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چکیده
بهبود عملکرد پروژه نشاندهندۀ استفادۀ اثربخش از تمامی منابع سازمان ،بهخصوص منابع دانشی است و حکمرانی
دانش محرکی است برای تسهیم دانش تا ظرفیت تیم پروژه را برای جذب دانش جدید توسعه داده ،عملکرد پروژه را
افزایش دهد .این پژوهش با هدف اصلی بررسی تأثیر حکمرانی دانش در عملکرد پروژه ،به دنبال شناخت چگونگی تأثیر
متغیر فرایندهای اجتماعی با نقش تعدیلگر و تسهیم دانش و ظرفیت جذب ،بهمنزلۀ متغیرهای میانجی ،در نحوه و میزان
تأثیر حکمرانی دانش در عملکرد پروژه در شرکت سایپا یدک است .این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوۀ
گردآوری دادهها توصیفی ـ پیمایشی است .جامعۀ آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی شرکت سایپا یدک تشکیل
میدهند .ابزار گردآوری دادهها پنج پرسشنامۀ استاندارد است که بهصورت سادۀ تصادفی میان نمونههای آماری توزیع
شد .برای تعیین روایی پرسشنامهها از شیوۀ صوری ،محتوایی و روایی همگرا و واگرا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  PLSو شیوۀ مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد حکمرانی دانش در عملکرد پروژه و تسهیم دانش و تسهیم دانش در
دار ظرفیت جذب نیز در عملکرد پروژه ،و نقش
ظرفیت جذب تأثیر مثبت و معنیداری دارند .بهعالوه تأثیر مثبت و معنی ِ
تعدیلگری فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب تأیید شد ،اما نقش تعدیلگری آن در رابطۀ بین
انی دانشی اثربخش باعث میشود تسهیم دانش در بین
ظرفیت جذب و عملکرد پروژه تأیید نشد .برخورداری از حکمر ِ
کارکنان تمامی سطوح سازمان بهخوبی اجرا شده ،اطالعات الزم و روزآمد از خارج سازمان کسب شود ،اعتماد کارکنان
ِ
را به سازمان و همکاران در اجرای مدیریت دانش و افزایش سرمایۀ اجتماعی سازمان افزایش دهد و درنتیجه عملکرد
پروژههای سازمان را بهبود بخشد.
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مقدمه
بهبود در عملکرد پروژههای سازمان عامل سنجش پیشرفت
ِ
و توسعۀ سازمانی است؛به این منظور سازمانها در پی یافتن
راهی برای بهبود عملکرد و موفقیت پروژههای خودند .عموم
سازمانها برای بقا در محیطهای رقابتی راهی جز بهبود پروژههای
خود ندارند و آنهایی که میخواهند همیشه پیشرو باشند باید
خود و پروژههایشان را بهگونهای مستمر بهبود دهند (طالعیفر و
همکاران. )1394 ،تغییرات سریع و پیچیدگی زیاد از ویژگیهای
محیطهای تجاری است .در دنیای کسبوکار ،شرکتها و
سازمانها بهدنبال داراییهایی هستند که بتوانند برای آنها مزیت
رقابتی ایجاد کنند و در این میان دو عنصر اساسی دانش و یادگیری
عوامل مهم کسب مزیت رقابتی بهشمار میآیند (.)Liu, 2018
شناسایی دانش اساسی و توانایی بهرهبرداری از آن چالش اصلی
سازمانهای پروژهمحور بهشمار میآید؛ زیرا اعضای گروه پروژه
ً
معموال موقتیاند و گاهی نظام اطالعاتی و فرهنگ پشتیبانیکننده
برای تسخیر و نگهداری ،بهمنزلۀ حافظۀ سازمان ،تشکیل نشده
است؛ درنتیجه دارایی دانشی بهآسانی ،بعد از اتمام یک پروژه
و متفرقشدن اعضای گروه ،از دست میرود (Lindner and
 .)Wald, 2011امروزه سازمانهایی موفقاند که پیوسته درحال
یادگیری و کسب دانش جدید باشند و آن را ابزاری برای بهبود
عملکرد و حفظ مزیت رقابتی خود بسازند (.)Jelenic, 2011
انی دانش یکی از اقدامات اساسی سازمانهای پروژهمحور
حکمر ِ
برای گامنهادن به عرصۀ رقابت جهانی است (.)Ali et al., 2018
بهکارگیری ابزارهای حکمرانی دانش ب ه علت برخی چالشهای
ذاتی در پروژهها ،نظیر عدم قطعیت ،پیچیدگی و استفاده از
تیمهای چندرشتهای ،در بهبود عملکرد پروژه ضروری است
( .)Bosch-Sijtsema and Henriksson, 2014در سازمانهای
پروژهمحور ،طبیعت پیشبینیناپذیر و غیرتکراری فعالیتها امکان
وقوع خطا در نحوۀ اجرای پروژهها را افزایش میدهد (Pemsel
)and Wiewiora, 2013؛ بنابراین مهمترین چالش این سازمانها
حل مسئلۀ پیچیده تحت شرایط عدم قطعیت است؛ بهاینترتیب
شناسایی اطالعات ،اشتراک و تسهیم اطالعات ممکن است به
عامل مهم موفقیت و مزیت رقابتی شرکتها تبدیل شود (Ahern
 .)et al., 2013حکمرانی دانش ابزاری است که از طریق آن دانش
جدید پروژه خلق ،تسهیم و تلفیق میشود (.)Gasik, 2015
سازمانهای پروژهمحور همواره در خطر ازدستدادن دانش
سازمانشان ،متعاقب انحالل پروژه ،هستند؛ بنابراین امروزه بحث
حکمرانی دانش پروژهها از عمدهترین چالشهای این سازمانها
بهشمار میآید ،اما حمایت و تالشهای مدیریت از حکمرانی
دانش در طی چرخۀ عمر پروژههای پایانیافته ،قطعهای گمشده
است .بااینحال ،اشتراکگذاری و یادگیری دانش به موفقیت

پروژه و بهبود عملکرد کسبوکار منجر میشود .درصورت
نبود نظام حکمرانی دانش ،تجربههای کسبشده از پروژههای
قبلی ،توانایی بهبود فرایندهای کسبوکار سازمانی در پروژههای
بعدی را نخواهند داشت ( .)Artto et al., 2011سازمانهای
پروژهمحور باید تالش کنند تا دانش سازمانی خود را بشناسند،
آن را احصا و ذخیره کنند تا در موقع لزوم از آن بهرهبرداری کنند و
همچنین نیازهای دانشی خود را بشناسند و از اطالعات و دانش
جدید بهنحو احسن استفاده کنند (.)Pemsel et al., 2016
یکی از راهبردهای مهم برای موفقیت پروژهها در سازمان ،فرایند
تسهیم دانش است .تسهیم دانش رابطۀ مثبت با کاهش هزینههای
تولید ،تکمیل سریعتر پروژههای جدید ،عملکرد تیمی ،قابلیت
نوآوری و عملکرد دارد (.)Duffield and Whitty, 2016
تسهیم دانش راهبردی اساسی در عرصۀ مدیریت و رهبری سازمان
شناخته شده است ( .)Cao and Xiang, 2012سازمانها و
شرکتها در محیطی فعالیت میکنند که هر روزه شاهد دانش و
فناوریهای جدیدند ،پس صرف اتکا به داراییهای دانشی داخل
سازمان کافی نیست ،بلکه الزم است تا سازمانها عالوهبر توجه
به دانش داخلی خود ،به دانش جدید و باارزشی که در خارج از
مرزهای سازمان قرار دارند نیز توجه کنند (.)Peltokorpi, 2017
دانش منبع بسیار مهمی برای حفظ میراث ارزشمند سازمانها،
یادگیری فنون جدید ،حل مشکالت ،خلق مهارتهای اصلی و
شروع موقعیتهای جدید است و تسهیم دانش ،تبادل دانش و
خلق دانش در سازمان ،بهمنظور ایجاد مزیتهای رقابتی مانند
سرمایۀ فکری است .عالوهبراین ،ازآنجاکه دانش اساسی در
دستیابی به نوآوری مداوم است و چرخۀ عمر دانش ،جذب دانش،
توسعۀ دانش ،بهاشتراکگذاری دانش و استفاده از دانش همگی
ضرورتی استراتژیک برای دستیابی سازمان به بهترین عملکردند
(.)Liao et al., 2007
ْ
جذب فرایندی است که طی آن ،سازمانها اطالعات
ظرفیت
جدید و مفید را از خارج جمعآوری و تحلیل کرده ،به اطالعات
باارزش تبدیل میکنند (.)Fores and Camison, 2016
بهعالوه ظرفیت جذب ضمن جمعآوری و ذخیرۀ اطالعات
خارجی بهگونهای مؤثر ،این دانش را به کارکنان در سراسر
سازمان انتقال میدهد .ظرفیت جذب کمک میکند که شرکتها
ارزشها و فرصتهای پنهان و کشفنشده را بهدرستی شناسایی
کرده ،این فرصتها را به محصول یا خدمت تبدیل کنند .قابلیت
جذب کمک میکند که شرکتها با جذب دانش محیطی بتوانند
تغییرات را بهدرستی مدیریت کنند و پاسخگوی نیازهای محیطی
باشند ( .)Chuang et al., 2016ظرفیت جذب پایگاه دانش
موجود را بهبود میبخشد و فعالیتهای جدید خلق دانش را ،که
در عملکرد سازمانی تأثیر میگذارند ،تشویق میکند و سازمانها
را ترغیب میکند تا محصوالت یا فناوریهای اساسی خود را برای
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مدیریت هرچه بیشتر عملکرد کارمندان خود و مدیریت خالقیت
آنها بهکار گیرند (.)Liu et al., 2018
ُبعد انسانی مدیریت دانش در فرم فرایندهای اجتماعی و
تعامالت بین افراد ،مؤلفۀ مهم نظام مدیریت دانش است.
فرایندهای اجتماعی ارتباط نزدیکی با فرایند مدیریت دانش
دارند .در فرایندهای اجتماعی ،افراد دانش را مبادله و ترکیب
خواهند کرد که درنهایت درونسازی شده ،بهبود تسیهم و جذب
دانش و افزایش عملکرد پروژه را در پی خواهد شد .آموختن از
فعالیتهای گذشته و ذخیرۀ دانش در پایگاه دادهای سازمان،
بهمنظور استفاده در آینده ،زمانی در یادگیری سازمانی و موفقیت
پروژهها مؤثر خواهد بود که مدیریت دانش را فرایندی اجتماعی
درنظر بگیریم ( .)Duffield and Whitty, 2016خالقیت و
نوآوری در سازمانها نیازمند ترکیبی از انواع گوناگون دانش است
و بازیگران متنوع دارد و فرایندهای اجتماعی چنین همگراییای را
ً
امکانپذیر میکند .این سرمایۀ فکری ،که اساسا خارجی است
و ماهیتی رابطهای دارد ،سرمایۀ اجتماعی بهشمار میرود؛ زیرا
اجتماعی روابطی که سازمان با محیط اطراف تشکیل
در شبکۀ
ِ
میدهد تعبیه شده است ()Martínez‐Cañas et al., 2012؛
بنابراین وجود فرایندهای اجتماعی قوی ،انتقال دانش را تسهیل
میکند و نوآوری را در اجرای فعالیتهای سازمان گسترش
میدهد (.)Alguezaui and Filieri, 2010
از مطالب بیانشده میتوان دریافت که حکمرانی دانش در
سازمانهای پروژهمحور و نیز در قلمرو مکانی این مطالعه،
شرکت سایپا یدک ،اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا پراکندگی و ماهیت
موقتی پروژهها ،در کنار ارزشهای متمایز و فرایندهای یادگیری
متفاوت جاری ،نیازمند پویایی ،انعطافپذیری و
و دانشی
ِ
چابکی بهمنظور رقابت با رقبای داخلی و خارجی است .شرکت
سایپا یدک ،بهمنظور تدارک و تأمین قطعات یدکی و ارائۀ خدمات
پسازفروش به خودروهای تولیدی شرکت سایپا و جلب رضایت
مشتریان ،درحال فعالیت است .این مهم نیازمند تشکیل
شبکهای وسیع و هماهنگ برای ارائۀ کارا و اثربخش قطعات و
خدمات به مشتریان است .خدمت ثمرۀ فعالیتی تولیدی است
و تأثیر آن همانا تغییر وضعیت یا موقعیت ذینفع است .دانائی
( )1398بر آن است که ارائۀ خدمات در شرکت سایپا یدک
نیازمند تعریف پروژهای متفاوتی است؛ زیرا نوع و شیوۀ ارائۀ آنها
ً
با توجه به شرایط تغییر میکند ،مثال میتوان از ارائۀ خدمات
ازفروش ویژه برای مسافرتهای تابستانی ،و همچنین
پس
ِ
بازدید و ارائۀ خدمات ویژۀ آخر سال و نیز پروژههای توسعۀ
محصول ،بهویژه در بخش قطعات ،نام برد که این فعالیتها
نیازمند تدوین پروژههای متفاوت است و اجرای آنها ،با توجه
به شرایط ،متفاوت است .اجرای این پروژهها با مشارکت کارکنان
و پیادهسازی فرایند تسهیم دانش شروع میشود و ضمن استمرار
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دائمی ،با توجه به نیازمندیهای روز ،بازنگری میشود تا در
انجام پروژههای آتی سازمان از آن بهرهبرداری شود .با توجه به
مطالب بیانشده میتوان این ادعا را مطرح کرد که شرکت سایپا
یدک ،در اجرای برخی فعالیتهای خود ،سازمانی پروژهمحور
است.
در سالهای اخیر ،تحریمها بر صنعت خودرو ایران سایه
افکنده ،توسعۀ همگامی و رقابت آن را با رقبای خارجی با چالشی
جدی مواجه ساخته است .بااینحال گفتنی است که تالشهای
شرکت سایپا یدک در دهههای گذشته ،برای تولید محصوالت
در همکاری با شرکای خارجی ،به خلق دانشی عظیم برای این
شرکت منجر شده است .این شرکت با شناسایی فرایندها در
اکثر حوزههای سازمانی ،مانند منابع انسانی ،مالی و بازرگانی و
برنامهریزی ،توانسته است رویهها را بهبود بخشد و با استفادۀ بهتر
از منابع و همافزایی ،از طریق رویههای سازمانی و جاریشدن
تفکر هولدینگی و تأسیس شرکتهای تخصصی با فناوری
اطالعات و مدیریت دانش ،از آن حمایت کند .هرچند این شرکت
تا دستیابی به رتبۀ جهانی راهی سخت در پیش دارد ،اما توانسته
است در مسیر پیادهسازی حکمرانی دانش گام بردارد (همان).
بهمنظور افزایش مزیت رقابتی ،شرکت سایپا یدک ناگزیر
به پیادهسازی فرایندهای حکمرانی دانش و توجه به تسهیم و
جذب دانش جدید از محیط داخلی و خارجی است تا بتواند
نقش مؤثری در عملکرد این شرکت داشته باشد؛ بنابراین هدف
از این مطالعه ،شناخت و بهبود فرایندهای دانشی و یادگیری
سازمانی و اجرای فرایندهای پارادایم حکمرانی دانش و پاسخ به
این سؤالهاست« :حکمرانی دانش چه تأثیری در عملکرد پروژه
در شرکت سایپا یدک دارد؟ متغیرهای میانجی تسهیم دانش و
ظرفیت جذب چه تأثیری در این رابطه دارند؟ متغیر فرایندهای
اجتماعی چگونه اثر متغیرهای میانجی را در رابطۀ بین حکمرانی
دانش بر عملکرد پروژه تعدیل میکند؟»

 .1مبانی نظری پژوهش
 .1-1حکمرانی دانش

حکمرانی دانش دستورالعمل و مسیری برای فرایندهای تسهیم
دانش در چارچوب پروژههاست که آنها را با اهداف گستردۀ
سازمانها همسو میکند ( )Smeit and Loumba, 2008و
ضمن حذف موانع تسهیم دانش ،نظیر تخصیص برحسب دوایر،
به توسعۀ ساختارهای سازمانی مشارکتی و ارائۀ محرک برای تسهیل
تسهیم دانش کمک میکند ()Pinho et al., 2012؛ ازاینرو
حکمرانی دانش محرکی بهشمار میرود برای تسهیم دانش هدفمند
از راه سازوکارهای گوناگون رسمی ،نظیر ساختارهای سازمانی و
نظامهای پاداش ،سازوکارهای رابطهای ،نظیر کمیتههای رهبری
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و هیئتهای کارشناسی و سازوکارهای غیررسمی ،نظیر اعتماد و
فرهنگ سازمانی ( .)Pemsel et al., 2016همچنین حکمرانی
دانش مجموعۀ قواعد رسمی و غیررسمی است که راهوروش هدایت
و مشارکت در فرایندهای دانشی را ،ازجمله خلق ،تسهیم ،نگهداری
و کاربرد دانش شکل میدهد (Van Kerkhoff and Pilbeam,
 )2017یا بهعبارتی حکمرانی دانش انتخاب مجموعه ساختارها و
سازوکارهایی است که قادرند همراستا با جهتگیریها و اهداف
اساسی سازمان ،بر روند فرایندهای دانشی بر سطح مطلوب اثر
بگذارند (بقراطی و همکاران .)1397 ،سازماندهی ظرفیت
سازمانها در اجرای موفق پروژهها شامل توانایی موجود در سه
سطح یک شبکه حکمرانی دانش شکل میگیرد .این سه سطح
ِ
عبارتاند از :سطح شخصی (شایستگیهای افراد در شبکه)،
سطح رابطه یا اجتماعی (سرمایۀ اجتماعی ،اعتماد متقابل و روابط
مشترک میان آنها) و سطح سازمانی یا نهادی (سرمایۀ نهادی ،یعنی
ترتیبها و مقررات سازمانی که امکان تعامل ،همکاری و هماهنگی
را فراهم میآورد) (.)Van Buuren, 2009
 .2-1تسهیم دانش

تسهیم دانش فرایند مبادلۀ دانش صریح از طریق فرایندهای
اجتماعی و مشارکتی است که بهگونهای ضمنی به انتقال اطالعات
چارچوببندیشده در حوزهای خاص اشاره دارد و منوط به تفسیر
گیرنده است ( .)Krstić and Petrović, 2012تسهیم دانش به
کمک ابزارهای میانفردی مستقیم ،نظیر گفتوگوی رودررو یا تلفنی
و نیز ابزارهای فناوری اطالعات ،نظیر ایمیل یا در چارچوب جوامع
آنالین رخ میدهد .شیوههای تسهیم دانش برای بهبود جریان دانش
در سازمانها اهمیتی حیاتی دارند ()Bakker et al., 2011؛ زیرا
زمینهساز ضروری خلق دانش ،یادگیری سازمانی و توسعۀ ساختارهای
سازمانی مشارکتیاند .فرایند تسهیم دانش موجب افزایش تمایل برای
بهبود و پیادهسازی نظریات جدید میان کارکنان خواهد شد(  (�Pin
 .)ho et al., 2012فعالیتهای تسهیم دانش در محیطهای کاری
رایجترند؛ چراکه دانش میتواند بهآسانی جذب ،تدوین و منتقل شود.
سازوکارهای حاکم بر سازمانها ،زبان رسمی ،کتابهای راهنما و
استقرار فناوری اطالعات ،ابزارهایی برای تسهیم دانشاند و انگیزۀ
کارکنان را برای تعامل و مشارکت در تسهیم دانش افزایش میدهند
( .)Huang et al., 2010دانشمندان بر این باورند که تسهیم دانش
فرایند فعل و انفعال متقابل میان دانش ضمنی و دانش صریح است؛
بهنحویکه این فرایند به توسعۀ خالقیت دانشی منجر میشود (Lee
ً
 .)et al., 2011دانش دائما در سازمان یا میانسازمانهای گوناگون
تسهیم میشود و انتقال مییابد ،بدون آنکه بتوان تمامی فرایندها
را مدیریت کرد .تسهیم دانش موضوعهایی را که به رقابتپذیری
مربوطاند در سازمانها رشد میدهد و به خلق دانش کمک میکند؛
زیرا سازمانها منابع ارزشمند را از دانش استخراجنشده و ناشناخته،
ِ

به شکل فن و مهارت ،فعالیتهای برتر و دانش ویژه بهدست میآورند
(سینایی و همکاران.)1396 ،
 .3-1ظرفیت جذب

شرکتها بهمنظور تثبیت برتری در رقابت و بهبود عملکرد ،بهشدت
نیازمند دانش و اطالعات جدیدند؛ زیرا محور اصلی فعالیت
بسیاری از شرکتها مبتنیبر دانش است که تغییرات زیادی در
آن رخ میدهد ( .)Xia and Roper, 2016جذب اطالعات و
دانش نقش مهمی در سازمان ایفا میکند .توانایی و قابلیت جذب
اطالعات ،از نظر کسب ،ذخیره و انتقال دانش ،در عملکرد و
یادگیری بسیار مؤثر است و یادگیری ازجمله عوامل اساسی در
بهبود عملکرد سازمان است ( .)Tzokas et al., 2015ظرفیت
جذب به اطالعاتی اشاره دارد که از محیط خارج جمعآوری
میشوند .ظرفیت جذب توانایی دریافت اطالعات از محیط و
ذخیره در حافظۀ فرد یا سازمان است که میتواند بهمنزلۀ قابلیت
ذاتی سازمان ،آن را به فرایندهای کاری تبدیل کند و برای تعیین،
شبیهسازی و استفاده از دانش خارجی بهکار گیرد (Thomas and
 .)Wood, 2014مفهوم ظرفیت جذب در موضوع قابلیتهای
پویا مطرح میشود که از نظریۀ تکاملی بنگاهها نشئت گرفته است.
این توانایی ،که سازمانها را در برابر تغییرات در محیط کسبوکار
قادر به پاسخگویی میکند ،برای فرایند نوآوری در سازمانها بسیار
ضروری و عامل مهم مزیت رقابتی است که عملکرد سازمانها را
در قیاس با رقبا افزایش میدهد (.)Comisón and Forés, 2010
ظرفیت جذب دارایی سازمانی و خصیصهای است که از یکسو،
تعیینکنندۀ الگوی جستوجوی دانش شرکت از پایگاههای دانشی
ِ
موجود است و از سوی دیگر ،بیانگر رفتار اکتشافی در مقابل رفتار
بهرهبرداری سازمانهای جویای توسعۀ نوآوری است (محمدی
الیاسی و همکاران.)1389 ،
 .4-1فرایندهای اجتماعی

فرایندهای اجتماعی سازوکاری است که بهموجب آن ،افراد دانشی
ی را مبادله و ترکیب کرده ،ارتباط نزدیکی با مدیریت دانش
ضمن 
برقرار میکنند ()Stephens and Carmeli, 2016؛ همچنین به
شیوههایی اشاره دارد که موجب تسهیل خلق سرمایۀ اجتماعی در
چارچوب گروه یا سازمانی ویژه میشود .این فرایندها میتوانند
به افزایش شدت و فراوانی تعامالت اجتماعی کمک کنند و
فرصتهای بیشتری برای مبادلۀ دانش در اختیار کارکنان بگذارند
( .)Yli-Renko et al., 2001فرایندهای اجتماعی به اشکال
گوناگون در منابع مدیریت دانش و از دیدگاههای گوناگون و
زمینههای وسیعی بررسی شدهاند (Martínez-Cañas et al.,
 .)2012تأکید بر ابعاد اجتماعی فرایندهای مدیریت دانش نیز
روندی نوظهور در تحقیقات مدیریت پروژه است (Holzmann,
 .)2013فرایندهای اجتماعی بر چهار فرایند ،یعنی آشنایی ،ارتباط،
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نزدیکی و اعتماد تأکید میکنند .فرایندهای اجتماعی به کمک این
چهار فرایند ،محیطی مؤثر برای انتقال دانش در پروژهها ،برخالف
نظامهای مبتنیبر  ،ICTفراهم میکنند ()Neves et al., 2014
و بهشکل چشمگیری اثربخشی شیوههای تسهیم دانش و تسهیل
جریان اطالعات میان واحدهای سازمانی را بهبود میبخشند
(.)Tsai, 2001
 .5-1عملکرد پروژه

عملکرد پروژه به میزان مطابقت پیامدها و خروجیهای پروژه با
اهداف بودجه ،زمانبندی ،مشخصات عملیاتی و فنی و درنهایت
نیازهای کسبوکار مشتری اشاره دارد (Popaitoon and
 )Siengthai, 2014و اولین شاخصی است که افراد عادی و یا
متخصصان در ارزیابی موفقیت یا شکست هر پروژه مد نظر قرار
میدهند؛ زیرا نشاندهندۀ بهکارگیری و استفادۀ درست از منابع
است ( .)Ali and Park, 2016سطح باالی تسهیم دانش موجب
بهبود ظرفیت تیم پروژه برای جذب دانش جدید و ترکیب آن با
دانش موجود میشود که به معنی افزایش عملکرد پروژه خواهد
بود ( .)Khan et al., 2013نکتۀ مهم در عملکرد پروژه ،تفاوت
ویژگیهای پروژهها و درنتیجه تفاوت شیوۀ مدیریت آنها در
حوزههای گوناگون مانند پروژههای زیرساخت ،فناوری اطالعات،
مدیریت دانش و توسعۀ نرمافزارهای اختصاصی برای ارزیابی
عملکرد هر نوع پروژه است .امروزه نحوۀ عملکرد و مدیریت هر
پروژه مزیت رقابتی آن بهشمار میرود و میتواند عامل پیروزی یا
شکست آن باشد (صفری و همکاران.)1395 ،

 .2پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ موضوع این پژوهش تحقیقات گوناگونی انجام شده
است که در ادامه به مواردی از آنها اشاره میشود:
منافی شرفآباد ( )1397معتقد است که فرایند مدیریت دانش
در اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژهمحور تأثیر
مثبت و معناداری دارد .بقراطی و همکاران ( )1397به طراحی
چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمانهای پروژهمحور
پرداختند و مدلی شامل شش مقولۀ هدف ،فرایند ،ساختار،
سازوکار ،بافتار و رویکرد ارائه دادند .محمدی ( )1396نیز در
پژوهشی به بررسی رابطۀ مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در
سازمانهای پروژهمحور در شرکت پتروشیمی لرستان پرداخت
و نشان داد که میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد .او دریافت که مدیران باید به دنبال
فراهمکردن محیطی صمیمی و معتمد همراه با ارتباطهای مفید و
سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش
را فراهم آورند.
کشاورزی و همکاران ( )1394دریافتند که تسهیم دانش بر
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یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد .همچنین
تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری در عملکرد مالی و تسهیم دانش
نهان تأثیر قویتری در عملکرد عملیاتی دارد .فیلسوفیان و اخوان
( )1394در پژوهشی به بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش در عملکرد
سازمانی در سازمان فضایی ایران پرداختند و نشان دادند که تمایل
تأثیر مثبت و معناداری در قصد و قصد تأثیر مثبت و معناداری در
ً
رفتار دارد .همچنین اشتراک دانش به میزان نسبتا چشمگیری در
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد .مرادی و همکاران ( )1392به
بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش در عملکرد نوآورانۀ سازمانهای
داروسازی و بیمه در تهران پرداختند و براساس آن ،نقش ظرفیت
جذب سازمانی در رابطۀ میان متغیرهای ظرفیت جذب فردی و
عملکرد نوآورانه تأیید شد.
کورنیاوان 1و همکاران ( )2020در پژوهشی با عنوان «از تسهیم
دانش به سوی بهبود عملکرد» به این نکته دست یافتند که رابطۀ
مثبت و معناداری میان ظرفیت جذب و جاهطلبی وجود دارد و
نشان دادند که جاهطلبی و ظرفیت جذب تأثیر مثبت و معناداری
توانایی نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری در
توانایی نوآوری و
در
ِ
ِ
بهبود عملکرد پروژه دارد .هاول ( )2019در مطالعهای با عنوان
«جمعآوری ،ظرفیت جذب و حکمرانی دانش :پیامدهای نوآوری
شرکتهای دولتی و خصوصی در چین» ،دریافت که داشتن
ً
مقادیر نسبتا باالتری از ظرفیت جذب در شرکتها همیشه شرط
کافی غلبه بر موانع شناختی و فناوری برای اعمال نفوذ در منابع
خارجی دانش نیست .دربارۀ نظریههای حکمرانی دانش ،یکی از
توضیحات این یافته این است که اپراتورهای خصوصی و دولتی
رویههای حکمرانی با کیفیت باالتری را توسعه میدهند که
درنهایت توانایی آنها را برای ادغام موفقیتآمیز با منابع خارجی
دانش ،حتی پس از توسعۀ سطوح باالتری از ظرفیت جذب،
ممکن میسازد.
علی و پارک ( )2016معتقدند که جذب و تسهیم دانش
جدید پروژه را به مقابلۀ بهتر با چالشهای فنی و عملیاتی قادر
میسازد .سطح باالیی از جذب و تسهیم دانش جدید ،پروژه را
برای شناسایی ،تجزیهوتحلیل و اولویتبندی بهتر ریسکهای
پروژه توانمند میسازد و بهاینترتیب موجب بهبود عملکرد پروژه
از طریق بهبود مدیریت ریسک میشود.پوپایتون و پوپایتون
( )2016ضمن بررسی رابطۀ همکاری انگیزشی و ظرفیت جذب
دانش و عملکرد پروژه در شرکت خودروسازی چندملیتی در
تایلند ،دریافتند که رابطۀ مثبت و معناداری میان تمامی متغیرها
وجود دارد و همکاری انگیزشی تأثیر ظرفیت جذب در عملکرد
پروژه را در بلندمدت تعدیل میکند.
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پوپایتون و سینگتای )2014( 1با بررسی اثر تعدیلگر روشهای
مدیریت منابع انسانی در رابطۀ بین ظرفیت جذب دانش و
عملکرد پروژه در شرکتهای پروژهمحور ،دریافتند که رابطۀ
معنادار و مثبتی میان نقش تعدیلگری روشهای مدیریت منابع
انسانی ،ظرفیت جذب و عملکرد پروژه وجود دارد .کائو و ژیانگ
( )2012معتقدند که حکمرانی دانش مشتملبر حکمرانی رسمی
و غیررسمی است و نقش اساسی در تسهیم دانش ایفا میکند و
اثر گوانشی نقش میانجی جزئی در رابطۀ میان حکمرانی دانش
غیررسمی و تسهیم دانش و نقش میانجی کامل در رابطۀ میان
حکمرانی رسمی و تسهیم دانش دارد.
لیاو و همکاران ( )2006بیان میکنند که ظرفیت جذب عامل
میانجی تأثیر تسهیم دانش در توانایی نوآوری است و نشان میدهد
که اشتراک دانش تأثیر مثبت و معنیداری در ظرفیت جذب دارد.
برزنن و همکاران ( )2003در پژوهشی با عنوان «مشارکتهای
اجتماعی و مدیریت دانش در محیطهای پروژهای» ،دریافتند که
فرایندهای جذب دانش ،انتقال و یادگیری در محیطهای پروژهای،
متکی بر الگوهای اجتماعی ،شیوهها و فرایندهای گوناگون است
و با تأکید بر ارزش و اهمیت اتخاذ رویکرد مبتنیبر جامعه برای
مدیریت دانش اتفاق میافتد.
 .1-2مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
جهان امروز با چالشهایی مواجه است که از دگرگونیهای حاصل
از پیشرفت علم و گسترش فناوریهای نوین و بهوجودآمدن نیازهای
جدید سازمانی و اجتماعی نشئت میگیرد .یکی از مهمترین آنها،
چالشهای فراروی بخش صنعت خودرو در تولید کاالیی رقابتی و
باکیفیت باالست .دگرگونیهای پدیدآمده در حوزۀ علم و فناوری،
ضمن آنکه افقهای نوینی را فراروی صنعت خودرو گشوده است،
مسئولیتهای جدیدی را نیز بر گردن این بخش نهاده ،همچنین
توقعات مشتریان آن را باال برده است .بخشهای گوناگون شرکت
سایپا یدک و متخصصان آن ،بهمنظور تحقق و تقویت حکمرانی

شرکتی در بخش کسبوکار ،بهویژه بهسبب اجرای حکمرانی دانش،
تاکنون عملکرد و تالشهایی جدی انجام دادهاند؛ زیرا عملکرد از
مهمترین موضوعهای هر سازمان است و تمایل برای بهبود آن،
به تالش در حوزههای پژوهشی بسیاری منجر شده است .حسین
( )2016در مطالعات خود دریافت که حکمرانی دانش و مدیریت
دانش ،عملکرد سازمان را بهبود میبخشد .همچنین پولیاکووسکی
و ژاورنیک ـ ویل )2014( 2تأثیر حکمرانی دانش در جاریشدن
دانش در سازمان و افزایش عملکرد را در تحقیق خود تأیید کردند.
همچنین گفتنی است که برای پاسخگویی به محیط رقابتی،
شرکتها باید خدمات و محصوالت جدید را برای بازارهای نوظهور
و نیز توانمندیهای فعلی خود را برای بازارهای موجود بهکار گیرند
و توانایی انجام سریع و تغییرات مداوم را ،که قابلیت مهمی برای
بقای بلندمدت است ،در خود باال برند .به همین منظور ،مدیران
سازمانها میکوشند با بهرهگیری از فنون متعدد به عملکرد برتر
دست یابند .بنابراین با توجه به تحقیقات ارائهشده و تأیید تأثیر
حکمرانی دانش در بهبود عملکرد در مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش،
در این تحقیق نیز این اثر مستقیم آزمون شد تا با توجه به شرایط سایپا
یدک این اثر بررسی شود .تسهیم دانش موجب کاهش هزینهها،
بهبود عملکرد و بهبود ارائۀ خدمات به مشتریان ،کاهش زمان توسعۀ
محصوالت جدید و کاهش زمان تأخیر در تحویل کاال به مشتریان و
نوآوری میشود (سلمانی جلودار و غالمعلیی1395 ،؛ کشاورزی و
همکاران .)1394 ،زمانی که به ظرفیت جذب دانش اشاره میکنیم،
دانش را دارایی مهم شرکت برای خلق مزیت رقابتی پایدار ،میدانیم.
ً
دانش دارایی پویا ،وابسته و دائما درحال تغییر سازمان است و این
حقیقت وجود دارد که دانش در وهلۀ اول به افراد مربوط است و در
گام بعد به کل سازمان برمیگردد (مرادی و همکاران .)1392 ،پس
تسهیم دانش و ظرفیت جذب ،با توجه به مزایایی که برای سازمانها
در پی دارند ،در قلمرو مکانی این مطالعه نیز بهمنزلۀ متغیرهای مؤثر
در بهبود عملکرد بررسی میشوند ،بنابراین مدل مفهومی تحقیق در
قالب شکل  1ارائه میشود.

فرایندهای اجتماعی

عملکرد پروژه

ظرفیت جذب

تسهیم دانش

حکمرانی دانش

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Ali et al., 2018
2. Poleacovschi and Javernick-Will

				1. Popaitoon and Siengthai
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جدول  :1پرسشنامههای تحقیق

پرسشنامه

منبع

تعداد سؤال

حکمرانی دانش

مرکز آمار کانادا)2001( 1

8

تسهیم دانش

وانگ و وانگ ()2012

10

ظرفیت جذب

پوپایتون و سینگتای ()2014

18

فرایندهای اجتماعی

آ کگون و همکاران ()2005

15

عملکرد پروژه

پوپایتون و سینگتای ()2014

6

 .2-2پرسشهای پژوهش

با توجه به چارچوب نظری بیانشده ،پرسشهای زیر مطرح
میشوند:
 )1آیا حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟
 )2آیا حکمرانی دانش در تسهیم دانش تأثیر دارد؟
 )3آیا تسهیم دانش در ظرفیت جذب تأثیر دارد؟
 )4آیا ظرفیت جذب در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟
 )5آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ میان تسهیم دانش و ظرفیت
جذب نقش تعدیلگری دارند؟
 )6آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین ظرفیت جذب و عملکرد
پروژه نقش تعدیلگری دارند؟
 )7آیا حکمرانی دانش از طریق متغیرهای میانجی تسهیم دانش و
ظرفیت جذب در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

 .3روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری
اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است و از شاخۀ مطالعات میدانی
بهشمار میآید که بهصورت مقطعی اجرا شده است .جامعۀ آماری

این پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی شرکت خدمات پس از فروش
شرکت سایپا یدک 180 ،نفر ،تشکیل میدهند که نمونۀ آماری با
استفاده از جدول مورگان  118نفر تعیین شد .در این پژوهش ،تعداد
 130پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی در بین نمونهها توزیع و
جمعآوری شد و بعد از تعدیل و حذف پرسشنامههای تحلیلناپذیر و
نیز برنگشتن برخی پرسشنامهها ،همان تعداد  118پرسشنامه تحلیل
شد .بهمنظور جمعآوری دادههای تحلیلی ،پرسشنامههای استاندارد
ً
در قالب مقیاس  5رتبهای لیکرت بهکار رفت که از حالت کامال
ً
مخالفم با امتیاز  1تا کامال موافقم با امتیاز  5را شامل میشد .این
پرسشنامه در جدول  1نشان داده شده است.
روایی پرسشنامهها با استفاده از معیارهای روایی صوری و
محتوایی و نیز روایی همگرا و واگرا ،که مختص مدلسازی
معادالت ساختاری است ،بررسی شده ،به علت استفاده از
پرسشنامۀ استاندارد تأیید شد .در تعیین روایی همگرا از روش
روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص سنجش پایایی میانگین
وایارنس استخراجشده ( )AVEاستفاده شد .در تعیین روایی واگرا
از روش فورنر ـ الرکر و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش پایایی
مرکب ( )CRدر کنار آلفای کرونباخ استفاده شد که این موارد در
جدول  2نشان داده شده است.

جدول  :2مقدار پایایی و روایی به تفکیک متغیرها

متغیر

تعداد سؤاالت

0/5 > AVE

آلفای کرونباخ < 0/7

CR < 0/7

روایی واگرا
()DV

حکمرانی دانش

8

0/545

0/881

0/905

0/738

تسهیم دانش

10

0/548

0/843

0/878

0/740

ظرفیت جذب

18

0/539

0/885

0/901

0/734

فرایندهای اجتماعی

15

0/582

0/883

0/902

0/762

عملکرد پروژه

6

0/556

0/731

0/812

0/745
1. Statistics Canada
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جدول  :3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف

متغیر

میانگین

انحراف از معیار

سطح معناداری

وضعیت

حکمرانی دانش

3/084

0/866

0/005

غیرنرمال

تسهیم دانش

3/320

0/701

0/20

نرمال

ظرفیت جذب

3/417

0/584

0/001

غیرنرمال

فرایندهای اجتماعی

3/608

0/653

0/04

غیرنرمال

عملکرد پروژه

3/608

0/797

0/000

غیرنرمال

برای بررسی وضعیت پرسشهای پژوهش ،ابتدا توزیع دادهها
بررسی شد .در جدول  3توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرونف نمایش داده شده است .مقدار سطح معناداری آزمون
کولموگروف اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش ،بهجز تسهیم
دانش ،کمتر از  0/05است؛ بنابراین توزیع متغیرهای پژوهش
غیرنرمال است و درنتیجه برای آزمون پرسشهای پژوهش و مدل
مفهومی تحقیق از نرمافزار  PLSاستفاده شده است.

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4یافتههای توصیفی

اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول  4آمده
است .در جدول  5نیز توصیف آماری پاسخهای نمونههای آماری
به هریک از متغیرهای تحقیق ارائه شده است.

جدول  :4یافتههای توصیفی و اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان

متغیر
تحصیالت

سابقۀ کار
(سال)

پست سازمانی
جنسیت

ابعاد

درصد

فوق دیپلم و کارشناسی

0/28

کارشناسی ارشد

0/52

دکتری

0/20

7-1

0/9

14-8

0/38

21-15

0/35

30-22

0/18

کارشناس

0/67

مدیر

0/33

مرد

%76

زن

%24

جدول  :5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

حکمرانی دانش

3/084

0/866

1/00

5/00

تسهیم دانش

3/320

0/701

1/44

5/00

ظرفیت جذب

3/417

0/584

1/83

4/61

فرایندهای اجتماعی

3/608

0/653

1/60

4/93

عملکرد پروژه

3/608

0/797

1/50

5/00
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 .2-4یافتههای استنباطی پژوهش
در این پژوهش ،برای بررسی تأثیر متغیرها در مدل مفهومی تحقیق
از نرمافزار  Smart-PLSو روش مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شده است .بهاینمنظور ،مدل در دو حالت استاندارد و
معناداری بررسی شده است (شکلهای  2و .)3
در جدول  6و با توجه به شکلهای  2و  ،3ضرایب مسیر به
همراه مقادیر معناداری ( )tگزارش شده است .با استفاده از نتایج
این جدول ،میتوان به بررسی پرسشهای پژوهش پرداخت.
 .3-4برازش کلی مدل

 R2معیاری است که برای متصلکردن بخش اندازهگیری و بخش
ساختاری مدلیابی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشاندهندۀ
تأثیری است که متغیری برونزا در متغیری درونزا میگذارد .در
اینجا نکتۀ ضروری این است که  R2فقط برای سازههای درو نزای
(وابسته) مدل محاسبه شده و درمورد سازههای برونزا مقدار این
معیار صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درو نزای
یک مدل بیشتر باشد ،نشاندهندۀ برازش بهتر مدل است .سه
مقدار  0/33 ،0/19و  0/6ضعیف ،متوسط یا قویبودن مدل
را تعیین میکنند .در این پژوهش مقدار  R2برای سازه 0/475

99

است ،که با توجه به سه مقدار مالک مناسببودن ،برازش مدل
ساختاری را تأیید میکند .برای بررسی برازش مدل کلی از معیار
 GOFاستفاده میشود که سه مقدار  0/01 ،0/25و  ،0/36مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند .این معیار
از طریق رابطۀ  1محاسبه میشود ،ازآنجاکه معیار GOFبرابر
 0/396محاسبه شد ،برازش کلی مدل نیز تأیید میشود.
(رابطۀ )1
یکی از آزمونهای ارزیابی مدل اندازهگیری و ساختاری ،آزمون
بررسی کیفیت آنهاست .کیفیت مدل اندازهگیری با استفاده از
شاخص اشتراک یا روایی متقاطع ( )Cv Comو کیفیت مدل
ساختاری با استفاده از شاخص اعتبار حشو یا افزونگی (Cv
 )Redمحاسبه میشود .نتایج حاصل از این آزمونها ،برای
شاخص روایی متقاطع مقدار  0/35و برای اعتبار افزونگی مقدار
 0/38است که با توجه به مقدار سایر شاخصهای برازش مدل،
ً
تقریبا نشاندهندۀ کیفیت مطلوب مدلهای اندازهگیری و مدل
ساختاری این پژوهش است.

شکل  :2خروجی نرمافزار در حالت استاندارد (مقادیر ضرایب رگرسیونی)

100
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شکل  :3خروجی نرمافزار در حالت معناداری (مقادیر )t

جدول  :6نتایج پرسشهای پژوهش

پرسشها
آیا حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟
آیا حکمرانی دانش در تسهیم دانش تأثیر دارد؟
آیا تسهیم دانش در ظرفیت جذب تأثیر دارد؟
آیا ظرفیت جذب در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟
آیا فرایندهای اجتماعی اثر تسهیم دانش و ظرفیت جذب را تعدیل میکنند؟
آیا فرایندهای اجتماعی اثر ظرفیت جذب بر عملکرد پروژه را تعدیل
میکنند؟

آیا حکمرانی دانش از طریق متغیرهای میانجی تسهیم دانش و ظرفیت جذب
در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

ضریب
رگرسیون
0/323
0/625
0/187
0/462
0/666

معناداری

p-value

وضعیت

2/755
10/326
2/386
3/807
10/054

0/003
0/000
0/001
0/000
0/000

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

-0/120

0/763

0/37

تأیید نشد

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/323

*187.0/462
0/625
0/053

*

0/376

تأیید
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نتیجهگیری
دانش منبعی راهبردی برای اطمینان از موفقیت در مواجهه با
تغییرات و پیچیدگیهای محیطی سازمانها و رویارویی با
رقباست .فرایند حکمرانی دانش از طریق سیاستها و محرکهای
خود برای بهبود همکاری و خلق فرهنگ تسهیم دانش در همۀ
سطوح و چارچوب سازمان عمل میکند؛ بنابراین هر سازمان
باید برای دستیابی به اهداف عملکردی خود از مجموعۀ دانشی
استفاده کند که نزد همۀ کارکنان است .درصورت بهکارنگرفتن
این دانشها و اطالعات ،شکست فعالیتها و پروژههای سازمان
و باالرفتن هزینۀ فرایندهای اجرایی سازمان ـ به علت تکرار
تصمیمهای نادرست و استفادۀ نامطلوب از سوابق تجربی ـ
رخ خواهد داد (رضایی و قراخانی .)1395 ،مهمترین سرمایۀ
سازمانها ،دانش کارکنان آنهاست و حکمرانی دانش میتواند
با یکپارچهسازی سرمایههای دانشی سازمانها در بخشهای
گوناگون و تأثیرگذاری در مفاهیمی مانند تسهیم دانش و ظرفیت
جذب ،عملکرد سازمانها را بهبود بخشد (Hegazy and
 .)Ghorab, 2014این مطالعه نیز با هدف بررسی تأثیر حکمرانی
دانش در عملکرد پروژه با تبیین نقش میانجیگری تسهیم دانش
و ظرفیت جذب و تعدیلگری فرایندهای اجتماعی در شرکت
خدماتپسازفروش سایپا ارائه شد.
ِ
پرسش اول پژوهش با این مضمون که «آیا حکمرانی دانش
در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟» براساس جدول  ،6مقدار ضریب
رگرسیون برابر  0/323و آمارۀ  tبرابر با  2/755و از قدرمطلق
 1/96بیشتر بود ،پس در سطح  0/95اطمینان ،تأثیر مثبت و
معنیدار حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأیید شد .حاکمرانی
دانش شیوهای کارکردی است که به تشکیل نظامی اثرگذار بر
فرایندهای سازمانی ازجمله تسهیم ،تلفیق و خلق دانش منجر
میشود و اهداف سازمان را پشتیبانی و حمایت میکند .حکمرانی
دانش ،با تمرکز بر سازوکارهای سازمانی ،رفتار و تعامالت دانشی
میان کارکنان را جهت میدهد و باعث افزایش عملکرد سازمان
خواهد شد .نتایج این پژوهش درمورد این پرسش با مطالعات
منافی شریفآباد ( ،)1397بقراطی و همکاران (،)1397
محمدی ( )1396و علی و همکاران ( )2016ه مراستاست.
در پرسش دوم پژوهش بیان شد که «آیا حکمرانی دانش در
تسهیم دانش تأثیر دارد؟» .براساس جدول  ،6نتایج تأییدکنندۀ این
پرسش است؛ زیرا مقدار ضریب رگرسیون برابر  ،0/625میزان
آمارۀ  tبرابر با  10 /326است که از قدر مطلق  1/96بیشتر است؛
درنتیجه در سطح  0/95اطمینان اثر مثبت و معنیدار حکمرانی
دانش تسهیم بر دانش تأیید شده است .شیوههای حکمرانی دانش
افزون بر اینکه باعث همکاری میان کارکنان میشود ،امکان تسهیم
دانش را نیز فراهم میکند و موجب تعهد مدیریت برای ترویج
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و تبادل دانش در سازمان میشود .اجرای فرایندهای حکمرانی
دانش رفتارهای تسهیم دانش آشکار و پنهان را در سازمان بیشتر
میکند و موجب انتقال آسان دانش میشود و بهموجب آن ،افزایش
یادگیری سازمانی ـ که نتیجۀ آن بهبود عملکرد سازمان است ـ
بهوجود خواهد آمد .نتایج این پژوهش درمورد این پرسش با
یافتههای کشاورزی و همکاران ( ،)1394کائو و ژیانگ ()2012
و برزنن و همکاران ( )2003مطابقت دارد.
پرسش سوم تحقیق بیان میکند که «آیا تسهیم دانش در ظرفیت
جذب تأثیر دارد؟» .با توجه به جدول  ،6مقدار ضریب رگرسیون
برابر  0/187و میزان آمارۀ  tبرابر با  2/386است ،که از قدر
مطلق  1/96بیشتر بوده ،درنتیجه در سطح  0/95اطمینان اثر
مثبت و معنیدار تسهیم دانش بر ظرفیت جذب تأیید شده است.
شیوههای تسهیم دانش برای بهبود جریان دانش در یک سازمان
اهمیتی حیاتی دارد .تسهیم دانش باعث خلق قابلیت و مهارت
سازمانی خواهد شد و امکان شناسایی ،کسب و جذب دانش
داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد .تسهیم دانش از عوامل
مهم و تأثیرگذار در ظرفیت جذب شناسایی شده است؛ زیرا
موجب ایجاد تبادالت معنیدار کارکنان با هم و با محیط خارج
خواهد شد و درنتیجه جذب دانش را در پی خواهد داشت .نتایج
این پرسش با مطالعات پوپایتون و سینگتای ( ،)2014علی و
همکاران ( ،)2016کورنیاوان و همکاران ( )2020و فیلسوفیان و
اخوان ( )1394مطابقت دارد.
در پرسش چهارم بیان شده که «آیا ظرفیت جذب در عملکرد
پروژه تأثیر دارد؟» براساس جدول  ،6مقدار ضریب رگرسیونی
برابر  0/462و میزان آمارۀ  tبرابر با  3/807است که از قدر
مطلق  1/96بیشتر بوده ،درنتیجه در سطح  0/95اطمینان ،اثر
مثبت و معنیدار ظرفیت جذب بر عملکرد پروژه تأیید شد.
ظرفیت جذب دانش در سازمان کمک میکند که اطالعات
تجزیهوتحلیل پردازش و تفسیرشوند؛ بهگونهایکه میتوان از آن
برای پشتیبانی از اهداف پروژهای استفاده کرد .جذب دانش جدید
و ترکیب آن با دانش موجود به معنی افزایش ظرفیتهای نوآوری
ً
است .ازآنجاکه پروژهها معموال با درجۀ باالیی از عدم قطعیت و
پیچیدگی همراهاند ،ظرفیتهای نوآورانه ،پروژه را به مقابلۀ بهتر
با چالشهای فنی و عملیاتی قادر میکند؛ درنتیجه موجب بهبود
عملکرد کل پروژه میشود .نتایج این پرسش با مطالعات مرادی
و همکاران ( ،)1392پوپایتون و سینگتای ( ،)2014ساجیندا و
پاتچارا ( )2016و هاول ( )2019مطابقت دارد.
در پرسش پنجم بیان شد که «آیا فرایندهای اجتماعی در
رابطۀ بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب نقش تعدیلگر دارد؟» با
توجه به جدول  ،6میزان ضریب رگرسیونی برابر  0/666و مقدار
آمارۀ  tبرابر با  10/054است ،که از قدر مطلق  1/96بیشتر بوده
است؛ درنتیجه در سطح  0/95اطمینان ،تأثیر مثبت و معنیدار
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فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب
تأیید شده است .فرایندهای اجتماعی ُبعد انسانی مدیریت دانش
است که به تعامالت میان افراد منجر خواهد شد .افراد با تعامالت
و ارتباطات میان خود ،به انتقال و دریافت دانش خواهند پرداخت.
فرایندهای اجتماعی باعث اعتماد و همکاری میان کارکنان
سازمان میشود و درنتیجه موجب افزایش تسهیم دانش و ظرفیت
جذب خواهد شد .نتایج این پرسش با مطالعات علی و همکاران
( )2016و آلگوزای و فیلری ( )2010مطابقت دارد.
پرسش ششم بیان شد که «آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین
ظرفیت جذب و عملکرد پروژه نقش تعدیلگر دارد؟» براساس
جدول  ،6میزان آمارۀ  tبرابر با  0/763و از قدر مطلق 1/96
کمتر است؛ درنتیجه این پرسش تأیید نشد .نتایج این پرسش با
یافتههای علی و همکاران ( )2016و آلگوزای و فیلری ()2010
مطابقت ندارد .اصغریان و حسینی ( )1395بیان میکنند که
ظرفیت جذب بر دانش اکتسابشده ،قابلیت همانندسازی،
انتقال دانش و بهرهبرداری از آن در مقاصد تولیدی و تجاری
سازمانها اشاره دارد .حال با توجه به اینکه پاسخ به این سؤال
تأیید نشد ،در مورد این پرسش میتوان گفت که این نقطهضعفی
برای سازمانها بهشمار میآید که نتوانند از ظرفیت پویای کارکنان
خود بهره ببرند تا بهمنظور خود ،یعنی بهرهبرداری و تأثیر در کنش
هرچه بیشتر ظرفیت جذب برای بهبود عملکرد پروژه و دستیابی به
نتایج تولیدی و تجاری آن نائل آیند.
پرسش هفتم پژوهش بیان میکند که «آیا حکمرانی دانش از طریق
متغیرهای میانجی تسهیم دانش و ظرفیت جذب در عملکرد پروژه
تأثیر دارد؟» برای بررسی این پرسش از آزمون بارون و کنی استفاده
شده است .با توجه به اینکه اثر کل برابر با  0/376بیشتر از اثر مستقیم
 0/323است ،درنتیجه پاسخ به این سؤال تأیید شد .حاکمیت دانش
موجب تحریک و پیشبرد تسهیم دانش و ظرفیت جذب در پروژهها
میشود؛ چراکه هدف نهایی حکمرانی دانش بر رفتارهای دانشی
کارکنان سازمان اثرگذاری مطلوب دارد و با ترمیم نارساییها و
تکمیل فرایندهای مدیریت دانش ،عملکرد نهایی سازمانها را افزایش
میدهد .تسهیم دانش باعث افزایش تمایل به بهبود و پیادهسازی
ایدههای جدید میشود و همچنین ظرفیت جذب نیز توانایی و
قابلیتهای تیم پروژه را برای دریافت دانش جدید از محیط خارجی
و داخلی افزایش خواهد داد .درنتیجه تسهیم و ظرفیت جذب باعث
فراهمکردن بستری برای درک اهداف و چالشهای پروژه ،امکان
دسترسی متقابل به اطالعات مناسب از شبکههای دانش خارجی و
داخلی و درنهایت به افزایش عملکرد پروژه منجر خواهد شد.
پیشنهادها
 )1الگوهای ساختار سازمانی اثربخش متناسب با ویژگیهای
پروژهای ،مانند ساختارهای ادهوکراتیک (ادهوکراسی یا ساختارهای

موقت) بهمنظور چابکی سازمانی در خلق ،کسب ،ذخیرهسازی،
انتقال و بهکارگیری دانش در سراسر سازمان و در میان تمامی کارکنان
ارائه شود؛
 )2فرهنگ تسهیم دانش در سخنان و اعمال کارکنان و مدیران
سازمانها جاری شود و همۀ سازمان بپذیرند و به این باور
برسند که حکمرانی دانش اثری عمیق بر عملکرد سازمان خواهد
گذاشت و برای این امر ،باید به عوامل زمینهای تحقق آن توجه
جدی بشود؛
 )3سازمان برای ثبت بهتر دانش پرسنل و بهاشتراکگذاری
آنها ،اقدامهایی را انجام دهد و نظام بانک ذخیرهسازی دانش در
سازمان را بهبود بخشد؛ ازجملۀ این اقدامها ،شکلدهی ذهنیت
مطلوب در کارکنان ،بهکارگیری نظام تشویق و پاداش ،ترغیب افراد
به رویکردهای اجتماعی نقاط قوت و ضعف پروژههایی که در
سازمان انجام شدهاند یا در شرف انجاماند به همراه میزان سود و
زیان برآوردشدۀ هر پروژه برای مطالعۀ پرسنل سازمان به اشتراک
گذاشته شود تا کمکی باشد بهمنظور تسهیم دانش میان اعضای
گروههای متفاوت هر پروژه که این امر بهبود عملکرد سازمانی را
بههمراه دارد؛
 )4با توجه به این مسئله که توانایی جذب دانش بهطور کلی در
تمام کارکنان بهصورت ژنتیکی ثابت نیست و قابلیت یادگیری
و آموزش دارد ،دورههای آموزشی متناسب برای ارتقای توانایی
جذب دانش کارکنان برگزار شود تا عملکرد پروژۀ سازمانی را بهبود
بخشد .با ارائۀ چشمانداز حرفهای ،فرصتهای پیشرفت و ارتقا،
تحسین و قدردانی از کارکنان دانشی ،فراهمکردن شرایط کاری
چالشبرانگیز ،درخواست سطح باالتری از عملکرد از کارکنان
دانشی ،انعطاف در ساعت کاری ،فراهمکردن بستر کارهای
تحقیقاتی ،توسعۀ ارتباط و همبستگی میان همکاران ،مدیران یا
گروههای کاری ،شرایط حفظ و ماندگاری کارکنان دانشی را در
سازمان فراهم سازند؛
 )5دربارۀ محدودیتهای این پژوهش گفتنی است که با توجه به
مضمون حکمرانی دانش و گرهخوردن آن با ویژگیهای رفتاری
و شخصیتی افراد ،حکمرانی دانش میتواند ابعاد و ویژگیهای
پیچیدهتری داشته باشد که این پژوهش به آن نپرداخته است؛
بنابراین نیازمند رویکردی هستیم که ظرفیت جذب و تسهیم
دانش را ،نه فقط در سطح سازمان ،بلکه در سطح افراد آن سازمان
بررسی کند؛ زیرا زمانی که ظرفیت جذب و تسهیم دانش فردی در
سازمان مدنظر قرار میگیرد تئوریهای رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی مطرح میشوند؛
 )6برای جمعآوری دادههای تحلیلی این مطالعه از پرسشنامه
استفاده شده است .ازآنجاکه پرسشنامه ادراک افراد از واقعیت را
ً
میسنجد و معموال ادراک افراد با یکدیگر متفاوت است ،پس

شناسایی عوامل موثر در رابطه میان حکمرانی دانش و عملکرد پروژه

ً
این احتمال را نباید نادیده گرفت که این ادراک کامال با واقعیت
تطبیق پیدا نکند؛ بنابراین محدودیتهای ذاتی پرسشنامه نیز از
محدودیتهای این تحقیق بهشمار میآید که تعمیمپذیری نتایج
را تحتتأثیر قرار میدهد؛
 )7ناتوانی در کنترل عوامل محیطی ممکن است تعمیمپذیری در
مطالعات آماری و ّ
کمی ،ازجمله نتایج این پژوهش را تحتتأثیر
ً
قرار دهد .مثال در بعضی موارد ممکن است که چند نفری با هم
در یک مکان مینشینند و پرسشنامه را تکمیل میکنند تحتتأثیر
دوست خود قرار گیرند و پرسشنامه را مطابق با واقعیت پر نکنند.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله نویسندگان مقاله از مدیران ستادی سایپا یدک و نیز
از افرادی که در پاسخ به پرسشنامهها مشارکت نمودند تشکر و
قدردانی مینمایند.
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Performance; Explaining the Moderating Role of Social Processes and
the Mediating Role of Knowledge Sharing and Absorptive Capacity
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Abstract
Improving project performance represents the efficient use of all organizational resources,
particularly information resources and knowledge management. This is an opportunity for
information sharing to improve the project team›s capacity to learn new knowledge about growth
and success in the project. To investigate the impact of information governance on project efficiency,
this study aims to define and understand social processes› influence as a variable moderator and
information sharing and absorption ability as mediating variables on the relationship between
knowledge management and project efficiency Saipa Yadak Company. This is applied research
whose method of collecting data is descriptive-survey. The study›s statistical population consists
of Saipa after-sales company business managers and workers. Data were collected using five
standard questionnaires, which were randomly distributed amongst the statistical population. To
determine the validity of the questionnaires, formal, material, convergent and divergent methods
were used, and Cronbach›s alpha coefficient and composite reliability were used to determine
the reliability. SPSS and PLS software and the structural equation modeling method were used to
analyze data. Findings showed that information governance had a positive and significant impact
on project performance and knowledge sharing; besides, it confirmed the positive and significant
effect of absorptive capacity on project performance and the moderating role of social processes
in the relationship between knowledge sharing and absorption ability. In contrast, its moderating
position in the relationship was denied. Effective knowledge management allows for the sharing
of knowledge between employees at all levels of the organization. This leads to acquiring relevant
and up-to-date information from outside the organization, raising the confidence of workers in
the organization and colleagues in enforcing knowledge management, raising the organization›s
social capital, and thus enhancing the efficiency of the organization›s projects.
Keywords: Knowledge Governance, Knowledge sharing, Absorptive Capacity, Social Processes,
Project Performance
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