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چکیده
اثربخش از تمامی منابع سازمان، به خصوص منابع دانشی است و حکمرانی  بهبود عملکرد پروژه نشان دهندۀ استفادۀ 
را  پروژه  داده، عملکرد  توسعه  دانش جدید  برای جذب  را  پروژه  تیم  تا ظرفیت  دانش  تسهیم  برای  است  دانش محرکی 
افزایش دهد. این پژوهش با هدف اصلی بررسی تأثیر حکمرانی دانش در عملکرد پروژه، به دنبال شناخت چگونگی تأثیر 
متغیر فرایندهای اجتماعی با نقش تعدیل گر و تسهیم دانش و ظرفیت جذب، به منزلۀ 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 داده ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی شرکت سایپا یدک تشکیل 
می دهند. ابزار گردآوری داده ها پنج پرسشنامۀ استاندارد است که به صورت سادۀ تصادفی میان نمونه های آماری توزیع 
شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از شیوۀ صوری، محتوایی و روایی همگرا و واگرا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای 
کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS و شیوۀ مدل یابی معادالت 
ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد حکمرانی دانش در عملکرد پروژه و تسهیم دانش و تسهیم دانش در 
ظرفیت جذب تأثیر مثبت و معنی  داری دارند. به عالوه تأثیر مثبت و معنی داِر ظرفیت جذب نیز در عملکرد پروژه، و نقش 
تعدیل گری فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب تأیید شد، اما نقش تعدیل گری آن در رابطۀ بین 
ظرفیت جذب و عملکرد پروژه تأیید نشد. برخورداری از حکمرانِی دانشی اثربخش باعث می شود تسهیم دانش در بین 
 سازمان کسب شود، اعتماد کارکنان 

ِ
کارکنان تمامی سطوح سازمان به خوبی اجرا شده، اطالعات الزم و روزآمد از خارج

را به سازمان و همکاران در اجرای مدیریت دانش و افزایش سرمایۀ اجتماعی سازمان افزایش دهد و درنتیجه عملکرد 
پروژه های سازمان را بهبود بخشد.
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مقدمه

پیشرفت  سنجش  عامِل  سازمان  پروژه های  عملکرد  در  بهبود 
یافتن  پی  در  سازمان ها  منظور  این  است؛به  سازمانی  توسعۀ  و 
عموم  خودند.  پروژه های  موفقیت  و  عملکرد  بهبود  برای  راهی 
سازمان ها برای بقا در محیط های رقابتی راهی جز بهبود پروژه های 
باید  باشند  پیش رو  همیشه  می خواهند  که  آن هایی  و  ندارند  خود 
بهبود دهند )طالعی فر و  به گونه ای مستمر  خود و پروژه هایشان را 
همکاران، 1394( .تغییرات سریع و پیچیدگی زیاد از ویژگی های 
و  شرکت ها  کسب وکار،  دنیای  در  است.  تجاری  محیط های 
سازمان ها به دنبال دارایی هایی هستند که بتوانند برای آن ها مزیت 
رقابتی ایجاد کنند و در این میان دو عنصر اساسی دانش و یادگیری 
 .)Liu, 2018( به شمار می آیند رقابتی  عوامل مهم کسب مزیت 
شناسایی دانش اساسی و توانایی بهره برداری از آن چالش اصلی 
پروژه  اعضای گروه  زیرا  به  شمار می آید؛  پروژه محور  سازمان های 
 موقتی اند و گاهی نظام اطالعاتی و فرهنگ پشتیبانی کننده 

ً
معموال

نشده  تشکیل  سازمان،  حافظۀ  به منزلۀ  نگه داری،  و  تسخیر  برای 
پروژه  یک  اتمام  از  بعد  به آسانی،  دانشی  دارایی  درنتیجه  است؛ 
 Lindner and( می رود  دست  از  گروه،  اعضای  متفرق شدن  و 
درحال  پیوسته  که  موفق اند  سازمان هایی  امروزه   .)Wald, 2011
بهبود  برای  ابزاری  را  آن  و  باشند  جدید  دانش  کسب  و  یادگیری 

.)Jelenic, 2011( عملکرد و حفظ مزیت رقابتی خود بسازند
حکمرانِی دانش یکی از اقدامات اساسی سازمان های پروژه محور 
 .)Ali et al., 2018( برای گام نهادن به عرصۀ رقابت جهانی است
چالش های  برخی  علت  به    دانش  حکمرانی  ابزارهای  به کارگیری 
از  استفاده  و  پیچیدگی  قطعیت،  عدم  نظیر  پروژه ها،  در  ذاتی 
است  ضروری  پروژه  عملکرد  بهبود  در  چندرشته ای،  تیم های 
)Bosch-Sijtsema and Henriksson, 2014(. در سازمان های 
پروژه محور، طبیعت پیش بینی ناپذیر و غیرتکراری فعالیت ها امکان 
 Pemsel( می دهد  افزایش  را  پروژه ها  اجرای  نحوۀ  در  خطا  وقوع 
and Wiewiora, 2013(؛ بنابراین مهم ترین چالش این سازمان ها 
به این ترتیب  است؛  عدم  قطعیت  شرایط  تحت  پیچیده  مسئلۀ  حل 
به  است  ممکن  اطالعات  تسهیم  و  اشتراک  اطالعات،  شناسایی 
 Ahern( عامل مهم موفقیت و مزیت رقابتی شرکت ها تبدیل شود
et al., 2013(. حکمرانی دانش ابزاری است که از طریق آن دانش 

 .)Gasik, 2015( جدید پروژه خلق، تسهیم و تلفیق می شود
دانش  ازدست دادن  خطر  در  همواره  پروژه محور  سازمان های 
سازمانشان، متعاقب انحالل پروژه، هستند؛ بنابراین امروزه بحث 
حکمرانی دانش پروژه ها از عمده ترین چالش های این سازمان ها 
حکمرانی  از  مدیریت  تالش های  و  حمایت  اما  می آید،  به شمار 
پایان یافته، قطعه ای گم شده  پروژه های  دانش در طی چرخۀ عمر 
موفقیت  به  دانش  یادگیری  و  اشتراک گذاری  بااین حال،  است. 

درصورت  می شود.  منجر  کسب وکار  عملکرد  بهبود  و  پروژه 
پروژه های  از  کسب شده  تجربه های  دانش،  حکمرانی  نظام  نبود 
قبلی، توانایی بهبود فرایندهای کسب وکار سازمانی در پروژه های 
سازمان های   .)Artto et al., 2011( داشت  نخواهند  را  بعدی 
بشناسند،  را  دانش سازمانی خود  تا  کنند  باید تالش  پروژه محور 
آن را احصا و ذخیره کنند تا در موقع لزوم از آن بهره برداری کنند و 
همچنین نیازهای دانشی خود را بشناسند و از اطالعات و دانش 

 .)Pemsel et al., 2016( جدید به نحو احسن استفاده کنند
یکی از راهبردهای مهم برای موفقیت پروژه ها در سازمان، فرایند 
تسهیم دانش است. تسهیم دانش رابطۀ مثبت با کاهش هزینه های 
قابلیت  تیمی،  پروژه های جدید، عملکرد  تکمیل سریع تر  تولید، 
 .)Duffield and Whitty, 2016( دارد  عملکرد  و  نوآوری 
تسهیم دانش راهبردی اساسی در عرصۀ مدیریت و رهبری سازمان 
و  سازمان ها   .)Cao and Xiang, 2012( است  شده  شناخته 
شرکت ها در محیطی فعالیت می کنند که هر روزه شاهد دانش و 
فناوری های جدیدند، پس صرف اتکا به دارایی های دانشی داخل 
سازمان کافی نیست، بلکه الزم است تا سازمان ها عالوه بر توجه 
به دانش داخلی خود، به دانش جدید و باارزشی که در خارج از 
 .)Peltokorpi, 2017( مرزهای سازمان قرار دارند نیز توجه کنند
ارزشمند سازمان ها،  میراث  برای حفظ  بسیار مهمی  منبع  دانش 
یادگیری فنون جدید، حل مشکالت، خلق مهارت های اصلی و 
و  دانش  تبادل  دانش،  تسهیم  و  است  جدید  موقعیت های  شروع 
مانند  رقابتی  مزیت های  ایجاد  به منظور  سازمان،  در  دانش  خلق 
در  اساسی  دانش  ازآنجاکه  عالوه براین،  است.  فکری  سرمایۀ 
دستیابی به نوآوری مداوم است و چرخۀ عمر دانش، جذب دانش، 
از دانش همگی  استفاده  و  به اشتراک گذاری دانش  توسعۀ دانش، 
ضرورتی استراتژیک برای دستیابی سازمان به بهترین عملکردند 

.)Liao et al., 2007(
ظرفیت جذْب فرایندی است که طی آن، سازمان ها اطالعات 
جدید و مفید را از خارج جمع آوری و تحلیل کرده، به اطالعات 
 .)Fores and Camison, 2016( می کنند  تبدیل  باارزش 
اطالعات  ذخیرۀ  و  جمع آوری  ضمن  جذب  ظرفیت  به عالوه 
سراسر  در  کارکنان  به  را  دانش  این  مؤثر،  به گونه ای  خارجی 
سازمان انتقال می دهد. ظرفیت جذب کمک می کند که شرکت ها 
ارزش ها و فرصت های پنهان و کشف نشده را به درستی شناسایی 
کرده، این فرصت ها را به محصول یا خدمت تبدیل کنند. قابلیت 
جذب کمک می کند که شرکت ها با جذب دانش محیطی بتوانند 
تغییرات را به درستی مدیریت کنند و پاسخ گوی نیازهای محیطی 
دانش  پایگاه  جذب  ظرفیت   .)Chuang et al., 2016( باشند 
موجود را بهبود می بخشد و فعالیت های جدید خلق دانش را، که 
در عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند، تشویق می کند و سازمان ها 
را ترغیب می کند تا محصوالت یا فناوری های اساسی خود را برای 
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مدیریت هرچه بیشتر عملکرد کارمندان خود و مدیریت خالقیت 
.)Liu et al., 2018( آن ها به کار گیرند

و  اجتماعی  فرایندهای  فرم  در  دانش  مدیریت  انسانی  ُبعد 
است.  دانش  مدیریت  نظام  مهم  مؤلفۀ  افراد،  بین  تعامالت 
دانش  مدیریت  فرایند  با  نزدیکی  ارتباط  اجتماعی  فرایندهای 
ترکیب  و  مبادله  را  دانش   افراد  اجتماعی،  فرایندهای  در  دارند. 
خواهند کرد که درنهایت درون سازی شده، بهبود تسیهم و جذب 
از  آموختن  پی خواهد شد.  در  را  پروژه  افزایش عملکرد  و  دانش 
سازمان،  داده ای  پایگاه  در  دانش  ذخیرۀ  و  گذشته  فعالیت های 
به منظور استفاده در آینده، زمانی در یادگیری سازمانی و موفقیت 
پروژه ها مؤثر خواهد بود که مدیریت دانش را فرایندی اجتماعی 
و  خالقیت   .)Duffield and Whitty, 2016( بگیریم  درنظر 
نوآوری در سازمان ها نیازمند ترکیبی از انواع گوناگون دانش است 
و بازیگران متنوع دارد و فرایندهای اجتماعی چنین همگرایی ای را 
است   خارجی 

ً
اساسا که  فکری،  این سرمایۀ  امکان پذیر می کند. 

زیرا  می رود؛  به شمار  اجتماعی  سرمایۀ  دارد،  رابطه ای  ماهیتی  و 
تشکیل  اطراف  با محیط  که سازمان  روابطی  اجتماعِی  در شبکۀ 
تعبیه شده است )Martínez‐Cañas et al., 2012(؛  می دهد 
تسهیل  را  دانش  انتقال  قوی،  اجتماعی  فرایندهای  بنابراین وجود 
گسترش  سازمان  فعالیت های  اجرای  در  را  نوآوری  و  می کند 

 .)Alguezaui and Filieri, 2010( می دهد
در  دانش  حکمرانی  که  دریافت  می توان  بیان شده  مطالب  از 
مطالعه،  این  مکانی  قلمرو  در  نیز  و  پروژه محور  سازمان های 
شرکت سایپا یدک، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا پراکندگی و ماهیت 
موقتی پروژه ها، در کنار ارزش های متمایز و فرایندهای یادگیری 
و  انعطاف پذیری  پویایی،  نیازمند  جاری،  متفاوِت  دانشی  و 
چابکی به منظور رقابت با رقبای داخلی و خارجی است. شرکت 
سایپا یدک، به منظور تدارک و تأمین قطعات یدکی و ارائۀ خدمات 
 پس ازفروش به خودروهای تولیدی شرکت سایپا و جلب رضایت 
تشکیل  نیازمند  مهم  این  است.  فعالیت  درحال  مشتریان، 
شبکه ای وسیع و هماهنگ برای ارائۀ کارا و اثربخش قطعات و 
تولیدی است  به مشتریان است. خدمت ثمرۀ فعالیتی  خدمات 
و تأثیر آن همانا تغییر وضعیت یا موقعیت ذی نفع است. دانائی 
یدک  سایپا  شرکت  در  خدمات  ارائۀ  که  است  آن  بر   )1398(
نیازمند تعریف پروژه ای متفاوتی است؛ زیرا نوع و شیوۀ ارائۀ آن ها 
خدمات  ارائۀ  از  می توان   

ً
مثال می کند،  تغییر  شرایط  به  توجه  با 

همچنین  و  تابستانی،  مسافرت های  برای  ویژه   پس ازفروِش 
توسعۀ  پروژه های  نیز  و  سال  آخر  ویژۀ  خدمات  ارائۀ  و  بازدید 
فعالیت ها  این  که  برد  نام  قطعات،  بخش  در  به ویژه  محصول، 
نیازمند تدوین پروژه های متفاوت است و اجرای آن ها، با توجه 
به شرایط، متفاوت است. اجرای این پروژه ها با مشارکت کارکنان 
و پیاده سازی فرایند تسهیم دانش شروع می شود و ضمن استمرار 

در  تا  می شود  بازنگری  روز،  نیازمندی های  به  توجه  با  دائمی، 
انجام پروژه های آتی سازمان از آن بهره برداری شود. با توجه به 
مطالب بیان شده می توان این ادعا را مطرح کرد که شرکت سایپا 
یدک، در اجرای برخی فعالیت های خود، سازمانی پروژه محور 

است. 
سایه  ایران  خودرو  صنعت  بر  تحریم ها  اخیر،  سال های  در 
افکنده، توسعۀ همگامی و رقابت آن را با رقبای خارجی با چالشی 
جدی مواجه ساخته است. بااین حال گفتنی است که تالش های 
محصوالت  تولید  برای  گذشته،  دهه های  در  یدک  سایپا  شرکت 
این  برای  دانشی عظیم  به خلق  با شرکای خارجی،  در همکاری 
در  فرایندها  شناسایی  با  شرکت  این  است.  شده  منجر  شرکت 
اکثر حوزه های سازمانی، مانند منابع انسانی، مالی و بازرگانی و 
برنامه ریزی، توانسته است رویه ها را بهبود بخشد و با استفادۀ بهتر 
و جاری شدن  رویه های سازمانی  از طریق  و هم افزایی،  منابع  از 
فناوری  با  تخصصی  شرکت های  تأسیس  و  هولدینگی  تفکر 
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 پیاده سازی حکمرانی دانش گام بردارد )همان(. 
ناگزیر  یدک  سایپا  شرکت  رقابتی،  مزیت  افزایش  به منظور 
و  تسهیم  به  توجه  و  دانش  حکمرانی  فرایندهای  پیاده سازی  به 
بتواند  تا  است  و خارجی  داخلی  از محیط  دانش جدید  جذب 
نقش مؤثری در عملکرد این شرکت داشته باشد؛ بنابراین هدف 
یادگیری  و  دانشی  فرایندهای  بهبود  و  شناخت  مطالعه،  این  از 
سازمانی و اجرای فرایندهای پارادایم حکمرانی دانش و پاسخ به 
این سؤال هاست: »حکمرانی دانش چه تأثیری در عملکرد پروژه 
و  دانش  تسهیم  میانجی  متغیرهای  دارد؟  یدک  سایپا  در شرکت 
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 می کند؟«

1. مبانی نظری پژوهش

1-1. حکمرانی دانش
تسهیم  فرایندهای  برای  مسیری  و  دستورالعمل  دانش  حکمرانی 
گستردۀ  اهداف  با  را  آن ها  که  پروژه  هاست  چارچوب  در  دانش 
و   )Smeit and Loumba, 2008( می کند  همسو  سازمان ها 
دوایر،  برحسب  نظیر تخصیص  دانش،  تسهیم  موانع  ضمن حذف 
به توسعۀ ساختارهای سازمانی مشارکتی و ارائۀ محرک برای تسهیل 
ازاین رو  )Pinho et al., 2012(؛  می کند  کمک  دانش  تسهیم 
حکمرانی دانش محرکی به شمار می رود برای تسهیم دانش هدفمند 
و  سازمانی  ساختارهای  نظیر  رسمی،  گوناگون  سازوکار های  راه  از 
رهبری  کمیته های  نظیر  رابطه ای،  سازوکار های  پاداش،  نظام های 
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به شکل فن و مهارت، فعالیت های برتر و دانش ویژه به دست می آورند 
)سینایی و همکاران، 1396(.

1-3. ظرفیت جذب
شرکت ها به منظور تثبیت برتری در رقابت و بهبود عملکرد، به شدت 
فعالیت  اصلی  محور  زیرا  جدیدند؛  اطالعات  و  دانش  نیازمند 
در  زیادی  تغییرات  که  است  دانش  مبتنی بر  شرکت ها  از  بسیاری 
و  اطالعات  جذب   .)Xia and Roper, 2016( می دهد  رخ  آن 
دانش نقش مهمی در سازمان ایفا می کند. توانایی و قابلیت جذب 
و  عملکرد  در  دانش،  انتقال  و  ذخیره  کسب،  نظر  از  اطالعات، 
در  اساسی  عوامل  ازجمله  یادگیری  و  است  مؤثر  بسیار  یادگیری 
)Tzokas et al., 2015(. ظرفیت  است  سازمان  عملکرد  بهبود 
جمع آوری  خارج  محیط  از  که  دارد  اشاره  اطالعاتی  به  جذب 
و  محیط  از  اطالعات  دریافت  توانایی  جذب  ظرفیت  می شوند. 
قابلیت  به منزلۀ  که می تواند  یا سازمان است  فرد  در حافظۀ  ذخیره 
تعیین،  برای  و  تبدیل کند  فرایندهای کاری  به  را  آن  ذاتی سازمان، 
 Thomas and( شبیه سازی و استفاده از دانش خارجی به کار گیرد
قابلیت های  موضوع  در  جذب  ظرفیت  مفهوم   .)Wood, 2014
پویا مطرح می شود که از نظریۀ تکاملی بنگاه ها نشئت گرفته است. 
این توانایی، که سازمان ها را در برابر تغییرات در محیط کسب وکار 
قادر به پاسخ گویی می کند، برای فرایند نوآوری در سازمان ها بسیار 
ضروری و عامل مهم مزیت رقابتی است که عملکرد سازمان ها را 
 .)Comisón and Forés, 2010( در قیاس با رقبا افزایش می دهد
ظرفیت جذب دارایی سازمانی و خصیصه ای است که از یک سو، 
تعیین کنندۀ الگوی جست وجوی دانِش شرکت از پایگاه های دانشی 
موجود است و از سوی دیگر، بیانگر رفتار اکتشافی در مقابل رفتار 
)محمدی  است  نوآوری  توسعۀ  جویای  سازمان های  بهره برداری 

الیاسی و همکاران، 1389(.

1-4. فرایندهای اجتماعی
فرایندهای اجتماعی سازوکاری است که به موجب آن، افراد دانشی 
ضمنی  را مبادله و ترکیب کرده، ارتباط نزدیکی با مدیریت دانش 
برقرار می کنند )Stephens and Carmeli, 2016(؛ همچنین به 
شیوه هایی اشاره دارد که موجب تسهیل خلق سرمایۀ اجتماعی در 
فرایندها می توانند  این  یا سازمانی ویژه می شود.  چارچوب گروه 
و  کنند  کمک  اجتماعی  تعامالت  فراوانی  و  شدت  افزایش  به 
فرصت های بیشتری برای مبادلۀ دانش در اختیار کارکنان بگذارند 
اشکال  به  اجتماعی  فرایندهای   .)Yli-Renko et al., 2001(
و  گوناگون  دیدگاه های  از  و  دانش  مدیریت  منابع  در  گوناگون 
 Martínez-Cañas et al.,( بررسی شده اند  زمینه های وسیعی 
نیز  دانش  مدیریت  فرایندهای  اجتماعی  ابعاد  بر  کید  تأ  .)2012
 Holzmann,( روندی نوظهور در تحقیقات مدیریت پروژه است
2013(. فرایندهای اجتماعی بر چهار فرایند، یعنی آشنایی، ارتباط، 

و  اعتماد  نظیر  و سازوکار های غیررسمی،  کارشناسی  و هیئت های 
حکمرانی  همچنین   .)Pemsel et al., 2016( سازمانی  فرهنگ 
دانش مجموعۀ قواعد رسمی و غیررسمی است که راه وروش هدایت 
و مشارکت در فرایندهای دانشی را، ازجمله خلق، تسهیم، نگه داری 
 Van Kerkhoff and Pilbeam,( دانش شکل می دهد  کاربرد  و 
2017( یا به عبارتی حکمرانی دانش انتخاب مجموعه ساختارها و 
اهداف  و  جهت گیری ها  با  هم راستا  قادرند  که  است  سازوکارهایی 
اثر  مطلوب  سطح  بر  دانشی  فرایندهای  روند  بر  سازمان،  اساسی 
ظرفیت  سازمان دهی   .)1397 همکاران،  و  )بقراطی  بگذارند 
سه  در  موجود  توانایی  شامل  پروژه ها  موفق  اجرای  در  سازمان ها 
سطح  سه  این  می گیرد.  شکل  دانش  حکمرانی  شبکه  یک   

ِ
سطح

شبکه(،  در  افراد  )شایستگی های  شخصی  سطح  از:  عبارت  اند 
سطح رابطه یا اجتماعی )سرمایۀ اجتماعی، اعتماد متقابل و روابط 
مشترک میان آن ها( و سطح سازمانی یا نهادی )سرمایۀ نهادی، یعنی 
ترتیب ها و مقررات سازمانی که امکان تعامل، همکاری و هماهنگی 

 .)Van Buuren, 2009( )را فراهم می آورد

1-2. تسهیم دانش
فرایندهای  طریق  از  صریح  دانش  مبادلۀ  فرایند  دانش  تسهیم 
اطالعات  انتقال  به  ضمنی  به  گونه ای  که  است  مشارکتی  و  اجتماعی 
تفسیر  به  منوط  و  دارد  اشاره  خاص  حوزه ای  در  چارچوب بندی شده 
به  دانش  تسهیم   .)Krstić and Petrović,  2012( است  گیرنده 
کمک ابزارهای میان فردی مستقیم، نظیر گفت و گوی رودررو یا تلفنی 
و نیز ابزارهای فناوری اطالعات، نظیر ایمیل یا در چارچوب جوامع 
دانش  بهبود جریان  برای  دانش  آنالین رخ می دهد. شیوه های تسهیم 
زیرا  )Bakker et al., 2011(؛  دارند  حیاتی  اهمیتی  سازمان ها  در 
زمینه ساز ضروری خلق دانش، یادگیری سازمانی و توسعۀ ساختارهای 
سازمانی مشارکتی اند. فرایند تسهیم دانش موجب افزایش تمایل برای 
Pin� شد  خواهد  کارکنان  میان  جدید  نظریات  پیاده سازی  و  )بهبود 
کاری  در محیط های  دانش  تسهیم  فعالیت های   .)ho et al., 2012
رایج ترند؛ چراکه دانش می تواند به آسانی جذب، تدوین و منتقل شود. 
و  راهنما  کتاب های  رسمی،  زبان  سازمان ها،  بر  حاکم  سازوکارهای 
انگیزۀ  و  دانش اند  تسهیم  برای  ابزارهایی  اطالعات،  فناوری  استقرار 
می دهند  افزایش  دانش  تسهیم  در  مشارکت  و  تعامل  برای  را  کارکنان 
)Huang et al., 2010(.  دانشمندان بر این باورند که تسهیم دانش 
فرایند فعل و انفعال متقابل میان دانش ضمنی و دانش صریح است؛ 
 Lee( به نحوی که این فرایند به توسعۀ خالقیت دانشی منجر می شود
 در سازمان یا میان سازمان های گوناگون 

ً
et al., 2011(. دانش دائما

فرایندها  تمامی  بتوان  آنکه  بدون  می یابد،  انتقال  و  می شود  تسهیم 
رقابت پذیری   به  که  را  موضوع هایی  دانش  تسهیم  کرد.  مدیریت  را 
مربوط اند در سازمان ها رشد می دهد و به خلق دانش کمک می کند؛ 
زیرا سازمان ها منابع ارزشمند را از دانِش استخراج نشده و ناشناخته، 
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کید می کنند. فرایندهای اجتماعی به کمک این  نزدیکی و اعتماد تأ
چهار فرایند، محیطی مؤثر برای انتقال دانش در پروژه ها، برخالف 
 )Neves et al., 2014( فراهم می کنند ،ICT نظام های مبتنی بر
و به شکل چشمگیری اثربخشی شیوه های تسهیم دانش و تسهیل 
می بخشند  بهبود  را  سازمانی  واحدهای  میان  اطالعات  جریان 

 .)Tsai, 2001(

1-5. عملکرد پروژه
با  پروژه  پیامدها و خروجی های  به میزان مطابقت  پروژه  عملکرد 
اهداف بودجه، زمان بندی، مشخصات عملیاتی و فنی و درنهایت 
 Popaitoon and( دارد  اشاره  مشتری  کسب وکار  نیازهای 
یا  و  افراد عادی  اولین شاخصی است که  و   )Siengthai, 2014
متخصصان در ارزیابی موفقیت یا شکست هر پروژه مد نظر قرار 
منابع  از  درست  استفادۀ  و  به کارگیری  نشان دهندۀ  زیرا  می دهند؛ 
است )Ali and Park, 2016(. سطح باالی تسهیم دانش موجب 
با  آن  ترکیب  و  جدید  دانش  جذب  برای  پروژه  تیم  ظرفیت  بهبود 
خواهد  پروژه  عملکرد  افزایش  معنی  به  که  می شود  موجود  دانش 
بود )Khan et al., 2013(. نکتۀ مهم در عملکرد پروژه، تفاوت 
در  آن ها  مدیریت  شیوۀ  تفاوت  درنتیجه  و  پروژه ها  ویژگی های 
حوزه های گوناگون مانند پروژه های زیرساخت، فناوری اطالعات، 
ارزیابی  برای  اختصاصی  نرم افزارهای  توسعۀ  و  دانش  مدیریت 
عملکرد هر نوع پروژه است. امروزه نحوۀ عملکرد و مدیریت هر 
پروژه مزیت رقابتی آن به شمار می رود و می تواند عامل پیروزی یا 

شکست آن باشد )صفری و همکاران، 1395(. 

2. پیشینۀ پژوهش

شده  انجام  گوناگونی  تحقیقات  پژوهش  این  موضوع  حوزۀ  در 
است که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره می شود:

منافی شرف آباد )1397( معتقد است که فرایند مدیریت دانش 
تأثیر  پروژه محور  سازمان های  در  پروژه  عملکرد  اثربخشی  در 
به طراحی  و همکاران )1397(  بقراطی  دارد.  معناداری  و  مثبت 
پروژه محور  سازمان های  در  دانش  حکمرانی  مفهومی  چارچوب 
ساختار،  فرایند،  هدف،  مقولۀ  شش  شامل  مدلی  و  پرداختند 
سازوکار،  بافتار  و رویکرد ارائه دادند. محمدی )1396( نیز در 
پژوهشی به بررسی رابطۀ مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در 
پرداخت  لرستان  پتروشیمی  شرکت  در  پروژه محور  سازمان های 
رابطۀ  سازمانی  عملکرد  و  دانش  مدیریت  میان  که  داد  نشان  و 
مستقیم و معناداری وجود دارد. او دریافت که مدیران باید به دنبال 
فراهم کردن محیطی صمیمی و معتمد همراه با ارتباط های مفید و 
سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش 

را فراهم آورند.
بر  دانش  تسهیم  که  دریافتند   )1394( همکاران  و  کشاورزی 

همچنین  دارد.  مثبت  تأثیر  سازمان  عملکرد  و  نوآوری  یادگیری، 
تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری در عملکرد مالی و تسهیم دانش 
نهان تأثیر قوی تری در عملکرد عملیاتی دارد. فیلسوفیان و اخوان 
)1394( در 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 
 چشمگیری در 

ً
رفتار دارد. همچنین اشتراک دانش به میزان نسبتا

عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد. مرادی و همکاران )1392( به 
بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش در عملکرد نوآورانۀ سازمان های 
داروسازی و بیمه در تهران پرداختند و براساس آن، نقش ظرفیت 
و  میان متغیرهای ظرفیت جذب فردی  رابطۀ  جذب سازمانی در 

عملکرد نوآورانه تأیید شد.
کورنیاوان1 و همکاران )2020( در پژوهشی با عنوان »از تسهیم 
دانش به سوی بهبود عملکرد« به این نکته دست یافتند که رابطۀ 
و  دارد  و جاه طلبی وجود  میان ظرفیت جذب  معناداری  و  مثبت 
نشان دادند که جاه طلبی و ظرفیت جذب تأثیر مثبت و معناداری 
در توانایِی نوآوری و توانایِی نوآوری تأثیر مثبت و معنی داری در 
با عنوان  پروژه دارد. هاول )2019( در مطالعه ای  بهبود عملکرد 
»جمع آوری، ظرفیت جذب و حکمرانی دانش: پیامدهای نوآوری 
داشتن  که  دریافت  چین«،  در  خصوصی  و  دولتی  شرکت های 
 باالتری از ظرفیت جذب در شرکت ها همیشه شرط 

ً
مقادیر نسبتا

کافی غلبه بر موانع شناختی و فناوری برای اعمال نفوذ در منابع 
خارجی دانش نیست. دربارۀ نظریه های حکمرانی دانش، یکی از 
توضیحات این یافته این است که اپراتورهای خصوصی و دولتی 
که  می دهند  توسعه  را  باالتری  کیفیت  با  حکمرانی  رویه های 
درنهایت توانایی آن ها را برای ادغام موفقیت آمیز با منابع خارجی 
جذب،  ظرفیت  از  باالتری  سطوح  توسعۀ  از  پس  حتی  دانش، 

ممکن می سازد.
دانش  تسهیم  و  جذب  که  معتقدند   )2016( پارک  و  علی 
قادر  و عملیاتی  فنی  با چالش های  بهتر  مقابلۀ  به  را  پروژه  جدید 
پروژه را  از جذب و تسهیم دانش جدید،  باالیی  می سازد. سطح 
ریسک های  بهتر  اولویت بندی  و  تجزیه وتحلیل  شناسایی،  برای 
پروژه توانمند می سازد و به این ترتیب موجب بهبود عملکرد پروژه 
پوپایتون  و  می شود.پوپایتون  ریسک  مدیریت  بهبود  طریق  از 
)2016( ضمن بررسی رابطۀ همکاری انگیزشی و ظرفیت جذب 
در  چندملیتی  خودروسازی  شرکت  در  پروژه  عملکرد  و  دانش 
تمامی متغیرها  میان  رابطۀ مثبت و معناداری  تایلند، دریافتند که 
وجود دارد و همکاری انگیزشی تأثیر ظرفیت جذب در عملکرد 

پروژه را در بلندمدت تعدیل می کند.

1. Kurniawan
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شرکتی در بخش کسب وکار، به ویژه به سبب اجرای حکمرانی دانش، 
تاکنون عملکرد و تالش هایی جدی انجام داده اند؛ زیرا عملکرد از 
آن،  بهبود  برای  تمایل  و  است  سازمان  هر  موضوع های  مهم ترین 
بسیاری منجر شده است. حسین  پژوهشی  به تالش در حوزه های 
)2016( در مطالعات خود دریافت که حکمرانی دانش و مدیریت 
دانش، عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. همچنین پولیاکووسکی 
جاری شدن  در  دانش  حکمرانی  تأثیر   )2014( ویل2  ـ  ژاورنیک  و 
دانش در سازمان و افزایش عملکرد را در تحقیق خود تأیید کردند. 
رقابتی،  محیط  به  پاسخ گویی  برای  که  است  گفتنی  همچنین 
شرکت ها باید خدمات و محصوالت جدید را برای بازارهای نوظهور 
و نیز توانمندی های فعلی خود را برای بازارهای موجود به کار گیرند 
برای  قابلیت مهمی  که  را،  مداوم  تغییرات  و  انجام سریع  توانایی  و 
مدیران  منظور،  به همین  برند.  باال  در خود  بلندمدت است،  بقای 
برتر  عملکرد  به  متعدد  فنون  از  بهره گیری  با  می کوشند  سازمان ها 
تأثیر  تأیید  و  ارائه شده  تحقیقات  به  توجه  با  بنابراین  یابند.  دست 
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 
هزینه ها،  کاهش  موجب  دانش  تسهیم  شود.  بررسی  اثر  این  یدک 
بهبود عملکرد و بهبود ارائۀ خدمات به مشتریان، کاهش زمان توسعۀ 
محصوالت جدید و کاهش زمان تأخیر در تحویل کاال به مشتریان و 
نوآوری می شود )سلمانی جلودار و غالمعلیی، 1395؛ کشاورزی و 
همکاران، 1394(. زمانی که به ظرفیت جذب دانش اشاره می کنیم، 
دانش را دارایی مهم شرکت برای خلق مزیت رقابتی پایدار، می دانیم. 
 درحال تغییر سازمان است و این 

ً
دانش دارایی پویا، وابسته و دائما

حقیقت وجود دارد که دانش در وهلۀ اول به افراد مربوط است و در 
گام بعد به کل سازمان برمی گردد )مرادی و همکاران، 1392(. پس 
تسهیم دانش و ظرفیت جذب، با توجه به مزایایی که برای سازمان ها 
در پی دارند، در قلمرو مکانی این مطالعه نیز به منزلۀ متغیرهای مؤثر 
در بهبود عملکرد بررسی می شوند، بنابراین مدل مفهومی تحقیق در 

قالب شکل 1 ارائه می شود.

پوپایتون و سینگتای1 )2014( با بررسی اثر تعدیل گر روش های 
و  دانش  جذب  ظرفیت  بین  رابطۀ  در  انسانی  منابع  مدیریت 
رابطۀ  که  دریافتند  پروژه محور،  شرکت های  در  پروژه  عملکرد 
منابع  مدیریت  روش های  تعدیل گری  نقش  میان  مثبتی  و  معنادار 
انسانی، ظرفیت جذب و عملکرد پروژه وجود دارد. کائو و ژیانگ 
)2012( معتقدند که حکمرانی دانش مشتمل بر حکمرانی رسمی 
ایفا می کند و  و غیررسمی است و نقش اساسی در تسهیم دانش 
دانش  حکمرانی  میان  رابطۀ  در  جزئی  میانجی  نقش  گوانشی  اثر 
میان  رابطۀ  در  کامل  میانجی  نقش  و  دانش  تسهیم  و  غیررسمی 

حکمرانی رسمی و تسهیم دانش دارد.
لیاو و همکاران )2006( بیان می کنند که ظرفیت جذب عامل 
میانجی تأثیر تسهیم دانش در توانایی نوآوری است و نشان می دهد 
که اشتراک دانش تأثیر مثبت و معنی داری در ظرفیت جذب دارد. 
عنوان »مشارکت های  با  پژوهشی  در   )2003( و همکاران  برزنن 
اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه ای«، دریافتند که 
فرایندهای جذب دانش، انتقال و یادگیری در محیط های پروژه ای، 
متکی بر الگوهای اجتماعی، شیوه ها و فرایندهای گوناگون است 
کید بر ارزش و اهمیت اتخاذ رویکرد مبتنی بر جامعه برای  و با تأ

مدیریت دانش اتفاق می افتد.

2-1. مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که از دگرگونی های حاصل 
از پیشرفت علم و گسترش فناوری های نوین و به وجودآمدن نیازهای 
جدید سازمانی و اجتماعی نشئت می گیرد. یکی از مهم ترین آن ها، 
چالش های فراروی بخش صنعت خودرو در تولید کاالیی رقابتی و 
باکیفیت باالست. دگرگونی های پدید آمده در حوزۀ علم و فناوری، 
ضمن آنکه افق های نوینی را فراروی صنعت خودرو گشوده است، 
همچنین  نهاده،  بخش  این  گردن  بر  نیز  را  جدیدی  مسئولیت های 
باال برده است. بخش های گوناگون شرکت  توقعات مشتریان آن را 
حکمرانی  تقویت  و  تحقق  به منظور  آن،  متخصصان  و  یدک  سایپا 

حکمرانیدانشتسهیمدانشظرفیتجذبعملکردپروژه

فرایندهایاجتماعی

)Ali et al., 2018(شکل1:مدلمفهومیپژوهش

1. Popaitoon and Siengthai    2. Poleacovschi and Javernick-Will



97 شناسایی عوامل موثر در رابطه میان حکمرانی دانش و عملکرد پروژه

2-2. پرسش های پژوهش
مطرح  زیر  پرسش های  بیان شده،  نظری  چارچوب  به  توجه  با 

می شوند:

1( آیا حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

2( آیا حکمرانی دانش در تسهیم دانش تأثیر دارد؟

3( آیا تسهیم دانش در ظرفیت جذب تأثیر دارد؟

4( آیا ظرفیت جذب در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

5( آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ میان تسهیم دانش و ظرفیت 
جذب نقش تعدیل گری دارند؟

6( آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین ظرفیت جذب و عملکرد 
پروژه نقش تعدیل گری دارند؟

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

3. روش تحقیق
گردآوری  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 
اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی است و از شاخۀ مطالعات میدانی 
به شمار می آید که به صورت مقطعی اجرا شده است. جامعۀ آماری 

این پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی شرکت خدمات پس از فروش 
با  آماری  نمونۀ  که  می دهند  تشکیل  نفر،   180 یدک،  سایپا  شرکت 
استفاده از جدول مورگان 118 نفر تعیین شد. در این پژوهش، تعداد 
130 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی در بین نمونه ها توزیع و 
جمع آوری شد و بعد از تعدیل و حذف پرسشنامه های تحلیل ناپذیر و 
نیز برنگشتن برخی پرسشنامه ها، همان تعداد 118 پرسشنامه تحلیل 
شد. به منظور جمع آوری داده های تحلیلی، پرسشنامه های استاندارد 
 
ً
کامال حالت  از  که  رفت  به کار  لیکرت  رتبه ای   5 مقیاس  قالب  در 
 موافقم با امتیاز 5 را شامل می شد. این 

ً
مخالفم با امتیاز 1 تا کامال

پرسشنامه در جدول 1 نشان داده شده است.
و  صوری  روایی  معیارهای  از  استفاده  با  پرسشنامه ها  روایی 
مدل سازی  مختص  که  واگرا،  و  همگرا  روایی  نیز  و  محتوایی 
از  استفاده  علت  به  شده،  بررسی  است،  ساختاری  معادالت 
روش  از  همگرا  روایی  تعیین  در  شد.  تأیید  استاندارد  پرسشنامۀ 
میانگین  پایایی  تعیین شاخص سنجش  به روش  روایی تشخیصی 
وایارنس استخراج شده )AVE( استفاده شد. در تعیین روایی واگرا 
از روش فورنر ـ الرکر و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش پایایی 
مرکب )CR( در کنار آلفای کرونباخ استفاده شد که این موارد در 

جدول 2 نشان داده شده است.

تعدادسؤالمنبعپرسشنامه

8مرکز آمار کانادا1 )2001(حکمرانی دانش

10وانگ و وانگ )2012(تسهیم دانش

18پوپایتون و سینگتای )2014(ظرفیت جذب

کگون و همکاران )2005(فرایندهای اجتماعی 15آ

6پوپایتون و سینگتای )2014(عملکرد پروژه

جدول1:پرسشنامههایتحقیق

1. Statistics Canada

CR < 0/7آلفایکرونباخ> AVE 0/7 < 0/5 تعدادسؤاالتمتغیر
رواییواگرا

)DV(

80/5450/8810/9050/738حکمرانی دانش

100/5480/8430/8780/740تسهیم دانش

180/5390/8850/9010/734ظرفیت جذب

150/5820/8830/9020/762فرایندهای اجتماعی 

60/5560/7310/8120/745عملکرد پروژه

جدول2:مقدارپایاییورواییبهتفکیکمتغیرها
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وضعیتسطحمعناداریانحرافازمعیارمیانگینمتغیر

غیرنرمال3/0840/8660/005حکمرانی دانش

نرمال3/3200/7010/20تسهیم دانش

غیرنرمال3/4170/5840/001ظرفیت جذب

غیرنرمال3/6080/6530/04فرایندهای اجتماعی

غیرنرمال3/6080/7970/000عملکرد پروژه

جدول3:نتایجآزمونکولموگروفاسمیرنف

درصدابعادمتغیر

تحصیالت

0/28فوق دیپلم و کارشناسی

0/52کارشناسی ارشد

0/20دکتری

سابقۀ کار

)سال(

7-10/9

14-80/38

21-150/35

30-220/18

پست سازمانی
0/67کارشناس

0/33مدیر

جنسیت
76%مرد

24%زن

جدول4:یافتههایتوصیفیواطالعاتجمعیتشناختیپاسخدهندگان

جدول5:آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

ینانحرافمعیارمیانگینمتغیر ینکمتر بیشتر

3/0840/8661/005/00حکمرانی دانش

3/3200/7011/445/00تسهیم دانش

3/4170/5841/834/61ظرفیت جذب

3/6080/6531/604/93فرایندهای اجتماعی 

3/6080/7971/505/00عملکرد پروژه

داده ها  توزیع  ابتدا  پژوهش،  پرسش های  وضعیت  بررسی  برای 
بررسی شد. در جدول 3 توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 
آزمون  معناداری  سطح  مقدار  است.  شده  داده  نمایش  اسمیرونف 
تسهیم  به جز  پژوهش،  متغیرهای  تمامی  برای  اسمیرنف  کولموگروف 
پژوهش  متغیرهای  توزیع  بنابراین  است؛   0/05 از  کمتر  دانش، 
مدل  و  پژوهش  پرسش های  آزمون  برای  درنتیجه  و  است  غیرنرمال 

مفهومی تحقیق از نرم افزار PLS استفاده شده است.

4. یافته های پژوهش

4-1. یافته های توصیفی
آمده   4 جدول  در  پاسخ دهندگان  جمعیت شناختی  اطالعات 
است. در جدول 5 نیز توصیف آماری پاسخ های نمونه های آماری 

به هریک از متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
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4-2. یافته های استنباطی پژوهش
در این پژوهش، برای بررسی تأثیر متغیرها در مدل مفهومی تحقیق 
ساختاری  معادالت  مدل یابی  روش  و   Smart-PLS نرم افزار  از 
و  استاندارد  دو حالت  در  مدل  به این منظور،  است.  استفاده شده 

معناداری بررسی شده است )شکل های 2 و 3(. 
به  به شکل های 2 و 3، ضرایب مسیر  با توجه  و  در جدول 6 
همراه مقادیر معناداری )t( گزارش شده است. با استفاده از نتایج 

این جدول، می توان به بررسی پرسش های پژوهش پرداخت.

4-3. برازش کلی مدل
R2 معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش 

ساختاری مدل یابی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان دهندۀ 
تأثیری است که متغیری برون زا در متغیری درون زا می گذارد. در 
اینجا نکتۀ ضروری این است که R2 فقط برای سازه های درون زای 
)وابسته( مدل محاسبه شده و درمورد سازه های برون زا مقدار این 
معیار صفر است. هرچه مقدار R2 مربوط به سازه های درون زای 
سه  است.  مدل  بهتر  برازش  نشان دهندۀ  باشد،  بیشتر  مدل  یک 
مدل  قوی بودن  یا  متوسط  ضعیف،   0/6 و   0/33  ،0/19 مقدار 
 0/475 سازه  برای   R2 مقدار  پژوهش  این  در  می کنند.  تعیین  را 

به سه مقدار مالک مناسب بودن، برازش مدل  با توجه  است، که 
ساختاری را تأیید می کند. برای بررسی برازش مدل کلی از معیار 
GOF استفاده می شود که سه مقدار 0/25، 0/01 و 0/36، مقادیر 
معیار  این  شده اند.  معرفی   GOF برای  قوی  و  متوسط  ضعیف، 
برابر   GOFمعیار ازآنجاکه  می شود،  محاسبه   1 رابطۀ  طریق  از 

0/396 محاسبه شد، برازش کلی مدل نیز تأیید می شود.

)رابطۀ 1(

اندازه گیری و ساختاری، آزمون  از آزمون های ارزیابی مدل  یکی 
از  استفاده  با  اندازه گیری  مدل  کیفیت  آن هاست.  کیفیت  بررسی 
مدل  کیفیت  و   )Cv Com( متقاطع  روایی  یا  اشتراک  شاخص 
 Cv( افزونگی  یا  حشو  اعتبار  شاخص  از  استفاده  با  ساختاری 
برای  آزمون ها،  این  از  حاصل  نتایج  می شود.  محاسبه   )Red
شاخص روایی متقاطع مقدار 0/35 و برای اعتبار افزونگی مقدار 
0/38 است که با توجه به مقدار سایر شاخص های برازش مدل، 
مدل  و  اندازه گیری  مدل های  مطلوب  کیفیت  نشان دهندۀ   

ً
تقریبا

ساختاری این پژوهش است.

شکل2:خروجینرمافزاردرحالتاستاندارد)مقادیرضرایبرگرسیونی(
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پرسشها
ضریب

رگرسیون
وضعیتp-valueمعناداری

تأیید0/3232/7550/003آیا حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

تأیید0/62510/3260/000آیا حکمرانی دانش در تسهیم دانش تأثیر دارد؟

تأیید0/1872/3860/001آیا تسهیم دانش در ظرفیت جذب تأثیر دارد؟

تأیید0/4623/8070/000آیا ظرفیت جذب در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

تأیید0/66610/0540/000آیا فرایندهای اجتماعی اثر تسهیم دانش و ظرفیت جذب را تعدیل می کنند؟

آیا فرایندهای اجتماعی اثر ظرفیت جذب بر عملکرد پروژه را تعدیل 

می کنند؟ 
تأیید نشد0/1200/7630/37-

آیا حکمرانی دانش از طریق متغیرهای میانجی تسهیم دانش و ظرفیت جذب 

در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

تأیید
0/323

*187.0/462*

0/625
0/053

0/376

جدول6:نتایجپرسشهایپژوهش

)tشکل3:خروجینرمافزاردرحالتمعناداری)مقادیر
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نتیجه گیری

با  مواجهه  در  موفقیت  از  اطمینان  برای  راهبردی  منبعی  دانش 
با  رویارویی  و  سازمان ها  محیطی  پیچیدگی های  و  تغییرات 
رقباست. فرایند حکمرانی دانش از طریق سیاست ها و محرک های 
همۀ  در  دانش  تسهیم  فرهنگ  خلق  و  همکاری  بهبود  برای  خود 
سازمان  هر  بنابراین  می کند؛  عمل  سازمان  چارچوب  و  سطوح 
از مجموعۀ دانشی  به اهداف عملکردی خود  باید برای دستیابی 
به کارنگرفتن  درصورت  است.  کارکنان  همۀ  نزد  که  کند  استفاده 
این دانش ها و اطالعات، شکست فعالیت ها و پروژه های سازمان 
تکرار  به  علت  ـ  سازمان  اجرایی  فرایندهای  هزینۀ  باالرفتن  و 
ـ  تجربی  سوابق  از  نامطلوب  استفادۀ  و  نادرست  تصمیم های 
سرمایۀ  مهم ترین   .)1395 قراخانی،  و  )رضایی  داد  خواهد  رخ 
می تواند  دانش  حکمرانی  و  آن هاست  کارکنان  دانش  سازمان ها، 
بخش های  در  سازمان ها  دانشی  سرمایه های  یکپارچه سازی  با 
گوناگون و تأثیرگذاری در مفاهیمی مانند تسهیم دانش و ظرفیت 
 Hegazy and( بخشد  بهبود  را  سازمان ها  عملکرد  جذب، 
Ghorab, 2014(. این مطالعه نیز با هدف بررسی تأثیر حکمرانی 
با تبیین نقش میانجی گری تسهیم دانش  دانش در عملکرد پروژه 
شرکت  در  اجتماعی  فرایندهای  تعدیل گری  و  جذب  ظرفیت  و 

خدماِت  پس ازفروش سایپا ارائه شد.
دانش  حکمرانی  »آیا  که  مضمون  این  با  پژوهش  اول  پرسش 
در عملکرد پروژه تأثیر دارد؟« براساس جدول 6، مقدار ضریب 
قدرمطلق  از  و   2/755 با  برابر   t آمارۀ  و   0/323 برابر  رگرسیون 
و  مثبت  تأثیر  اطمینان،   0/95 سطح  در  پس  بود،  بیشتر   1/96
معنی دار حکمرانی دانش در عملکرد پروژه تأیید شد. حاکمرانی 
بر  اثرگذار  نظامی  تشکیل  به  که  است  کارکردی  شیوه ای  دانش 
منجر  دانش  خلق  و  تلفیق  تسهیم،  ازجمله  سازمانی  فرایندهای 
می شود و اهداف سازمان را پشتیبانی و حمایت می کند. حکمرانی 
دانش، با تمرکز بر سازوکارهای سازمانی ، رفتار و تعامالت دانشی 
افزایش عملکرد سازمان  باعث  و  را جهت می دهد  میان کارکنان 
مطالعات  با  پرسش  این  درمورد  پژوهش  این  نتایج  شد.  خواهد 
 ،)1397( همکاران  و  بقراطی   ،)1397( شریف آباد  منافی 

محمدی )1396( و علی و همکاران )2016( هم راستاست.
در  دانش  حکمرانی  »آیا  که  شد  بیان  پژوهش  دوم  پرسش  در 
تسهیم دانش تأثیر دارد؟«. براساس جدول 6، نتایج تأییدکنندۀ این 
میزان   ،0/625 برابر  رگرسیون  ضریب  مقدار  زیرا  است؛  پرسش 
آمارۀ t برابر با 326/ 10 است که از قدر مطلق 1/96 بیشتر است؛ 
درنتیجه در سطح 0/95 اطمینان اثر مثبت و معنی دار حکمرانی 
دانش تسهیم بر دانش تأیید شده است. شیوه های حکمرانی دانش 
افزون  بر اینکه باعث همکاری میان کارکنان می شود، امکان تسهیم 
ترویج  برای  مدیریت  تعهد  موجب  و  می کند  فراهم  نیز  را  دانش 

حکمرانی  فرایندهای  اجرای  می شود.  سازمان  در  دانش  تبادل  و 
دانش رفتارهای تسهیم دانش آشکار و پنهان را در سازمان بیشتر 
می کند و موجب انتقال آسان دانش می شود و به موجب آن، افزایش 
ـ  است  سازمان  عملکرد  بهبود  آن  نتیجۀ  که  ـ  سازمانی  یادگیری 
با  پرسش  این  درمورد  پژوهش  این  نتایج  آمد.  خواهد  به وجود 
یافته های کشاورزی و همکاران )1394(، کائو و ژیانگ )2012( 

و برزنن و همکاران )2003( مطابقت دارد.
پرسش سوم تحقیق بیان می کند که »آیا تسهیم دانش در ظرفیت 
جذب تأثیر دارد؟«. با توجه به جدول 6، مقدار ضریب رگرسیون 
قدر  از  که  است،   2/386 با  برابر   t آمارۀ  میزان  و   0/187 برابر 
اثر  اطمینان   0/95 سطح  در  درنتیجه  بوده،  بیشتر   1/96 مطلق 
مثبت و معنی دار تسهیم دانش بر ظرفیت جذب تأیید شده است. 
بهبود جریان دانش در یک سازمان  برای  شیوه های تسهیم دانش 
مهارت  و  قابلیت  باعث خلق  دانش  تسهیم  دارد.  اهمیتی حیاتی 
دانش  جذب  و  کسب  شناسایی،  امکان  و  شد  خواهد  سازمانی 
عوامل  از  دانش  تسهیم  کرد.  خواهد  فراهم  را  خارجی  و  داخلی 
زیرا  است؛  شده  شناسایی  جذب  ظرفیت  در  تأثیرگذار  و  مهم 
موجب ایجاد تبادالت معنی دار کارکنان با هم و با محیط خارج 
خواهد شد و درنتیجه جذب دانش را در پی خواهد داشت. نتایج 
و  علی   ،)2014( سینگتای  و  پوپایتون  مطالعات  با  پرسش  این 
همکاران )2016(، کورنیاوان و همکاران )2020( و فیلسوفیان و 

اخوان )1394( مطابقت دارد.
در پرسش چهارم بیان شده که »آیا ظرفیت جذب در عملکرد 
رگرسیونی  ضریب  مقدار   ،6 جدول  براساس  دارد؟«  تأثیر  پروژه 
قدر  از  که  است   3/807 با  برابر   t آمارۀ  میزان  و   0/462 برابر 
اثر  اطمینان،   0/95 سطح  در  درنتیجه  بوده،  بیشتر   1/96 مطلق 
شد.  تأیید  پروژه  عملکرد  بر  جذب  ظرفیت  معنی دار  و  مثبت 
اطالعات  که  می کند  کمک  سازمان  در  دانش  جذب  ظرفیت 
تجزیه وتحلیل پردازش و تفسیر  شوند؛ به  گونه ای  که می توان از آن 
برای پشتیبانی از اهداف پروژه ای استفاده کرد. جذب دانش جدید 
و ترکیب آن با دانش موجود به معنی افزایش ظرفیت های نوآوری 
 با درجۀ باالیی از عدم قطعیت و 

ً
است. ازآنجا که پروژه ها معموال

به مقابلۀ بهتر  نوآورانه، پروژه را  پیچیدگی همراه اند، ظرفیت های 
با چالش های فنی و عملیاتی قادر می کند؛ درنتیجه موجب بهبود 
عملکرد کل پروژه می شود. نتایج این پرسش با مطالعات مرادی 
و سینگتای )2014(، ساجیندا و  پوپایتون  و همکاران )1392(، 

پاتچارا )2016( و هاول )2019( مطابقت دارد.
در  اجتماعی  فرایندهای  »آیا  که  شد  بیان  پنجم  پرسش  در 
رابطۀ بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب نقش تعدیل گر دارد؟« با 
توجه به جدول 6، میزان ضریب رگرسیونی برابر 0/666 و مقدار 
آمارۀ t برابر با 10/054 است، که از قدر مطلق 1/96 بیشتر بوده 
تأثیر مثبت و معنی دار  است؛ درنتیجه در سطح 0/95 اطمینان، 
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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. 
کارکنان  میان  همکاری  و  اعتماد  باعث  اجتماعی  فرایندهای 
سازمان می شود و درنتیجه موجب افزایش تسهیم دانش و ظرفیت 
جذب خواهد شد. نتایج این پرسش با مطالعات علی و همکاران 

)2016( و آلگوزای و فیلری )2010( مطابقت دارد.
پرسش ششم بیان شد که »آیا فرایندهای اجتماعی در رابطۀ بین 
براساس  دارد؟«  تعدیل گر  نقش  پروژه  عملکرد  و  جذب  ظرفیت 
 1/96 مطلق  قدر  از  و   0/763 با  برابر   t آمارۀ  میزان   ،6 جدول 
با  این پرسش  نتایج  تأیید نشد.  این پرسش  کمتر است؛ درنتیجه 
یافته های علی و همکاران )2016( و آلگوزای و فیلری )2010( 
که  می کنند  بیان   )1395( حسینی  و  اصغریان  ندارد.  مطابقت 
همانندسازی،  قابلیت  اکتساب شده،  دانش  بر  جذب  ظرفیت 
تجاری  و  تولیدی  مقاصد  در  آن  از  بهره برداری  و  دانش  انتقال 
سؤال  این  به  پاسخ  اینکه  به  توجه  با  حال  دارد.  اشاره  سازمان ها 
تأیید نشد، در مورد این پرسش می توان گفت که این نقطه ضعفی 
برای سازمان ها به  شمار می آید که نتوانند از ظرفیت پویای کارکنان 
خود بهره ببرند تا به منظور خود، یعنی بهره برداری 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 می کند که »آیا حکمرانی دانش از طریق 
پروژه  متغیرهای میانجی تسهیم دانش و ظرفیت جذب در عملکرد 
تأثیر دارد؟« برای بررسی این پرسش از آزمون بارون و کنی استفاده 
شده است. با توجه به اینکه اثر کل برابر با 0/376 بیشتر از اثر مستقیم 
0/323 است، درنتیجه پاسخ به این سؤال تأیید شد. حاکمیت دانش 
موجب تحریک و پیشبرد تسهیم دانش و ظرفیت جذب در پروژه ها 
دانشی  رفتارهای  بر  دانش  حکمرانی  نهایی  هدف  چراکه  می شود؛ 
و  نارسایی ها  ترمیم  با  و  دارد  مطلوب  اثرگذاری  سازمان  کارکنان 
تکمیل فرایندهای مدیریت دانش، عملکرد نهایی سازمان ها را افزایش 
پیاده سازی  و  بهبود  به  تمایل  افزایش  باعث  دانش  تسهیم  می دهد. 
و  توانایی  نیز  جذب  ظرفیت  همچنین  و  می شود  جدید  ایده های 
قابلیت های تیم پروژه را برای دریافت دانش جدید از محیط خارجی 
و داخلی افزایش خواهد داد. درنتیجه تسهیم و ظرفیت جذب باعث 
امکان  پروژه،  چالش های  و  اهداف  درک  برای  بستری  فراهم کردن 
دسترسی متقابل به اطالعات مناسب از شبکه های دانش خارجی و 

داخلی و درنهایت به افزایش عملکرد پروژه منجر خواهد شد.

پیشنهادها

ویژگی های  با  متناسب  اثربخش  سازمانی  ساختار  الگوهای   )1
پروژه ای، مانند ساختارهای ادهوکراتیک )ادهوکراسی یا ساختارهای 

به منظور چابکی سازمانی در خلق، کسب، ذخیره سازی،  موقت( 
انتقال و به کارگیری دانش در سراسر سازمان و در میان تمامی کارکنان 

ارائه شود؛

مدیران  و  کارکنان  اعمال  و  سخنان  در  دانش  تسهیم  فرهنگ   )2
باور  این  به  و  بپذیرند  سازمان  همۀ  و  شود  جاری  سازمان ها 
برسند که حکمرانی دانش اثری عمیق بر عملکرد سازمان خواهد 
توجه  آن  زمینه ای تحقق  به عوامل  باید  امر،  این  برای  و  گذاشت 

جدی بشود؛

به اشتراک گذاری  و  پرسنل  دانش  بهتر  ثبت  برای  سازمان   )3
آن ها، اقدام هایی را انجام دهد و نظام بانک ذخیره سازی دانش در 
سازمان را بهبود بخشد؛ ازجملۀ این اقدام ها، شکل دهی ذهنیت 
مطلوب در کارکنان، به کارگیری نظام تشویق و پاداش، ترغیب افراد 
در  که  پروژه هایی  ضعف  و  قوت  نقاط  اجتماعی  رویکردهای  به 
سازمان انجام شده اند یا در شرف انجام اند به همراه میزان سود و 
زیان برآوردشدۀ هر پروژه برای مطالعۀ پرسنل سازمان به اشتراک 
به منظور تسهیم دانش میان اعضای  تا کمکی باشد  گذاشته شود 
گروه های متفاوت هر پروژه که این امر بهبود عملکرد سازمانی را 

به همراه دارد؛

4( با توجه به این مسئله که توانایی جذب دانش به طور کلی در 
یادگیری  قابلیت  و  نیست  ثابت  ژنتیکی  به صورت  کارکنان  تمام 
توانایی  ارتقای  برای  متناسب  آموزشی  دوره های  دارد،  آموزش  و 
جذب دانش کارکنان برگزار شود تا عملکرد پروژۀ سازمانی را بهبود 
بخشد. با ارائۀ چشم انداز حرفه ای، فرصت های پیشرفت و ارتقا، 
کاری  شرایط  فراهم کردن  دانشی،  کارکنان  از  قدردانی  و  تحسین 
کارکنان  از  عملکرد  از  باالتری  سطح  درخواست  چالش برانگیز، 
کارهای  بستر  فراهم کردن  کاری،  ساعت  در  انعطاف  دانشی، 
یا  مدیران  میان همکاران،  همبستگی  و  ارتباط  توسعۀ  تحقیقاتی، 
در  را  دانشی  کارکنان  ماندگاری  و  کاری، شرایط حفظ  گروه های 

سازمان فراهم سازند؛

5( دربارۀ محدودیت های این پژوهش گفتنی است که با توجه به 
رفتاری  ویژگی های  با  آن  گره خوردن  و  دانش  حکمرانی  مضمون 
ویژگی های  و  ابعاد  می تواند  دانش  حکمرانی  افراد،  شخصیتی  و 
است؛  نپرداخته  آن  به  پژوهش  این  که  باشد  داشته  پیچیده تری 
تسهیم  و  جذب  ظرفیت  که  هستیم  رویکردی  نیازمند  بنابراین 
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 می گیرد تئوری های رفتار سازمانی و مدیریت 

منابع انسانی مطرح می شوند؛

پرسشنامه  از  مطالعه  این  تحلیلی  داده های  جمع آوری  برای   )6
استفاده شده است. ازآنجاکه پرسشنامه ادراک افراد از واقعیت را 
پس  است،  متفاوت  یکدیگر  با  افراد  ادراک   

ً
معموال و  می سنجد 
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 با واقعیت 
ً
این احتمال را نباید نادیده گرفت که این ادراک کامال

از  نیز  پرسشنامه  ذاتی  محدودیت های  بنابراین  نکند؛  پیدا  تطبیق 
محدودیت های این تحقیق به شمار می آید که تعمیم پذیری نتایج 

را تحت تأثیر قرار می دهد؛

7( ناتوانی در کنترل عوامل محیطی ممکن است تعمیم پذیری در 
مطالعات آماری و کّمی، ازجمله نتایج این پژوهش را تحت تأثیر 
 در بعضی موارد ممکن است که چند نفری با هم 

ً
قرار دهد. مثال

در یک مکان می نشینند و پرسشنامه را تکمیل می کنند تحت تأثیر 
دوست خود قرار گیرند و پرسشنامه را مطابق با واقعیت پر نکنند. 

تقدیر و تشکر

نیز  از مدیران ستادی سایپا یدک و  بدین وسیله نویسندگان مقاله 
و  تشکر  نمودند  پرسشنامه  ها مشارکت  به  پاسخ  در  که  افرادی  از 

قدردانی می  نمایند.
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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.
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