ مقدار در سه سطح پاسخگویی وجود
به این جهت استفاده  T)خیلی کم تا خیلی زیاد( ، ازاین آزمون استفاده شده است.از آزمون 1تا 

)عدد متوسط طیف یكدست( بیشتر  9شده است که آیا متوسط نمره سطح پاسخگویی از عدد 
دهد.  شدید مدیریت دانش در کاهش هزینه را نشان می است،استفاده شده است؛ و نتیجه تأثیر
های مدیریت دانش در راستای کاهش هزینه ها  لفهؤبندی م البته با استفاده از آزمون فریدمن رتبه

تواند  اطالعات و ارتباطات میفناوری دهد که حمایت مدیریت در بخش  انجام گردیده  و نشان می
سازی کمك شایانی کند لذا مدیران و  تای جهانیدر کاهش هزینه در این بخش و در راس

اطالعات و ارتباطات فضا را برای مدرنیته کردن  این  فناوریکارشناسان با حمایت از بخش 
 های حمل و نقل و مكاتبات دفتری بكاهند. های اضافی در بخش ده و از هزینهکرتر  بخش مناسب

 سؤال فرعی در این پژوهش بدین صورت بیان شده است که: دومین
تواند در افزایش کیفیت محصوالت تولیدی )یكی  آیا مدیریت دانش در سازمان های تولیدی می 

 باشد( تأثیرگذار باشد؟ های مربوط به کالس جهانی می ماقالاز 
 ت.بر اساس تحلیل های آماری انجام شده این فرضیه مورد تأیید قرار گرف 
سوال پرسشنامه که  06که به این سؤال فرعی پاسخ منطقی و قابل قبول داشته باشیم   برای این 

دهد را انتخاب و پس از  های مدیریت دانش در افزایش کیفیت محصوالت نشان می تأثیر مؤلفه
درصد پاسخ دهندگان نسبت به این بخش   33های توصیفی مشاهده شده است که  بررسی یافته

درصد نمره کم یا خیلی کم را بعنوان گزینه در نظر  3/9یلی زیاد و زیاد داده و فقط در نمره خ
بندی شده )گروه  اول خیلی  اند برای اینكه تفاوت معناداری در سطح پاسخگویی گروه طبقه گرفته

ا ه اند( از لحاظ تعداد پاسخ کم و کم و گروه دوم متوسط و گروه سوم خیلی زیاد و زیاد پاسخ داده
مشاهده شود از آزمون کای دو پیرسون استفاده شده که باتوجه به آماره آزمون و مقدار سطح 

دهد که تفاوت در تعداد در سه سطح پاسخگویی وجود دارد. باتوجه به اینكه از  معناداری نشان می
 برای اینكه این آزمون انجام گردد که Tطیف لیكرت در پرسشنامه استفاده شده لذا از آزمون 

)عدد متوسط طیف لیكرت( بیشتر است استفاده شده است و  9دهندگان از عدد  متوسط نمره پاسخ
دهد که تأثیر مدیریت دانش  در افزایش کیفیت محصوالت مثبت است.  در نتیجه نشان می

مدیریت دانش باتوجه به تعامل ارتباطات و حمایت مناسب مدیران و افزایش فناوری و 
از  البته تواند عامل اصلی در افزایش کیفیت محصوالت باشد. العات میهای نوین اط آوری فن

توانیم به  های ناپایدارتری می های انجام شده و با استفاده از روش بندی آزمون فریدمن جهت رتبه



 23  1310 تابستان -6شماره -مطالعات مديريت راهبردي                                                                                      

در افزایش  یثیرگذارترأتواند عامل ت می راهبردیاین نتیجه برسیم که نقش اتحاد مدیران بخش 
 د.کیفیت محصوالت باش

 سومین سؤال فرعی در این پژوهش بدین صورت بیان شده است که:
تواند در ایجاد نوآوری و بهبود مستمر )یكی از  آیا مدیریت دانش در سازمان های تولیدی می 

 باشد( تأثیرگذار باشد؟ های مربوط به کالس جهانی می اقالم
 رار گرفت.بر اساس تحلیل های آماری انجام شده این فرضیه مورد تأیید ق 
که به این سؤال فرعی با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری پاسخی منطقی و علمی  برای این   

های مختلف مدیریت دانش در ایجاد نوآوری و بهبود  پرسش که تأثیر مؤلفه 00داشته باشیم تعداد 
وصیفی، های ت دهد انتخاب و پس از بررسی یافته مستمر در راستای کالس جهانی را نشان می

اند. با استفاده از آزمون  زیاد و زیاد را انتخاب کرده درصد موارد پاسخ  خیلی 39پاسخ دهندگان در 
کم و کم در گروه اول ،متوسط  دو پیرسون تفاوت معناداری را در سه سطح پاسخگویی خیلی کای

اینكه نشان داده  برای Tدهد. از آزمون  زیاد و  و زیاد گروه سوم را نشان می در گروه دوم، خیلی
دهندگان معنادار بوده و لذا اهمیت و نقش مدیریت دانش در ایجاد  شود متوسط نمره  پاسخ

تواند ایجاد خالقیت در تمام  نوآوری و بهبود مستمر در سازمان های تولیدی، مدیریت دانش می
های مداوم قرار  های تولید و فروش داشته باشد. و با استفاده از استقرار مناسب آن و آموزش بخش

البته  از آزمون  توانیم خالقیت و بهبود مستمر را شاهد باشیم. گرفتن در بازار رقابت جهانی می
توانیم به این  های ناپایدارتری می های انجام شده و با استفاده از روش بندی فریدمن جهت رتبه

در  یثیرگذارترأت تواند عامل می راهبردینتیجه برسیم که حمایت مدیریت در بخش مدیریت 
 ایجاد نوآوری و بهبود مستمر باشد.

آیا مدیریت دانش در سازمان های تولیدی موجب رسیدن به کالس : نتایج مربوط به سوال اصلی
 جهانی می گردد؟

کننده و معقول برای تاثیر مدیریت دانش در رسیدن به راستای  برای اینكه بتوانیم پاسخ قانع
ز تمام سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است که باتوجه به اینكه تمام کالس جهانی داشته باشیم ا

های مختلف مدیریت دانش در سه آیتم مربوط به راستای کالس جهانی  سؤاالت فرعی که مولفه
دهد معنادار  )کاهش هزینه، افزایش کیفیت محصوالت، ایجاد نوآوری و بهبود مستمر( را نشان می

توان نتیجه گرفت مدیریت دانش در  اند لذا می بت در این راستا داشتهدهندگان نظر مث بوده و پاسخ
و با توجه  سازمان های تولیدی برای رسیدن به سطح باالی کالس جهانی نقش بسزایی  را دارد.

تواند تهدید رقبای صنعتی و آگاهی یافتن از  ترین اهداف استقرار مدیریت دانش می به اینكه اصلی
باشد لذا مدیریت دانش  ن دانش و کارآمدی فناوری براساس مدیریت دانش مقوله اهمیت روزافزو
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تواند بر بهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه و نوآوری و بهبود مستمر تأثیرگذار بوده و در  می
 تر گرداند. نتیجه سازمان را در بازار رقابت جهانی موفق

 

هايتحقيقيافته 

دهندگان مورد بررسی قرار گرفته است با  ات پاسخبرای سه سؤال پژوهش نظر 0در جدول 
دو و با تشكیل سه سطح ترکیبی طیف لیكرت تفاوت بین فراوانی  استفاده از آماره آزمون کای

 ایم ها را مورد آزمون قرار داده  پاسخ

 
زیاد( و همچنین  . معرف جدول فراوانی مورد مشاهده در سه سطح طیف لیكرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی 0جدول 

 باشد. دو با درجه آزادی و سطح معناداری می آماره آزمون کای

سطوح متغییر  سؤال پژوهشی ردیف
 مورد نگرش

آماره  فراوانی
 دو کای

درجه 
 آزادی

سطح 
 داری معنا

نقش مدیریت دانش  0
 بر کاهش هزینه

 1110/1 6 163/0309 006 خیلی کم ـ کم
 696 متوسط

 0809 زیاد زیاد ـ خیلی
نقش مدیریت دانش  6

 در کیفیت محصوالت
 1110/1 6 030/6066 30 خیلی کم ـ کم

 160 متوسط
 6006 زیاد ـ خیلی زیاد

نقش مدیریت دانش  9
 در نوآوری مستمر

 681/0606 000 خیلی کم ـ کم
 

6 1110/1 
 103 متوسط

 0699 زیاد ـ خیلی زیاد

 

دو برای ردیف اول که نقش مدیریت دانش در کاهش هزینه  آماره آزمون کای 0در جدول    
باشد که با توجه به مقدار آماره  درجه آزادی می 6با  163/0309مشخص کرده است برابر با 

ها در سه سطح خیلی  توان گفت تفاوت بین فراوانی می 11/1دو جدول و سطح معناداری زیر  کای
هم مقدار  0خیلی زیاد متفاوت است همچنین برای ردیف دوم جدول  کم ـ کم، متوسط، زیاد ـ

که به سطح  باشد که با توجه به این می 1110/1با سطح معناداری  030/6066آماره آزمون برابر با 
باشد در ردیف سوم که  تفاوت بین سطوح ترکیبی طیف لیكرت معنادار می 11/1معناداری زیر 

ستمر منفی شده است با توجه به اینكه آماره آزمون برابر با نقش مدیریت دانش در نوآوری م
باشد لذا تفاوت بین فراوانی سه سطح ترکیبی طیف لیكرت  با دو درجه آزادی می 681/0606

 معنادار است.
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 و درجه آزادی و سطح معناداری است tمعرف شاخص مرکزی و پراکندگی مربوط به سؤاالت پژوهش و آماره آزمون  .1جدول 

آماره  انحراف معیار میانگین سؤال پژوهشی ردیف
 tآزمون 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

نقش مدیریت دانش بر  0
 کاهش هزینه

86/9 81/1 168/16 6660 1110/1 

نقش مدیریت دانش در  6
 کیفیت محصوالت

119/0 869/1 6366 6333 1110/1 

نقش مدیریت دانش در  9
 نوآوری مستمر

39/9 866/1 68/10 
 

6630 1110/1 

 
باشد لذا با مقایسه  می 0ها در طیف لیكرت برابر با  با توجه به اینكه میانگین پاسخ 1در جدول 

( آماره آزمون یك متغیر برای سه سؤال 9دهندگان با میانگین آزمون )عدد  متوسط نظرات پاسخ
 6660ه آزادی با درج 168/19برابر با  tپژوهشی مشخص شده است. در ردیف اول آماره آزمون 

باشد. که با سطح معناداری  جدول با درجه آزادی مذکور بزرگتر می tاست که از مقدار آماره آزمون 
دهندگان در مورد نقش مدیریت دانش بر کاهش هزینه  توان گفت که نظرات پاسخ می 11/1زیر 

است که در کند. در ردیف دوم نقش مدیریت دانش در کیفیت محصوالت مدنظر  صریحاً تأیید می
درجه آزادی  6333جدول با  tباشد که از مقدار آماره  می 66/63برابر با  tاین بخش آماره آزمون 

کند در ردیف سوم  بزرگتر بوده و لذا تأثیر مدیریت دانش در کیفیت محصوالت صریحاً تأیید می
 68/10برابر با که  tنقش مدیریت دانش در نوآوری مستمر مطرح شده که با توجه به آماره آزمون 

 اند. ، این تأثیر و نقش را کلیدی ارزیابی کرده11/1داری زیر  باشد و سطح معنا می
 

 بندی و فریدمن برای سؤاالت فرعی مربوط به سؤاالت پژوهشی مشخص شده است. جدول رتبه .6جدول 

آماره آزمون  کمترین رتبه بیشترین رتبه سؤال پژوهشی ردیف
 فریدمن

درجه 
 آزادی

سطح 
 داری عنام

نقش مدیریت دانش  0
 بر کاهش هزینه

61 3 193/066 00 1110/1 

نقش مدیریت دانش  6
 در کیفیت محصوالت

6 90 666/030 09 1110/1 

نقش مدیریت دانش  9
 در نوآوری مستمر

06 61 138/030 
 

09 1110/1 

 

ربوط به سه ها در بین سؤاالت فرعی پرسشنامه م بیشترین و کمترین متوسط رتبه 6در جدول 
سؤال اصلی پژوهش مشخص شده است آماره آزمون فریدمن و سطح معناداری در جدول فوق 
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در مورد سؤال اول پژوهشی )نقش مدیریت دانش در کاهش هزینه(  6آمده است. در جدول 
)حمایت مدیریت در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تا 61ها به سؤال  بیشترین متوسط رتبه

)اعتماد بین 3شود؟( و کمترین متوسط رتبه مربوط به سؤال  ها می ب کاهش هزینهچه میزان موج
شود؟( است  ها می کارکنان بخش مدیریت مالی و کنترل ریسك تا چه میزان موجب کاهش هزینه

تفاوت  11/1باشد و سطح معناداری زیر  می 193/066که با توجه به آماره آزمون فریدمن که عدد 
در این بخش معنادار است. همچنین در مورد سؤال دوم پژوهشی که نقش  ها بین متوسط رتبه

ها رتبه مربوط به  مدیریت دانش در کیفیت محصوالت را مدنظر گرفته است بیشترین متوسط
)انگیزش کارکنان بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تا چه میزان موجب افزایش کیفیت 6سؤال 

)اعتماد بین کارکنان 90ها مربوط به سؤال  متوسط رتبه شود؟( و کمترین محصوالت تولیدی می
شود؟(  بخش مدیریت راهبردی تا چه میزان موجب افزایش کیفیت محصوالت تولیدی می

است  11/1با سطح معناداری زیر  666/030باشد رتبه با توجه به آماره آزمون فریدمن که عدد  می
ط به سؤال اصلی پژوهش فوق معناداری ها برای سؤاالت فرعی مربو تفاوت بین متوسط رتبه

باشد در مورد سومین سؤال پژوهش نقش مدیریت دانش در نوآوری مستمر بیشترین متوسط  می
)حمایت مدیریت در بخش مدیریت راهبردی تا چه میزان موجب ایجاد نوآوری و 06ها سؤال  رتبه

)اعتماد بین کارکنان بخش 61ها مربوط به سؤال  شود؟( و کمترین متوسط رتبه بهبود مستمر می
شود؟( است که با توجه به آماره  تحویل تا چه میزان موجب ایجاد نوآوری و بهبود مستمر می

ها مربوط  توان گفت که تفاوت بین متوسط رتبه می 11/1با سطح معناداری زیر  138/030آزمون 
 به سؤاالت فرعی در این بخش معنادار است.

 

 های توصیفی سؤاالت کلی مربوط به تأثیر مدیریت دانش. مشخص کننده آماره 3جدول 
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 سؤاالت کلی مربوط به تأثیر مدیریت دانش را نشان می دهد tآزمون  .8جدول 

 ه 
 

که سؤاالت دهد را نشان می t( مشخص کننده آماره های توصیفی و آزمون 8و  3جدول شماره)
هش هزینه ونوآوری و بهبود مستمر و افزایش کلی مربوط به تأثیر مدیریت دانش در سه مولفه کا

( که درهر سه مورد تأثیر را از نقطه نظر پاسخ 00و06و01کیفیت محصوالت را نشان می دهد )
دهندگان بسیار کارا و قابل ارزش و توجه دانستند و همچنین دو سؤال مربوط به تعامل اجتماعی 

کاهش زمان وقفه در انجام فعالیت ها و  های فن آوری اطالعات و تأثیر آنها را درو زیرساخت
 زنجیره تولید است که نشان دهنده معنادار بودن این تأثیر از نقطه نظر پاسخ دهندگان می باشد.

 

 ای )نسبت( برای دو گروه مشخص کننده آزمون دو جمله .3جدول 
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 -یلی زیاد)خ 0گروه : ای )نسبت( برای دو گروه ( مشخص کننده آزمون دو جمله3جدول شماره)
درصد به باال درصد  30باشد که از  کم( طبقه دوم و می -)خیلی کم6زیاد( طبقه اول و  گروه 

 کند. مربوط به طبقه اول هستند و فرض برابری نسبت به دو طبقه را رد می
 

 دو ( است . مشخص کننده آزمون فریدمن ) آماره کای01جدول

 
 

دو ( است که اهمیت هرکدام از  ن ) آماره کای( مشخص کننده آزمون فریدم01جدول شماره)
کند که در رابطه بین مدیریت دانش و سه مؤلفه  سؤاالت مربوط به فرضیه کلی  را بیان می

کاهش هزینه، افزایش کیفیت محصوالت و نوآوری و بهبود مستمر مشخص شده است. آماره 
ؤال است و همچنین نقش مدیریت س 9دهنده عدم برابری امتیاز برابر برای  دو فریدمن نشان کای

 دانش به ترتیب در نوآوری و بهبود مستمر بیشترین تأثیر و در کاهش هزینه کمترین اثر  را دارد.
 

 گيرينتيجه

 مدیریت دانش یعنی تولید معاصر انقالب دو ترکیب برای را نوین روش مندی حاضر، تحقیق

 های مؤلفه بین همبستگی و رتباطا بررسی ضمن مقاله، این در کرد. ارائه وکالس جهانی

 از ارتباط این تأیید و و کاهش هزینه، افزایش کیفیت و نوآوری و بهبود مستمر دانش مدیریت

 تحقیق به این نتیجه رسیدیم که: فرضیه های آزمون طریق
تعامل اجتماعی بین کارکنان، نوآوری، اعتماد بین کارکنان، انگیزش بین کارکنان و حمایت  

ر بخشهای: مدیریت تغییر، مدیریت توسعه محصوالت، فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت د
کنندگان، مدیریت راهبردی، مدیریت تحویل، مدیریت مالی و  مدیریت مشتری، مدیریت تأمین

کنترل ریسك و توسعه و مدیریت منابع انسانی می تواند باعث کاهش هزینه، افزایش کیفیت و 
توان نتیجه گرفت مدیریت دانش در سازمان های تولیدی  گردد. لذا مینوآوری و بهبود مستمر 

سازی مدیریت دانش از  برای رسیدن به سطح باالی کالس جهانی نقش بسزایی را دارد. پیاده
تواند فضای مناسبی برای رشد و شكوفایی  لحاظ سازمانی و نوع فناوری و منابع انسانی می

تواند در رسیدن به کالس جهانی کمك کند و سازمان را در  صنعتی ایجاد نماید و این آگاهی می
 تر گرداند. بازار رقابت جهانی موفق
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