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تاریخ دریافت 8931/40/84 :تاریخ چاپ8931/41/45 :

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور پرداخته شده است .روش تحقیق مورد
استفاده از نوع توصیفی واز نوع پیمایشی می باشد .همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان های پروژه
محور به تعداد  844نفر می باشند .حجم نمونه  824نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونهگیری تصادفی ساده
میباشد .داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است .پایایی پرسشنامه ها
با استفاده از روش آلفای کرونباخ  49132روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند  .اطالعات تحقیق به کمک
نرم افزار اس SPSS 25و  smartpls2و با استفاده از آزمونهای آماری ،توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت دانش بر عملکرد پروژه تاثیر معناداری دارد همچنین نتایج نشان میدهد مدیریت دانش بر
ریسک پروژه تاثیر مثبت داشته است بعالوه نتایج نشان داد تاثیر ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه مثبت بوده است.
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 .1مقدمه
در سازمانهای پروژه محور ،ویژگی موقتی بودن پروژهها باعث ضعف حافظه ،فراموشی تجارب ارزشمند و درس-
های آموخته شده از پروژهها میشود .در این نوع سازمانها اغلب فرهنگ مدیریت سرمایههای دانشی و بهرهبرداری از
آن ها مورد توجه قرار نمیگیرد که خود موجب دوباره کاریها ،افزایش زمان ،هزینه و بطور کلی اتالف منابع می-
شود .بدین ترتیب ضرورت مدیریت دانش پروژهها با تاکید به این نکته که ماهیت سازمانها برای زمانهای طوالنی
طراحی شدهاند ولی ماهیت یک پروژه فقط برای تکمیل یک دورهی خاص میباشد و همچنین به عنوان پاسخی برای
تغییر و تحوالت مداوم در محیط سازمانها اهمیت مییابد(اوگجال )5102،سازمانهای موقتی در مدیریت دانش با
موانع به خصوصی مواجه هستند .پس از آنکه یک پروژه پایان می یابد ،هیئت افرادی که با هم کار میکردند(تیم
پروژه) ،تجزیه شده در نتیجه دانش پروژه نیز تکه تکه شده و با رفتن افراد از بین میرود .برخالف سازمانهای دائمی
که در آن ها دپارتمانها و بخشها حکم سیلوهای دانش را دارند ،در سازمانهای موقتی ،عادات کاری و حافظه
سازمانی به سختی مشخص و ثابت میشود .به این ترتیب اینگونه سازمانها ،فاقد مکانیزم مناسبی برای تدوین دانش،
ذخیره و انتشار دانش و همچنین آموزش سازمانی میباشند .افزایش اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی سازمان،
به وسیله رویکردهای تئوری که ارتباط دانش را پررنگ میکنند بازتاب مییابد .دیدگاه مبتنی بر دانش سازمان ،دانش
و قابلیت یکپارچهسازی دانش شخصی در زمینه انجام یا تکمیل وظیفه را به عنوان امری ضروری برای خلق مزیت
رقابتی در نظر میگیرد(موسی خانی وهمکاران )0931،شناسایی این موضوع که مدیریت دانش میتواند موجب
افزایش عملکرد پروژه شود نیز ،نسبتا جدید است .برای مثال :برزنان  )5109(0در مقالهاش چنین میآورد :اهمیت
بالقوه مدیریت دانش برای ایجاد مزیت رقابتی ،توجه شگرفی را در طی سالهای اخیر به خود جلب کرده است .اگرچه
این توجه اخیرا بطور نسبی مشخصا به سمت فرصتها و محدودیتهای مدیریت دانش در محیطهای پروژه معطوف
گشته است( .لی )5109،5در واقع مدیریت دانش یک تالش استراتژیک و به جهت افزایش ارزش محسوب میشود که
باید جهت ارتقای اثربخشی پروژه ها در محیط اجتماع و کسب و کار بکار گرفته شود .همچنین مدیریت دانش به
طور گسترده به عنوان یکی از مکانیزمهای کلیدی شناخته میشود که به وسیلهی آن ،میتوان اطالعات مناسب را برای
انجام فرآیند ریسک پروژه فرآهم نمود.مطالعات انجام شده توسط گارسیا وهمکاران )5102(9نشان داد که مدیرانی که
در طی پروژه بر روی تصمیم سازی پیشروانه تمرکز دارند ،در تکمیل پروژه در زمان تعیین شده و طبق بودجهی مورد
نظر و نیز با استاندارد مشخص شده موفقیت بیشتری خواهند داشت .این افراد همچنین در دستیابی به اهداف
استراتژیک پروژه موفقتر خواهند بود .با توجه به این ،پژوهش پیش رو با در نظر گرفتن این موضوع که بکارگیری
مدیریت دانش موجب افزایش ارزش و عملکرد سازمانها میشود به بررسی چالشهای پیادهسازی مدیریت دانش در
جهت ارتقای عملکرد سازمانهای از طریق ریسک پروژه یپردازد.
با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمانها به ویژه سازمانهای پروژهمحور ،پیادهسازی
آن دراین نوع سازمان های کشور به جهت کسب منفعت و ارزش و نیز برای ایجاد ارتقای عملکرد پروژه امری
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ضروری به نظر می رسد .امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و ارائهی
محصوالت و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی ،بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند ،امری
سخت و بعضا ناممکن است(دونگ ؛ )5100در دنیای رقابتی امروز تنها دانش به عنوان مزیت رقابتی پایدار شناخته
میشود و سرمایه فکری و دانش اندوخته به عنوان دارایی سازمانها محسوب میشوند .دانش چه صریح باشد و چه
ضمنی ،برای دستیابی به عملکرد باال در سازمان مورد نیاز است(برائیس وهمکاران )5101 ،در این زمینه باید گفت که
صنعت کشورمان به ویژه صنعت ساخت ،با توجه به طی نمودن مسیر توسعه ،از قاعدهی تولید سرمایههای دانشی
ناملموس مستثنی نیست .مجموعهی بزرگی از خبرگان و خبرگیها هر روز در صنعت کشورمان تولید میشود که
متاسفانه به دلیل نبود ساختارهای مدیریت دانش بازهی عمری کوتاه داشته و به سرعت و بدون کارایی الزم از بین
میروند(گارسیا وهمکاران )5102،لذا مدیریت دانش موجود و یا دانشی که باید بدست آورده شود بسیار بحرانی و
حساس میباشد ،بنابراین ورود به حوزهی مدیریت دانش در صنایع کالن کشور و نیز در صنعت ساخت الزامی است.
پروژه های کالن با وظایف متعدد و پیچیدهای مواجهاند و همین امر نیاز آن ها را به سیستم مدیریت دانش تشدید
مینماید .جهانی سازی ،تکنولوژی های جدید ،برون سپاری ،ظهور شرکای جدید ،قوانین دولتی و کمبود مهارت های
کارکنان ،نیاز این سازمانها را در به اشتراک گذاری تخصصها ،انتشار بدون واسطهی بهترین تجربیات و بهبود
فرآیندهای کاری افزایش می دهد .در واقع چالش اساسی در امر پیاده سازی مدیریت دانش در این گونه سازمان ها
این است که " هنوز هیچ چارچوب یا استراتژی جامعی جهت پیاده سازی موثر مدیریت دانش در این گونه سازمان ها
وجود ندارد" .با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و نیز به علت وجود خالء در زمینهی مدیریت موثر
دانش برارتقای عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور  ،تصمیم بر آن شد تا این تحقیق با رویکرد بررسی چالش-
های پیادهسازی مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد از طریق نقش ریسک پروژه ها در سازمانهای پروژه محور انجام
شود ،تا با انجام بررسیهای الزم راه را برای سازمانهای پروژه محور در این زمینه هموار نماید.
 .2ادبیات پژهش
دانش یک منبع اقتصادی کلیدی(و حتی می توان گفت تنها منبع کلیدی) برای کسب مزیت رقابتی است .سازمان ها
می توانند از طریق مدیریت اثربخش دانش ،تولید و یا کسب دانش های جدید ،در دسترس قراردادن دانش و به کار
بستن آن ،کارکنان خود را به کارکنان دانشی تبدل نمایند.چنین کارکنانی مهم ترین سرمایه ی یک سازمان به حساب
می آیند .نه فقط پژوهشگران مدیریت ،که شاغلین در سازمان ها نیز بر فرایند مدیریت دانش که شامل کسب ،کاربرد
و اشتراک دانش می شود تأکید زیادی دارند و مدیریت دانش را در جایگاه کلیدی ترین عامل سازمانی جهت کسب
مزیت رقابتی قرار می دهند (کور و مادن )5109، 0مدیریت دانش عبارت است از مهم ترین سؤاالت اساسی در زمینه
سازگاری سازمانی برای بقا و شایستگی باال به دلیل تغییر درمحیط کسب و کار می باشد (دونگ 5؛  )5100مدیریت
دانش با هدف تأمین نیازهای فعلی شناسایی و استفاده از سرمایه دانش و توسعه فرصت های جدید به مرحله اجرا
است (آمالیا و ناگروهو.) 5101 ، 9نظام مدیریت دانش را نوعی نظام اطالعاتی تعریف کرده اند که به آفرینش حفاظت
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و تسهیم دانش سازمانی می پردازند ( فدائی و همکاران .)0931 ،دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد
ارزش  ،به عنوان یک عنصر ضروری برای توسعه پایدا ر و به طور کلی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای شرکت
ها به آنان جهانی شناخته شده است عالوه بر این  ،دانشی که شرکت ها شناسایی می کنند ،منبعی پویا است که
نیازمند تغذیه  ،مدیریت دقیق می باشد (اوگجال)5102،مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت هااست که برای
مدیریت  ،مبادله  ،خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در یک سازمان به کار می رود و یک توافق جمعی در مورد این
که مدیریت دانش چیست  ،وجود ندارد  .تعاریف زیادی برای مدیریت دانش منتشر شده است .مدیریت دانش
طرحی هوشمندانه فرایندها  ،ابزار  ،ساختار و غیره با قصد افزایش نوسازی اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که
در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری انسانی و اجتماعی نمایان می شود،از نظر سی نت)5105( 0
مدیریت دانش شامل اقدامات مدیریتی در تسهیل فعالیت های کسب دانش  ،ایجاد ذخیره اشتراک  ،توزیع  ،توسعه و
بکارگیری دانش توسط افراد و گروهها است ژنگ و همکاران .)5101( 5ایجاد دانش به فرایندی اشاره می کند که در
آن دانش توسط سازمان از منابع خارجی کسب می شود و استفاده دانش که کاربرد دانش یا اجرای دانش نیز نامیده
می شود به فرایندی اشاره دارد که در جهت کاربرد حقیقی و موجود دانش تنظیم و تطبیق می گردد (رام چندران و
همکاران  .)5113 ،9ونیز فرایندهای مدیریت دانش را شامل خلق دانش  ،جذب  ،سازماندهی  ،ذخیره سازی و انتشار
دانش می دانند که کاربرد آن در بین بخش های خصوصی و دولتی دارای تفاوت های قابل توجه ای هستند( مارا و
همکاران.)5105 ، 1خاطر نش ان می کنند که جریان های مؤثر مدیریت دانش و فرایند تسهیم دانش در میان رقبای
زنجیره عرصه  ،ویژگیهای جالبی نظر چابکی  ،انطباق پذیری ،و همترازی را به دنبال دارد و زمینه ساز فرایندهای
انسجام  ،بهبود مشارکت  ،جذب دانش و سازماندهی آن است (خسروی پور)0935،نظام مدیریت دانش را نوعی نظام
اطالعاتی تعریف کرده اند که به آفرینش  ،حفاظت و تسهیم دانش سازمانی می پردازد  .بالنت 2معتقد است که
مدیریت دانش  ،فرایندی است که از طریق آن سازمان ها اطالعات جمع آوری شده ی خود را به کار می گیرند و
پاسخی که به این نگرانی است که افراد بایستی قادر به تبدیل یادگیری خود به دانش دستخوش تغییرات مختلف می
شود و بخش از اطالعات از بین می رود  .بنابراین باید از روند قادر به تبدیل یادگیری خود به دانش دستخوش
تغییرات مختلف می شود و بخش از اطالعات از بین می رود  .بنابراین باید از روند اتالف اطالعات مفید ،جلوگیری
کرد دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی مهم به ( لحاظ استراژیکی ) است که بر اساس آن سازمان ها از قابلیت ها و
منابع ناملموس به عنوان ابزارهای رقابتی استفاده می کنند  .بخش عمده دانش به عنوان یک منبع مزیت رقابتی (به ویژه
دانش ضمنی ) محسوب می شود که تدوین و تسهیم آن به دلیل ماهیت اعضای و وجود تجارب مختلف  ،امری بس
دشوار است(خسروی پور )0935،با این همه  ،دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی به صورتی نسبتاً مؤثر مدیریت می
شود  .سازمان های پروژه محور نخست برای ارتقای عملکرد پروژه تکیه می کنند  .و برخی دیگر ،به اهمیت
مشارکت و کارگروهی ( به منظور تسهیم دانش) تمرکز می نمایند  .از طرف دیگر شاهد سرمایه گذاری های هنگفت
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برخی از سازمان ها در زمینه آموزش  ،توسعه و تنظیم ساختار دانش در جهت کاهش ریسک خستیم  ،هدف اصلی
آنها دستیابی به انعطاف پذیری و تغییر در عملکرد پروژه ها است .درهمین راستا ،در هنگام اجرای پروژه ،در سازمان
های تجاری ،وجود ریسک اجتناب ناپذیر است .با این حال ،مدیر پروژه باید اطمینان حاصل کند که ریسک به حداقل
می رسد .ریسک ها می توانند عمدتا دو نوع ،ریسک با تاثیر منفی و ریسک با تاثیر مثبت تقسیم شوند .مدیران پروژه
همیشه با ریسک های منفی مواجه نمی شوند زیرا ریسک های مثبت نیز وجود دارد .مدیران با مشکالت زیادی
مواجه هستند تا بتوانند ریسک های را که هنگام اجرای پروژه رخ می دهد را شناسایی کنند .این ریسک ها را می
توان از طریق طوفان فکری یا استراتژی های ساختاری یا غیرساختاری حل کرد .مهم است بدانید که ریسک های
مربوط به یک پروژه تنها می تواند توسط مدیر پروژه و سایر سهامداران پروژه مورد توجه ،حل و بررسی قرار گیرد.
ریسک های که اغلب در یک پروژه تاثیر می گذارد ،عبارتند از( :مائو وهمکاران )5102،0ریسک تامین کننده ،ریسک
منابع و بودجه .ریسک تامین کننده ،زمانی رخ می دهد که تامین کننده زمانبندی مناسبی برای تامین منابع مورد نیاز را
ندهد .ریسک منابع ،زمانی رخ می دهد که منابع انسانی مورد استفاده در پروژه کافی نباشد و یا به اندازه کافی ماهر
نباشند .ریسک بود جه زمانی رخ می دهد که هزینه ها بیشتر از آنچه که در بودجه برنامه ریزی شده بود ،شود .عدم
قطعیت ،جزء جداناشدنی و اجتناب ناپذیر پروژه ها است .وجود ریسک و عدم قطعیت در پروژه ها موجب کاهش
دقت در تخمین مناسب اهداف شده و باعث کاهش کارایی پروژه ها می شود .در این راستا دستیابی به ابزاری که
دست به ارزیابی سطح ریسک پروژه زده و به تبع آن میزان انحراف واقعی را برآورد کند ،بسیار ضروری است.
بنابراین ،نیاز به شناخت و مدیریت ریسک در پروژه ،کامالً روشن است .یکی از مشکالت مدیران پروژه ها ،شناسایی
و نحوه برخورد با ریسک ها در پروژه می باشد .شناسایی و اولویت بندی ریسک ،به دلیل وجود محدودیت در پروژه
ها مسئله ای مهم در مدیریت ریسک است که برای مدیریت موفق ریسک  ،الزم است صورت بپذیرد .با توجه به
مبانی نظری ،فرضیة های پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
 .0مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه تاثیر دارد.
 .5مدیریت دانش بر ریسک پروژه تاثیر دارد.
 .9ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه تاثیر دارد.
 .1مدیریت دانش از طریق ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه تاثیر دارد.

Mao et al

1
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 .3مدل مفهومی پژوهش

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق

 .4روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف از دسته پژوهش های کاربردی محسوب میشود و از نظر گردآوری داده ها ،از نوع
پژوهش های پیمایشی به شمار می رود .ساختار این پژوهش بر اساس مدل معادالت ساختاری طرح ریزی شده
است .بنابراین ،از روش حداقل مربعات جزئی( )PLSبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ زیرا نخست
اینکه روش یادشده به پیش فرض هایی همچون توزیع نرمال معرف های مشاهده شده و حجم باالی نمونه ها متکی
نیست .و دوم اینکه به گفتة چاین ( ،)0331از این روش برای مقاصد پی شبینی و اکتشاف روابط محتمل استفاده می
شود .تعداد حجم نمونه با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه (آذر و مومنی ،)0932 ،با در نظر گرفتن
حداکثر واریانس و سطح خطای  2درصد 021 ،نفر مشخص شد که برای افزایش نرخ بازگشت پرسشنامه و سهولت
انجام پژوهش بیش از  511پرسشنامه به صورت حضوری توزیع شد که از این تعداد 051 ،نفر از مدیران  ،پرسشنامه
را تکمیل نموده و همین تعداد ،مبنای تحلیل و آزمون فرضیه ها قرار گرفت.
در این پژوهش  9متغیر اصلی انتخاب شده است که براساس یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گیرد .توصیف
متغیرهای از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیههای پژوهش براساس دادهها و شاخصهای این
متغیرها استخراج میگردد .دادههای تحقیق دارای مقیاس فاصلهای هستند .برای توصیف متغیرهای پژوهش از
شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است ..با توجه به انتخاب طیف
لیکرت  2تایی برای سؤاالت تشکیلدهنده پرسشنامه ،میبایست مقادیر حاصل از نظرات پاسخگویان را مورد بررسی
قرار داد تا این موضوع روشن شود که آیا میانگین پاسخهای ایشان به طور متوسط با مقدار ( 9عدد وسط طیف
لیکرت) تفاوت دارد یا خیر؟ در صورتی که مقدار میانگین به دست آمده کمتر از  9باشد ،نشان میدهد که جامعه
مورد مطالعه در آن شاخص وضعیتی نامطلوب دارد(در مورد متغیرهای معکوس برعکس می باشد) .همچنین هرچه
قدرمطلق ضرایب چولگی و کشیدگی بزرگتر باشد بیانگر انحراف و تفاوت نمونه از نظر قرینگی با توزیع نرمال است
به طوریکه اگر قدر مطلق این ضرایب در بازه (0و )0-باشد ،بیانگر عدم انحراف توزیع و منحنی متغیر در مقایسه با
یک توزیع نرمال است.
جدول .0شاخصهای توصیفی برای ابعاد متغیرهای تحقیق

تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه
متغیر تحقیق

0
اندازه نمونه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مدیریت دانش

951

9252

92135

-12530

12200

عملکرد پروژه

951

9200

92910

12501

-12511

ریسک پروژه

951

9210

12251

-12901

-12090

با توجه به جدول  0مشاهده می شود که تمامی متغیرها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
 .5یافته های پژوهش
در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شدده اسدت .زیدرا اوالً ایدن
روش به پیش فرضهای همچون توزیع نرمال معرفهای مشاهده شده و حجم باالیی نمونه هدا متکدی نیسدت .ثانیداً از
این روش برای مقاصد پیش بینی و اکتشاف روابط محتمل استفاده میشود .به عبارت دیگر برخالف روشهدای مبتندی
بر کواریانس که سعی در سازگاری دادهها با الگوی نظری پژوهش دارند ،این روش به دنبال کشف نظریدهی اسدت کده
در دادهها نهفته است (مومنی وهمکاران )0935،یافته های این تحقیق به دو بخش کلی دسته بندی شدده اندد؛ دسدتة اول
یافته ها به روایی و پایایی سازه ها و معر فها اختصاص دارد .در روش حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی پایایی سازه ها
به طور معمول از دو ابزار  AVEو  CRاستفاده می شودبا توجه به اینکه آلفای کرونباخ برآورد سختگیرانه تری از پایایی
درونی متغیرها ارائه میدهد ،در مدل های مسیری حداقل مربعات جزئی از سنج های پایایی مرکب استفاده می شود .البته،
اهمیتی ندارد کدام ضریب پایایی به کار می رود ،در هر صورت مقدار آلفای کرونباخ باید بیشتر از  120باشد .با توجه بده
جدول  CR ، ، 5و آلفای کرونباخ برای همة سازه ها بیشتر از  120می باشد .ضریب تعیدین ( )R2واریدانس توضدیحی
یک متغیر درونزا را نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای برونزا اندازه گیری می کندد .بدرای ایدن شداخص مقدادیر
بزرگ تر از  ./201قوی ،بزرگ تر از  ./999متوسط و کمتر از  ./031ضعیف تلقی می شود .در واقع این ضریب نشان مدی
دهد متغیر یا متغیرهای مستقل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند.
جدول  .2نتايج بررسی اعتبار متغیرها

AVE

آلفای کرونباخ

CR

2

مدیریت دانش

12001

12120

12123

-

عملکرد پروژه

12205

12113

12121

-

ریسک پروژه

12233

12315

12310

12213

متغیر

R

همچنین با توجه به اعداد محاسبه شده برای شاخص ها مشاهده می شود که کلیه ی مقادیر  CRبزرگتر از 120و
مقدار  AVEبزرگتر از  122است بنابراین شاهد پایایی ترکیبی یا سازه هستیم.بنابراین روایی و پایایی سازه ای با
توجه به اعداد جدول نیز تایید می شود.
جدول  9عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا میپردازد .طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون
باید برای شاخصهای مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخصها باشد .برای تشخیص این امر ابتدا جذر AVE
متغیرهای مکنون محاسبه میشود و سپس حاصل با مقادیر همبستگیای که این متغیر مکنون با سایر متغیرهای مکنون
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داشته ،مقایسه میشود .باید حاصل جذر  AVEاز مقادیر همبستگیها بیتشر باشد .اینکار را باید برای تمامی متغیرهای
مکنون انجام داد .نتایج برسی شاخص فورنل و الرکر در جدول زیر مشاهده میشود .یک ستون از این جدول ریشه
دوم میانگین واریانس تبیین شده ( )AVEرا نشان میدهد .الزمه تایید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است .به عنوان مثال ریشه دوم
میانگین واریانس تبیین شده برای متغیر مسئولیت-پذیری ( )%15/2شده است که از مقدار همبستگی این متغیر با سایر
متغیرها بیشتر است .همان طور که در جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده،
برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها میباشد.
جدول  :3ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراج شده مدل اصلی
متغیرهای پنهان

()0

مدیریت دانش

1

عملکرد پروژه

0.26

ریسک پروژه

0.378 0.549

()5

( )9جذر AVE
0.825
0.802

1
1

0.900

 .6شاخص نیکویی برازش مدل ()GOF
این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان میدهد و برابر است با:
2

AVE  R

GOF 

2
که در آن  AVEو  Rمیانگین  AVEو  R2میباشد .باال بودن شاخص مقدار نیکویی برازش از  1/1برازش مدل را

نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر  1/252شده است و از مقدار  1/1بزرگتر شده است و نشان از برازش
مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و
این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
 .7بررسی فرضیات
دسته دوم یافتههای این پژوهش به آزمون الگوی ساختاری و فرضیههای پژوهش اختصاص دارد که برای این منظور
از ضریب مسیر و ضریب تعیین که به وسیله الگوریتم حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت پی ال اس به
دست آمده است .ضریب مسیر سهم هر یک از متغییرهای پیشبین در تبین واریانس متغییر مالک را نشان میدهد
.برای محاسبه مقدار آماره  Tاز الگوریتم بوت استراپ با  211زیر نمونه استفاده شده است .شکل  5آماره  Tبرای
ضرایب مسیر و شکل  9مدل نهایی پژوهش در حال تخمین ضرایب مسیر می باشد.

تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه

شکل  .5مدل ساختاری تحقیق درحالت معناداری

شکل  .9مدل ساختاری تحقیق درحالت استانداد

3
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فرضیه اول) مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه تأثیرگذار است.
فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه دارای مقدار معناداری  2/029شده است که
در سطح اطمینان  %32معنادار شده اند (بزرگتر از  0/32شده است) ،بنابراین با احتمال  32درصد ادعای محقق تایید
میشود .مقدار مثبت بتا ( )1/101نشان میدهد مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه دوم) مدیریت دانش بر ریسک پروژه تأثیرگذار است.
فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت دانش بر ریسک پروژه دارای مقدار معناداری  9/109شده است که در
سطح اطمینان  %32معنادار شده اند (بزرگتر از  0/32شده است) ،بنابراین ادعای محقق تایید میشود .مقدار بتا
( )1/219نشان میدهد مدیریت دانش بر ریسک پروژه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم) ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه تأثیرگذار است.
فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تاثیر ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه دارای مقدار معناداری  9/119شده است که
در سطح اطمینان  %32معنادار نشده اند (بزرگتر از  0/32شده است) ،بنابراین ادعای محقق تایید میشود .مقدار مثبت
بتا ( )1/210نشان میدهد ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مقدار ضرایب مسیر و آماره تی به همراه نتیجه فرضیهها در جدول شماره ( )1ارائه شده است .لذا تحلیل داده ها
توسط نرم افزار  PLSنتایج رد یا تائید فرضیه ها در جدول  1قابل مالحظه است
جدول  :4نتايج آزمون فرضیات
متغیرها

ضریب مسیر آماره تی

نتیجه

 :H1مدیریت دانش برارتقای عملکرد پروژه تاثیر معناداری دارد

874.0

.7..6

تایید

 :H2مدیریت دانش بر ریسک پروژه تاثیر معناداری دارد

87.86

674.6

تایید

 :H3ریسک پروژه برارتقای عملکرد پروژه تاثیر معناداری دارد

87.8.

67806

تایید

 .8جمع بندی و نتیجه گیری
از آنجا که هدف این پژوهش از نوع کاربردی است و پژوهشگر بیشتر به دنبال توسعه علمی و کاربردی نتایج به دست
آمده از این پژوهش است ،از این رو با توجه به پژوهش انجام شده ،پیشنهاد هایی به شرح زیر ارائه میگردد:

این تحقیق مشخص می کند سازمانی که تالش دارد قابلیتهای دانشی را افزایش دهد ،بایستی با توسعة سریع تر سیستم ها،
فرایندها یا خدمات جدید به مزیت رقابتی و به تبع آن در جهت توسعه عملکرد پروژه گام بردارند .به منظور توسعة
عملکرد رقابتی  ،به مدیران ارشد سازمان پیشنهاد می شود ساختارها و فرایندهای داخلی را برای جمع آوری ،انتشار دانش
و واکنش به اطالعات محیطی توسعه دهند.
مدیران سازمان ابزار و فناوری هایی که در جهت خلق دانش الزم اند؛ به مانند فرصتی جهت ارتقای توانمندی های خود
استفاده کنند (و البته این کار نیازمند بکارگیری فناوری های به روزی نیز دارد) همچنین داشتن چشم انداز روشن نسبت
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به چگونگی ایجاد یا خلق دانش بین افراد نیز می تواند رهبری و اداره موثر دانش در شرکت در راستای توسعه عملکرد
پروژه را بیشتر توسعه دهد.

مدیران سازمان باایجاد محیط مناسبی در سازمان تالش نمایند که در آن خلق دانش و یادگیری افراد و واحدهای
گوناگون توسعه خدمات از یکدیگر امکان پذیر بوده و گسترش یابد.ایجاد دانش به عنوان یک وظیفه در کنار انجام
وظایف روزمره(تیم هدایت گردانش)از آنجایی که خلق دانش نیازمند انعطاف پذیری وتأکید کمتربر مقررات کاری
است پیشنهاد میشود میزان قوانین و مقررات رسمی ناظر بر تصمیمات و روابط کاری کاهش پیدا کنند.

فرایندها ،رویهها و دستورالعملهای جاری سازمان به طور مستقیم (دورهای) در فرایند توسعه قابلیتهای دانش مورد بازنگری
و بهبود قرار گیرند؛ به نحوی که کارکنان ،دسترسی آسان به دانشهای مورد نیاز برای انجام کار داشته باشند.

به مدیران سازمان ها و شرکت پیشنهاد می گردد با تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش در داخل سازمان و اکتساب دانش
از خارج سازمان و اکتشاف دانش  ،عملکرد پروژه را افزایش داد.
به مدیران سازمان ها و شرکت ها پیشنهاد می گردد با اشتراک گذاشتن اطالعات مشتریان با کارمندان خود و کمک کردن
واحدهای سازمان به یکدیگر به منظور یادگیری بیشتر و تشویق و نمودن کارمندان برای به اشتراک گذاشتن دانش ،
نوآوری را در سازمان افزایش داد.
به مدیران سازمان ها و شرکت ها پیشنهاد می گردد با استفاده از دانش تکنولوژی های جدید ،دانش بازایابی جدید و
فرایندهای تولیدی جدید  ،دانش و علم را از خارج سازمان وارد شرکت نموده تا از این طریق بتوان نوآوری در خدمات
را در سازمان افزایش داد.
با توجه به رابطه مثبت ومستقیم بین اکتشاف دانش خارجی و نوآوری خدماتی  ،به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد با به
بکاربردن تخصص های مختلف و گوناگون و دانش و الگوها و طراحی محصوالت جدید و تکنولوژی های پیشرفته و
یادگیری تکنیک های مدیریت پیشرفته باعث افزایش نوآوری سازمان شد.
توصیه میشود به منظور افزایش عملکرد پروژه  ،توسعه ،برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارت آموزی سرمایه
گذاری کرده و همزمان در جهت عملکرد نوآورانه بکوشد .زیرا نوآوری برای خلق و تسهیم نیاز به زمینه مناسب دارد که
پیشنهاد میشود این زمینه مناسب از طری فعالیتهای توسعه منابع انسانی ،ایجاد تعامالت حمایت کننده اعتماد و مشارکت بین
نیروی انسانی ،در جهت تقویت عملکرد پروژه سازمان فراهم شود .در چنین محیطی متخصصین و صاحب نظران از طری
تعامالت سازنده بهتر میتوانند دانش خود را با دانشهای موجود ترکیب نموده و مدیریت دانش را در سازمان رواج دهند.
مدیران سازمان می توانند با به کارگیری قابلیتهای نوآورانه مبتنی بر قابلیت توسعه خدمات  ،همکاری با کارکنان،
تمرک ز در تصمیم گیری ،استفاده از گروه های کاری بین وظیفه ای و انعطاف پذیری مسئولیت های شغلی ،عملکرد پروژه
را بهبود بخشند.
به مدیران توصیه می شود پرسنل ،واحدها و دیگر منابع سازمان را به گونه ای هماهنگ سازند که به صورت هماهنگ و
منسجم با توسعه قابلیت نوآوری محصوالت خود به خلق ارزش بپردازند .
مدیران سازمان از طریق ارائه برنامه های آموزشی متنوع و فرصت های آموزشی داخلی و خارجی زمینه را برای توسعه
فعالیتهای نوآورانه و تخصص مورد نیاز کارکنان و فعالیتهای نوآورانه  ،گسترده کردن بینش آنها و تجهیز کردن آنها با
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ذهن ها و مهارتهای نوآورانه ،آماده می کند .برنامه های آموزشی مبتنی بر توسعه عملکرد پروژه را تحریک می کند که
تخصص و تجربه خود را تسهیم کنند ،دانش جدید کسب کنند و آن له را که متعاقباً در کار یاد می گیرند به کار ببرند.
پیشنهاد میگردد برای ایجاد و تولید اطالعات ،کمیتهها و گروههایی از خبرگان در سازمان با رویکرد توسعه خدمات
نوآورانه تشکیل شود تا بتوان برای شناخت مشتریان و رقبا و برنامهریزی برای اجرای سیاستهای خارجی سازمان
هماهنگ بود و استفاده بیشتر از فرصتهای کسب وکار فراهم گردد .در این زمینه برنامهی فشردهی آموزشی بر توسعهی
تواناییهای دانشی یکی از موفقترین رویکردها برای ارتقای عملکرد است
مدیران باید با ایجاد ساختارها ،فرآیندها و استفاده اط ظرفیت های دانشی برای انجام کار وتوسعة قابلیت های سازمان در
تمامی بخشها وایجاد تعاملی همافزا بین ظرفیتهای موجود و عملکرد  ،بتوانند از این رویکرد برای خلق ارزش بهرهبرداری
سازمان استفاده کنند
به مدیران برای ایجاد زمینه برای برنامه های مشارکتی کارکنان مبتین بر ارائه قابلیتهای نوین دانشی باید اطالعات پیشنهاد
میشود که دوره های آموزشی ویژهای را برای کارکنان در نظر گیرند و برای کارکنانی که عملکرد مطلوبی در این
خصوص دارند ،پاداش های مناسبی در نظر گیرند .نتیجه این فعالیت ها در قابلیتهای دانشی و افزایش آن مشهود خواهد
بود.
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Abstract
The present study examines the impact of KM on project performance in project-oriented organizations.
The research method used is descriptive and survey type. The statistical population of the study
included all staff in project-oriented organizations with 150 people. The sample size was 120 and the
sampling method was simple random sampling. Research data were collected by library and field
method and questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's
alpha method (0.892) and content and construct validity. The research data were analyzed by SPSS
software and smartpls2 using statistical, descriptive and inferential tests. The results of this study
indicate that KM has a significant impact on project performance. Project risk had a positive impact,
and the results showed that the impact of project risk on promoting project performance was positive.
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