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هاي اين پژوهش بيـانگر   يافته. ها رد شده است شش فرضيه، پنج فرض مورد قبول واقع شده و يكي از فرضيه
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  مقدمه 
ايـن  . انـد  بينـي شـده   ليات پيچيـده و غيرقابـل پـيش   ها، موجب عمي فناوريپيشرفت فزاينده

ــدد اســت     ــابع متع ــل اطالعــات از من ــه و تحلي ــااليش و تجزي ــد پ ــده، نيازمن ــات پيچي . عملي
تـر شـده   تر و ضـروري گيري، بيش از هر زمان ديگر پيچيدهمسئله و تصميمگري، حل حس
و نقـش كاركنـان    تدريج از نقش سـنتي خـود دور شـده    ها به امروزه كاركنان سازمان. است

منظـور افـزايش    مديريت دانش كه ايجاد و استفاده از دانش را به. گيرندخود مي دانشي را به
هاي  شركت. ها دارد كند، اثر مهمي در كسب مزيت رقابتي براي سازماننوآوري تسهيل مي

تـر  فرصت زماني، كوتـاه . متكي هستند "موقع از منابع متعدد اطالعات فوري و به"مدرن، به 
  ]. 4[تر شده است ها مهم ي سازمانتك بازيگران در عرصهو نقش تك

دانش . عنوان خصيصه اصلي جوامع فراصنعتي مطرح شده است افزايش اهميت دانش به  
هـاي   دارايـي . ترين منابع براي سازمان اسـت و شـايد تنهـا منبـع ارزشـمند باشـد       يكي از مهم

آالت متمـايز  توليـدمثل زمـين، كـارگر و ماشـين     تر سنتي هايعاملمحور از  فكري يا دانش
سنتي توليد، دانـش نامشـهود اسـت و در درون اشـخاص قـرار       هايعاملبر خالف . اندشده
راحتـي از   آن سخت خواهد بود و ممكـن اسـت بـه    سازماندهيدر نتيجه پيدا كردن و . دارد

طور مستمر دانش  ايد بهها ب منظور رقابت كردن با صنايع دانش محور، سازمان به. دست برود
هـا در   ايجاد دانش جديـد بهتـرين وسـيله بـراي سـازمان     . كار ببرند جديد را ايجاد كنند و به

دست بياورند و آن را حفـظ و   ها بايد دانش را به شركت. هاي محيطي استمواجه با پويايي
. ابـت كننـد  ادغام كنند و همچنين قادر باشندكه ايجاد دانـش را تسـهيل كننـد تـا بتواننـد رق     

ها منـابع و فرآيندهايشـان را روي ايجـاد     منظور باقي ماندن در محيط رقابتي شديد سازمان به
  ].6[كنند  دانش منحصر به فرد قرارداده شده در محصوالت يا خدمات نو، متمركز مي

طـور كامـل    و فرآيندهاي توانمندساز بـراي ايجـاد چنـين دانشـي تـاكنون بـه       هاعاملاما   
بنابراين اين پژوهش در نظر دارد تا با بررسي عوامل مؤثر در خلق دانش . ه استشكافته نشد

   .خأل مطالعاتي را پر كنددر مراكز پژوهش و توسعه پتروشيمي اين 
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  اهميت و ضرورت پژوهش
هـاي مـديريتي يـا كـار تيمـي      هـا پرسـنل را در بسـياري از مهـارت     اگرچه بسياي از سـازمان 

ها ممكن اسـت   سازمان. در نوآوري مستمر دچار مشكل هستنددهند، ولي هنوز  آموزش مي
مـدت مـؤثر باشـند، امـا ايجـاد دانـش و        برداري كـردن از دانـش موجـود در كوتـاه     در بهره

خصوص  هاي ايجاد دانش بسيار مهم هستند، بهمهارت. يادگيري بلندمدت كمتر اتفاق ميفتد
. اي دانش موجـود مـورد نيـاز هسـتند    اينكه براي ايجاد فرآيندها و محصوالت جديد يا ارتق

ها درباره  برخالف همه صحبت. طور مستمر استعلت وجودي يك شركت ايجاد دانش به
ها واقعاً چگونه دانش را ايجـاد و مـديريت    مديريت دانش فهم كمي در مورد اينكه سازمان

  ].11[كنند، وجود دارد مي
هـايي هسـتند   خلق دانش موضوع توجه به فرآيندهاي خلق دانش و عوامل تسهيل كننده  

توانـد بـه    آگاهي مديران از ايـن عوامـل مـي   پيش. اندكه تاكنون كمتر مورد توجه واقع شده
با توجه به اينكه براي باال بردن خلق دانش، عوامـل   .آميز فناوري منتهي شود توسعه موفقيت

نظـر   پژوهش ضروري بهد شناسايي و مورد توجه قرار گيرد، انجام اين يمؤثر مورد نياز آن با
نظر به اينكه مركز تحقيق و توسعه شركت پتروشيمي، مركزي پروژه محور اسـت،  . رسد مي

الزم و ضروري است و پـيش آگـاهي مـديران و     يها، امر توجه به بعد دانشي در اين پروژه
گيران در اين مراكز، در مورد اهميت انتقال دانش و حادث شدن فرآيند يادگيري و  تصميم

چنين آگاهي از عوامل كمك كننـده بـه تسـريع فرآينـد خلـق دانـش جهـت بـاال بـردن          هم
  .عملكرد، ضروري است

  مفاهيم نظري پژوهش
هـاي كارشناسـي    هـا، اطالعـات موجـود و نگـرش     هـا، ارزش   دانش، مخلوط سيالي از تجربه

ديـد  هـا و اطالعـات ج  گيـري از تجربـه   يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهـره  نظام
هـا نـه تنهـا     دانش در سازمان. رود كار مي وجود آمده و به دانش، در ذهن دانشور به. دهد مي

هــاي كــاري، فرآينــدهاي ســازماني، اعمــال و  در مــدارك و ذخــاير دانــش، بلكــه در رويــه
اين تعريـف، بيـانگر آن اسـت كـه دانـش سـاده و روشـن نيسـت،         . شود هنجارها مجسم مي
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وت است؛ سيالي است كه در عـين حـال سـاختارهاي مشخصـي     مخلوطي از چند عامل متفا
تـوان آن را در   راحتـي نمـي   همين علـت بـه   دارد و نهايت اينكه، ابهامي و شهودي است و به

دانـش در خـود افـراد وجـود     . صورت تعريفي منطقي عرضه كرد قالب كلمات گنجاند و به
هـا دو نـوع دانـش     كلي سـازمان طور  به. هاي انساني است دارد و بخشي از پيچيدگي ندانسته

. شـوند  زمينه يا دانش صريح و ضـمني شـناخته مـي    زمينه و پس عنوان دانش پيش دارند كه به
  .ميان دانش صريح و ضمني تمايز قائل شد 1985در سال » پوالني«نخستين بار 

گيرد، در حـالي   دانش ضمني اغلب در قلمرو دانش شخصي، شناختي و تجربي قرار مي  
. تـري دارد  تـر و عقالنـي   ي عينـي شـود كـه جنبـه    صريح بيشتر به دانشي اطالق ميكه دانش 

بنـابراين،  . خـوبي قابـل ثبـت و هـم قابـل دسترسـي اسـت        طور معمول هم بـه  دانش صريح به
توانند آن را ثبت، ذخيره، منتقل و از آن استفاده و بـر   براساس اين روش شناسي ديگران مي

راحتي قابل پردازش كـامپيوتري، انتقـال الكترونيكـي و     هدانش صريح ب. طبق آن عمل كنند
ولـي ماهيـت ذهنـي و حسـي دانـش ضـمني،       . هـاي اطالعـاتي اسـت    سازي در پايگاه ذخيره

سـازد   پردازش و انتقال دانش كسب شده را از طرق منطقي و ساختارمند بسـيار مشـكل مـي   
ن دانش بايد به كلمـات يـا   براي اينكه دانش ضمني در سازمان انتقال و گسترش يابد، آ]. 2[

طور مختصر، هنگام وقـوع   به. اعدادي تبديل شود كه براي هر كس قابل درك و فهم است
يعني تبديل دانش ضمني بـه دانـش صـريح و تبـديل دانـش صـريح بـه دانـش         ( اين فرآيند 

 ].7[كند  ، سازمان توليد دانش مي)ضمني
هـا نيـز   شـود، بلكـه در ذهـن انسـان     يدانش نه تنها در اسناد و مدارك سازماني ذخيره م  

 ].1[كند  ها نمود پيدا مي جاسازي شده است و از طريق اعمال و رفتار آن

 خلق دانش

كارگيري  اما بين خلق دانش و به. اند طور دقيق معادل نوآوري گرفته برخي، خلق دانش را به
دانـش يكـي از   بنـابراين، خلـق   . آن دانش در قالب يك نوآوري، فاصله زيادي وجود دارد

هـاي   هرچند كه در بسياري از موارد، نـوآوري، بـا تكيـه بـر دانـش     . مقدمات نوآوري است
) 1993(ويـگ . شـود  موجود قبلي در سازمان يا جذب دانش از بيرون از سازمان، محقق مـي 
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) 2ابي، يـ خلق و منبـع ) 1: اي براي تمركز بر مديريت دانش پيشنهاد كرد فرآيند چهار مرحله
 دانـش  توليـد  از منظـور ]. 3[ها سازي و خلق ارزش پياده) 4توزيع و ) 3غيير شكل، تلفيق و ت

 گـذاري اشـتراك به جديد، دانش توليد در كل يك عنوانبه شركت يك قابليت سازماني،

 دانـش  توليـد  .هـا اسـت   سيستم و خدمات محصوالت، در آن تجسم و سازمان تمام در آن

 كـه  اسـت  نمـوده  ثابـت  تـاريخ . نـوآوري اسـت   مسير نمودن روشن براي چراغي سازماني
 و شكسـتن  بـراي  ايوسـيله  عنوان سازماني به دانش توليد از بحران، با مواجهه در هاشركت
 اسـتفاده  هـاي نـو،   فرصـت  از نيـازموده  و تـازه  قلمرويـي  سوي به حركت و گذشته از عبور

 شـدن  از غـرق  را دمر يك تواند مي ني يك"المثل ضرب دقيقاً مثل ها شركت اين. كنند مي

آن  از استفاده به زيادي اميد كه هايي آن حتي خارجي، منابع تمام از را دانش ،"دهد نجات
 نـوآوري  تـداوم  در هـا شـركت  شـدن  نظيـر  بـي  موجب كه چيزي .كنند  آوري جمع نيست،

 سازمان از خارج از كه دانشي. است سازمان بيرون و درون بين ارتباط ايجاد شود، همانا مي

 از بخشـي  عنـوان  بـه  اشتراك گذاشته شـده، سازمان به در وسيع طور شود؛ به مي آوري جمع
 ها فناوري يتوسعه جهت در منتخب افراد يوسيلهو به شود مي ذخيره سازمان دانش پايگاه

 ].8[شود  مي گرفته كاربه جديد محصوالت و

  شرايط تواناساز جهت ايجاد دانش سازماني
ــأمين فضــاي مناســب جهــت تســهيل   نقــش ســازمان در فرآينــد  توليــد دانــش ســازماني، ت

در ايـن قسـمت، مـا در    . هاي گروه جهت تراكم و توليد دانش در سطوح افراد است فعاليت
  .كنيمعوامل مورد نياز جهت خلق دانش از ديدگاه نوناكا و تاكوچي بحث ميمورد 

  نيت .1
ازمان بـه اهـدافش تعريـف    گيـرد كـه اشـتياق سـ     مارپيچ دانش از نيات سـازماني نشـئت مـي   

از ديدگاه . گيرند ها، اغلب شكل راهبرد به خود مي ها براي دستيابي به هدف تالش. شود مي
توانايي سازمان در كسـب، ايجـاد و    ينظر توليد دانش سازماني، ضرورت راهبرد در توسعه

مـورد  سازي يك آرمان در ترين عامل راهبرد، مفهومترين و حساس مهم. تجمع دانش است
  . آنكه چه نوع دانشي بايد توسعه پيداكرده و در سازمان اجرايي شود، است
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. كنـد  ترين عامل براي قضاوت صحت دانش ايجادشده را تأمين مـي  نيات سازماني، مهم  
. بدون نيات ممكن نيست كه ارزش اطالعات يا دانش ايجاد شده مورد قضاوت قـرار گيـرد  

توانـد جهـت    شـود و مـي   ها و اسـتانداردها بيـان مـي    صورت آرماندر سطح سازمان، نيت به
  . طور حتم بسيار ارزشمند است اين به. ارزيابي و قضاوت دانش توليد شده به كار رود

فرمولـه   يوسـيله هاي تجـاري بايـد تعهـد كارمندانشـان را بـه      براي ايجاد دانش، سازمان  
ميـاني و ارشـد سـازمان    مـديران  . دار كردن آن پرورش دهنـد كردن نيات سازماني و هدف

هـاي اساسـي    هاي اساسي، از طريق سؤال توانند توجه سازمان را به اهميت تعهد به ارزش مي
ايـن  . جلب نماينـد  "چه چيز درست است؟ چه چيز انساني است؟ و زندگي چيست؟"مانند 

بـه جـاي اتكـا بـه رفتارهـا و تفكرهـاي       . كه فردي باشد، سازماني است تر از آن فعاليت بيش
: گويـد  طـور كـه پـوالني مـي     تواند تعهد جمع شده را ارتقا دهد، همان خصي، سازمان ميش

  . تعهد زيربناي فعاليت توليد دانش انساني است
  استقالل .2

در سـطح فـردي، تمـام اعضـاي     . دومين شرط براي ارتقاي مـارپيچ دانـش، اسـتقالل اسـت    
ها براي  با اجازه دادن به آن. ايندصورت مستقل عمل نم سازمان بايد اجازه داشته باشند كه به

. هـاي غيرقابـل انتظـار را افـزايش دهـد     تواند شانس معرفي فرصت عمل مستقل، سازمان مي
استقالل همچنين امكان آنكه اشخاص به خود انگيزه دهند و دانش جديـد را ايجـاد كننـد،    

ها،  و تمام بخشهولوگرافيك كه در آن كل  بخشي از ساختار  بر اين عالوه. دهد افزايش مي
وجـود    افـراد  عملكـرد مسـتقل  عنـوان  بـه  ،گذارند يك مجموعه اطالعات را به اشتراك مي

. گيرنـد  هاي سازماني شكل ميشود و بعد ايده هاي اصلي از افراد مستقل ناشي مي ايده .دارد
دهـي   پـذيري در كسـب و ارتبـاط   از نظر توليد دانش، چنين سـازماني بـراي حفـظ انعطـاف    

اسـت كـه در آن مشخصـات خـاص بـه حـداقل        اين سيستمي . بيشتر مناسب است اطالعات
شود و در نتيجه استقالل بـيش   رسد و در آن پيش نياز براي خودساماندهي پژوهشگر مي مي

  .شود از پيش ممكن مي
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توانـد يـك سيسـتم     كنـد، مـي   دانش كه استقالل را تضـمين مـي   ييك سازمان توليد كننده
هاي زنده ارگانيـك   سيستم. ريح كند كه در آن قياس زير صادق استخودنظم دهنده را تش

ارتباطـات  . انـد ها از چندين سلول عصبي ساخته شده از چندين بخش تشكيل، كه آن بخش
هر بخش مانند يك سلول مسـتقل تمـام   . صورت حاكميت نيست ها به ها و سلول ميان ارگان

 ير بخش مرز خود را از طريق توليد دوبـاره بر اين، ه عالوه. كند تغييرات خود را كنترل مي
  . اين طبيعت خودرجوعي جوهر و اصل سيستم خودنظم دهنده است. كند خود مشخص مي

 نوسان و آشوب خالق  .3

سومين حالت سازماني براي توسعه و ترويج مارپيچ دانش، نوسان و آشوب خالق است كه 
م يـ هـا در مقابـل عال   اگـر سـازمان  . ندك تعامالت بين سازمان و محيط بيروني را تحريك مي

توانند از ابهام، افزونگي و اختالالت آن براي ارتقـاي   محيطي برخورد بازي اتخاذ كنند، مي
  . برداري كنندسيستم دانشي خود بهره

هـا بـا فروپاشـي قواعـد،      شـوند، اعضـاي آن   ها بـا نوسـان مواجـه مـي     كه سازمان هنگامي  
ــر اهميــت چنــين  . شــوند مــي هــا و ســاختار شــناختي مواجــه  عــادت وينــوگراد و فلــورس ب
فروپاشـي بـه توقـف در    . كننـد  اي در گسترش ادراك انساني تأكيد مـي  هاي دوره فروپاشي
هـايي مواجـه    كه با چنين فروپاشـي  هنگامي. شود ها و وضعيت فعلي راحتمان گفته مي عادت
وط فكريمـان  افكـار و خطـ   يآوريـم كـه در پايـه    دسـت مـي   شـويم، ايـن فرصـت را بـه     مي

ايمـان بـه جهـان     يعبارت ديگر ما به زير سؤال بردن اعتبار نگـرش پايـه   به. تجديدنظر كنيم
يك فروپاشي مستلزم اين . اين فرآيند نياز به تعهد عميقي از طرف فرد دارد. كنيم شروع مي

عنـوان ابـزار تعـامالت اجتمـاعي كـه باعـث ايجـاد مفـاهيم جديـد           است كه ما به گفتگو بـه 
مـورد سـؤال قـرار دادن و تجديـدنظر كـردن در        ايـن فرآينـد دايمـي   . ود، توجه كنـيم ش مي

يـك نوسـان   . شود مفروضات فعلي، توسط اعضاي سازمان موجب ايجاد دانش سازماني مي
تواند  شود كه دانش ميمحيطي اغلب باعث راه انداختن يك فروپاشي در داخل سازمان مي

 آشـوب  ياختالل يا نظـم بـه واسـطه    يا نظم به واسطهاي اين پديده ر عده. از آن خلق شود
  .نامند مي
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شود كه سازمان با يك بحران واقعي، از قبيـل كـاهش    طور طبيعي زماني ايجاد مي آشوب به
همچنـين  . خاطر تغييرات نياز بـازار يـا رشـد قابـل توجـه رقبـا مواجـه شـود        سريع عملكرد به

خواهند در ميان اعضاي آن يـك   ان سازمان ميكه رهبر تواند دانسته ايجاد شود، هنگامي مي
ريوزابـورو كـاكو، ريـيس    . انگيز ايجاد كننـد حس بحران از طريق قرار دادن اهداف چالش

نقش مدير ارشد دادن يك حـس بحـران بـه كاركنـان     : گويد كانن اغلب مي يهيئت مديره
خـالق نيـز   اين آشوب عمدي كـه بـه آن آشـوب    ]. 9[بر دادن يك آرمان رفيع است  عالوه

شـود و توجـه اعضـاي سـازمان را روي      شود؛ باعث افـزايش تـنش در سـازمان مـي     گفته مي
ايـن رويكـرد در تقابـل آشـكار بـا      . كنـد تعريف مسئله و حل وضعيت بحـران متمركـز مـي   

شـود و راه حـل از    پارادايم پردازش اطالعات است كه در آن صرفاً يـك مسـئله طـرح مـي    
از پـيش تعيـين شـده پيـدا      مربوط و بر اساس الگوريتمي طريق تركيب يك سري اطالعات 

 كاركنـان  كـه  شـود  مـي  محقق زماني تنها " خالقانه آشوب" مزاياي است، گفتني. شود مي

 ايجـاد  بـه  نوسـان  انديشـه،  بـدون  .باشـند  داشـته  را خود اعمال روي توانايي انديشه سازمان

  ].5[شود  مي ويرانگر منجر آشوب

  چندگانگي بايسته 
نظر آقاي اشـبي سـازمان    به. است ين روش تسريع مارپيچ دانش، محدوديت پيچيدگيپنجم
. هـاي آن، پاسـخ مناسـب بدهـد     اي باشد كه به ابهام و پيچيدگي محيط و چالش گونه بايد به

كـار بسـته    توانند با بسياري از مقتضيات مقابله كنند، اگـر چنـدگانگي را بـه    افراد سازمان مي
ه اطالعات را بتوانند به طرق مختلف، منعطف و سـريع تركيـب كننـد    باشند، به اين معني ك

بـراي بيشـينه   . شـود  كه اين امر از طريق دسترسي برابر به اطالعات درون سازمان ممكن مـي 
هـا بـراي    كردن اين چندگانگي بايد دسترسي سريع افراد به اطالعات بـا طـي كمتـرين قـدم    

هاي اطالعاتي در سازمان وجـود داشـته    اوتوقتي تف. رسيدن به اين اطالعات، تضمين شود
  ].10[توانند بر سر تعاريف يكساني تعامل داشته باشند  باشد، افراد سازمان نمي
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  پژوهش زمينه و شده انجام هاي پژوهش از اي خالصه. 1 جدول
 پژوهش زمينه پژوهشعنوان

 داخلي هاي پژوهش: الف
  ها آن گيري اندازه وشر تعيين و دانش خلق براي الزم عناصر تبيين .1
  
  ارشاد وزارت هاي كتابخانه براي دانش مديريت الگوي هيارا .2
  
  صنايع وزارت در دانش مديريت وضعيت و جايگاه .3
  خارجي هاي پژوهش -ب
 گـذاري  سرمايه موردي مطالعه 5 در دانش مديريت ندهاييفرآ بررسي .1

  مشترك
  دانش مديريت بر را سازماني فرهنگ ريتأث .2
  
 هـاي  شـركت  در سـازمان  دانـش  گسـترش  چگـونگي : دانش مديريت -3

  رقابتي مزيت يك براي ژاپني
  دانش مؤثر مديريت براي نياز مورد اساسي ندهاييفرآ .4
 فرهنـگ  نقـش  بـه  توجه با عمل و تئوري در دانش مديريت بين فاصله .5

 آن ملزومات و دانش مديريت در سازماني

 
 ،يرانيشـ  اربـاب (دانش خلق در زمانيسا هاي رويه و ساختار نقش بررسي
  )1378بهروز
  )1380 محمدرضا ،يرحمان(اطالعات بازيابي

  
  )1384 سرمه ،يدولت(دانش مديريت وضعيت بررسي

  
  دانش انتقال

  
   ساختار ارتباطي، الگوهاي سازماني، فرهنگ

  
  دانش خلق در سازماني فرهنگ اهميت و دانش خلق چگونگي

  
 در هـا  سـازمان  توسـط  اسـتفاده  مـورد  يفرهنگـ  و رفتـاري  الگوهاي نقش
  هايشان دانسته كارگيري به و انتقال ايجاد،
 دانش مديريت در فرهنگ نقش

هايي كه تـاكنون در زمينـه مـديريت     توان گفت، اكثر پژوهش با توجه به جدول باال مي  
دانش انجام شده است، مربوط بـه انتقـال دانـش يـا نقـش فرهنـگ و سـاختار و رهبـري در         

بنابراين، اين . اي كمي در مورد خلق دانش انجام شده استه ت دانش بوده و پژوهشمديري
پژوهش بر آن است تا با بررسي عوامل مؤثر در خلق دانـش بـا توجـه بـه چـارچوب نظـري       

با توجه به اينكه چارچوب نظري نوناكا . اي پر كندنوناكا و تاكوچي اين شكاف را تا اندازه
اسـت، از ايـن چـارچوب در ايـن      و تاكوچي در بحـث خلـق دانـش تقريبـاً جـامع و كامـل      

  .پژوهش استفاده شده است

 هدف اساسي پژوهش
هدف از اين پژوهش مشخص كردن عوامل تأثيرگذار بر خلـق دانـش در مراكـز تحقيـق و     

  .توسعه در صنعت پتروشيمي است

  سؤال اصلي پژوهش
  عوامل مؤثر بر خلق دانش در مراكز تحقيق و توسعه در صنعت پتروشيمي كدامند؟

  چوب نظري پژوهشچار
  .و تاكوچي در زمينه خلق دانش است چارچوب نظري اين پژوهش تئوري نوناكا 



  1390 پاييز، 8، شماره 3فناوري اطالعات، دوره  مديريت                                                                                          72

  متغيرهاي پژوهش
هاي مستقل و وابسته در اين پـژوهش   متغير: هاي مورد سنجش در اين پژوهش متغير

  :عبارتند از
  پژوهش نيا در سنجش موردي رهايمتغ. 2 جدول

 هاشاخص مستقل متغيرهاي
 پروژهاتينخوبفيتعرپروژه،درريدرگافراديبراپروژهيهاهدفنييتب پروژه اتين

 ها آن به فيوظايواگذار از بعد وظايف انجام برايمطلوبشانروشبردنكاربهيبراافراديافراد،آزادتيفردبهاحترام يشخص استقالل
  سازماني مقررات از پروژه بر حاكم ومقرراتقوانينتقاللپروژه،اسريمدبهپروژهبهمربوطماتيتصميواگذار پروژه استقالل

 ريمـد  توسط وظايف بارابطه در ابهام جاديا دانش، تبادل بهافرادتحريكبرايپروژهسازماندروندرمصنوعيبحرانيكجادياخالق آشوب و رييتغ
 پروژه

 مشـاركت  اديـ ز معلومـات اعضـا،  ازي يك رفتن دست از صورتدردارند،عضااديگركهدانشييوسيلهبهاصليهايهدفتحقق دانش دري افزونگ
 كنندگانمشاركتاطالعاتيپوشانهمكنندگان،

ي اطالعات جامع ستميسداشتن همه،ي برا اطالعات گرفتن قراردسترسدرپروژه،طيمحيدگيچيپباپروژهعناصريدگيچيپتناسب ستهيباي چندگانگ
 ي ذهن يها مدلونظرهانقطهها،نشيبها،دگاهيدگرفتنقرارهمگانارياختدرسازماندر

هاشاخص وابسته متغير
  پروژه ازي رييادگگر،يد يها يفناور باي فناور تفاوتد،يجديفناورجاديا،يفناورجديدتوسطتجاريهايجادفرصتيا دانش خلق

  آماري ي جامعه و نمونه
افـراد شـاغل شـركت     ي آمـاري آن كليـه   ي ه جامعـه با توجه به موضوع پژوهش مطرح شد

هاي پژوهشي خـود را در قالـب سـه     اين شركت فعاليت. پژوهش و فناوري پتروشيمي است
 :مركز پژوهشي زير به اجرا درآورده است

طـور تصـادفي    در اين پژوهش به: مركز منطقه ويژه ماهشهر .3مركز اراك .2مركز تهران .1
ر شـركت پـژوهش و فنـاوري پتروشـيمي تعـدادي پژوهشـگر       از بين پژوهشگران مشـغول د 

در اين . گيري مورگان برآورد شده است حجم نمونه با توجه به جدول نمونه. انتخاب شدند
طور تصادفي بين پژوهشگران واحد تحقيـق و توسـعه پتروشـيمي     پرسشنامه به 200پژوهش، 

گيـري مورگـان و    ه جـدول نمونـه  با توجه ب. نفر برگرداندند 120توزيع شد كه از اين تعداد 
گيـري معتبـر    است، ايـن نمونـه  ) 290(درصد حجم جامعه 40نظر به اينكه اين تعداد بيش از 

هـايي جهـت سـنجش     بخـش اول سـؤال  . سؤال است 30پرسشنامه اين پژوهش شامل . است
هـايي   بخـش دوم سـؤال  . مستقل در مراكز تحقيق و توسعه اسـت  يها وضعيت موجود متغير

اي  نوع طيف پرشسنامه شامل طيف پنج گزينه. ش متغير وابسته خلق دانش استجهت سنج
  .ليكرت است
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  روايي و پايايي پرسشنامه
ها بـراي هـر فرضـيه پرسشـنامه ابتـدايي توسـط چنـد تـن از خبرگـان و           بعد از طراحي سؤال

صاحبنظران امر، بررسي شد و پيشنهادهاي ايشـان در تـدوين پرسشـنامه نهـايي لحـاظ شـده       
مقدار آلفاي كرونبـاخ  . براي تعيين پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده كرديم. است

توان گفت؛ پژوهش حاضر  بنابراين مي. است% 72محاسبه شده براي پژوهش حاضر، حدود 
  .از پايايي قابل قبولي برخوردار است

  پژوهش يها فرضيه
  .گذارد نيات پروژه بر خلق دانش تأثير مي .1فرضيه 
  .گذارد استقالل شخصي بر خلق دانش تأثير مي .2فرضيه 
  .گذارد استقالل پروژه بر خلق دانش تأثير مي .3فرضيه 
  .گذارد نوسان و آشوب خالق بر خلق دانش تأثير مي .4فرضيه 
  .گذارد افزونگي در دانش بر خلق دانش تأثير مي .5فرضيه 
    .گذارد چندگانگي بر خلق دانش تأثير مي .6فرضيه

  ها  تجزيه و تحليل داده
هاي مركزي و پراكنـدگي   هاي پرسشنامه، شاخصل هاي افراد به سؤا منظور تلخيص پاسخ به

هـاي پرسشـنامه محاسـبه و بـا اسـتفاده از تحليـل        ميانگين و انحراف معيار هر يـك از سـؤال  
بطـه  اند تا ميزان و نوع تأثير و همچنين جهـت را  هاي پژوهش آزمون شده رگرسيون، فرضيه

  .بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تعيين شود
  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه اتين :اول فرضيه

  پروژه اتين ريمتغي براي ونيرگرس ليتحل جهينت. 3 جدول
 همبستگيضريب تعيين ضريب Fشدهمحاسبه معناداريسطح رگرسيونضريب جهينت

 H0 رد

β B 027/0 020/5 041/0 202/0 

202/0 372/0 
 

 88/20 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه اتين. 
1H :دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه اتين.  
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  :رگرسيون خطي معادله

  
 رد H0 اسـت، ) 05/0( خطـا  سـطح  از تـر كوچك) 027/0( معناداري سطح اينكه به توجه با

 پروژه اتين ريتأث ميزان تعيين براي. دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه اتين يعني. شودمي
 تحليـل  از حاصـل  نتـايج  كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  خطـي  رگرسيون تحليل از دانش خلق بر

 معـادل  دانـش  خلـق  وابسـته  متغيـر  بـا  پروژه اتين همبستگي ضريب دهدمي نشان رگرسيون
 در تغييرات از 041/0 حدود ديگر عبارتبه است؛ 041/0 برابر تعيين ضريب و است 202/0
  .است پروژه اتين مستقل متغير در تغيير از ناشي دانش خلق

  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بري شخص استقالل: دوم فرضيه
 يشخص استقالل ريمتغي براي ونيرگرس ليتحل جهينت. 4 جدول

 همبستگي ضريب تعيين ضريب Fشده محاسبه معناداري سطح رگرسيون ضريب جهينت

 H0 رد

β B 012/0 556/6 053/0 229/0 

229/0 515/0 
 

 929/19 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بري شخص استقالل.  
1H :دارد مثبت ريتأث دانش خلق بري شخص استقالل.  

  :رگرسيون خطي معادله

  
 رد H0 ت،اس) 00/05( خطا سطح از تركوچك) 012/0( معناداري سطح اينكه به توجه با

 ريتـأث  ميـزان  تعيـين  بـراي . دارد مثبـت  ريتـأث  دانـش  خلـق  بري شخص استقالل يعني شود؛مي
 نتـايج  كـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  خطـي  رگرسـيون  تحليـل  از دانش خلق بري شخص استقالل
 وابسته متغير باي شخص استقالل همبستگي ضريب دهد،مي نشان رگرسيون تحليل از حاصل
 از 053/0 حدود ديگر عبارتبه است؛ 053/0برابر تعيين ضريب و 229/0 معادل دانش خلق

  .استي شخص استقالل مستقل متغير در تغيير از ناشي دانش خلق در تغييرات
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  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه استقالل :سوم فرضيه
 پروژه استقالل ريمتغي براي ونيرگرس ليتحل جهينت. 5 جدول

 همبستگي ضريب تعيين ضريب Fشده محاسبه معناداري سطح رگرسيون ضريب جهينت

 H0 رد

β B 005/0 106/8 064/0 254/0 
254/0 441/0 

 
 332/20 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه استقالل. 
1H :دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه استقالل.  

  :رگرسيون خطي معادله

  
 رد H0 اسـت؛ ) 05/0( خطـا  سـطح  از تـر كوچـك ) 005/0 معناداري طحس اينكه به توجه با

 استقالل ريتأث ميزان تعيين براي. دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر پروژه استقالل يعني. شودمي
 تحليل از حاصل نتايج كه است شده استفاده خطي رگرسيون تحليل از دانش خلق بر پروژه

 معـادل  دانش خلق وابسته متغير با پروژه ستقاللا همبستگي ضريب دهد،مي نشان رگرسيون
 دانـش  خلـق  در تغييرات از 064/0 حدود ديگر عبارتبه ؛ 064/0 برابر تعيين ضريب و 254/0

  .است پروژه استقالل مستقل متغير در تغيير از ناشي
  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر خالق آشوب و نوسان :چهارم فرضيه

 خالق آشوب و نوسان ريمتغي براي ونيرسرگ ليتحل جهينت. 6 جدول

 همبستگي ضريب تعيين ضريب Fشده محاسبه معناداري سطح رگرسيون ضريب جهينت

 H0 قبول

β B 555/0 350/0 003/0 054/0 
054/0 096/0 

 
 568/22 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بر خالق آشوب و نوسان. 
1H :دارد مثبت ريثتأ دانش خلق بر خالق آشوب و نوسان.  

  :رگرسيون خطي معادله

  
 قبـول  H0 اسـت، ) 05/0( خطـا  سـطح  از تـر بزرگ) 555/0 معناداري سطح اينكه به توجه با

   .ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بر خالق آشوب و نوسان يعني شود؛مي
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  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر دانش دري افزونگ :پنجم فرضيه
 دانش دري افزونگ ريمتغي براي ونيرگرس ليتحل جهينت. 7 جدول

 همبستگي ضريب تعيين ضريب Fشده محاسبه معناداري سطح رگرسيون ضريب جهينت

 H0 رد

β B 40/0 464/8 067/0 259/0 
259/0 368/0 

 
 531/19 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بر دانش دري افزونگ. 
1H :دارد مثبت ريتأث دانش خلق بر دانش دري افزونگ.  

  :رگرسيون خطي معادله

  
 رد H0 اسـت، ) 05/0( خطـا  سـطح  از تـر كوچـك ) 040/0 معنـاداري  سطح اينكه به توجه با

 ريتـأث  ميـزان  تعيـين  بـراي . دارد مثبـت  ريتـأث  دانش خلق بر دانش دري افزونگ يعني ؛شودمي
 از حاصـل  نتـايج  كـه  اسـت  شـده  استفاده خطي رگرسيون تحليل از دانش خلق بري افزونگ
 معـادل  دانش خلق وابسته متغير باي افزونگ همبستگي ضريب دهدمي نشان رگرسيون تحليل

 در تغييرات از 067/0حدود ديگر عبارتبه ؛است 067/0 برابر تعيين ضريب و است 259/0
  .استي افزونگ مستقل متغير در تغيير از ناشي دانش خلق

  . دارد مثبت ريتأث دانش خلق بري چندگانگ :ششم فرضيه
 يچندگانگ ريمتغي براي ونيرگرس ليتحل جهينت.8 جدول

 همبستگي ضريب تعيين ضريب Fشده محاسبه معناداري سطح رگرسيون ضريب جهينت

 H0 رد

β B 046/0 065/4 033/0 182/0 
182/0 255/0 

 
 490/20 

H0 :ندارد مثبت ريتأث دانش خلق بري چندگانگ. 
1H :دارد مثبت ريتأث دانش خلق بري انگچندگ.  

  :رگرسيون خطي معادله

  
 رد H0 اسـت، ) 05/0( خطـا  سـطح  از تـر كوچـك ) 046/0 معنـاداري  سطح اينكه به توجه با

 رگرسـيون  تحليل از حاصل نتايج. دارد مثبت ريتأث دانش خلق بري چندگانگ يعني شود؛مي
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 و 182/0 معـادل  دانـش  خلـق  وابسـته  متغيـر  بـا  يچندگانگ همبستگي ضريب دهد،مي نشان
 دانـش  خلـق  در تغييـرات  از 033/0 حـدود  ديگـر  عبارتبه است؛ 033/0برابر تعيين ضريب
  .استي چندگانگ مستقل متغير در تغيير از ناشي

  بررسي معناداري ضرايب . 9جدول

 نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معناداري ضرايب مدل

مدل 
 نهايي
 
 

 845/13 000/0 مقدار ثابت

05/0 
 

H0  رد 

 رد x1 083/0 000/0 H0نيات پروژه

 رد x2 089/0 000/0 H0   استقالل فردي

 رد x3 095/0 024/0 H0 استقالل پروژه

 قبول x4 017/0 056/0 H0 نوسان و آشوب خالق

 رد x5 098/0 000/0 H0 افزونگي در دانش

 رد x6 09/0 017/0 H0 چندگانگي

  .است ذيل شرح به رگرسيون مدل باال نتايج به توجه با
Y2= 13/845+ 0/083x1+0/089x2+0/095x3+0/098x5+0/09x6 

 بررسي برازش مدل .10 جدول

 ضريب تعيين ضريب همبستگي بينمتغيرهاي پيش مدل

 X1,x2,x3,x5,x6 70/0 49/0 

-مـي  تبيـين  را مـالك  متغيـر  ازتغييرات% 49 بين پيش متغير پنج مجموع در مدل اين در  

 .است بين پيش متغيرهاي از غير عوامل از ناشي مالك متغير در تغييرات بقيه. كنند

   شنهادهايپ
ثابت شد، ميان خلق . نتايج اين پژوهش مفاهيم زيادي را براي مديران و كاركنان در بر دارد

 Fزيـرا  . دارددانش و نيت، استقالل، افزونگي و چندگانگي ارتباط مثبت و معناداري وجود 
تر از تر از يك است و همچنين سطح معناداري كوچك محاسبه شده در اين متغيرها بزرگ

پـس  . نياز موفقيت فرآيند خلق دانش در سازمان هستند چنين عواملي پيش. سطح خطا است
در مراكز تحقيق و توسعه شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ايـن عوامـل بايـد بـا شـدت      

فرضـيه پژوهشـي چهـارم تـنش      يهـا  همچنين بر اساس يافته. ه قرار گيرندبيشتري مورد توج
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تـر از  بزرگ) 555/0(معناداريبا توجه به اينكه سطح . روي خلق دانش ندارد يخالق تأثير
بر اساس نتايج فرضيه اول كه تـأثير نيـات پـروژه را    . و معنادار نيست است)05/0(سطح خطا

ها بايد  شود كه جهت خلق دانش بيشتر در پروژه ميدهد؛ پيشنهاد  روي خلق دانش نشان مي
خوبي تعريـف   مديريت براي اينكه نيات پروژه را بتواند به. خوبي تعريف شود نيات پروژه به

ــد از تخصــص   ــد، باي ــا      كن ــد و از نظره ــتفاده كن ــرد اس ــدوين راهب ــف در ت ــاي مختل  يه
دوين نيات مشـاركت دهـد   همچنين مدير بايد كاركنان را در ت. ها استفاده كند استراتژيست

 .تا تعهد بيشتري به اهداف تعيين شده داشته باشند
بنـابراين،  . شـود  فرضيه دوم استقالل بيشتر به خلق دانش بيشتر منجر مـي  يها بر اساس يافته  

جهـت ايجـاد فضـايي كـه در آن     . مدير بايد شرايطي را فراهم كند تا استقالل افراد تأمين شود
نند مديريت بايد فرهنگي ايجاد كند كه در آن به فرديت افراد احترام افراد احساس استقالل ك

صورت كلـي تعريـف كنـد و زيـاد بـه       پروژه را به يها همچنين مدير بايد هدف. گذاشته شود
پروژه از استقالل كافي جهـت انجـام وظـايف     يها جزئيات نپردازد تا افراد در محدوده هدف

مربوط به فرضيه پژوهشي سوم استقالل پـروژه بيشـتر    يها بر اساس يافته. خود برخوردار باشند
بنابراين جهت خلق دانش بيشتر مـدير بايـد تـالش كنـد تـا      . شود به ايجاد دانش بيشتر منجر مي

ها را طوري تدوين كنـد تـا قـوانين دسـت و پـاگير و ديـوان سـاالري حـاكم بـر           قوانين پروژه
فرضـيه پژوهشـي چهـارم تـنش      يهـا  اس يافتـه بر اسـ . ها مشهود نباشد سازمان در قوانين پروژه

هـاي مصـنوعي در    در نتيجه مـدير بايـد از ايجـاد بحـران    . روي خلق دانش ندارد يخالق تأثير
در عـين  . اي ايجـاد كنـد   بنابراين مدير بايد جو آرامـي در محـيط پـروژه   . ها اجتناب كند پروژه

  .به گوش افراد پروژه برساند ها را طبق واقعيات حال افراد را تحريك و تشويق كند و بحران
مربوط به فرضيه پژوهشي پنجم افزونگي در دانـش بـه ايجـاد دانـش      يها بر اساس يافته  

توانـد بـا برگـزاري جلسـات      بنابراين جهت خلق دانش بيشتر مـدير مـي  . شود بيشتر منجر مي
ت هـاي افـراد در طـي ايـن جلسـا      مرتب و منظم بين اعضاي پروژه و تبـادل نظرهـا و تجربـه   

كـه دانـش    همچنين در نظر گرفتن پـاداش بـراي كسـاني   . افزونگي در دانش را تقويت كند
توانـد مـؤثر    كننـد، مـي   هـا را افزونـه مـي    دهند و دانش آن خود را در اختيار ديگران قرار مي
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مربوط به فرضيه پژوهشي ششم چندگانگي بيشـتر بـه خلـق دانـش      يها بر اساس يافته. باشد
اطالعـاتي پيشـرفته و دقيـق در محـيط      يهـا  بنـابراين مـدير بايـد شـبكه    . شودبيشتر منجر مي

  . روز در اختيار افراد پروژه قرار گيرد ها ايجاد كند تا آخرين اطالعات به پروژه
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