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Abstract 
Purpose: The important issue before the Knowledge Management deployment is to 

identify and prioritize the factors affect the level of organizational readiness for 

implementing the project. To adopt Knowledge Management in Iranian organizatiosn, 

effective implementation factors of Knowledge Management need to be identified. 

Hence, the main aim of this study, in order to establish an integrated system of 

Knowledge Management, is to propose a model to assess the level of readiness for 

Knowledge Management in Iranian organizations. 

 

Methodology: This research consists of two parts; the first is a combination of 

quantitative methods, and the second is a discussion about exploratory interviews with 

experts on Knowledge Management. Then, the obtained data of these interviews are 

coded and classified. Finally, the initial model of this research with 8 main components 

and 43 sub-components is designed. The research tool for this part is a questionnaire with 

55 questions. The internal consistencies of the answers to the questionnaire are measured 

by Cronbach's alpha coefficient, 0.97. 

 

Findings: In this study, the coefficient R2 structural model of endogenous latent 

variables (dependent) of the model, with the top 0.67 is approved as a strong model. GOF 

indicators are tested to assess and measure both structural and measurement model 

together with the amount of 0.87 which confirms the overall fitness model pretty well. 

Conclusion:  The results are analyzed by using exploratory and confirmatory factor 

analysis and the proposed model with 8 dimensions is approved. The main components 

include organizational culture, organizational structure, technology, leadership, human 

resources, competitive position, and social conditions. 

 

Keywords: Knowledge Management Adoption Model, Competitive Advantage, Organizational 

Readiness, Knowledge Management Components. 
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 پیمان اخوان  

 درنشااه صنعت  مالك رشت   قه ر،  ری ر،   گ  ه مدی ین ونا ري ن و رالتاد
 

 علیرضا جهانی
  مؤالسه زمواش عال  مه  رلب ا  قه ر،  ری ر، عا،  رالتادیار گ  ه ونا ري رطال   

                                                                                          

 چکیده

ها در مازر، زمادگ  الااما، مؤث مسووه مهم قبل را رالتق رر نظاو مدی ین درنش  شناالای    قعاان ر لوین عورمل  هدف:

 يالااادهادر پ مؤث عورمل  ی شناالا    رنیر يهادر الااما، درنش نی یمد  شیرج ري رین پ  ژه رالن  منظور را پذ ب ري
رالتق رر  منظوربه   رنیر يهارالن  هدف رصو  رین پژ هش رررئه مدل  جهن ررایاب  الطح زمادگ  الااما، درنش نی یمد

 درنش  مدی ین کپارچهینظاو 
 

در بخش   رالن  فاكم    ك يهار شبخش ر ، پژ هش كه ق كاب  را   رالناله شامل د  بخش رین مق: شناسیروش

به دالن زمده كدگذرري شد   يهادردهدرنش پ درخته شد  پس را مطالعا، ركتشاو   به مصاحبه با خب گا، مدی ین د و 
میقق  يرپ الشنامهزمد  ربزرر پژ هش به دالن   رالن مؤلفهای   34رصو     مؤلفه 8پژ هش كه شامل  ةمد، ر لا نیدرنها

  079/9بوده رالن كه ر ری  ز، با رالتفاده را ر ش میتوری    پایای  ز، با رالتفاده را ض یب زلفاي ك  نباخ  الؤر، 55الاخته با 
  میاالبه شد

 

(  2Rبیض ر)  ب راش مد، دشقجزیه   قیوال  يدیاقأبه دالن زمده با رالتفاده را قیوال عامو  ركتشاو     يهادرده: هایافته

صور،  رر به ي اگ  رندراه يجهن النجش ب راش مد،   النجش د  مد، الاختار زان GOF   شاخص 77/9 يبا مقدرر باال
  كند م قأیادرر   مناالب مد، كو ارا  ب راش بس87/9مورد زامو، ق رر درده   با مقدرر  جاكی
 

 يالااادهاپدرنش در  نی یمد يهامؤلفه  اقأث   ی بعد میتور 8با  ی نها مد، قأیادپژ هش  نیر جهانت :گیریبحث و نتیجه

 نا ضع   رنسان ي  ان  يرهب   يونا ر   الاامانالاختار    الاامانو هنگ را: رندعبار، هامؤلفه بود    رنیر يهاز، در الااما،

 . رجتماع طیش ر   رقابت
 

 مدی ین درنش  يهامؤلفهرقابت   زمادگ  الاامان   درنش  مزین  مد، پذی ش مدی ین: های کليدیواژه
 

 يهئئادر الئئااما، درنئئش نی یمئئد  شیرررئئئه مئئد، پئئذ (  7407)  ، پیموو   ن انوو عل، ضای  وو اخوونا ؛ ، داودواعئئ راستتاداد: 
  23-72(  2)5  شناال   درنش مدی ین رطالعا،    رنیر

-------------------------- 
 (12/21/2931)قاریخ دریاون: 

 (20/29/2930)قاریخ پذی ش: 

mailto:da_rafie@yahoo.com
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 مقدمه
به  ديبایمرقابت،  ةها براي موفقیت در حوزانامروزه سازم

هاي جديد استفاده استراتژيک از منابع خود بپردازند. سازمان
طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را  ياگونهبهبايد 

شناخته، آن را احصا و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن 
صحیح و  يریکارگبه( 1480ي، استفاده کنند. )اخوان و باقر

اين سرمايه، نقش حیاتی در موفقیت سازمانی دارد؛ در  مؤثر
روي  يگذارهيسرماارزشمند  ةيابی به اين سرمايراستاي دست

؛ 1008، 2؛ مولینز1،1007گري) نیاز است هاآنافراد و دانش 

 (2991، 5؛ بولینجر و اسمیت1000، 4؛ نیومن1008، 3زاک

در حال تکامل  رعتسبهدانش رويکردي است که  مديريت

افزايش کارايی و بهبود  روي برايپیش يهاچالشبه  و است
تجاري محور، همراه با نوآوري مستمر،  يندهايفرا یاثربخش

دانش براساس رشد ادراک  توجه زيادي دارد. نیاز به مديريت
که دانش در  ردیگیمتجاري، از اين واقعیت سرچشمه  ةجامع

ه مزيت رقابتی پايدار، عنصري عملکرد سازمانی و دسترسی ب

و  7(؛ داونپورت2991و داونپورت،  6)گروور شودیممهم تلقی 

 (.1470همکاران، 

ها به مديريت دانش روشی کارآمد است که اکثر سازمان
ها اند، اما مهم آن است که آيا همه اين سازمانآن روي آورده

؟ و مديريت دانش موفق خواهند بود يا خیر يریکارگبهدر 
اغلب مديران به اين امر آگاه هستند که انجام تغییرات 

آمیز از هر نوع آن مشکل است، زيرا مقاومت در برابر موفقیت
هاي پروژه يریکارگبهدرنگ است. اغلب تغییر، چشمگیر و بی

ها نیز مستلزم تغییر سازمانی مديريت دانش در سازمان
يند افراست. به همین دلیل، در اولین گام  توجهقابل

کارگیري مديريت دانش، مديران بايد آمادگی زيربنايی به
کارگیري مديريت دانش را مورد ارزيابی قرار سازمان براي به

 يازهاینشیپاي از دلیل نبود مجموعهاغلب به متأسفانهدهند. 
آنکه سودي براي  يجابهضروري، استفاده از چنین فرآيندي 

را دچار پرداخت هزينه اضافی  هاآنسازمان به همراه بیاورد، 
 (.1487همکاران، و اکبرپورکرد )خواهد 

براي  دو باي ستینايرانی از اين نیاز مستثنی  يهاسازمان
هاي ايرانی ابزار سطح عملکرد درونی و بیرونی سازمان يارتقا

                                                                      
1. Grey 

2. Mullins 

3. Zack 

4. Newman 

5. Bollinger and Smith 

6. Grover 

7. Davenport & et al. 

 ازیموردنشناسايی شده و بستر  یدرستبهدانش مديريت 

، 8قرار گیرد )بزرگی آن مورد توجه و بررسیسازي پیاده

ايرانی در شرايطی هستند  يهاسازمانکه آيا (. يعنی اين1402
دانش حرکت نمايند؟ مديريت سازي سمت پیادهکه به

 توانیماين رويکرد چیست و چگونه  ازیموردن يهامؤلفه
مديريت کالن سازمانی را با تحوالت نوين در علم مديريت و 

 طوربهد يا سازمان همسو کردر  اطالعات کاربرد فناوري
هاي دانش در سازمان خالصه عوامل مؤثر در پذيرش مديريت

 ايرانی چیست؟
شکل  هاآند اين پژوهش حول شکه سبب  یسؤاالت

 از: اندعبارتپذيرد 

هاي در سازمان دانش تيريمدمدل پذيرش  سؤال اصلی:

 ايرانی به چه صورت است؟

 دانش تيريمدپذيرش عوامل مؤثر بر آمادگی  :سؤال فرعی

 هاي ايرانی کدامند؟در سازمان

 

 هاي پژوهشپيشينه

 ی مدیریت دانشهامؤلفه
ي مختلف نشان هادورهدر  دانش تيريمدبررسی ابعاد 

درخصوص اين موضوع، نگرش و ديدگاه واحدي به  دهدیم

(. بعضی از 1488وجود نیامده است )دسترنج و همکاران، 

، برخی ديگر نیز عوامل اورانهفنّعوامل فنی و  هادگاهيد

سوم نیز ترکیبی از اين عوامل را  ةانسانی و فرهنگی و دست

. )آالزمی و انددانستهدر موفقیت مديريت دانش، حیاتی 

پژوهشگرانی هستند که در اين زمینه  ازجمله(، 0،2994زئیري

مجموعه متنوعی از  هاآني زيادي را انجام دادند. هاپژوهش

را از نگاه  دانشمديريت  تیوفقمعوامل کلیدي 

ي از اخالصهکه  اندکردهمختلف، شناسايی  نظرانصاحب

در اين جدول برخی از  .آورده شده است 1در جدول  هاآن

اقدام به ارائه مدل و برخی به چرخه مديريت  نظرانصاحب

 .اندکردهتوجه  مؤثردانش و دسته ديگر به نقش عوامل 

 

                                                                      
8. Bozorgi 

9. Alazemi & Zaeiri 
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 (2994آالزمی و زئیري، )مختلف  نظرانصاحباز نگاه  دانش تيريدمي هامؤلفه .2جدول   

 ی مدیریت دانشهامؤلفه نویسنده

 ي و نگهداري دانشریکارگبه ،تبديل ،انتقال ی،دهسازمان يندهاي مربوط به دانش: ايجاد،افر (1007) 1ويگ

 (1008) 2داونپورت
ي روشن هاهدف نگ و جو دوستانه سازمان،فره حاکمیت دانش، ساختار زيرساختارهاي سازمانی و فنی،

 موانع انگیزش رفع مديريت عالی، حمايت مسیرهاي چندگانه براي انتقال دانش، وجود و زبان مشترک،

 اعتماد ، توزيع دانش، مخازن الکترونیکی دانش، آموزش، فرهنگ و رهبري،دانش جادياتکنولوژي،  (1008)3داونپورت و پروساک

 بودن استفادهقابلسترس بودن دانش، درست بودن، اثربخش بودن، در د (1008) 4موري

 (1008) 5تروسلر
افراد و  يافتن انگیزه براي تقسیم دانش، ايجاد مديريت، تعهد وجود زيرساختارهاي مناسب در سازمان،

 و يادگیري آموزش و انتقال دانش، تبديل ،تکنولوژي ،فرهنگ اطالعات درست،

 دانش ايجاد اطالعات و دانش، توزيع فرهنگ مناسب،ايجاد  (1000) 6فینران

 (1000) 7لیبوويتز
 تشويق فرهنگ حمايت از مديريت دانش، ايجاد بر حمايت مديريت عالی،یدانش مبتن تيريمدراهبرد 

 ي مديريت دانشهامؤلفهسازمانی  حافظه و سیستم مديريت دانش، ابزار کارکنان به توزيع دانش،

 (1000) 8ماناسکو
مديريت  حمايت کارکنان، يتوانمندساز گروهی، کار زمینه يا شرايط مناسب، ايجاد ي دانشی،هاوهگر

 دانش ساختار مارکینگ، بنچ سازمانی، اجبار عالی،

 ي دانشریکارگبهو  اجرا ،توزيع يادگیري، (2999) 9باسی

 (2999) 10چوي
 حمايت کارکنان، يتوانمندساز روهی،گ کار يندهاي مديريت دانش،اکردن کارکنان در فر درگیر آموزش،

 دانش ساختار مارکینگ، بنچ سازمانی، اجبار مديريت عالی،

 (2999) 11اسکايرمی
 ةتوسع دانش، مندنظام يندهايافر دانش، رهبري آگاهی از فرآيندهاي دانش،-حمايت مديريت عالی

 تکنولوژي يهارساختيز فرهنگ نوآوري، يادگیري و دانش و ايجاد ي دانش،هارساختيز

 (2999)12اسکايرمی و آمیدون
دانش و فرهنگ  ايجاد دانش، رهبري قوي با فرآيندهاي تجاري، ارتباط ،آورالزامانداز  چشمکداشتن ي

 سامانمند يندهايافر تکنولوژيکی، زيرساختارهاي هوشمندانه، يادگیري توزيع آن،

 (2991) 13هیسنگ
 يندهاي مديريت دانش،افر انسجام تکنولوژيکی، يتحما مديريت عالی، حمايت وجود فرهنگ مناسب،

 با وظايف روزمره دانش وظايف مديريت ترکیب

 مديريت حمايت بودن دانش، روزبه اطالعات، توزيع باز، ارتباطات ی دانش،دهسازمان ساختار دانش، (2991) 14استیلی

 (1403همکاران )اخوان و 
، عوامل راهبردي و مديريتی، ساختارها و رساختيز عوامل فردي کارکنان، عوامل گروهی کارکنان،

 فرايندهاي سازمان

 مديريت، ابعاد سازمانی، نیروي انسانی، فرهنگ (2997)15جعفري و همکاران

                                                                                                                                                    
1. Wiig 

2. Davenport 

3. Prusak 

4. Morey 

5. Trussler 

6. Finneran 

7. Liebowitz 

8. Manasco 

9. Bassi 

10. Choi 

11. Skyrme 

12. Skyrme & Amidon 

13. Heising 

14. Steele 

15. Jafari & et al. 
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رهبران سازمانی که قصد پذيرش پروسه مديريت دانش را در سازمان 
آيا »و يا  «از کجا شروع کنیم؟»که  کنندیم سؤالخود دارند، از خود 

که  اندکرده( بیان 2997ديگران ) و 1هالت «؟استازمان من آماده س

با توجه به مقدار تعهد سازمانی و منابع که اغلب الزمه پذيرش شروع 
، توجه بیشتري بايد بر مطالعات است دانش مديريتيندهاي افر

د. بررسی گسترده در ادبیات شومبذول  مديريت دانشآمادگی پروسه 
که در آمادگی سازمانی براي پروسه  دهدیمنشان  مديريت دانش
محدود شده است و کمتر بر اين موضوع تمرکز شده  مديريت دانش

 است و هنوز اين مفهوم مورد بررسی قرار نگرفته است.
 يپذيري اعضا( متوجه شدند که نگرش2997هالت و ديگران )

 هاآن. است مديريت دانشسازمان همان آمادگی پذيرش پروسه 
مديريت ا توسعه دادند تا به کمک آن بتوانند آمادگی براي ابزاري ر

ساختار فیزيکی و  هاآند. ابزار آمادگی کنرا ارزيابی  دانش
منطقی را مانند ساختار سازمانی و فناوري اطالعات  يهارساختيز

را  است مديريت دانشدر پذيرش پروسه فرايند  رگذاریتأثکه عوامل 
هیچ مدل مفهومی براي  هاآنوه عالهکرد. بگیري نمیاندازه

 .اندنکردهشناسايی متغیرها و ارتباط بین متغیرها را پیشنهاد 
از اين منظر، آمادگی سازمانی براي اتخاذ پروسه مديريت دانش 

 يهارساختيزبودن فیزيکی و منطقی ، در دسترسعنوانبه تواندیم
عوامل فردي( و تمايل سازمانی افراد ) سازمانی )ساختارهاي سازمانی(

 توضیح داده شود. مديريت دانشبراي پذيرش فرايند 

توانند نمی هاسازمان( معتقدند که 2993) نکلریس و 2مینیوچساي

 اجراشدندانش منجر به مديريت  يریکارگبهانتظار داشته باشند که 
و  در همین زمان، هالت تمام اهداف خود در يک محیط خواهد شد.

مهم و  سؤالکه يک  کنندیمنکته پافشاري  بر اين (2997همکاران )
که در فکر تالش براي استخراج ارزش  هاسازمان يبراحیاتی 

تا چه حد آماده اتخاذ  هاآن کهاين است  هستندضمنی از دانش 
فاکتورهايی که بر تمايل و يا  است؛ و مديريت دانش زیآمتیموفق

 ریتأث مديريت دانشنگرش مثبت افراد سازمان در جهت پروسه 
. با توجه به اندگرفتهقرار  موردتوجهعوامل انسانی  عنوانبه، گذارندمی

يک مدل ترکیبی از عوامل سازمانی  توانیمنظرات هالت و ديگران 
زير مورد بررسی  يهارساختيزبه شکل  و و فردي را پیشنهاد کرد

 از: اندعبارت مديريت دانش يهارساختيز. قرارداد
 یسازمان( فرهنگ1
 ( ساختار سازمانی2
 فناوري رساختيز( 4
عوامل مؤثر  عنوانبهعالوه، چندين نويسنده اين عوامل را هب

                                                                      
1. Holt & et al. (2007) 

2. Siemieniuch & Sinclair (2004) 

بیان  ةنحو اگرچه، اندکردهمديريت دانش بیان  يهاپروسهپذيرش 
دانش مديريت . براي مثال تواناسازهاي استبا يکديگر متفاوت  هاآن

يت دانش )هونگ و ، عوامل حیاتی موفقیت مدير3(2994لی و چوي،)

مديريت دانش (، عوامل مؤثر بر 2995( )ونگ،2995، 4همکاران

، 6( و ابتکارات دانشی )کولکارين و همکاران2999، 5)هولس اپل

2997) 
يک سازمان به معنی گروهی از مردم با يک هدف  که يیآنجااز 

، توجه تنها به کنندیمعمومی که در يک زمینه سازمانی عمل 
انی جهت ارزيابی آمادگی سازمانی براي پذيرش سازم يهاعامل

درک و نگرش افراد  ،نيبنابرا. ستین، کافی مديريت دانشيندهاي افر
نیز بايد مورد ارزيابی قرار  مديريت دانشسازمان براي پروسه پذيرش 

 مثابهبهيک مفهوم تکنیکی بلکه  مثابهبه تنهانهاين امر  ؛ وگیرد

، 7زينگر) ردیگقرار  موردتوجهبايد  تلفیقی از مفهوم فنی اجتماعی

با  مديريت دانش(. از اين منظر آمادگی سازمانی جهت پذيرش 2997
سازمان منطقی و فیزيکی در  يهارساختيزدر دسترس بودن 

و تمايل و اشتیاق )نگرش مثبت( افراد  (مديريت دانش رساختيز)
 .است، قابل توضیح مديريت دانشسازمانی براي پذيرش پروسه 

يا  هاتیفعال عنوانبهموفقیت مديريت دانش را  عوامل 8ونگو

که بايد براي تضمین موفقیت استقرار تعريف کرده است  اعمالی
کند که اين فعالیت در مديريت دانش شناسايی شوند، وي اضافه می

صورت وجود داشتن بايد پرورش داده شود يا اگر هنوز وجود ندارند 
عوامل محیط داخلی که  عنوانبهن عوامل د. بايد با ايشوبايد ايجاد 

نیروهاي  عنوانبههستند رفتار شود و نه  کنترلقابلشرکت  لهیوسبه
 محیطی خارجی.

 

 پژوهش نظری مبانی
قرار گرفته است که  نظرانصاحب موردتوجهبسیاري  يهامؤلفه

 هامؤلفهدارد. اين  قرارکلیدي  مؤلفهبر پايه شش  هاآنفصل مشترک 
 رساختيز ،یسازمانساختار ، یسازمانفرهنگاز: رهبري،  نداعبارت
 (.1403و همکاران، پوری)جام یانسان يرویو ن یبلوغ سازمان ،يفناور

نظران شده با صاحب انجام يهاها و مصاحبهتوجه به گفتگو با
 توانیم زین يگريد يهامؤلفه ق،یتحق نيدانش در ا تيريمد ةحوز
 طيو فرهنگ و شرا یرقابت زةیمانند انگ يیهامدل افزود. مؤلفه نيبه ا

 .یاجتماع
 يایهست که برخ یگوناگون يهاشامل مؤلفه یاجتماع طيشرا

                                                                      
3. Lee & choi (2003) 

4. Hung   & et al. 

5. Holsapple 

6. Kulkarin & et al. 

7. Zynger 

8. Wong 



 21                                                                                                             یرانيا يهادر سازمان دانش تيريمد رشيارائه مدل پذ رفیعی و همکاران:

 

 اند از:ها عبارتمؤلفه نيا
ج(  ،یاجتماع تیب( تعهد و مسئول ،یاجتماع يريپذ( رقابتالف

 يه( مصالح اقتصاد ،ید( وفاق گروه ،یتعامالت و ارتباطات اجتماع
 مشترک.

 

 یرقابت تیضعو
 در تیتجارت و فعال يهادغدغه نيتراز مهم یکي يريپذرقابت بحث

 یاز اقتصاددانان به رقابت مل یامروز است. بعض یو رقابت ايپو طیمح
که محرک آن  نگرندیکالن م ياقتصاد دهيپد کيعنوان به

هست.  یبودجه دولت ينرخ مبادله، نرخ بهره و کسر رینظ يیرهایمتغ
حساب کار ارزان و فراوان به يرویاز ن یبت را تابعرقا گرانيد
 یو حت دهدیم وندیپ یرقابت را به منابع مل گريد دگاهي. دآورندیم
 یدولت يهااستیس تواندیشده که محرک رقابت م بحث مطرح نيا

 تيريمد يهاتیرا متأثر از قابل یرقابت مل ياباشد و سرانجام عده
کامالً  حاتیتوض نيا از کدامچیکه ه. پورتر معتقد است دانندیم

 یرقابت حیتوض يبرا یاز منطق کاف کدامچیو ه ستین بخشتيرضا
 .ستندیبرخوردار ن یمل يدر درون مرزها عيصنا

« هاملت یرقابت تيمز»در کتاب  1009در سال  پورتر کليما 
 3بر یمدل مبتن نيد که در اکرارائه  «مدل الماس»را به نام  یمدل

 گريکديصورت متقابل بر چهارگانه به يفاکتورها نيت. اعامل هس
 هیبق طيبر شرا تواندیم هاآندر هرکدام از  راتییاثر دارند و تغ

دولت و اتفاقات  یرونیبر آن، دو عامل ب. عالوهدفاکتورها مؤثر باش
دارند و از  میرمستقیغ ریبر عوامل چهارگانه تأث زین نشده ینیبشیپ

 باشند. رگذاریتأث زین يريپذدر رقابت توانیم هاآنبر  ریتأث قيطر
تقاضا،  طيشرا ،یدرون عوامل اند از:چهارگانه پورتر عبارت عوامل

 ساختار و رقابت. ،ياستراتژ کننده،یبانیپشت عيصنا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1000مدل الماس داخلی ملل )پورتر،  .2شکل 

 

انش در د تيريمد یبر جنبه انسان دیعناصر تأک نيا ةیکل
 يهامؤلفه تیتوجه به اهم و فراتر از سازمان دارد ياگستره

 نيا ةکنندنییتع تواندیم یحت ،یو عموم یاجتماع طيشرا
 طيشرا يهارشد مؤلفه زانیموضوع باشد که با توجه به م

 يهادرسازمان دانش تيريابعاد چندگانه مد به ديبا ،یاجتماع
دو عامل  نينظرگرفتن ابا در  ،نيتوجه کرد. بنابرا یرانيا
 .در نظر گرفت ريمدل را به صورت ز توانیم

 
  

 

 

 دانش مدل عوامل پذيرش مديريت  .1شکل 
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 پژوهش شناسیروش
که پژوهشگگران در تحقیقگات خگود بگا آن      يیهاچالشيکی از 

روبرو هستند، کاهش حجم متغیرها و يا تشکیل ساختاري جديد 
عاملی استفاده  است که بدين منظور از روش تحلیل هاآنبراي 

مختلگف از   هگاي جنبه ةکنندمنعکسکنند. هريک از متغیرها می
هگاي  يک مفهوم جامع هستند. تحلیل عاملی بر اسگاس مگالک  

تجربی و عملی، تعداد متغیرها که خیلی زياد هستند را بگه چنگد   
کنگد.  تگر مگی  را ساده هاآنعامل کاهش داده و تجزيه و تحلیل 

متغیرهگا بگگه عامگل را از طريگگق   تحلیگل عگگاملی، عمگل تقلیگگل   
بندي کردن متغیرهايی که با هم همبستگی متوسگط و يگا   گروه
دهد. تحلیل عاملی بر دو نوع است. زيادي دارند، انجام می نسبتاً

 (.1،1402)داوري، رضازاده يديیتأتحلیل عاملی اکتشافی و 
 Smart Plsسگازي مفهگومی،   مگدل  يافزارهگا نرميکی از 

در  را تحقیگق  مفهگومی  مدلتوان ده از آن میکه با استفا است

در  مگدل  .(2995، 2گفگن ) دکگر  يریگ گاندازهمختلف  يهاحالت
 در. شگود گرفتگه مگی  داري در نظگر  یبار عاملی و معن يهاحالت

مسگتقل و   يداري ارتباط يگا عگدم ارتبگاط متغیرهگا    یحالت معن
تر از اگر ارتباط بین دو متغیر باال. شوندیموابسته با هم بررسی 

ست که بین دو متغیر ارتباط ا بدين معنی ،باشد 07/1قدر مطلق 
هگاي عگاملی نیگز    رو در حالت مگدل بگا با   دوجود دار يداریمعن

مگورد   گذارنگد میمستقل رو وابسته  متغیرهايکه  تأثیريمیزان 
ظگاهر  روي متغیگر وابسگته    که  2R . مقدارگیردمیتحلیل قرار 

سگت کگه متغیگر مسگتقل     ا یريتگأث میزان  ةدهندنشان د،شومی
. همچنگین انگواع   گذاردمی (زادرونروي متغیر وابسته ) (زابرون)

 RED, Gof, Com2R,ماننگد شاخص کیفیت ساختاري مدل 

 .قابل برازش است افزارنرمدر اين 
مدل طراحی شده در روش معگادالت سگاختاري    تأيیدبراي 

 از: اندعبارتوجود دارد که  هايیمراحل و آزمون
 

 بودن همگن زمونآ

 باشد. 7/9 باالي عاملی بارهاي مامیت 

 

 پایایی هایآزمون

 باشد. 7/9 باالي کرونباخ آلفاي 

 7/9( ترکیبگی ) مرکب پايايی< Composit Reliability 

<0/95 
 اشتراکی پايايی Communality>0/5 

                                                                      
1. Davari & Rezazadeh 

2. Gefen 

 روایی هایزمونآ

 (پرسشنامه مرحله در) ظاهري روايی 

 (رسشنامهپ مرحله در) محتوايی روايی 

 سازه روايی 

 همگرا روايی 

 باشد داریمعن عاملی بارهاي تمامی. 

 باشد 7/9 از بیشتر عاملی بارهاي تمامی. 

  AVE > 0/5(استخراجی واريانس میانگین) 

 CR >AVE 

 

 واگرا روایی

 عاملی بارهاي آزمون 

 الرکر و فرنل آزمون 

 

 ساختاری مدل هایزمونآ

 مسیر ضرايب داريیمعن آزمون 

 2 آزمونR يا R Square 

 

 مدل کیفیت زمونآ

 اشتراکی شاخص تغییرات ضريب CV com 

 افزونگی شاخص تغییرات ضريب CV Red 

 

 GOF آزمون کیفیت مدل
کمی( از نوع اکتشافی است زيرا  -پژوهش حاضر آمیخته )کیفی

شده  جويیبهرهکمی  هايروشکیفی و هم از  هايروشهم از 
 8داراي  و مايشگی اسگت.  است و روش آن کگاربردي از نگوع پی  

بگا   هگا آنهريگک از   ؛ کگه اسگت از نوع انعکاسی  4متغیر مکنون
ها( که از منابع و همچنگین ادبیگات   )شاخص یسؤاالتها و گويه

آمگاري   ةجامع د.شوگیري میموضوع استخراج شده است. اندازه
در اين پژوهش، شامل کارشناسان ارشد، مشاوران و فعگاالن در  

 کارگیريبهکه با توجه به امکانات و  استون هاي گوناگسازمان
 نفر مورد شناسايی قرار گرفگت و   219ارتباطی تعداد  هايشبکه

نفر نمونه ضروري بگود امگا بگراي     129براساس جدول مورگان 
 ده است.شنفر بالغ  154اطمینان بیشتر اين تعداد به 

 
 

                                                                      
. شودیممتغیر مکنون يا  وابسته متغیري است که توسط يک متغیر ديگر تبیین .  4
 کند.گري نقش ايفا میآن، متغیر مستقل دي ینیبشیپدر  ،گريدعبارتبه
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 شهاي پژوهیافته
در  مگؤثر ي هگا لفگه مؤادبیات پژوهشی سعی شد کلیگه   مطالعه با

 از طريگق کگه تگاکنون   اسگتخراج شگد    مديريت دانگش پذيرش 
خبرگان و انديشمندان در اين زمینگه شناسگايی و مسگتند شگده     

 ةارزيگابی کلیگ   اقدام به هامؤلفهو سپس براي پااليش اين  است
از طريگق انجگام مصگاحبه بگا خبرگگان       شگده يی شناسگا عناصر 
صگورت مگی    هگا آن هگاي گونگاگون و دريافگت نظگرات    سازمان
هگاي دولتگی،   کگه داراي سگوابق طگوالنی در سگازمان     پذيرفت

 مشاوري مديريت، معاونت و هاسمت درو خصوصی  یدولتمهین
 .اندبه کار بوده مشغول

يند ارتبگاطی  ابا استفاده از روش دلفی سعی بر ايجاد يک فر
 مگؤثر ي هگا مؤلفگه جهت حل مشکل شناسايی دقیق  دساختارمن
، شد تگا بگر پايگه فگن پرسگش جگدلی و       ت دانشمديريپذيرش 

مديريت  ةديالکتیکی بتوان از طريق مصاحبه افرادي که در حوز
دانشی و همچنین در واحگد فنگاوري سگازمان داراي تجربیگات     

آمگاري   ةد. جامعگ شگ بااليی بودند، به يک شناخت دقیگق نائگل   
گزينش شده براي شناسگايی ايگن اعضگا مبتنگی بگراي میگزان       

گوناگون بوده است  هايسازمانفناوري  ةدر حوز هاآنتجربیات 
در راهبرد سازمان خويش  کنندهتعیینکه به شکل مؤثري نقش 

د و شطراحی  استادهاید أياي با تفرم مصاحبه ،نيبنابرا .اندداشته
 صورت بهتن از متخصصان قرار گرفت. اين افراد  15در اختیار 

انتخگاب   هگا سگازمان  وهگا  ی، شرکتدانشگاه مراکزتصادفی از 
مشگترک   هگاي مؤلفگه د و شگ  آوريجمگع  هگا آنشدند. نظگرات  

 استخراج شد.
 هگاي تفگاوت ايگن روش   کگارگیري بگه يکی از داليل اصلی 

هگگاي ايرانگگی بگگه جامعگگه ايگگران و فرهنگگگ حگگاکم در سگگازمان
هاي . اکثر انديشهاستانجام شده در ساير کشورها  هايپِژوهش

اشگاره بگه نکگات عمگومی و      بگاوجود مطرح در کتب کالسگیک  
باشگند  هاي خاص جامعه مدرن برخوردار مگی مشترک، از ويژگی

در جامعه ما بايد مورد بازنگري قگرار   هاآنکارگیري هکه براي ب
 گیرند.

بعد از سنجش انجام شده، خروجی اين بررسی عبارت بگود  
دوم به شرح زير ة ي مرتبهامؤلفهاول و  ةاصلی مرتب هامؤلفهاز 

 هست:
 تمرکز میزان سازمان، رسمیت میزان :ساختار سازمانی مؤلفه

 يريپگذ انعطاف میزان و سازمان در پیچیدگی میزان سازمان، در
 سازمان، کانال ارتباطی. در

، پگذيري ريسگک اعتمگاد، همکگاري،    :ساازمانی فرهنگ مؤلفه
 ايل به تغییرپذيري،، کار تیمی، میزان تمسازمانیدرونارتباطات 

خالقیگت و نگوآوري، تسگهیم دانگش،      گیري از خطگا، باز، يگاد  جو
 .مستندسازي

زيرسگگاخت شگگبکه، زيرسگگاخت  مؤلفااه زیرساااخت فناااوری:
افزاري، فعال بودن شبکه اجتماعی در سازمان، پايگاه دانشگی،  نرم

 .اطالعاتکارکنان فناوري  ،عملیات، امنیت سازييکپارچه
 مگدير  خابانت رهبري، حمايت راهبرد دانش، :ی رهبریهامؤلفه
هگاي پگاداش، پشگتیبانی    سیاست ،ازیموردن منابع اختصاص دانش،

 .مديريت ارشد
پگاداش و عوامگل انگیزشگی، يگادگیري      :انساانی  نیروی مؤلفه

کارکنگان، امنیگت شگغلی، نگگرش و مگدل       توانمندسگازي مستمر، 
 .شخصیتی

هگاي  ينگدها و رويگه  االگوسگازي فر  ی بلوغ ساازمانی: هامؤلفه
تماعی سگازمان، مگديريت کیفیگت محصگول،     اج تیمسئولکاري، 

هگاي  ها و خدمات پس از فروش، راهبگرد رضايت مشتري، حمايت
 .مناسب مشارکتی
، اتگاق  هگا روشي رقابتی، تگدوين  گذاراستیس وضعیت رقابتی:

 ي.ريپذرقابتهاي نوآوري و خالقانه، فکر، تشويق روش
اجتمگگاعی، ارتباطگگات  تیمسگگئولتعهگگد و  شاارایا اجتماااعی:

 وفاق گروهی، مصالح اقتصادي مشترک. ماعی.اجت
. بخگگش اول اسگگت دو بخگگشپگگژوهش داراي  پرسشگگنامه

 و بخگش  موردنظرهاي جهت سنجش متغیرهاي گويه دربردارنده
 58است. پرسشگنامه داراي   دهندگانپاسخدوم اطالعات عمومی 

اين پرسشنامه براساس طیگف لیکگرت طراحگی شگده      است سؤال
ي تعیگین پايگايی آزمگون از روش آلفگاي     در اين تحقیق برا .است

 کرونباخ استفاده شد.
. ايگگن اسگگت 7/9يکسگگري از متغیرهگگا مقاديرشگگان کمتگگر از 

و  77497/9بگا مقگدار    «يگادگیري مسگتمر  »از  انگد عبارت رهایمتغ

مقگدار  بگا   «تعامل» ریمتغو  72572/9با مقدار  «زيرساخت»متغیر 
 «پیچیگدگی » ریمتغو  784792/9مستمر داراي مقدار  747120/9
 است. اغماضقابلکه  باشندمی 702170/9با مقدار 

بارهگگاي عگگاملی از طريگگق محاسگگبه مقگگدار همبسگگتگی    
شوند که اگر اين سازه محاسبه می هاي يک سازه با آنشاخص

ايگن مطلگب اسگت کگه      ديمؤ شود 5/9مقدار برابر و يا بیشتر از 
طگگاي هگگاي آن از واريگگانس خواريگگانس بگگین سگگازه و شگگاخص

گیري آن سازه بیشگتر بگوده و پايگايی در مگورد آن مگدل      اندازه
است. اگر محقق پس از محاسبه بارهاي عاملی بگین   قبولقابل

هاي آن با مقاديري کمتر مواجگه شگد، بايگد آن    سازه و شاخص
ده و يگا از مگدل   کگر پرسشگنامه( را اصگالح    سؤاالت) هاشاخص

 .کنندپژوهش خود حذف 
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 اندازگیري بار عاملیمدل  .1شکل 

 

 ی همگراییهاآزمون
 پایایی شاخص

بودن  يبعدکرونباخ براي سنجش میزان تک يضريب آلفا
آسان  هاآنگیري ها و ساير مقوالتی که اندازهها، قضاوتنگرش

اين آزمون که حاصل آن يک ضريب به نام  رود.نیست به کار می
 پايايی يا ، براي آزمون قابلیت اعتماداستاخ نبآلفاي کرو
صورت طیف لیکرت طراحی  که بهرود به کار می ياپرسشنامه

آلفاي کرونباخ در هريک  .هستند ايچندگزينهآن  يهاشده و جواب

 تأيیدباشد تا پايايی مورد  7/9یرهاي پرسشنامه باالتر از متغاز 

 قرار گیرد. افزارنرم
 

 ی رواییهاآزمون
 روایی همگرا

یري، روايی گاندازهي هامدلقدم بعدي در بررسی برازش 

 سؤاالتهمگراست که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با 
پردازد. روايی همگرا با محاسبه واريانس یم( خود هاشاخص)

شود. ها که ناشی از سازه مرتبط است محاسبه میمیانگین گويه
با  آمده دست بهاين مقدار تحت عنوان میانگین واريانس 

هاي يک تمام گويه میانگین گرفتن از مربعات بارهاي عاملی
در ارزيابی روايی همگرا،  AVEآيد. شاخص یمسازه به دست 
 طوربهمطلوب است چون در اين صورت  5/9مقدار بیش از 

زه مکنون مرتبط ها ناشی از سامیانگین بیشتر واريانس گويه
که بار عاملی یدرصورتاست که به معناي روايی همگرا است. 

يی همگرا مناسب مدل را روا کمتر از مقدار مشخص شده باشد،
آيد بايد  به وجودبرد که در صورتی اين موضوع یم سؤالزير 

 باشند.ی که داراي بار عاملی کمتر میسؤاالت
 

 

 

http://www.spss-iran.com/
http://www.spss-iran.com/
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 هاواريانس میانگین مؤلفه. 1جدول 

 AVE هامؤلفه AVE هامؤلفه AVE هامؤلفه

 9/854352 هاتدوين روش 9/015957 مسئولیت اجتماعی 9/838181 امنیت شغلی

 9/722908 تسهیم دانش 9/575347 نیروي انسانی 9/777417 بلوغ سازمانی

الگوسازي و فرايند  9/788970 اختصاص منابع

 کاري

 9/777732 توانمندي 9/094122

 9/742557 وضعیت رقابتی 9/774193 پیچیدگی 9/775488 یریپذانعطاف

يادگیري از  9783422 رهبري 9/097753 اعتماد

 خطا

9/899771 

مديريت راهبرد  9/542073 فرهنگ سازمانی

 دانش

يادگیري  9/815718

 مستمر

9/754520 

 9/792544 زيرساخت 873118/9 رسمیت 9/027720 قوانین

 9749704 تعامل 9/837890 رضايتمندي 9/870194 همکاری

 9/841290 کار تیمی 9/577817 یساختار سازمان 9/877817 یباز سازمان جو

   9/815402 يگذاراستیس 9/752122 شرایا اجتماعی

 

کگه   هسگتند را دارا  5/9بگاالتر از   یبار عگامل  رهایمتغ یتمام
 است. يبعد يهالیمناسب مدل جهت تحل يیهمگرا انگریب

 

 اواگر ییروا
چگه   ریگ متغ کيگ است که سگؤاالت   نيا انگریشاخص ب نيا

 است. زيمتما گريد ریاندازه با سؤاالت متغ
 

 (Cross Loadings) یعرض یبارها آزمون

 نيگ آزمگون ا  نيگ (، طبگق ا 2995)گفن و استراوب  دهیعق به

 يرهگگایهرکگگدام از متغ یعگگامل يکگگه بارهگگا رودیانتظگار مگگ 
 یانعکاسگ  يریگ گزهمگدل انگدا   کيموردنظر در  ريپذمشاهده

 هگاي مگدل  گگر يد يارهيپگذ مشاهده یعامل ياز بارها شتریب
هگر   یباشد. بگار عگامل   يموجود در مدل ساختار يریگاندازه

 ديگ پنهگان متنگاظرش با   ریگ متغ يبگر رو  ريپگذ ر مشاهدهیمتغ

بگر   رپذيمشاهده ریهمان متغ یعامل ياز بارها شتریحداقل ب
 يگی روا یعرضگ  يارهاباشد. آزمون ب گريپنهان د يرهایمتغ

 .سنجدیم ريپذمشاهده يرهایرا در سطح متغ صیتشخ
 

 فورنل و الرکر آزمون

 ريبگا سگا   سگه يپنهگان در مقا  ریگ متغ کيگ  ار،یگ مع نيگ ا طبق
 نیرا در بگگ يشگگتریب یپراکنگگدگ ديگگپنهگگان، با يرهگگایمتغ

 انسيگ وار نیانگیگ خود داشته باشد. جگذر م  يرهايپذمشاهده
از حگداکثر   شگتر یب ديگ ن باپنهگا  ریگ شگده هگر متغ   اسگتخراج 
 نيپنهان مدل باشد ا يرهایمتغ گريبا د ریآن متغ یهمبستگ

پنهگگان  يرهگگایرا در سگگطح متغ صیتشگگخ يگگیآزمگگون روا

 .سنجدیم
 t-values ریمقاد ای z یداریمعن بیضرا

 اریمع نيپژوهش از چند يبرازش مدل ساختار یبررس يبرا
 بيضگرا  ر،ایگ مع نيتگر یو اساسگ  نیکه اولگ  شودیاستفاده م

 ري، همگان مقگاد  t-values ريهمگان مقگاد   ايگ  z يداریمعن
با اسگتفاده از محاسگبه    ياست. برازش مدل ساختار رهایمس

 07/1از  ديگ صورت که عگدد حاصگل شگده با    نيبه ا بيضرا
دار یدرصگد معنگ   05 نانیتا بتوان در سطح اطم دباشن شتریب

از ه آمگد  دسگت  بگه  لیگ سگاخت. در تحل  تأيیدرا  هاآنبودن 
 نيگ مربوط بگه سگؤاالت ا   يداریمعن بيافزار ضرانرم طريق

. در صورت کمتگر شگدن مقگدار    است شتریب 07/1مطالعه از 
 نیگی در تب سگؤال آن  رايگ د زکررا حذف  سؤالآن  ديفوق، با

 شين در مدل باعگث افگزا  آخود ضعف داشته و وجود  متغیر
 خواهد شد. يدر محاسبات بعد يریگاندازه يخطا

 

 2R ای Squares R اریمع

 نيدر ا يبرازش مدل ساختار یبررس يارهایاز مع گريد یکي
 يزاپنهگان درون  يرهگا یمربوط به متغ 2R بيپژوهش ضرا

زا بگر  برون ریمتغ کي ری)وابسته( مدل است؛ که نشان از تأث
 10/9، 44/9، 77/9زا را دارد و سگه مقگدار   درون ریمتغ کي

ار در یگ مع نيگ ا يبرا فیمتوسط و ضع ،يقو ريعنوان مقادبه
 تمامگاً در مگدل فگوق    هامؤلفه رينظر گرفته شده است. مقاد

 .دش يیشناسا يمدل قو عنوانبهبوده است. و  77/9 يباال
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 یمدل ساختار تیفیک
 يرهگگایمتغ ینگگیبشیمگگدل را در پگگ يیشگگاخص توانگگا نيگگا

پنهگگان متناظرشگگان  ریگگمتغ ريمقگاد  قيگگاز طر ريپگگذمشگاهده 

شگگاخص  Redundancy-CV . عگگدد مقابگگلسگگنجدیمگگ
و  دهگد یرا نشان م يمدل ساختار تیفیاست که ک یافزونگ
انگد، شگاخص   شده نوشته CV-Comکه در مقابل  ياعداد

 CV-Communality طعمتقگا  يیاعتبار است. روا یبررس

 CV Comمثبگگت شگگاخص  ري. مقگگاددهنگگدیرا نشگگان مگگ

 اسگت  یانعکاس يریگمناسب مدل اندازه تیفیکة دهندنشان
 (.Q2همان )

 

   CV Red  .1جدول 

 SSE/SSO  1-SSE/SSO-1 مسئولیت SSE/SSO-1 امنیت شغلی

 838170/ 9 انگیزش
 
 
9 

 9/74272 وضعیت رقابتی 9/015953 نیروي انسانی

و فرايند  يالگوساز 9/00880 بلوغ سازمانی
 کاري

 9/899757 يادگیري از خطا 9/575748

 9/75535 يادگیري مستمر 9/094288 پیچیدگی 9/777413 اختصاص منابع
 9/791301 زيرساخت 9/774288 رهبري 9/788111 یریپذانعطاف

   9/577718 مديريت دانشراهبرد  9/775480 اعتماد

   9/815787 رسمیت 9/097752 یسازمانفرهنگ

   9/873113 منديرضايت 9/542883 قوانین
   9/837898 تعامل اجتماعی 9/02774 همکاری

   9/749714 هاتدوين روش 9/870193 سازمانی باز جو

   9/854377 تسهیم دانش 9/877818 تیمی کار

   9/702901 توانمندي کارکنان 9/841100 مدیریت دانش

   9/777721 مسئولیت 9/335778 امنیت شغلی

 

 CV Com  . 1جدول  

 1-SSE/SSO  1-SSE/SSO  1-SSE/SSO 

 9/702901 تسهیم دانش 9/838170 میتی کار 9/838170 امنیت شغلی

 9/742752 قابتیروضعیت  9/008880 مديريت دانش 9/008880 انگیزش

 9/899757 يادگیري از خطا 9/777205 مسئولیت 9/777205 بلوغ سازمانی

 9/754535 يادگیري مستمر 9/788111 نیروي انسانی 9/788111 اختصاص منابع

و فرايند  يالگوساز 9/775480 یریپذانعطاف
 کاري

 9/791301 زيرساخت 9/775480

 9/854377 هاتدوين روش 9/097752 پیچیدگی 9/097752 اعتماد

 9/854377 مسئولیت 9/542875 رهبري 9/542875 یسازمانفرهنگ

مديريت راهبرد  9/02774 قوانین
 دانش

9/02774   

   9/870193 رسمیت 9/870193 همکاری

   9/877818 يمندتيرضا 9/877818 سازمانی باز جو

   9/841100 تیمی کار 9/841100 تیمی کار

   9/749714 مديريت دانش 9/749714 تعامل اجتماعی

 
 در جدول زير نقش هريک از سازه در مدل نمايش داده شده است:
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 در مدل هاسازهنقش .  1جدول  
TOTAL EFFECT 

   بلوغ سازمانی   مدیریت دانش
 9/530 وسازي و فرايند کاريالگ 9/903 رهبری

 9/512 رضايتمندي 9/119 نیروی انسانی
   9/112 ساختار سازمانی

   نیروي انسانی 9/121 بلوغ سازمانی
 9/303 توانمندي 9/147 وضعیت رقابتی
 9/301 امنیت شغلی 9/171 شرایا اجتماعی

   9/470 یسازمانفرهنگ

   رهبری   یسازمانفرهنگ
 9/534 اختصاص منابع 9/123 کار تیمی
 9/540 مديريت دانشراهبرد  9/142 همکاری

   9/131 تمایل به تغییر

   ساختار سازمانی 9/170 دانش میتسه
 9/575 رسمیت 9/299 سازمانی جو باز

 9/484 پیچیدگی 9/293 اعتماد
 9/424 يريپذانعطاف 9/251 یادگیری از خطا
   شرايط اجتماعی   وضعیت رقابتی

 9/307 مسئولیت اجتماعی 9/553 هاروشدوین ت
 9/597 قوانین مدون 9/503 یگذاراستیس

 
 در شکل زير میزان و نقش هر مؤلفه اصلی در مدل نشان داده شده است.

 

 
 ي اصلی در مدلهامؤلفهمیزان نقش  . 1شکل 

 

 انعکاسی گیریاندازه آزمون کیفیت مدل

 هايافزارنرم طريق از رمحو واريانس هايی که با رويکردمدل
گیرند فاقد شاخصی کلی مورد بررسی قرار می PLS خانواده

هستند؛ يعنی شاخصی براي  يکجاصورت براي نگاه به مدل به
سنجش کل مدل شبیه به رويکرد کواريانس محور وجود 

 از که شد پیشنهاد حوزه اين در مختلف تحقیقات در اما. ندارد

 برازشی هايشاخص يجابه توانیم GOF نام به شاخصی
. نمود استفاده دارد، وجود محور کواريانس هايرويکرد در که
صورت به گیري رااندازه و ساختاري مدل دو هر شاخص اين

-را مورد آزمون قرار می هاآندر نظر گرفته و کیفیت  يکجا

 مدل کلی شامل هر دو بخش مدل (1404دهد. )مرادي، 
برازش آن، بررسی  تأيیدشود و با گیري و ساختاري میاندازه
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شود. براي بررسی برازش مدل برازش در يک مدل کامل می
شود. با توجه به استفاده می GOFکلی تنها يک معیار به نام 

عنوان مقادير قوي، متوسط و که به 91/9و  2/9، 47/9مقدار 
یرهاي متغشده است. بیانگر مقادير اشتراکی  یمعرفضعیف 

که جهت محاسبه برازش مدل  استافزار در نرم موردمحاسبه
 هستند.یاز موردنکلی 

=  87/9 
، برازش مدل GOFبراي شاخص  آمده دست بهمقدار 

  کند.می تأيیدکلی را 

 

 ي ريگجهينتو  بحث
دانش در بر پذيرش مديريت  رگذاریتأثبراي شناسايی عوامل 

که آيا و اين پِوهشصلی ا سؤالهاي ايرانی و پاسخ به سازمان
يا خیر،  است ريپذامکاندانش هاي ايرانی مديريت در سازمان

کمی( از نوع -سلسله مطالعاتی  با روش آمیخته )کیفی
د. و با شاولیه تدوين  يهامؤلفهاکتشافی صورت گرفت و 

ارائه شده است،  نظرانصاحبهاي گوناگونی که توسط مدل
ا و با مصاحبه انجام شده با هآشنا شديم. با مقايسه مدل

روش   يریگبهرهبا  استادهاتعدادي از خبرگان سازمانی و 
مديريت شناسايی شده اولیه در پذيرش  هايمؤلفهدلفی، 

مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت. و تعدادي مؤلفه  دانش
 ةاصلی که وظیف هايمؤلفهجديد استخراج گرديد. تعداد 

را  مديريت دانشپذيرش  سنجش مدل  ارزيابی عوامل 
 عبارت بودند از:

  یسازمانفرهنگ( 1
 ساختار سازمانی (2
 فناوري (4
 رهبري  (3
 نیروي انسانی (5
 بلوغ سازمانی  (7
 وضعیت رقابتی (7
 ( شرايط اجتماعی8

با استفاده از روش مدل معادالت ساختاري و تحلیل 

عاملی، مدل ذکر شده مدل مناسبی است و اين مدل از 
 شده است. برخوردارزش  برا

سازي پیاده ةنیدرزمهاي ايرانی بخواهند اگر سازمان
گام اساسی اتخاذ نمايند، الزم است به اين  دانش تيريمد

مديريت سازي پیاده نگريسته تا در نگرکلعناصر با يک ديد 
چرا که هر مؤلفه طبق  در سازمان خود موفق شوند. دانش

ين مدل، از ارزش و اعتبار تحلیل آماري صورت گرفته در ا
نقش بسیار  يرگذاریتأث باشند و از نظرخاصی برخوردار می

هاي استخراج شده نمايد. با توجه به دادهمهمی را ايفا می
حدودي از اهمیت  اصلی تا هايمؤلفهتوان گفت تمامی می

 باشند.يکسانی برخوردار می
مدل پیشنهادي در اين پژوهش يک مدل ترکیبی است 

 آوريجمع جاکي رگذاریتأثسعی شده است در آن عناصر  که
گردند تا نقش و جايگاه ارزشی هر عنصر مورد بررسی قرار 

شده  گیرد. البته نوآوري صورت گرفته در کنار مطلب ذکر
پذيري شامل توجه به مؤلفه شرايط اجتماعی و عنصر رقابت

هاي بررسی شده کمتر صحبتی از عنصر رقابت . در مدلاست
مديريت بر پذيرش  کنندهتعیینيک عامل  عنوانبهآن  ریتأثو 

با توجه  ،هاي ايرانی، به میان آمده است. لذادر سازمان دانش
که  کردچنین برداشت  توانیمآمده  به دستبه نتايج 

هاي ما در صورت وجود شرايط رقابتی مناسب به سازمان
 برد. بیشتر پی خواهند دانش تيريمدسازي اهمیت پیاده

 هايمؤلفه يرهایمتغ ترقیدقبراي تشخیص  شودیمپیشنهاد 
اندازي راهة نیدرزمتعداد خبرگان بیشتري که  اصلی با 

اند گفتگو شود و همچنین الزم تجربه داشته مديريت دانش
مديريت اندازي است از نزديک با مراکزي که دغدغه راه

 به نحوشان داتاند آشنا شد. تا با مطالعه مستنرا داشته دانش
د. شآشنا  مديريت دانشسازي با مشکالت پیاده يمؤثر

به علت پیچیدگی مدل و سعی در ارائه يک نگرش  نیهمچن
 يرهایمتغنگر فرصتی براي پرداختن به شناسايی کل

تر بايد در پژوهش آتی گر وجود نداشت. در بررسی جامعتعديل
 . درکبه اين مهم توجه 
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