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های مديريت دانش و پاسخگويی بررسی رابطه بين تواناسازنده
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 چكیده

های تحقيق آميخته اکتشافی استفاده شده است و در دو در اين تحقيق از طرح 
مرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گرديد. بر اساس مدلی 

دانشگاه کمبريج ارائه گرديده بود، به بررسی و تحليل پاسخگويی شرکت که در 
نظری ـ  الماس کوير و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبيقی

ای جهت تعيين نظری پرسشنامه ـ پرداخته شد. براساس نتايج مطالعه موردی تطبيقی
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ران طراحی های فعال در صنعت کاشی و سراميک ايميزان پاسخگويی شرکت
های مديريت دانش، گرديد. همزمان بر مبنای مطالعات اوليه در زمينه تواناسازنده

ای برای آن طراحی گرديد. در مرحله دوم دو پرسشنامه توزيع گرديد و  پرسشنامه
ها پرداخته شد. در اين مرحله ابتدا با استفاده پس از گردآوری به تجزيه و تحليل داده

های مديريت دانش مورد تاييد عاملی تاييدی پرسشنامه تواناسازندهاز تجزيه و تحليل 
های مديريت دانش بر پاسخگويی قرار گرفت. سپس به بررسی تاثير تواناسازنده

ها با استفاده از تجزيه و تحليل تشخيصی پرداخته شد. پاسخگويی سازمان
ه اهداف عملياتی يابی بهای توليدی به توانايی يک سيستم توليدی در دست درسيستم

دهد که شود. نتايج نشان میهای داخلی و خارجی گفته میبا وجود آشفتگی
زيرساختارهای مديريت دانش نسبت به افراد، استراتژی و فرايندها بر پاسخگويی 

 تاثير بيشتری دارد.
نظری، تجزيه و ـ  ها، مطالعات موردی تطبيقها، توانمندیآشفتگی :واژگان کلیدی

 ملی تاييدی، تجزيه و تحليل تشخيصیتحليل عا

 مقدمه

با مروری کوتاه در تاريخچه صنعت کاشی و سراميک کشورمان به شيوه صنعتی  
يابيم که حجم عرضه کاشی و سراميک و تقاضای در می 03تا اواخر دهه  03از دهه

گاه شديد نبوده است. در آن دارای نوساناتی بوده اما شکاف عرضه و تقاضا هيچ
های نسبی کشور ما در های اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد به دليل مزيتسال

گذاری و سهولت نسبی اين صنعت، نرخ مطلوب سودآوری، حجم متوسط سرمايه
گذاری مجدد و های توليدی را ترغيب به سرمايهدسترسی به فناوری توليد، شرکت

ذخيره ارزی، گروه  افزايش ظرفيت نمود. در کنار آن تسهيالت جذاب صندوق
گذاران جديد را به اين صنعت جذب کرد، به نحوی که زيادی از سرمايه

  ای افزايش يافتهای اخير به صورت فزايندههای توليد کشور طی سال ظرفيت

[ 11 ، 13 ، 9.] 
های نصب شده به مدار توليد و عرضه کاالهای اکنون با وارد شدن ظرفيتهم 
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های گسترده گذاریهای اين رشد سريع که به قيمت سرمايهتوليدی به بازار، نارسايی
صورت گرفته است، نمايان شده است. کمبود مواد اوليه مرغوب، کمبود نيروی 

های حمل و نقل، فزونی روزافزون عرضه نسبت به تقاضا ی ماهر، افزايش هزينهانسان
های فروش، های توليد در کنار تثبيت يا کاهش غيرمستقيم قيمتو افزايش هزينه

دست هم داده و نرخ سودآوری را به شدت کاهش داده است. بههمگی دست
رونق خريد و بی های اين صنعت در بورس و بازارهایکاهش قيمت سهام شرکت

گذاران از آينده اين صنعت بينی سرمايهفروش سهام مويد اين مطلب است که پيش
های کم دليل وضعيت مبهم آينده جزء بخشاميدبخش نبوده و درحال حاضر به

 [.9 شود ]بندی میبازده طبقه
بررسی و تحليل صنعت ای با عنوان در همين راستا سازمان مديريت صنعتی پروژه 

 نتيجه اين مطالعات در عين حاليکهانجام داده است.  کاشی و سراميک در ايران
اين خط کلی را برای انجمن ، دهنده مازاد عرضه در آينده اقتصاد ايران استنشان

کند که مصرف اين محصول در حد تغييرات ليدکنندگان اين صنعت ترسيم میتو
توليد ناخالص ملی است و لذا گسترش عرضه مازاد بر توسعه توليد ملی منجر به 

و در عين  [1 ] تقاضا و نابسامانی وضعيت توليدکننده خواهد شد شکاف عرضه و
حال با توجه به سه ويژگی تعداد زياد توليدکنندگان، محصوالت يکسان و همگن، و 

ها واقعی و عينی های جديد به بازار، رقابت بين شرکتورود و خروج آزاد شرکت
ها اگر توليد يک کشور بخواهد افزايش يابد، بنگاه. حال در اين شرايط، [2 ]است 

ها بايد پذيری ملی باال رود، بنگاهاگر قرار است رقابتو  بايد توليدشان را زياد کنند
را زياد کنند. بنابراين محور، بنگاه و مديريت بنگاه خود و صادراتی توان رقابتی 

تاثير منفی بر  تغيير ساختار توليد به توليد سفارشیدهد که . نتايج نشان میاست
دانش اقتصاد به  امروزه دانش مديريت و گذارد.صنعت کاشی و سراميک ايران می

کليد اصلی  پاسخگويی ،اند که در دنيای نوين امروزیاين مفهوم محوری رسيده
ها است. از اين جهت است که هرگونه سياست در جهت تغيير موفقيت شرکت

 پاسخگويیساختار توليد و سازمان با اين جهت که تا چه حد موجب باال رفتن 
 .[0 ] گيردشود مورد ارزيابی قرار میشرکت می
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از طرف ديگر، با توجه به باال رفتن انتظارات مشتريان، افزايش تعداد  
توليدکنندگان، افزايش سطح کيفی و کمی محصوالت، ورود تکنولوژی و فن 

های پيشرفته که همگی باعث شديدتر شدن رقابت در صنعت کاشی شده آوری
نايی ايجاد و حفظ مزيت رقابتی را دارا باشند. چون ها بايد توااست، شرکت

ها خواهد افتاد، بنابراين محصوالت آوری جديد دير يا زود به دست ساير شرکت فن
توانند باعث ايجاد مزيت رقابتی پايدار شوند. در اين بين های جديد نمیو فن آوری

، 0 ]ها باشد شرکتگوی اين نياز تواند جوابدانش و مديريت صحيح بر دانش می
 گيرد:. اين تحقيق برای دستيابی به اهداف زير صورت می[27 ، 26 
 ها از جنبه مديريت دانش و پاسخگويی.شرکت ارائه الگويی برای ارزيابی 
 ها برای بهبود وضعيت خود در مديريت دانش و پاسخگويی.کمک به شرکت 

 ها در جهت بهبود وضعيت پاسخگويی خود با توجه به کمک به شرکت
 های مديريت دانشتواناسازنده

مديريت دانش و پاسخگويی پرداخته در اين مقاله ابتدا به بررسی مروری  
مطالعه  شناسی تحقيق به توضيح پژوهش آميخته،بخش روش. سپس در شود می

موردی، تجزيه و تحليل تشخيصی و روايی و پايايی ابزار گردآوری اطالعات و 
و  هاها فرضيات و آزمونجامعه آماری پرداخته شد. در بخش تجزيه و تحليل داده

يصی مورد بررسی قرار های مرتبط با تجزيه و تحليل تشختجزيه و تحليل داده
 گيری و پيشنهادات ارائه شده است.نتيجهگرفت. در بخش آخر نيز 

 مدیریت دانش

ها، منابع برتری خود داشتن رويهدر گذشته کشورها و توليدکنندگان با مخفی نگه 
کردند، در عصر حاضر ديگر با پيشرفت تکنولوژی را نسبت به رقبا حفظ می

اری را انجام داد و رقبا دير يا زود پی به سِرِ کار ما توان چنين کارتباطات نمی
توانند مزيت رقابتی بلندمدت جديد نمیهای وریاهای کاری و فنو رويهخواهند بُرد 

ند مزيت رقابتی اتوايجاد کنند، در اين بين دانش و مديريت دانش است که می
. مديريت دانش شامل چهار تواناسازنده استراتژی، فرايند، افراد، [0 ] پايدار ايجاد کند
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شامل فرهنگ، ساختار، و  زيرساختارها،سه عنصر کليدی  .[20]و زيرساختار است 
است و الزمه فرايند نوآوری  (رسمیرسمی و غير) تعامل بين افرادتکنولوژی است. 

 ايدهمبنايی برای خلق  ها غالباًبين افراد يا گروه گفتگو قرار گيرد. تشويقبايد مورد 
 ساختار سازمانی در اهرمی .استنيروی بالقوه ايجاد دانش بنابراين و است جديد 

نمودن کردن معماری تکنولوژيکی اهميت زيادی دارد. اگرچه تمايلی برای منطقی 
ای و واحدهای مجزا در سازمان وجود دارد، عناصر ساختاری اغلب های وظيفهبخش

گذاری دانش مابين مرزهای داخلی اشتراکتمايل دارند تا از تشريک مساعی و به
سازمان جلوگيری کنند. در اصل، اين اهميت دارد که ساختارهای سازمانی به طور 

گذاری و تشريک اشتراککه بهطوریه)در مقابل سخت( طراحی شوند، ب منعطف
مساعی مابين مرزهای درونی سازمان را تشويق نمايند. تکنولوژی نيز يکی از عناصر 
اساسی زيرساختار مورد نياز برای متحرک کردن سرمايه اجتماعی برای خلق دانش 

ها که تکنولوژی حالت پيچيده به خود گرفته است، سازمانباشد. از آنجائینو می
بورند که روی زيرساختار جامع که انواع مختلف دانش و ارتباطات ضروری را مج

سازد انداز آشکار میچشم استراتژی: .[22 ]گذاری نمايند کند، سرمايهپشتيبانی می
دهد که چگونه اين خواهد باشد و استراتژی توضيح میکه سازمان در آينده چه می

تصوير بايد به موفقيت تبديل شود. بدون دانش چرا، چه و چگونه، بسيار سخت 
. گلد و همکارانش [21]پيوند دهيم  کاروکسبخواهد بود که دانش را با اهداف 

اندازِ نفوذ کرده در سازمان، افرادِ باشعورِ : چشم[22 ]کنند( نيز چنين بيان می2331)
انداز های روزانه هستند. چشمدنبال برتری در فعاليتکند که بههدفمندی را آماده می

ها را تشويق دانش مطلوب و دانش مرتبط با فعاليتبه عنوان سيستم ارزشی، انواع 
  کند.می

های فناوری  گذاریناتوانی برای گرفتن ارزش از سرمايه :سازی استراتژیهمردیف
های مديريت دانش و کسب و کار اطالعات، به دليل فقدان همسويی بين استراتژی

اصلی شامل شناسايی دانش، اکتساب دانش،  فرايندهای [.24 ]باشد ها میسازمان
گيری از دانش، و نگهداری گذاری و توزيع دانش، بهرهتوسعه دانش، به اشتراک

( و هم T)بخش عمودی  شکل هم عميقهای تیمهارت افراد: .[6 ]دانش است 
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های دانش ويژه و  توانند حوزهکه آنها میطوریباشند، به( میT)بخش افقی  گسترده
. سه [28 ]کاربردهای گوناگون آنها را در محصوالت خاص جستجو و کشف نمايند 

پذيری، و جهندگی برای افراد مورد استفاده قرار گرفته است کنشی، تطبيقبعد پيش
حل برای مسائل بينی مسائل مرتبط با تغييرات، ارائه راهکنشی شامل پيش[. پيش35 ]

پذيری فرهنگی  پذيری شامل تطبيقشود. تطبيقدر حال تغيير، و ابتکارات شخصی می
پذيری جديد، و شخصی، همکاری خودانگيخته، يادگيری وظايف و مسئوليتو بين

های شامل نگرش مثبت به تغييرات، ايدهای است. جهندگی نيز پذيری حرفهانعطاف
های عدم اطمينان و جديد و تکنولوژی، قدرت تحمل باال جهت روبرويی با موقعيت

 غيرمنتظره و کنارآمدن با استرس است.

 پاسخگویی

ها تبديل شده است اخيرا، پاسخگويی به موضوعی حياتی برای موفقيت سازمان 
پاسخگويی عبارت است از توانايی يک سيستم توليد جهت رسيدن به  [.25 ، 37 ، 27 ]

ها به سه صورت است: اهداف در شرايط آشفتگی. مکانيزم پاسخگويی به آشفتگی
بينی وقوع العمل در مقابل آشفتگی, ب: به صورت پيشالف: به صورت عکس

[. آشفتگی به 32 ، 31 ، 30 ، 29باشد ]ج: به صورت ترکيبی از هر دو می ،هاآشفتگی
دهد و روی معنای تغييرات درونی و بيرونی است که در يک سيستم توليدی رخ می

تغيير يا خارج از کنترل سيستم و يا گذارد و اين عملکرد عملياتی سيستم تأثير می
 [.30 ، 29 ريزی نشده است ]برنامه

مميزی پاسخگويی توليد به دنبال تدارک چارچوبی  ممیزی پاسخگویی تولید:
های هايی جهت پاسخ به موارد زير است: الف( آشفتگیجهت آزمودن توانمندی

های جاری درونی و بيرونی توليد و نيازهای پاسخ چيست؟ ب( منابع بعدی آشفتگی
باشد؟ ج( اهميت داشتن پاسخ ويژه در نيازهای پاسخگويی چه میدرونی و بيرونی و 

)سفارش ناگهانی(. مراحل فرايند مميزی  کار توليد تا چه اندازه است؟و کسب
 [: نشان داده شده است عبارتند از ] 1چنانکه در شکل 
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برداشت کلی از فرایند ممیزی. 9شكل 

 آشنایی با عملیات کارخانه

 گردآوری و شفاف سازی اهداف تولید
درونی های های ابتدای زنجيره تامين، آشفتگی)آشفتگی هاشناسایی آشفتگی 

گيری، تجهيزات و نيروی کار توليد، انتقال در مواد خام و اطالعات، کنترل، تصميم)
 های انتهای زنجيره تامين(آشفتگیجريان آنها( و 

 ها بر روی اهداف تولیدتجزیه و تحلیل تأثیر آشفتگی

 =  ميانگين تأثير آشفتگی  آشفتگی روی اهدافتأثير × فراوانی آشفتگی

استانداردهای مورد استفاده در  ها:ها و استانداردکردن اندازهکردن پاسخکمی
های مربوط به هر مرحله چرخه تکميل با در نظر گرفتن آشفتگی 1جدول شماره 

 [.03، 31 سفارش بيان گرديد ]

شفتگیآهای استانداردهای ویژگی  .9 جدول  

 های آشفتگی(محورهای نمودار پاسخگویی )ویژگی

 هاآشفتگی فراوانی مدت سطح تاثير بر هزينه تاثير روی تحويل

تغيير در تحويل به 

 موقع و کامل

 افزايش هزينه
 کاربرد ندارد

 فراوانی شکست مدت تاخير
 کنندهشکست تامين

 فراوانی تحويل زمان انتظار سفارش توليدهزينه 

تغيير در تحويل به 

 موقع و کامل

 افزايش هزينه
 کاربرد ندارد

اختالل در فرآيند  فراوانی اختالل مدت اختالل

 فراوانی فرآيند مدت فرآيند هزينه توليد توليد

تغيير در تحويل به 

 موقع و کامل

 انحراف معيار افزايش هزينه
 نداردکاربرد 

 فراوانی تغيير
 تغيير در سفارش

 فراوانی تحويل ميانگين هزينه توليد

 تجزیه و تحلیل مصاحبه / گردآوری داده ها

 آشنايی با عمليات کارخانه

 توليدات، فرايندها، عمليات

تجزيه و تحليل آشفتگی، 

 طبقه بندی، تأثيرات آنها

اهداف توليد، اهداف 

 کليدی، اهداف کمی

 توانمندی بالقوه پاسخ

 بالفعل پاسختوانمندی 

تجزیه و تحلیل اثر: تاثیر هزینه های 

 مستقیم و غیر مستقیم و تأثیر ناگهانی

 بهبود
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 خالصه گردیده است که عبارتند از: 5، در جدول 9توضیح کامل عناوین جدول 

  توضیح جزء که برای استانداردهای ویژگی های آشفتگی .5جدول 

 عنوان تعریف واحد

 فراوانی شکست)اختالل( شکست در تامين کنندگانمتوسط اختالل در فرآيند توليد يا  روز

 فراوانی تحويل کنندگان به شرکت يا شرکت به مشتریمتوسط تحويل تامين روز

 مدت تاخير چه مدت تاخير وجود دارد. روز

 زمان انتظار سفارش زمان انتظار نرمال برای سفارش مواد خام يا قطعات روز

 افزايش هزينه اند؟ اضافه ايجاد کردهچه مقدار آشفتگی ها هزينه  جاری

 هزينه دوره متوسط هزينه های عملياتی در يک دوره حسابداری جاری

 فراوانی فرآيند توليد نرخ سفارش توليد که در بين عمليات توليدی انتقال می يابد روز

 مدت اختالل دهد. مدتی که اختالل در يک فرآيند رخ می روز

 فراوانی تغيير های غير عادی مشتری به چه ميزان است.فراوانی سفارش  روز -1

 مدت فرآيند معکوس فراوانی توليد روز -1

 انحراف معيار به ميانکين نسبت انحراف معيار به ميانگين بر حسب دوره چه قدر است 

 موقع و کاملتغيير در تحويل به توصيف فردی درصد

توانمندی پاسخ )بافرها،  ها )توانمندی تشخیص،ارزیابی توانمندی پاسخ
 گیری(پذیری(، توانمندی تصمیمانعطاف

با توجه به اطالعات حاصله  :[01] هاانجام اقدامات بهبودی با توجه به توانمندی
از نمودار، توانمندی پاسخ هم به صورت بالفعل و هم به صورت بالقوه مورد ارزيابی 

 (:0جدول گردد )ه میحالت خالص 3گيرند. لذا نتايج حاصله در قرار می
بندی [: اين نمودار اولويت30 ] نمودار ترکیبی توانمندی پاسخ / تأثیر روی هدف

توان متعاقباً اقدامات بهبودی را تعيين کرد. دهد که میها را صورت میدرآشفتگی
های پاسخ را يکجا طبق مراحل زير اين نمودار، ترکيبی از تأثير آشفتگی و توانمندی

 دهد:نشان می
 گردد.ابتدا ميانگين تأثير آشفتگی محاسبه می

 فراوانی= ميانگين تأثير آشفتگی× تأثير آشفتگی روی هزينه × تأثير آشفتگی روی تحويل
 گردد.مشخص ميانگين محاسبه می 0تا  1های هر توانمندی در پاسخ با شماره 
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خالصه  0ميانگين تأثيرآشفتگی وميانگين توانمندی پاسخ به آشفتگی در جدول 
دهند، يعنی از ها در نمودار به ترتيب وضعيت مناسبتر را نشان میگردد. شماره می

 دهد.شماره يک وضعيت بحرانی و شماره چهار وضعيت مناسب را نشان می

 نمودار تأثیر و توانمندی پاسخگویی .1جدول

تأثیر  9تأثیر زیاد و توانمندی محدود   5تأثیر زیاد توانمندی موجود

آشفتگی 

ف
روی هد

 

 1تأثیر کم و توانمندی محدود  1تأثیر کم توانمندی موجود 

 کم توانمندی پاسخ
  
 باعث مشکالت عملکردی درتوليد، لذا نياز به بهبود قابل 1های ربع آشفتگی 

نيز باعث مشکالت  2های ربع های پاسخگويی است. آشفتگیتوجهی در توانمندی
ها آنها نياز به توانمندی بوده، اما اين توانمندیعملکردی گرديده، برای برخورد با 

درحال حاضر پاسخ  0های ربع در حال حاضر به عنوان بهترين وجود دارد. آشفتگی
های ربع باشد. آشفتگیها وابسته به يک يا دو توانمندی اساسی میداده شده اما پاسخ

ها برای پاسخ در حال حاضر به خوبی برخورد شده و بازه خوبی از توانمندی 3
 کشف شده است.

 شناسی تحقیقروش

نشان داده شده است شامل مرحله  2که در شکل شماره فرايند انجام اين تحقيق چنان 
اصلی است. مرحله اول، بر اساس مدلی که در دانشگاه کمبريج ارائه گرديده به بررسی 

طالعه و تحليل پاسخگويی شرکت الماس کوير و گروه صنعتی احسان به صورت م
نظری ـ  نظری پرداخته شد و بر اساس نتايج مطالعه موردی تطبيقیـ  موردی تطبيقی

در اين قسمت ها طراحی گرديد. ای جهت تعيين ميزان پاسخگويی شرکتپرسشنامه
همزمان (. 5های خط به ترتيب مرحله توليد نام برده شده است )جدول شماره آشفتگی

ای برای آن های مديريت دانش، پرسشنامهتواناسازنده بر مبنای مطالعات اوليه در زمينه
طراحی گرديد. در مرحله دوم، دو پرسشنامه توزيع و سپس مراحل زير انجام گرفت. 
پس از گردآوری پرسشنامه مربوط به پاسخگويی به ترتيب سه مرحله: تعيين سطح 

صنعت  ها درها در صنعت کاشی و سراميک ايران، تعيين سطح توانمندیآشفتگی
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ها از جنبه پاسخگويی در صنعت کاشی و بندی شرکتکاشی و سراميک ايران، و طبقه
های چهارگانه ها از جنبهسراميک ايران صورت گرفت. همزمان، وضعيت سازمان

های مديريت دانش مديريت دانش نيز مشخص گرديد. سپس به بررسی تاثير تواناسازنده
 از تجزيه و تحليل تشخيصی پرداخته شد.ها با استفاده بر پاسخگويی سازمان

 

 فرایند انجام تحقیق. 5شكل 

شود دو نوع روش تحقيق متفاوت مورد استفاده قرار گرفته که مشاهده میچنان 
های پژوهشی که ای از روشاست. مطالعه موردی، اصطالح در برگيرنده خانواده

رو بيشتر به [. از اين5 وجه مشترک آنها توجه به کند و کاو درباره يک مورد است ]
 "مورد"شود. ها انجام میروش کيفی و با تاکيد بر فرايندها و درک و تفسير آن

کننده وضعيت يا حالت کلی تحت مطالعه، يا مثالی شود که نمايانچنان انتخاب می
)ها( به درک خواهد درباره آنر نظر باشد که پژوهشگر می)های( منظواز پديده

های مدیریت دانش در تعیین سطح تواناسازنده
 صنعت کاشی و سرامیک ایران

ها در صنعت کاشی و تعیین سطح آشفتگی
 سرامیک ایران

ها در صنعت کاشی و تعیین سطح توانمندی
 سرامیک ایران

ها از جنبه بندی شرکتطبقه
کاشی و پاسخگویی در صنعت 
 سرامیک ایران

 تابع تشخیصی
بینی و پیش

کاربرد 
 مدیریتی

مطالعه موردی بر مبنای مدل کمبریج و 
 تطبیق آن با صنعت کاشی 

طراحی پرسشنامه بر مبنای مدل کمبریج 
 و توزیع پرسشنامه

مطالعه ادبیات تحقیق مدیریت دانش و 
 طراحی و توزیع پرسشنامه
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 [.3 [ و انجام اين روش جنبه اکتشافی دارد نه تاييدی ]10 عميقی دست يابد ]
ای از بينی عضويت گروه از مجموعههدف تجزيه و تحليل تابع تشخيصی پيش 

های بينهاست. با تحليل مميزی، يک يا چند ترکيب خطی از پيشکنندهبينیپيش
 شوند.ناميده میآيد که توابع مميزی کمی بوجود می

که هدف تجزيه و تحليل تابع تشخيصی با توجه به اين سئواالت )فرضیات( تحقیق:
هاست. بنابراين سئواالت کنندهبينیای از پيشبينی عضويت گروه از مجموعهپيش

 عبارتند از:
H1 به چه ميزان استراتژی مديريت دانش در قرار دادن شرکت از جنبه پاسخگويی :

 التر تاثير دارد؟در سطوح با
H2 به چه ميزان فرايند خلق دانش در قرار دادن شرکت از جنبه پاسخگويی در :

 سطوح باالتر تاثير دارد؟
H3 به چه ميزان زيرساختار مديريت دانش در قرار دادن شرکت از جنبه پاسخگويی :

دارد؟در سطوح باالتر تاثير
H4از جنبه پاسخگويی در سطوح  : به چه ميزان افراد دانشی در قرار دادن شرکت

 باالتر تاثير دارد؟
ارائه  0با توجه به سئواالت مطرح شده مدل نظری تحقيق به صورت شکل شماره 

 شده است.

 مدل نظری تحقیق . 1شكل 

 

 

 

 زیرساختار 
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در بخش اول پرسشنامه مديريت  :روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعات 
تايی ليکرت بوده که روايی آن با استفاده از تحليل  0سوال و طيف  10دانش شامل 

(. در بخش دوم سواالت مرتبط با 3 جدول) عاملی تاييدی مورد تاييد قرار گرفت
ها و پاسخگويی، ابتدا بر اساس کار تحقيقی و مطالعه موردی، تمامی آشفتگی

[، سپس 15 ( ]5وجود در صنعت کاشی استخراج گرديد )جدول های متوانمندی
نفر از متخصصين  0های ای بر مبنای آن طراحی گرديد و با توجه به ديدگاهپرسشنامه

نفر از متخصصين صنعت کاشی روايی آن مورد تاييد  5صنعت کاشی در دانشگاه و 
(. 6و پايايی آن نيز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت )جدول 

مورد بررسی در اين تحقيق صنعت کاشی و سراميک ايران است. اين  جامعه آماری
های  ماهه صورت گرفته است. ابتدا ليست کاملی از شرکت 23تحقيق در بازه زمانی 

هايی که شرکت فعال در اين صنعت از وزارت صنايع و معادن تهيه گرديد. به تمامی
اند، پرسشنامه برای آنها فرستاده شد. در طول نفر بوده 03تعداد نيروی کار آنها باالی 

 59شد. در نهايت تعداد  ها سه بار پرسشنامه پستماه برای بعضی از شرکت 23
عدد از آنها در تحليل آماری مورد استفاده  51پرسشنامه وصول گرديد که تعداد 

تعداد  n/p (n( دريافت در صورتيکه 1902قرار گرفت. در مورد تعداد نمونه، فولی )
باشد، متوسط  0تعداد متغيرهای پاسخ است( بزرگتر از  pمشاهدات در هر گروه و 

ی خواهد بود. در اين تحقيق چنين حالتی اتفاق نيافتاده است اما با نرخ درونی منطق
 [.33 شود ]بندی، خود به خود اين مساله رفع می توجه به نرخ باالی درستی طبقه

 سبه روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی تاییدیمحا .1جدول 

NFI NNFI CFI IFI GFI RMSEA SRMR هاشاخص 
 گیریمدل اندازه        ارزش
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 اهداف و آشفتگی ها .2جدول 

افزايش ـ 

 کيفيت کاشی

افزايش کميت ـ 

 توليدی

کاهش ـ 

 های توليد هزينه

باال رفتن رسيت ـ 

 دوغاب بالميل

نامناسب بودن ـ 

 گرانول اسپری دراير

به هم خوردن ـ 

کاليبره نوارهای 

 فلزی

عدم کارايی مناسب ـ 

 درايرها

پنترومتری نا مناسب ـ 

 بيسکوئيت

هايی نبودن بخشـ 

 برای دستگاه پرس

کيفيت ـ 

 نامناسب لعاب

خرابی ـ 

 پرينترها

 قطع برقـ 

به هم خوردن تنظيمات ـ 

 دما و فشار داخل کوره

اشکال در دستگاه ـ 

 ديکو

کيفيت نا مناسب ـ 

 کارتن و شيرينگ

 نبود پالتـ 

 محاسبه پایایی پرسشنامه. 6جدول 

 افراد زیرساختار فرایند استراتژی 

 .26490 264114 264.04 2649.0 آلفای کرونباخ

 هاتجزیه و تحلیل داده 

[ برای بکارگيری مناسب تجزيه و تحليل، 20بر اساس نظرات هير و همکارانش ] 
شرايط مناسب آن بايد فراهم گردد )نرمال بودن چند متغيره و همخطی چندگانه(. 

ها کوچک و بينو تعداد پيش 23اگر تعداد موارد در کوچکترين گروه بيش از 
نيرومند  نرمال بودنهای د، تجزيه و تحليل تشخيصی در مقابل عيبباش 5کمتر از 

است. بنابراين نيازی به محاسبه وجود ندارد اما جهت اطمينان بيشتر آزمون نرمال 
توان با استفاده از چولگی و کشيدگی رسد و میبودن تک متغيره بهتر به نظر می

گردد،  1,96بيشتر از  Zاگر  [.23متغيرهای مستقل آنها را مورد بررسی قرار داد ]
توان [. همچنين می33 رد نمود] 3,35توان فرض نرمال بودن را در سطح احتمال  می

جهت نرمال بودن متغيرهای اسميرنوف نيز ـ  از آزمون ناپارامتريک کلموگروف
توان ها را مینيز نرمال بودن داده Q-Q[. ضمنا از نمودار 19 مستقل استفاده نمود]
 (.0بررسی نمود )جدول 

گيرد. سه روش اول در مورد استفاده قرار می انهخطی چندگ همچند تست برای  
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رگرسيون چندگانه کاربرد دارد و روش چهارم در تحليل چندمتغيره کاربرد دارد. 
باشد ( میVIFاولی ارزش تلرانس و دومی معکوس آن يعنی عامل تورمی واريانس)

[. روش سوم تحليل مقادير ويژه است. در اين روش عدد شرطی به 00، 11 ، 20 ]
شود و قانونی تجربی برای آن استخراج شده که عبارتست از: صورت زير تعريف می

 Kخطی معتدل و متمايل به شديد است و اگر  باشد، هم 1333تا  133بين  Kاگر 
[. بزرگترين ارزش 16 زا خواهد بود ] باشد، همخطی شديد و مشکل 1333بزرگتر از 

برابر (     ) و کوچکترين ارزش ويژه 6,1610در اين تحقيق برابر (     ) ويژه
 است. 939برابر  Kاست، بنابراين  3,3365

  
    

    
 

   √   

 اسمیرنوف(ـ  کولموگروف Zاستاندارد، و  Z)چولگی، نمره  محاسبات نرمال بودن .7جدول 

 متغیر Z انحراف از استاندارد آماره چوالگی اسمیرنوفـ  کولموگروف Z داریسطح معنی

26000 26810     استراتژی

26022 162.1     فرايند

26.44 26.90     زيرساختار

26... 26...     افراد

 
های آماری چندمتغيره خطی چندگانه در تحليل تاباچنيک و فيدل برای يافتن هم 

ارائه شده نيز  1نمايند. اطالعاتی که از جدول شماره روش ديگری را معرفی می
برابر تعداد متغيرهای خطی چندگانه خواهد بود، اگر رتبه ماتريس  دهنده همنشان

 [. بين نباشد ]پيش
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 اطالعات ماتریس کواریانس درونی .8جدول 

Res لگاریتم تعیین ماتریس کواریانس رتبه ماتریس کوواریانس 






 ادغام شده
  
ها مورد استفاده قرار در چند متغيره خارج از حدودای که برای شناسايی آماره 
گيرد، فاصله ماهاالنوبيس است. فاصله ماهاالنوبيس، فاصله يک مورد را با مرکز می

ای خلق شده در اشتراک ميانگين همه ثقل باقيمانده موارد در جائيکه مرکز ثقل نقطه
ها، موارد ازدحامی را حول و جموعه دادهکند. در بيشتر ممتغيرهاست، محاسبه می

دهند. به هر حال، يک ها در فضای چند متغيره تشکيل میحوش مرکز ثقل داده
گيرد. مورد خارج از محدوده در حالت چند متغيره، در خارج از ازدحام قرار می

گيری است که فاصله چند متغيره ارزيابی فاصله ماهاالنوبيس، معياری قابل اندازه
دو با درجه آزادی برابر تعداد متغيرها وده و هر مورد را با استفاده از توزيع کاینم

دار فاصله ماهاالنوبيس را احتماالت معنی 9دهد. جدول شماره مورد ارزيابی قرار می
 ارائه نموده است.

 احتماالت معنی دار فاصله ماهاالنوبیس برای مجذور فاصله .1جدول 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

1 1.0000 0.0011 <.0001 <.0001 3 <.0001 <.0001 1.0000 <.0001 

2 0.0011 1.0000 <.0001 <.0001 4 <.0001 <.0001 <.0001 1.0000 

 
های الندای ويلکز، آماره دار و قدرت آماری ارتباط:های معنیآزمونگزارش  

دهنده اين است که تابع متعارف، در  اثر پيالئی، رُی، و تی هتلينگ همچنين نشان
(. بخش اول 13دار است )جدول و کمتر از آن از لحاظ آماری معنی 3,31سطح 

ها شامل همبستگی متعارف، همبستگی متعارف تعديل شده، انحراف خروجی
استاندارد برای ضريب همبستگی، مجذور ضريب همبستگی متعارف، و ارزش ويژه 
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، تست H0باشد. بخش بعدی تست ريف شده، میبرای هر متغير متعارف تع
مورد ارزيابی قرار  Fباشد که از طريق آزمون داری هر متغير متعارف می معنی

دهد که فقط ترکيب خطی اول از لحاظ آماری نشان می 11گيرد. جدول شماره  می
 دار است.معنی

تجزیه و تحلیل چند متغیره .91جدول   

 F Num DF Den DF Pr > Fارزش  ارزش آماره

 0001.> 116.7 12 12.54 0.11179832 المبدای ويلکز

 0001.> 138 12 6.29 1.06030092 اثر پياليی

 0001.> 72.8 12 23.09 6.41490131 تی هتلينگ

 0001.> 46 4 70.94 6.16871967 اثر روی

 تجزیه و تحلیل تشخیصی متعارف .99جدول 

 
های کوواريانس ميان اختالف در ماتريس تست همسانی ماتریس کوواریانس: 

ها دهد در ميانگين گروهنشان می 12چهار گروه معنی دار نيست. جدول شماره 
 [.12 دار است ]اختالف معنی

 داری میانگین و فرض برابری ماتریس کوواریانسآزمون فرض معنی .95جدول 

Box's M 
 

 .F Sig المبدای ويلکز  52.5125

F 2.72 54.18949 0.22427 استراتژی 1.321618 تخمينE-15 

 
df1 30 8.23 65.47336 0.193082 فرايندE-17 

 
df2 1244.536 1.89 89.53882 0.148915 زيرساختارE-19 

 
Sig. 0.115605 4.61 59.70652 0.207855 افرادE-16 

 

 

 
  

Eigenvalues of Inv(E)*H 

= CanRsq/(1-CanRsq) 

H

 

 
   

 

F
Num

DF 

Den

DF 
Pr > F 

1 0.927634 0.921285 0.860505 6.1687 5.9290 0.9616 0.9616 0.111 12.54 12 116.7 <.0001 

2 0.439714 0.388688 0.193348 0.2397 0.2332 0.0374 0.9990 0.8014 1.76 6 90 0.1174 

3 0.080299 -.035488 0.006448 0.0065  0.0010 1.0000 0.9935 0.15 2 46 0.8618 
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2دو)که ارزش کای از آنجائی تست همسانی درونی ماتریس کوواریانس: 
χ 

درصد  5( در سطح 3,3110داری درجه آزادی و سطح معنی 03با  33,91301برابر 
  شوددار نيست ماتريس کوواريانس ادغامی در تابع تشخيصی استفاده میمعنی
ضرايب استاندارد شده تابع متعارف تشخيصی را (. SAS 9.1 ،2330افزار )نرم
 و اعداد آن را از جدول بخش ضرايب استاندارد شده Diتوان براساس معادله  می

ها و تابع بينهای( بين پيش)بارگذاری های( محاسبه نمود و همبستگی15)جدول 
( که همان عناصر 10)جدول  تشخيصی در ماتريس ساختاری نشان داده شده است

 دهند.( را تشکيل میZمعادله تابع تشخيصی)
                                                    

نمره مميز آن در واقع با قرار دادن نمره هر شرکت در متغيرهای مربوط در تابع،  
آيد، در معادله پايين، زيرساختار ضريب بزرگتر و بنابراين نقش شرکت بدست می

 بيشتر و وزن بيشتری دارد.

                                              

 )چپ( ماتریس ساختاری)راست( و ضرایب تابع تشخیصی متعارف استاندارد شده .91جدول 

  
 تابع تابع

 تخ سوم تخ دوم تخ اول تخ سوم تخ دوم تخ اول تخ= ترکیب خطی

 استراتژی     
 فرايند     

 زيرساختار     
 افراد     

 
توان معادالت زير را نوشت که با قرار دادن نمرات می 13براساس جدول شماره  

بينی کرد که شرکت در بين، پيشها در هر يک از متغيرهای پيشهرکدام از شرکت
 گيرد.کدام گروه قرار می

 سوم و چهارم به ترتيب: های اول، دوم،معادله برای پاسخگويی ربع
(5)                                                        

(6)                                                             
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(0)                                                          

(1)                                                         

 )پاسخگویی( بندیضرایب تابع طبقه .91جدول 

 

 ربع چهارم ربع سوم ربع دوم ربع اول

 استراتژی   
 فرایند   

 زیرساختار   
 افراد   

 عرض از مبدا   
 

بندی بينی يک تابع تشخيصی، بايد معياری برای طبقهبرای تعيين توانايی پيش 
)درصدی که به طور  hit-ratioساخته شود. در تجزيه و تحليل تشخيصی چندگانه، 

Rاند( با بندی شدهدرست و صحيح طبقه
در تجزيه و تحليل رگرسيون قابل قياس  2

کند که چقدر از اهداف در تابع تشخيصی به طور مناسبی آشکار می hit-ratioاست. 
توان نشان داده شده است، می 15که در جدول شماره [. چنان00اند ]بندی شدهطبقه

از هم تفکيک ها را بررسی کرد که تابع بدست آمده به چه ميزان قادر است شرکت
[. در واقع در بخش اول 10 ، 13 کند و عضويت گروهی آنها را تشخيص دهد ]

بندی صحيح کند. موارد دستهبندی در نمونه را بيان میبينی تابع دستهچگونگی پيش
دهد که در حدود بندی نشان میماتريس طبقه [.12 شوند ]در قطر جدول مشخص می

اند. در بخش دوم جدول، مشخص بندی شدهدرصد به صورت صحيح طبقه 92,2
 کند که تابع چند درصد احتمال دارد عضويت گروهی را درست تعيين کندمی

درصد احتمال دارد که تابع به  13,0دهد که همچنين نشان می 15[. جدول 10 ، 13 ] 
 يت گروه را تاييد کند.طور درست عضو
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های مرتبط با آنبندی نتایج و درصدطبقه .92جدول  

  

RESP کل بینی شده در گروهعضویت پیش 

   

 ربع چهارم ربع سوم ربع دوم ربع اول

 ربع اول تعداد اصلی     

  

 ربع دوم    

  

 ربع سوم    

  

 ربع چهارم    
 ربع اول تعداد چندگانهروايی     

  

 ربع دوم    

  

 ربع سوم    

  

 ربع چهارم    

 
روش ديگر محاسبه کاپا است. اينکه چند درصد از کل موارد به درستی  

توان با محاسبه ضريب کاپا مورد بررسی قرار داد. اين داده اند؟ را میبندی شده دسته
)شانس( است. کاپا شاخصی است که توافق  توافق احتمالیتحت تاثير 

کند و بايستی در بخش نتايج همراه با نسبت افرادی احتمالی)شانس( را اصالح می
 11گونه که در جدول شماره  اند گزارش شود. همانبندی شدهکه به درستی دسته

 است. اين ضريب دقت اصالح 115132/3نشان داده شده است، کاپا معادل 
 دهد.بينی را نشان می پيش

 محاسبه ضریب کاپا. 96جدول 

  

 داریسطح معنی T .تخمین انحراف استاندارد ارزش

 کاپا مقياس موافقت   

 هانتایج و پیشنهاد

دهد تا به اين سوال ای را تشکيل میبينی کنندهاين تحقيق تابع تشخيصی پيش 
های مديريت دانش در توليدکنندگان کاشی، آنها را سطح تواناسازندهپاسخ دهد که 

دهد؟ با استفاده از جدول سازان از جنبه پاسخگويی قرار میکدام گروه از کاشی در
( که بواسطه آن به 1تا  5های )توابع شماره توان توابعی را تشکيل دادمی 13شماره 
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درصد به  92,2که اين توابع به ميزان دهد نشان می 15اين سوال پاسخ داد. جدول 
دهد که نشان می 11بينی نموده است. جدول شماره ها را پيشطور صحيحی گروه

درصدی وجود دارد.  92های مديريت دانش و پاسخگويی همبستگی بين تواناسازنده
دار همبستگی متعارف محاسبه شده در اين جدول فقط برای ترکيب خطی اول معنی

درصد از تغيير  16دهد که مچنين مجذور همبستگی متعارف نشان میشده است. ه
توان با استفاده از تغييرات موجود در چهار تواناسازنده تبيين در پاسخگويی را می

دهد که زيرساختارها بيشترين سمت چپ نشان می 10نمود. ضمنا، جدول شماره 
درصد از تغييرات را  61,5ا ها دارد. چنانکه تقريبنقش را در پاسخگوتر بودن سازمان

، و 16,5، استراتژی 21,5به خود اختصاص داده است. عوامل بعدی به ترتيب افراد با 
 (.3شوند)شکل شماره درصد مطرح می 13,5در نهايت فرايندها با 

 های مدیریت دانش بر پاسخگویینسبی تواناسازندهقدرت  .1شكل
بندی شده است. در بخش به دو دسته کاربردی و تحقيقاتی طبقه هاپيشنها 

های فعال در زمينه کاشی پيشنهاد کاربردی با توجه به تحليل اطالعات به شرکت
گذاری در زمينه  شود جهت پاسخگويی بيشتر نيازمند افزايش سرمايهمی

زيرساختارهای مديريت دانش هستند. زيرساختارها در مديريت دانش شامل سه 
عنصر تکنولوژی، فرهنگ، و ساختار سازمانی است. با توجه به نياز اساسی صنعت 

ها بايد به کاشی و سراميک ايران به پاسخگويی، بر اساس نتايج اين تحقيق سازمان
گذاری بيشتری توجه و سرمايهژی، فرهنگ، و ساختار سازمانی لوسه زمينه تکنو

های مديريت دانش نيز به ترتيب اهميت افراد، نمايند. هر چند بقيه تواناسازنده
استراتژی، و فرايندها در پاسخگويی تاثيرگذارند و به آنها نيز بايد توجه شود اما 

 افراد

 پاسخگویی

 فرایند

 زیرساختار استراتژی

1.60 
0160 

.160 

1960 
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ضريب تاثيرگذاری زيرساختارها از مجموع سه عنصر ديگر بيشتر است. در بخش 
 توان به موارد زير اشاره نمود:تحقيقاتی می هاپيشنهاد

 ها( در ديگر صنايعها و توانمندیاستخراج عناصر پاسخگويی )آشفتگی 
 تاثير مديريت دانش بر پاسخگويی در ديگر صنايع 

عصر )عج( با سپاس فراوان از معاونت پژوهشی دانشگاه ولی تقدیم وتشكر:
رفسنجان که بخشی از حمايت مالی اين تحقيق را بر عهده گرفته است و بخشی از 

 /پ جهت اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.5192پژوهانه شماره 
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