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Abstract
Purpose: Investigating the effect of the functions of the knowledge management maturity triple model (Infosys model, general
model and KPMG model) on gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.
Methodology: The purpose of applied research and data collection method is descriptive-causal. It has 6 hypotheses
(quantitative) and one question (qualitative). The statistical population has two parts, the quantitative part includes 180
employees of the knowledge department of the National Petrochemical Company and the qualitative part includes 10 experts
of the company. The data collection tool is a questionnaire. SPSS23 and LISREL 8.80 statistical software were used to analyze
the data.
Findings: The results showed that the functions of the triple model of knowledge management maturity are effective in gaining
competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company. The dimensions of the model functions
(organizational processes, human resources, technology, and knowledge content) also had an effect on the company's
competitive advantage capabilities. Also, the National Petrochemical Company has a higher adaptability among the triple
maturity models with the infusion model with an average of 3.62 and 72%, and the KPMG and general models with an average
of 3.3 and 25.2, respectively. They are in the second and third ranks.
Originality/Value: Failure to pay attention to the functions of knowledge management maturity in the organization leads to
the loss of intellectual capital, products, technologies, innovations and creativity. Therefore, it is important to study the effect
of the functions of the triple model of knowledge management maturity (Infosys model, general model and KPMG model) in
gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.

Keywords: National petrochemical company, Competitive advantage capabilities, Functions of the knowledge management
maturity triple model, Knowledge management.
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نوع مقاله :پژوهشی

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی
(موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
4

سید محمدرضا داودی ،1مژگان غریبی مرزنکال ،2محمدرضا حمیدی زاده ،3ولیاله علی محمدی
1گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
2گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
3گروه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
4گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

چکیده

مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد.
ّ
روششناسی پژوهش :هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری دادهها ،توصیفی -علی میباشد .از لحاظ نوع دادهها پژوهشی کمی-
کیفی است .دارای  6فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است .جامعه آماری دارای دو بخش است ،بخش کمی شامل  180نفر کارکنان
بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل 10 ،نفر از خبرگان شرکت میباشند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است.
جهت تحلیل دادهها از نرمافزارهای آماری  SPSS23و  LISREL8.80استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تأثیر دارد .ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی ،منابع انسانی ،فناوری ،محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی
شرکت تأثیر داشت .همچنین ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدلهای بلوغ سهگانه ،با مدل اینفوسیس با میانگین ( )3/62و کسب
 72%انطباقپذیری بیشتری دارد و مدلهای کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین ( )3/3و ( )3/25در رتبههای دوم و سوم
قرار میگیرند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایههای فکری ،تولیدات،
فناوریها ،نوآوریها و خالقیتها میشود .بنابراین ،بررسی تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس ،مدل
عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت میباشد.
کلیدواژهها :شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،قابلیتهای مزیت رقابتی ،کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش ،مدیریت دانش.
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هدف :بررسی تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس ،مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیتهای

 -1مقدمه
امروزه دانش ،کیفیت زندگی و جوهره حیات انسان است (حمیدیزاده .)2018 ،1همچنین در اقتصاد ،مدیریت دانش در بخشهای آموزش
و تجارت از محبوبیت باالیی برخوردار است .مدیریت دانش فرایندهای سازمانی را در جهت کسب ،سازماندهی ،عملکرد و ارزشآفرینی
به کار میگیرد (علوی و لیدنر .)2001 ،2مطالعات اخیر حاکی از آن است که منابع سنتی (پول ،زمین ،ماشینآالت) با کاهش بازدهی
ً
مواجه شده و حالآنکه دانش منبع افزایش عملکرد کسبوکارها شده است .بدین سبب ،موفقیت حال و آینده در رقابت بین بنگاهها اصوال
مبتنی بر مدیریت دانش بهویژه بلوغ آن خواهد بود.
بنابراین استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به دلیل تأثیر بر رشد و بقاء سازمان همچون یکی از موضوعات اساسی درزمینهی کسب
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مزیت رقابتی مطرح میگردد (بایکوسنگه و همکاران .)2016 ،3توجه به اهمیت مدیریت دانش و بلوغ آن در سازمان ،سازمان موفق
سازمانی است که بتواند مدل بلوغ مدیریت دانشی که منطبق با سازمان است را پیدا کرده و با بررسی کارکردهای آن به مزیتهای رقابتی
پایدار دست یابد .اکنون متخصصین ،با الهام از الگوهای تکامل سازمانی ،مدلهایی برای بلوغ مدیریت دانش پیشنهاد کردهاند که این
مدل ها در کنترل فرایندهای دانشی و ارزیابی ساختارهای مدیریت دانش و بهبود آنها به سازمانها کمک میکنند .فضای رقابتی شدید
است .عرصه کسب وکارهای امروزی در شرایط اقتصاد کنونی ،با مسائلی همچون تغییر و تحوالت فنآوری ،رقابتهای سنگین ،عدم
اطمینان به روشهای سنتی در مدیریت سازمانی و میل کلی به ایجاد و کسب مزیتهای رقابتی مواجه هستند .در چنین شرایطی صنایع
ملی شرکت پتروشیمی در صورتی می تواند موفق عمل نماید که در کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود پیشگام باشد .طرحهای
شرکت پتروشیمی با توجه به حجم باالی عملیات اجرایی ،به مدیریت دانش دقیق علمی نیاز دارد بنابراین توان تقویت مدیریت دانش و
بلوغ آن و همچنین شناخت کارکردهای آن موضوعی ضروری است .با توجه به بازار رقابتی صنعت و وجود رقبای قوی در سطح جهانی،

شرکت صنایع پتروشیمی نیازمند بررسی مزیتهای رقابتی جهت بقاء این شرکت میباشد .برومند کاخکی و همکاران )2018( 4تأکید
دارند که با افزایش بلوغ سازمانها ،ابعاد متعددی از دانش برای ارزیابی و مدیریت ،ضروری است .همزمان با رشد و گسترش سازمانها
روند آنها پیچیدهتر میشود درنتیجه الزامات بیشتری برای مدیریت این پیچیدگیها و ابهامات الزم است .عدم توجه به کارکردهای بلوغ
مدیریت دانش باعث افزایش از دست رفتن سرمایههای فکری ،تولیدات ،فناوریها ،نوآوریها و خالقیتها میشود .به دالیلی که اشاره
شد ،بررسی و تجزیهوتحلیل این موضوع برای محقق و شرکت صنایع ملی پتروشیمی حائز اهمیت میباشد.
بنابراین مدیریت دانش و بلوغ آن می تواند همچون ابزاری قدرتمند جهت کسب مزیت رقابتی این سازمان به شمار آید .با توجه به اینکه
این شرکت مدل بلوغ منطبق با وضعیت فعلی و فعالیتهای خود را نیافته است و در پیادهسازی آن و شناخت کارکردهای آن دچار ابهام
است این مسئله خود منجر به عدم دستیابی به مزیتهای رقابتی مطلوب میگردد؛ این عدم شناسایی یکی از دالیل مهم ناکامی آن در
کسب مزیت رقابتی است .سؤالی که مطرح میگردد این است که مدل بلوغ منطبق با این سازمان کدام است و کارکردهای مدل سهگانه
بلوغ مدیریت دانش چه تأثیری بر کسب قابلیتهای مزیت آفرین رقابتی دارند؟
پاسخ به این سؤال ،چالشها و موانع کامیابی شرکت صنایع پتروشیمی در جهت نیل به آینده مطلوبتر را نمایان میسازد.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1مدل بلوغ مدیریت دانش5

امروزه اقتصاد جهانی از اقتصاد بر پایه منابع فیزیکی به اقتصاد دانشبنیان تغییر نموده است .سازمانهای پیشرو با مدیریت داراییهای
فکری خود بیشازپیش ارزشافزوده ایجاد و مزیت رقابتی بلندمدت ایجاد میکنند .یکی از رایجترین فرایندهایی که سازمان از دانش و
سرمایه فکری خود ثروت تولید مینماید ،مدیریت دانش است (ادبآوازه و نوابخش .)2020 ،6فعالیتهای صورت گرفته در حوزه
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تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

حاکم بر کسبوکارهای پتروشیمی و تحوالت آن ،مدیریت دانش و بلوغ آن را ،به راهبردی برای ارتقاء سطح کارکرد سازمانی دگرگون ساخته

مدیریت دانش هر سازمانی در سطحی از بلوغ قرار میگیرد که این نشاندهندهی وضعیت فعلی سازمان درزمینهی مدیریت دانش است.
مدل بلوغ مدیریت دانش مراحلی از رشد سازمان را توصیف میکند که سازمان میتواند درراه توسعه مدیریت دانش انتظار داشته باشد .بلوغ
مدیریت دانش ،معیار شایستگیها و مهارتهای یک سازمان در سطوح و جنبههای گوناگون مؤثر بر مدیریت دانش است .هر سازمان یا
بنگاه ،با توجه به تالشهای صورت گرفته در عرصهی مدیریت دانش ،در سطحی از بلوغ قرار میگیرد که این سطح نمایانگر موقعیت و

کیفیت فعلی سازمان درزمینهی مدیریت دانش میباشد (قلی پور طهمورث و همکاران .)2009 ،1مدل بلوغ مدیریت دانش ،ابزاری است
که به فعاالن مدیریت دانش این قدرت را میدهد که تمامی جنبههای برنامه مدیریت دانش خود را سنجیده و امکان پیشرفت تکامل دانشی
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خود را شناسایی کنند (راگسدال و پالتز .)2017 ،2مدلهای بلوغ مدیریت دانش در این پژوهش شامل :مدل بلوغ اینفوسس؛ الگوی عمومی
بلوغ مدیریت دانش و مدل بلوغ کی پی ام جی میباشند.
مدل بلوغ اینفوسس :3مدل بلوغ (کوچی کار )2000 ،4شامل بعدهای فناوری ،فرایند و فرد است که در هر سطح از بلوغ مهارتها و
نواحی کلیدی خاصی وجود دارد که در کل مشتمل بر پانزده مورد است .چرخه عمر مدیریت دانش تلفیقی از مرحلههای :کسب ،اشتراک،
بهکارگیری مجدد و گروه مجازی در جهت اشتراکگذاری دانش و در مرحله پایانی حذف جنبههای فیزیکی است .ضرورتی به ارزیابی تمام
نواحی نتایج کلیدی در آخرین سطح برای حضور در یک سطح معلومی از بلوغ نمیباشد (علیاحمدی و همکاران.)2008 ،5

داوودی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه160-175 :

الگوی عمومی بلوغ مدیر یت دانش :6در ابزار مدل (پی و کانکانهالی )2009 ،7برای هر سطح از سطوح پنجگانه و نواحی کلیدی
عملکرد ،پرسشهایی طرح میشود که باید جواب آنها در هر سطح مثبت باشد و سازمان تمام فعالیتهای سطوح بلوغی که در آن سطح
قرار میگیرد را اعمال میکند (علیاحمدی و همکاران .)2008 ،این الگو رشد و گسترش سازمان را به پنج سطح تقسیم میکند؛ و هر
سطح سه بعد فرایند ،تکنولوژی و سازمان را شامل میشود .مراحل باید بانظم و ترتیب به جلو برود.
مدل بلوغ کی پی ام جی :8گروه مشاوره کی پی ام جی مطالعات و پژوهشهایی را در سال  1998و  2000انجام دادند که ماحصل این
پژوهشها چهار ناحیه کلیدی ،شامل :فرد ،فرایند ،محتوا و فنآوری معرفی شد .فعالیتهای اجرایی مشخصی برای هرکدام از این نواحی
کلیدی تعیین گردید (علی احمدی و همکاران .)2008 ،در این میان هر سازمان در یک الگوی  5سطحی که سیر بلوغ مراتب دانش نامیده
میشود ،قرار میگیرد.
 -2-2قابلیتهای مزیت آفرین رقابتی

سازمانها با توجه به منابع ،مهارتها و قدرتهای ذاتی ،اکتسابی و پرورشی خود قادر به ایجاد تمایز هستند و منبع حقیقی ایجاد و پرورش
مزیت رقابتی را میتوان در قدرت سازمان برای ترکیب و هماهنگ نمودن فناوری و قابلیتهای تولید با توانمندسازهای کلیدی دانست.
قابلیتها الزامی هستند که بتوانند در بلندمدت با هزینهای پایینتر و سرعتی بیشتر از رقبا کاالهای مختلف ایجاد کنند .این قابلیتها
میتوانند دانش ذخیرهشده در طی زمان و تواناییهای خاص باشند که برخالف داراییهای فیزیکی ،حتی با استفادهی آنها نهتنها از
مقدارشان کاسته نخواهد شد بلکه بر آنها نیز افزوده میشود (حمیدیزاده.)2019 ،
قابلیتها و توانمندسازها زیرمجموعهای از منابع سازمانی هستند؛ بنابراین داراییهایی میباشند که یک سازمان را قادر میسازد از دیگر
منابع تحت کنترلش مزیت کامل به دست آورد .قابلیتها و مهارتها نقش بنیادی و سازنده در کسب توانمندیهای محوری دارند .از
قابلیتهای مهم سازمانی می توان دانش و اطالعات ،نوآوری ،خالقیت ،بهبود کیفیت و حساسیت نسبت به خدمات مطلوبتر ،مدیریت
ارتباط با مخاطبان و یادگیری سریع را نام برد.
دانش و اطالعات :افزایش توصیف و تشریح دادهها منتهی به شکلگیری اطالعات میشود .اطالعات در حقیقت دادههای مختصر و
منتخبی هستند که تقسیمبندی ،سازماندهی و بررسیشدهاند تا زمینه را محقق و آشکار سازند .مختصر سازی هرچه بیشتر اطالعات اولیه
Pee and Kankanhalli
KPMG maturity model
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1

8

2

Gholipour Tahmoores et al.
Ragsdale and Platz
3
Infusion maturity model
4
Kochikar
5
Ali Ahmadi et al.
6
The general pattern of knowledge management maturity

به دانش منجر میشود و همچنین دانش از راه آزمایش ،برهان ،فهم مستقیم و یادگیری به دست میآید (سید زاده .)2011 ،1دانش باعث

افزایش منابع و نوآوری عملکرد کسبوکارها میشود (ساکین و همکاران.)2020،2

نوآوری :قابلیتهای نوآوری از سال  1998نظر محققان را به خود جلب کرد؛ و این مهارت را موتور محرک توسعه و گسترش درآمد
نامیدند .پروسه و روند نوآوری شامل روند مدیریت دانش ازجمله کسب ،نشر و بهکارگیری از دانش جدیدی میباشد که راهبردهای
مدیریت دانش را برای اکثر سازمانها و بنگاهها اتخاذ می کند .قابلیت نوآوری جهت حصول و کسب نوآوری بهتر در عملکرد ضروری
است .نوآوری و رشد همچون دو فاکتور ایجاد سرمایه و ثروت برای سازمانها و بنگاهها معرفیشدهاند (ملکی مین باش رزاق و زنگیان،3

.)2014
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بهبیاندیگر نوآوری به معنی تولید یا رشد چشمگیر یک کاالی جدید ،راههای بازاریابی جدید در اجرای فعالیتهای کسبوکار و درنهایت

ابزاری برای افزایش کارکردها و راندمان سازمانها و مزیتهای رقابتی میباشد (ساریداکس و همکاران .)2019 ،4نوآوری برای پیشرفت

محصوالت و خدمات ضروری میباشد (بنداک و همکاران .)2020 ،5بهبیاندیگر نوآوری در مدلهای کسبوکار اصلیترین جریان
پژوهشی در پژوهشهای نوآوری در نظر گرفته میشود و نحوه اجرا و عملکرد نوآوری را توصیف میکند (کراس و همکاران.)2020 ،6
سازمانها مهارتها و تواناییهایشان را گسترش دهند تا از کارکردهای بلندمدت سازمان و بنگاه حمایت کنند (چن و همکاران.)2009 ،7

مدیر یت ارتباط با مخاطبان :مدیریت ارتباط بهنوعی ارج نهادن به مشتریان ،برآورده کردن ضروریات و نیازهای آنها و انجام فعالیتهایی
برای بهبود کارایی ،پروسه تولید و چگونگی وضعیت خروجی سازمان است؛ که مشتمل بر سفارشیسازی و زمان پاسخگویی سریع به
شکایت مشتریان است .قابلیتهای ارتباطی مؤثر بر مزیت رقابتی عبارتاند از :رقابت شبکهای ،شبکههای پخش و فروش ،ارتباط با
خریداران ،ارتباط باعرضه کنندگان ،شبکه خدمات بعد از فروش ،سامانه اطالعاتی و ارتباطی میان سازمانی میباشد (مهری و خداداد
حسینی.)2005 ،8
کیفیت کاال و حساسیت نسبت به خدمات مطلوبتر :کیفیت کاالها و یا خدمات ازنظر سازنده عبارت است از کارکرد و یا راندمان
خدمات و محصوالت سازمان ،پرسنل سازمان پاسخگوی احتیاجات و ضروریات مشتریان بوده و آیا میتوانند محصول و یا خدمات را

بالفاصله ارائه دهند (لوولوک و رایت.)2002 ،9

یادگیری :بنگاههای اقتصادی موفقتر ،سریعتر از رقبا میآموزند .یادگیری باید از موفقیتها ،ناکامیها ،تولیدات ،همگانی کردن ایدهها،
تسهیم ایدهها صورت گیرد (شاهحسینی و همکاران .)2015 ،10از دیدگاه فایول و الیز ،)1985( 11یادگیری سازمانی روند بهبود اقدامات
از طریق دانش و شناخت بهتر است.
خالقیت :خالقیت روندی جدی برای شکستن مرزها ،چارچوبها ،خلق روشها و فرایندها میباشد که میتوان آن را همچون یک مهارت

یا توانمندساز شخصیتی بیان کرد .پاول و الدر .) 2006( 12بر این باورند که خالقیت روند تولید و فرایند ارزیابی را رهبری خواهد کرد.

آیزنک و کین )2015( 13خالقیت را روند روانی میداند که باعث حل مشکالت ،ایده پردازی ،مفهومسازی ،نظریهپردازی و تولیداتی
میشود که بدیع و نو هستند .خالقیت ارزش بسیار زیادی دارد ،بخصوص در سازمانها و بنگاههایی که به دنبال فرصتهایی برای خلق و
ایجاد شاخصههای مثبتی در محصوالت و خدمات میباشند.
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تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

بنابراین نوآوری قابلیتی است که بنگاه در عرضه کاالها و فرایندها و فعالیتهای کاری جدید ارائه میکند؛ و درنهایت باعث میشود تا

 -3پیشینه پژوهش
اود و آیاوو )2020( 1به بررسی نقش میانجی کاربرد دانش در ارتباط میان اقدامات مدیریت دانش و نوآوری سازمان پرداختند .این پژوهش
ارتباط بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری خدماتی در کشورهای درحالتوسعه را موردبحث و بررسی قرار داده است .آنها یک مدل
مفهومی که فرضیه آن وجود رابطهای مثبت و معنادار بین تولید دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش و نوآوری سازمان بود را ارائه
کردند یافتهها نشان میدهد که اقدامات مدیریت دانش بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به نوآوری سازمان کمک میکند .نتایج ارائهشده بیان
میکند که تولید ،ذخیره و کاربرد دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمان دارد .همچنین کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه بین
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تولید ،انتشار و ذخیرهسازی دانش و نوآوری سازمان دارد .یافتهها حاکی از آن است که اقدامات مدیریت دانش بهعنوان یک سلسلهمراتب
به نوآوری کمک میکنند ،و این ارتباط از طریق بهکارگیری دانش بیشترین تأثیر را در نوآوری سازمان دارا میباشد .ربیعی مندجین و رمضانی

میمی ،) 2018( 2به مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطههای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر
تهران پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که مدیریت دانش بر نوآوری فناوری اثر مثبت و معناداری دارد .نوآوری فناوری زمانی وجود دارد که
مدیریت دانش ،انسجام دانش بین گروهها و واحدهای کاری پراکنده را آسان میکند .مدیریت دانش بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری
دارد .ازاینرو مدیریت دانش باعث توسعه مزیت رقابتی میشود .این دستاورد نشانگر آن است که سازمانها برای کامیابی ،باید دارای مزایای

داوودی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه160-175 :

رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط بغرنج و منقلب ،عملکردی بهتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند .عسگرانی و اصغری )2017( 3در
مطالعهای به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه  4پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که مدیریت
دانش پیشبینی کننده معنیدار عملکرد سازمانی است و بهنوعی با بهبود و کاربرد مدیریت دانش شاهد بهبود عملکرد سازمانی خواهیم بود.
محمدی )2017( 4به مطالعه رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمانهای پروژه محور پرداخته است .یافتهها نشان دادند که
بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطهای مثبت و معناداری وجود دارد .مگنیر واتانب و سنو )2009( 5به بررسی رفتارهای متجانس

مدیریت دانش بهعنوان منبع متمایز مزیت رقابتی در یک شرکت داروسازی در ژاپن پرداخته است .نتایج نشان داد مدیریت دانش با مزیت
رقابتی رابطه دارد .همچنین ُبعد اجتماعی سازی در رابطه بادانش به مزیت رقابتی کمک میکند .پیشینه پژوهش بهصورت مختصر در

جدول  1آمده است .اگرچه مطالعات باال در خصوص نقش مدیریت دانش و مزیت رقابتی یافتههای مهمی ارائه دادهاندّ ،اما هیچیک از
مطالعات به بررسی همزمانی تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش و مزیت رقابتی نپرداختهاند.
جدول  -1خالصه پیشینه پژوهش.
Table 1- Research background.

پژوهشگر/سال پژوهش

عنوان پژوهش

یافتهها

اود و آیاوو ()2020

بررسی نقش میانجی کاربرد دانش در ارتباط
میان اقدامات مدیریت دانش و نوآوری
سازمان
تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید
بر نقش واسطههای نوآوری فناوری در
سازمان زیباسازی شهر تهران

تولید ،ذخیره و کاربرد دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری
سازمان دارد .کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه بین تولید،
انتشار و ذخیرهسازی دانش و نوآوری سازمان دارد.
مدیریت دانش بر نوآوری فناوری اثر مثبت و معناداری دارد.
نوآوری فناوری زمانی وجود دارد که مدیریت دانش ،انسجام
دانش بین گروهها و واحدهای کاری پراکنده را آسان میکند.
مدیریت دانش بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد.
مدیریت دانش پیشبینی کننده معنیدار عملکرد سازمانی است
و بهنوعی با بهبود و کاربرد مدیریت دانش شاهد بهبود عملکرد
سازمانی خواهیم بود.
بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطهای مثبت و معناداری
وجود دارد.
ُ
مدیریت دانش با مزیت رقابتی رابطه دارد .همچنین بعد
اجتماعیسازی در رابطه بادانش به مزیت رقابتی کمک میکند.

ربیعی مندجین و رمضانی
میمی ()2018

عسگرانی و اصغری ()2017

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد
سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 4

محمدی ()2017

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد
سازمانی در سازمانهای پروژه محور
بررسی رفتارهای متجانس مدیریت دانش
بهعنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

مگنیر واتانب
()2009

و سنو

Mohammadi
Magnier‐Watanabe and Senoo

4

1

5

2

Ode and Ayavoo
Rabiei Mendij and Ramezani Mimi
3
Asgarani and Asghari

 -4مدل مفهومی پژوهش
همانطور که بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق نشان میدهد ،مدیریت دانش بر قابلیتهای مزیت رقابتی تأثیر دارد .با توجه به مبانی
نظری و پیشینه تحقیق و همچنین فرضیات تحقیق بهصورت مدل مفهومی شکل یافته در شکل  1نشان داده شده است.
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Figure 1- Conceptual model of research (Kuchikar, 2000; Pee and Kankanhali, 2009; Knowledge Management
Research Report, 2000; Rabiei Mandjin and Ramezani Mimi, 1396).

 -5فرضیههای پژوهش
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و مدل مفهومی ،فرضیههای تحقیق طراحی گردید.
 -5-1فرضیههای اصلی

 .1کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر
معناداری دارد.
 .2مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (مرسوم -نوآورانه) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر
معناداری دارد.
 -5-2فرضیههای فرعی

 .1فرآیندهای سازمانی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .2افراد بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .3فناوری بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .4محتوای دانشی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

Knowledge Management Research

1

Report

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (کوچیکار2000 ،؛ پی و کانکانهالی2009 ،؛ گروه مشاوره کی پی ام جی2000 ،1؛ ربیعی مندجین و
رمضانی میمی .)2018 ،

همچنین پژوهش حاضر دارای یک سؤال نیز میباشد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کدامیک از مدلهای بلوغ سهگانه انطباقپذیری
دارد؟

 -6روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر نوع داده ،پژوهشی کمی -کیفی و از حیث هدف ،تحقیق کاربردی محسوب میشود .ازنظر روش گردآوری دادهها
ّ
یک تحقیق توصیفی -علی از نوع تحقیقات پیمایشی محسوب میگردد که جهت جمعآوری دادهها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده
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گردید .بهمنظور آزمون فرضیهها و بررسی مدل تحقیق از نرمافزارهای  SPSS23و  LISREL8.80استفاده شده است .جامعه آماری بخش
کمی پژوهش :شامل  180نفر از خبرگان ،کارشناسان و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مستقر در تهران) میباشد که از فرمول
کوکران با در نظر گرفتن محدود بودن جامعه ،حداقل  120نفر بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته میشود .همچنین بهمنظور تعیین
پاسخدهندگان از روش نمونهگیری در دسترس استفاده خواهد شد.
جامعه آماری بخش کیفی :جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق و بررسی میزان انطباقپذیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سه مدل

داوودی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه160-175 :

تحقیق از  10نفر از خبرگان شرکت که دارای دانش آ کادمیک و تجربه کاری درزمینه پژوهش موردمطالعه (مدیریت دانش ،بلوغ مدیریت
دانش ،مدلهای مدیریت دانش ،قابلیتهای مزیت رقابتی) بودند ،استفاده گردید .ویژگیهای جمعیتشناسی پاسخدهندگان را میتوان در
جدول  2مشاهده نمود:
جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناسی پاسخدهندگان.
Table 1- Demographic characteristics of the respondents.
فراوانی درصد فراوانی
سطوح
متغیر
مرد
زن
جمع
 30-20سال
 40-30سال
 50-40سال
باالی  50سال
کاردانی
کارشناسی
کارشناس ارشد
دکترا
زیر  10سال
 10تا  20سال
 20تا  30سال
باالی  30سال

65

54

55

46

120

100

10

8/3

30

25/0

50

41/7

30

25/0

10

8/0

50

42/0

50

42/0

10

8/0

10

8/3

60

50/0

30

25/0

20

16/7

 -6-1روایی و پایایی پژوهش

برای به دست آوردن روایی پرسشنامه ،از نظریات اساتید رشتههای مدیریت استفاده گردید و درنهایت با اصالحات جزئی بر اساس نظریات
آنان ،پرسشنامه روایی آن تائید شد .همچنین جهت اطمینان از روایی سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی (روایی سازه) نیز استفاده
گردید .جهت به دست آوردن پایایی پژوهش از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدین منظور  30پرسشنامه مقدماتی توزیع
گردید که آلفای بهدستآمده برابر جدول  3باالی  0/7به دست آمد که نشاندهنده ضریب باالی پایایی ابزار سنجش میباشد.

 -7یافتههای پژوهش
توصیف متغیرهای پژوهش مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول  4قیدشده است.

 -7-1فرضیههای اصلی پژوهش

فرضیه اول .کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
جدول  -3مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.
Table 3- Cronbach's alpha values of research variables.

متغیر

ابعاد

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرانباخ

فرآیندهای سازمانی
فردی
فناوری
محتوای دانش

12

0/756

20

0/764

17

0/740

11

0/770

60

0/757

کل

کل

18

0/767

13

0/745

7

0/781

23

0/793

4

0/747

14

0/736

79

0/761

جدول  -4شاخصهای مرکزی و پراکندگی ابعاد متغیر کارکردهای بلوغ مدیریت دانش.
Table 4- Central indicators and dispersion of variable dimensions of knowledge management maturity functions.

مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش

میانگین
مقدار

شکاف

فرآیندهای سازمانی
منابع انسانی (افراد)
فناوری
محتوای دانشی
کل

0/16

0/41

0/10

0/32

%40

0/13

0/36

%23

3/84

0/29

0/54

%30

3/45

0/17

0/40

%32

3/43

میانگین
مقدار

شکاف

کیفیت
نوآوری
خالقیت
ارتباطات
کسب اطالعات
یادگیری
کل

انحراف معیار

واریانس

%32

3/41
3/03

3/48

%30

0/41

0/17

3/35

%33

0/49

0/24

3/29

%35

0/48

0/23

3/28

%34

0/37

0/14

3/27

%35

0/61

0/38

3/21

%36

0/52

0/27

3/31

%34

0/48

0/23

میانگین
مقدار

شکاف

مزیت مرسوم

3/34

%32

0/44

0/19

مزیت نوآورانه

3/31

%34

0/41

0/17

کل

3/32

%34

0/42

0/18

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

کیفیت
نوآوری
خالقیت
ارتباطات
اطالعات
یادگیری

167

168
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شکل  -1مدل فرضیه اصلی اول در حالت استاندارد.
Figure 1- Model the first main hypothesis in standard mode.

شکل  -2مدل فرضیه اصلی اول در حالت معناداری.
Figure 2- The model of the first main hypothesis in the case of significance.

جدول  -5نتایج مدل فرضیه اصلی اول.
Table 5- Results of the first main hypothesis model.

فرضیه اول

ضریب تأثیر ()

کارکردهای مدل سهگانه بلوغ  -KMقابلیتهای مزیت رقابتی

0/53

T-VALUE
5/18

نتیجه
تأیید فرضیه

بهمنظور پاسخگویی به فرضیه فوق از معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  5ضریب مسیر β = 0/5

بزرگتر از  0/3و مقدار  =5/18ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از  1/96میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که کارکردهای مدل سهگانه بلوغ
مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه دوم .مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (مرسوم -نوآورانه) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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شکل -3مدل فرضیه اصلی دوم در حالت استاندارد.

شکل  -4مدل فرضیه اصلی دوم در حالت معناداری.
Figure 4- Model the second main hypothesis in the significant state.

جدول  -6نتایج مدل فرضیه اصلی دوم.
Table 6- Model the second main hypothesis in the significant state.

فرضیه دوم

ضریب تأثیر ()

مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش -قابلیتهای مزیت رقابتی (مرسوم -نوآورانه)

0/43

T-VALUE
4/35

نتیجه
تأیید فرضیه

با توجه به نتایج بهدستآمده ،در جدول  6ضریب مسیر  β = 0/43بزرگتر از  0/3و مقدار  = 4/35ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از
 1/96میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (مرسوم -نوآورانه) در
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -7-2فرضیههای فرعی پژوهش

فرضیه اول پژوهش .فرآیندهای سازمانی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

Figure 3- Model the second main hypothesis in standard mode.

جدول  -7نتایج مدل فرضیه اول.
Table 7- Results of the first hypothesis model.

فرضیه اول

ضریب تأثیر ()

T-VALUE

نتیجه

فرآیندهای سازمانی  -کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد)

0/46

4/60

تأیید فرضیه

جدول  7نشان میدهد که :ضریب مسیر  β = 0/46بزرگتر از  0/3و مقدار  = 4/60ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از  1/96میباشد،
میتوان نتیجه گرفت که فرآیندهای سازمانی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
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معناداری دارد.
فرضیه دوم .منابع انسانی (فردی) بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  -8نتایج مدل فرضیه دوم.
Table 8- Results of the second hypothesis model.

فرضیه دوم

ضریب تأثیر ()

T-VALUE

نتیجه

منابع انسانی  -قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد)

0/32

4/44

تأیید فرضیه

داوودی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه160-175 :

با توجه به نتایج جدول  8مقدار ضریب مسیر  β = 0/32بزرگتر از  0/3و مقدار  = 4/44ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از 1/96
میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که ُبعد فردی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه سوم .فناوری بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  -9نتایج مدل فرضیه سوم.
Table 9- Results of the third hypothesis model.

فرضیه سوم

ضریب تأثیر ()

فناوری  -قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد)

0/50

T-VALUE
6/20

نتیجه
تأیید فرضیه

نتایج جدول  9نشان میدهد که مقدار ضریب مسیر  β = 0/50بزرگتر از  0/3و مقدار  = 6/20ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از 1/96
میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که فناوری بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه چهارم .محتوای دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  -10نتایج مدل فرضیه چهارم.
Table 10- Results of the fourth hypothesis model.

فرضیه چهارم

ضریب تأثیر ()

T-VALUE

نتیجه

محتوای دانش  -قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد)

0/42

5/93

تأیید فرضیه

نتایج جدول  10نشان میدهد ،مقدار ضریب مسیر  β = 0/42بزرگتر از  0/3و مقدار  = 5/93ضریب  tگزارش شده که بزرگتر از 1/96
میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که محتوای دانشی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
آزمونهای نیکویی برازش .وقتی یک مدل از پشتوانه نظری مناسبی برخوردار باشد ،در مرحله بعد نوبت به آن میرسد که تناسب این
مدل با دادههایی که محقق جمعآوری کرده است ،بررسی شود .بر اساس نتایج جدول  11شاخصهای مدل مذکور نشاندهنده برازش
خوب مدل است.

جدول  -11شاخصهای برازش مدل پژوهش.
Table 11- Indicators of research model fit.

NNFI
0/91

NFI
0/90

CFI
0/90

AGFI
0/92

GFI
0/93

RMR
0/034

RMSEA
0/042

X2/df
1/80

P-value
0/000

شاخص
مقدار

سؤال پژوهش :شرکت ملی صنایع پتروشیمی با کدامیک از مدلهای بلوغ سهگانه انطباقپذیری دارد؟
جدول  -12شاخصهای مدلهای بلوغ مدیریت دانش.
Table 12- Indicators of knowledge management maturity models.

مدل

میانگین

درصد مکتسبه

شکاف

انحراف معیار

واریانس

T

Sig

رتبه انطباقپذیری

اینفوسیس

3/62

%72

1/4

0/37

0/13

16/0

0/000

1

KPMG

3/30

%66

1/7

0/42

0/17

14/1

0/000

2

مدل عمومی

3/25

%65

1/75

0/29

0/08

11/9

0/000

3
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مطابق جدول  12میتوان وضعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با هرکدام از مدلهای بلوغ سهگانه را مشاهده نمود .با توجه به نتایج
بهدستآمده شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدلهای بلوغ سهگانه با مدل اینفوسیس با میانگین ( )3/62و درصد کسبشده ()72%

 -8بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر توجه سازمانها و شرکت ها ،جهت کسب عملکرد بهتر و مزایای رقابتی نسبت به رقبای خود ،از سرمایهگذاری در منابع
ً
مشهود بهسوی سرمایهگذاری در منابع نامشهود (دانش) ،تغییر جهت دادهاند .با عدم وجود دانش و کسب آن در سازمان عمال امکان
ایجاد مزیت رقابتی وجود نخواهد داشت زیرا مزیت رقابتی به بستر و شرایط مناسب نیاز دارد .با توجه به مطالعات انجامشده نتایج فرضیات
اینگونه حاصل شد :فرضیه اصلی اول پژوهش :کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد)
در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد .بهطورکلی مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش با بهبود فرایندهای سازمانی،
ارتقا منابع انسانی ،بهکارگیری فناوری جدید و پایش محتوای دانشی ،به شرکت کمک میکنند کاراتر و مؤثرتر فعالیت کند و از این طریق
به رقابتپذیری دست یابد .نتایج این پژوهش بامطالعه ربیعی مندجین ،رمضانی میمی ( )2018همسو است .به دلیل روند تدریجی در
بلوغ مدیریت دانش و همراهی آن با تغییرات اساسی در مؤلفههای افراد (منابع انسانی) ،فرایند و فناوری ،توجه به مفاهیم مدیریتی
همچون مدیریت تغییر ،بهصورت امری الزم و ضروری موردتوجه باشد .برخورداری از توجه به ذینفعان مختلف سازمان و توسعه
استراتژیهای سازمانی و استراتژیهای دانشی شرکت و بازبینی مفهوم بلوغ مدیریت دانش به شکل کمی و کیفی و با رویکردی مستمر.
همچنین به مدیران و مسئوالن پیشنهاد میشود که حمایت خود را از تحقق مدیریت دانش در عمل نشان دهند و سایر کارکنان را نیز تحت
تأثیر قرار داده و آنها را برای ورود به فرآیند مدیریت دانش مشتاق کنند .حمایت از سوی مدیریت ارشد باید مستمر بوده و در حد کالم
باقی نماند ،چنین پشتیبانی آگاه میتواند به تالش هماهنگ در جهت موفقیت مدیریت دانش تبدیل شود .برای مثال برگزاری مصاحبههای
گروهی بهطور خاص و نظرسنجیهای مقطعی در جهت رفع نواقص موجود در برنامه مدیریت دانش میتواند کمک زیادی به شرکت
نماید .فرضیه اصلی دوم پژوهش :مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (مرسوم -نوآورانه) در شرکت
ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری داشت .بدین معنا که افزایش کارکردهای هر یک از مدلهای سهگانه بلوغ مدیریت دانش ،به
کسب مزیت رقابتی باالتر شرکت خواهد انجامید .شرکت با توجه به شرایط متفاوت از طریق استراتژیهای نوآورانه با انجام کارهایی از
طریق راههای جدید و متفاوت میتواند از رقبای خود پیشی گرفته و برای خود مزیت رقابتی ایجاد نماید .نتایج این پژوهش بامطالعه ربیعی
مندجین و رمضانی میمی ( )2018و مگنیر و سنو ( )2009همسو است.
فرضیه فرعی اول پژوهش :فرآیندهای سازمانی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
معناداری داشت؛ بنابراین چنین نتیجهگیری میشود که بهبود فرآیندهای سازمانی شرکت موردمطالعه ،موجب بهبود و کسب قابلیتهای
مزیت رقابتی آن خواهد شد .چرا که هماهنگی و اثربخش بودن فرآیندهای سازمانی این شرکت در عملکرد سایر اجزا مرتبط مؤثر بوده
و لذا ،خروجی فعالیتها ،اثربخش بوده و رضایت مشتریان و سهامداران را به همراه خواهد داشت و مجموعه عملکرد را بهبود داده و
مزیت رقابتی شهرکت را در مقایسه با رقبا ارتقا میدهد .نتایج این پژوهش با مطالعه ربیعی مندجین و رمضانی میمی ( )2018همسو
ُ
است .همچنین به مسئولین شرکت پیشنهاد میشود؛ منابع ذخیره دانش مانند کارنامه عملکرد وجود داشته باشد تا دانش افراد از طرق

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

انطباقپذیری بیشتری دارد؛ و پسازآن به ترتیب با مدل کی پی ام جی و مدل عمومی.

مختلف ذخیره گردد و در صورت نیاز با سرعت بیشتری تصمیمگیری شود؛ و نسبت به طراحی سیستمها و فرایندهای کلیدی جهت
پاسخگویی به نیازهای مخاطبان اقدام نمایند.
فرضیه فرعی دوم پژوهشُ :بعد فردی(منابع انسانی) بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر
مثبت و معناداری داشت .امروزه منابع انسانی بهعنوان یک منبع استراتژیک و اساسیترین عامل برای افزایش بهرهوری و کسب مزیت رقابتی
سازمان محسوب میشوند .این منابع انسانی هستند که بهواسطه و یژگیهایی که دارند میتوانند بهعنوان شایستگی محوری سازمان ،مزیت
رقابتی ایجاد کنند و شرکت بهواسطه منابع انسانی توانمند است که میتواند از سایر رقبا پیشی بگیرد .نتایج این پژوهش با مطالعه ربیعی
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مندجین و رمضانی میمی ( )2018همسو است .همچنین به مسئولین شرکت پیشنهاد میشود؛ به برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و
پرسنل سازمان برای آگاهی از فعالیتهای مدیریت دانش جهت ارتقای نوآوری فناوری و بهبود مزیت رقابتی اقدام نمایند .برگزاری
برنامههای تربیتی ،آموزشی؛ بهمنظور ایجاد مهارت و توانمندسازی پرسنل باهدف کسب عملکرد باال همچنین حمایت مدیریت از اشتراک-
گذاری دانش و کار گروهی و تشویق ایدههای برتر در شرکت و تشکیل گروههای بهبود کار ،گروههای بین وظیفهای بهمنظور پاسخگویی به
مشکالت شرکت و درنهایت اینکه به بررسی معضالت کارکنان و مدیران درزمینه مدیریت دانش و اتخاذ تصمیمات مناسب بپردازند.

داوودی و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،2فصل تابستان ،صفحه160-175 :

فرضیه فرعی سوم پژوهش :فناوری بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری
داشت .شرکتهایی می توانند در این بازارها حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از فناوری جدید برخوردار بوده و با تکیه بر آنها
مزیتهای رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بهکارگیری درست و بهموقع این مزیتها ،باعث پایداری آن گردیده و عملکردی عالی برای
خود به ارمغان آورند؛ بنابراین مدیریت اصولی و درست فناوری موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود .نتایج این پژوهش با
مطالعه ربیعی مندجین و رمضانی میمی ( )2018همسو است .همچنین به مسئولین شرکت پیشنهاد میشود؛ در صورت امکان برای کسب
مزیت رقابتی از آخرین فناوری موجود استفاده نمایند و محصوالت جدید تولید نموده یا به توسعه محصوالت اقدام نمایند .همچنین جهت
ایجاد هماهنگی بیشتر بین زیرساخت فناوری شرکت با راهبردهای مدیریت دانش برنامهریزی نمایند.
فرضیه فرعی چهارم پژوهش :محتوای دانشی بر کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (ابعاد) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و
معناداری داشت .دانش و محتوای آن ،مهمترین سرمایه سازمان به شمار میرود و موفقیت سازمانها به توانایی آنها در ایجاد ،کسب و
بهرهگیری و انتقال دانش بستگی دارد .ازاینرو ،شرکت برای اینکه بتوانند از فرصتهای پیشآمده در محیط پویای کنونی استفاده کرده و
مزیت رقابتی به دست آورد ،باید محتوای دانشی خود را بهصورت اثربخش مدیریت کند تا به مزیت رقابتی دست یابد .نتایج این پژوهش
با مطالعه اود و آیاوو( )2020همسو است .همچنین به مسئولین شرکت پیشنهاد میشود؛ به انتشار موفقیت مدیریت دانش در ایجاد مزیت
رقابتی از طریق اسناد و گزارشهای برونسازمانی اقدام نمایند .از معیارهای کیفی و کمی برای ارزیابی کارایی فرایندهای مدیریت دانش
استفاده نموده و بهطور مستمر به ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش و نتایج آن بپردازند .سؤال پژوهش :شرکت ملی صنایع پتروشیمی از
بین مدلهای بلوغ سهگانه با مدل اینفوسیس با میانگین( )3/62و درصد کسبشده ( )72%انطباقپذیری بیشتری دارد؛ و پسازآن به ترتیب
با مدل عمومی و مدل  KPMGقرار میگیرند .از مزایای مدل اینفوسیس :مدیریت دانش در مدل اینفوسیس به خود متکی میباشد ،مدل
اینفوسیس از کیفیت و کاربرد باالیی برخوردار است ،در این مدل سیستمهای تسهیم (اشتراک) دانش را میتوان در سراسر سازمان مشاهده
کرد که بهشدت حساس به تغییرات و قادر به پاسخگویی سریع به آنها میباشد .در این مدل سیستمهای ثبت دانش وجود داشته و بر مبنای
نیاز سازمان تسهیم دانش صورت میگیرد .سیستم مدیریت دانش در راستای افزایش بهرهوری سازمان تنظیم شده است .همچنین مدیران
بهخوبی از اهمیت تسهیم دانش آگاه بود و از تسهیم دانش حمایت میکنند ،بنابراین میتوان گفت فرهنگ تسهیم دانش در سازمان نهادینه
شده است؛ و تسهیم دانش تبدیل به یک رویه عادی در سازمان شده که توانمندسازی افراد ،گروهها و سازمان را به همراه خواهد داشت .در
مورد پیشنهادهای محقق نیز؛ توجه بیشتر مسئوالن به کارکنان و شایستگیهای آنان ،گسترش همکاری و فرهنگ رهبری و پشتیبانی و توجه
به محیط و شرکا .شفافسازی در فرآیندها ،نقشها ،استراتژی ها ،اهداف شرکت و فناوری و زیرساخت اثربخش که از ابعاد کلیدی و مهم
این مدل اینفوسیس محسوب میشوند .هر سه مدل (اینفوسیس ،مدل عمومی و کی پی ام جی) مکمل یکدیگر میباشند .بهمنظور
بهکارگیری این سه مدل در شرکت راهکارهایی مطابق جدول  13ارائه میگردد.

جدول  -13راهکارهای اجرای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش.
Table 13- Strategies for implementing the triple model of knowledge management maturity.

حوزه کلیدی

فرایند

افراد (منابع انسانی)

فناوری

بخشها

محکزنی و ممیزی وضعیت فعلی
ایجاد یک استراتژی مدیریت دانش
پیادهسازی سیستمهای جدید برای" انجمنهای کاری"
طراحی سایر فرایندهای مدیریت دانش
اجرای آموزش /آ گاهی از مدیریت دانش (مثل کارگاهها یا نمایشهای مسیر)
تعیین بخش دانش و ایجاد مراکز دانش
تشویق و پاداشدهی به کارهای دانش
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ایجاد و توسعه" انجمنهای کاری"
برپایی شبکههای رسمی مدیریت دانش (مثل کارکنان اختصاصی در گروههای
مجزا ،انجمنهای (کمیته) کاری مدیریت دانش(
انجام ممیزی یا ارزیابی سیستم دانش
اجرای راههایی برای تسهیم اقدامات برتر

همچنین از میان ابعاد مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش بیشترین تأثیر را ُبعد فناوری و کمترین تأثیر را ُبعد منابع انسانی بر کسب
قابلیتهای مزیت رقابتی داشته است .در بررسی وضعیت متغیرها نیز بیشترین مقدار میانگین مربوط به ُبعد فناوری ( )3/84و شاخص
کیفیت ( )3/48بود؛ که نشان میدهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تکنولوژی مطلوبی برخوردار بوده و محصوالت و خدمات باکیفیتی
ارائه میدهد که میتواند در کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا موفقتر عمل نمایدُ .بعد منابع انسانی(فردی) ( )3/03کمترین میانگین
نسبت به سایر ابعاد کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیریت دانش و شاخص یادگیری ( )3/21از میان ابعاد مزیت رقابتی میانگین کمتری
کسب نموند که لزوم توجه بیشتر مسئوالن به این موضوع را نشان میدهد .برای مثال از طریق برنامههای تربیتی ،آموزشی و توسعه شغلی
سازمان؛ دانش ،مهارتها و شایستگیهای موردنیاز برای کارکنان را ایجاد کنند .نیازسنجی و اولویتبندی در حوزه نیازها و انتظارات مادی
و رفاهی کارکنان با توجه به بخشهای شغلی صورت پذیرد .همچنین برای تقویت فرآیند یادگیری به برگزاری دورههای آموزشی پرداخته و
بالفاصله بازخورد و واکنش پرسنل را بررسی نمایند و از فعالیتهای گروهی که یادگیری دوطرفه را ترویج میدهند حمایت کنند .همچنین
در ادامه پیشنهادهای کلی درزمینه برخی سؤاالت که در پرسشنامه میانگین کمتری کسب نمودهاند به مسئوالن شرکت ارائه میشود .در
راستای دستیابی به مزیت رقابتی (مزیت نوآورانه) در محصول رعایت موارد زیر میتواند سازنده باشد:
 جایگزینی محصوالت جدید با محصوالت قدیمی؛
 گسترش دامنۀ محصوالت شرکت؛

 کاهش زمان توسعه محصول جدید ،بهبود طراحی محصوالت.
در راستای مزیت رقابتی (مزیت مرسوم) و فناوری شرکت رعایت موارد زیر میتواند سازنده باشد:

 جذب فناوریهای جدید و اصلی سازمان؛
 کاهش هزینههای تولید؛

 نوآوری در فرایندهای تولیدی؛

 تخصیص منابع بهصورت کارا بین واحدهای مختلف سازمان؛
 مدیریت صحیح فرایند تولید.

در راستای بهبود وضعیت سازمان درزمینه ارتباطات و جلب رضایت مشتریان نسبت به رقبا رعایت موارد زیر میتواند سازنده باشد:

تأثیر کارکردهای مدل سهگانه بلوغ مدیر یت دانش در کسب قابلیتهای مزیت رقابتی (موردمطالعه :شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

استفاده از نرمافزار مدیریت دانش ) اختصاصی ،اینترانت یا گروهافزار(
خلق یک نقشه دانش
محتوای دانشی
مدل
(مختص
اجرای سیاستهای دانش
)KPMG
بخش سرمایه فکری

 نظرخواهی مکرر از مصرفکنندگان نهایی و انتقال آن به واحدهای مربوط؛
 تمرکز در راستای جلب رضایت مشتریان؛

. برقراری سامانه ارتباطی منظم با مشتریان در جهت احتیاجات آینده آنها
:در راستای بهبود کیفیت شرکت رعایت موارد زیر میتواند سازنده باشد

 ارزیابی مستمر عملکرد کیفیت در سازمان؛

 مقایسه آن با استاندارها و اقدامات اصالحی؛
. کنترل کیفیت تولید
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:در راستای تقویت نوآوری رعایت موارد زیر میتواند سازنده باشد

 تنظیم میزان تولید شرکت متناسب با اوضاع محیطی و نیاز بازار؛
. تمرکز مدیران به نوآوری در تولیدات و خدمات و نوآوری در فرایند تولید

تشکر و قدردانی
.از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهمنظور تسهیل و کمک در انجام این پژوهش نهایت تشکر را داریم

منابع مالی
.در تدوین پژوهش حاضر نویسندگان از منبع مالی استفاده نکردهاند

تعارض با منافع
.در نگارش این پژوهش نویسندگان هیچ تعارض منافعی نداشتهاند
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