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تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک
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چکیده
در سالهای اخیر ،شرکتها راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین را بهطور جدی در سازمان خود بهکار
گرفتند .مدیریت دانش یک توانمندساز مهم در مدیریت زنجیره تأمین و یک عنصر حیاتی در محیطهای
سازمانی است که تراکم اطالعات و فرهنگهای چندگانه به چشم میخورد .در این مطالعه ابتدا با مرور
مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبعمحور بهبررسی ویژگیها و شاخصهای مدیریت دانش و
زنجیره تامین چابک در یک سازمان تولید لیزرهای صنعتی پرداخته شده است .در این راستا ،پرسشنامهای
با توجه به مبانی نظری و نظر خبرگان مبنی بر  11عامل ( 4عامل مربوط به مدیریت دانش و  7عامل
مربوط به زنجیره تامین چابک) و  54سوال ( 26سوال مدیریت دانش و  28سوال زنجیره تامین چابک) و
با استفاده از طیف لیکرت با دامنه  5تایی طراحی شد .از  260پرسشنامه توزیعشده 246 ،پرسشنامه
جمعآوری شد .با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 4 ،عامل با عناوین حمایت مدیریت ارشد،
فرهنگ سازمانی ،فرآیندهای دانش ،فناوری اطالعات برای عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و 4
عامل با عناوین ارتباط با تامینکنندگان ،تولید به موقع ،سبک مدیریت مشارکتی و توانمندسازهای بهبود
مستمر برای زنجیره تامین چابک نامگذاری شد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،عوامل کلیدی موفقیت ،زنجیره تامین چابک ،تحلیل عاملی اکتشافی.

تاریخ دریافت مقاله ،1394/04/17 :تاریخ پذیرش مقاله1394/06/30 :
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  -مدیریت سیستم و بهرهوری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
E-mail: marirezaei84@gmail.com.

 .2استادیار مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
 .3استادیار مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
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 .1مقدمه

طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش حجم دادهها و اطالعات در سازمانها و نظر به لزوم
استفاده صحیح و مؤثر از این اطالعات در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مفید ،نظر مدیران به
مدیریت دانش جلب شده است (سمیعی زفرقندی .)1386 ،دانش و سرمایه فکری ،از منابع اصلی
سازمان و عامل اصلی رقابت است .این امر باعث شده است در مرحله رقابتی و پویای امروز،
بهرهگیری از روشهایی جهت کسب ،ذخیرهسازی و بهکارگیری دانش در کانون توجه مدیران و
سازمانها قرار گیرد .با گسترش و توسعه دانش در سازمانها ،مدیریت اثربخش دانش در راستای
اهداف سازمان اهمیت ویژهای دارد (بحرینی و هوشنگی.)1388 ،
هدف از اجرای مدیریت دانش در سازمانها ،بهکارگیری یک مزیت رقابتی پایدار است که با
گذشت زمان نهتنها از ارزش آن کاسته نمیشود؛ بلکه خود باعث پویایی و تولید ارزش برای
سازمان میشود (سیدحسینی و یدرنجی اقدم.)1388 ،
با استفاده از مدیریت دانش امکان دستیابی به انتقال سریع و گسترش دانش در سیستم
فراهم میشود .مدیریت دانش در قسمتهای مختلف مدیریت زنجیره تأمین موثر خواهد بود.
ترکیب دو مقوله مهم مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش ،آنها را بهصورت ابزاری قدرتمند
در جهت رفع نقصهای موجود در سیستم هدایت میکند و این امر به جز با شناخت درست و
مناسب مدیریت دانش و بررسی نقش و جایگاه آن در سازمانها امکانپذیر نیست .در این مقاله
به شناخت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در راستای مدیریت زنجیره تأمین چابک
پرداخته شده است .در نهایت ارائه مدلی از عوامل و متغیرهای فوق با تحلیل عاملی اکتشافی
بهدست آمده است.
 .2مبانی نظری پژوهش

مدیریت دانش .در حال حاضر مدیریت دانش یکی از موضوعات گفتمان علمی و حرفهای در
بسیاری از زمینههای دانش از جمله علومشناختی ،جامعهشناسی ،علوم مدیریت ،علوم اطالعات،
مهندسی دانش ،هوش مصنوعی و اقتصاد است (فرزین و همکاران.)2014 ،
بهطورکلی ،یکپارچهسازی مدیریت دانش میتواند بهعنوان فرآیندهایی تعریف شود که در آن
افراد بسیاری اطالعات منحصربهفرد خود را برای ایجاد دانش جدید به اشتراک میگذارند
(درالند 2010،و فرزین و همکاران.)2014 ،
قرن بیست و یکم با توسعه دانش و تأثیر آن بر تمامی جنبههای سازمانی توصیف میشود.
امروزه دانش به منبع کلیدی و گاهی یگانه منبع مزیت رقابتی سازمانها تبدیل شده است
(بووز .)2004،تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی برای سازمانها بهوجود آورده
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است .جریان بیپایان دانش ،بازارها را در حالت تغییر مداوم قرار داده است که این امر سازمانها
را ملزم به تغییرات مستمر میکند (بحرینی و هوشنگی.)1388 ،
مدیریت دانش موثر قابلیت جذب ،ایجاد و بهرهبرداری دانش سازمان را تقویت میکند.
تعریف ساده از مدیریت دانش عبارت است از برانگیختن افراد برای تسهیم دانش خود با دیگران
(فرائیالو  .)1383مدیریت دانش استفاده از دانش برای ارتقای عملکرد سازمانی ،مستندسازی،
تدوین و اشاعه دانش از طریق پایگاه داده و دیگر کانالهای ارتباطی است .هدف اصلی مدیریت
دانش ،انتقال اطالعات و دانش صحیح ،در زمان مناسب به فرد مناسب است (عسکری  .)1390با
توجه به مرور مبانی نظری و نظر خبرگان ،شاخصهای کلیدی مدیریت دانش بنیان در جدول 1
ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای کلیدی مدیریت دانش
نام متغیر
فرآیندهای مدیریت دانش

حمایت مدیریت ارشد

زیرساخت فناوری
اطالعات
فرهنگ سازمانی

شاخص
خلق دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم دانش،
بهکارگیری دانش
پذیرش سیستم مدیریت دانش ،تشویق عقاید
جدید ،حمایت از پروژههای مدیریت دانش،
اعتقاد به مدیریت دانش بهعنوان بخشی از
استراتژی سازمان
دسترسی همه افرارد سازمان به اطالعات از
طریق اینترنت ،اینترانت و پورتال ،تناسب  ITو
مدیریت دانش ،اتوماسیون اداری
پاداش به اقدامات مبتنی بر دانش ،فرهنگ
نوآوری و خالقیت ،جایگاه برتر برای
ایدهپردازان و نواندیشان

نمونه و منابع تحقیقات مرتبط
علوی و لیدنر ( ،)2001جرارد و
همکاران ( ،)2010لیو و وو ()2010
دانپورت ( ،)2001دس و پیکنس
( ،)2000موفت و همکاران ()2003
دانپورت ( ،)1998گرکو (،)1999
سیوری ( ،)1999لی و هونگ ()2002
دانپورت ( ،)1998باکمن (،)1999
موفت و همکاران ()2003

زنجیره تامین چابک :برای کسب مزیت رقابتی در محیط متغیر کسبوکار ،شرکتها باید در
راستای کارآمدی عملیات خود عالوه بر مؤسسه خود ،با تأمینکنندگان و مشتریان ،هم ردیف
شوند و برای کسب سطح قابلقبولی از چابکی با یکدیگر مشارکت و همکاری کنند؛ در چنین
حالتی که زنجیره تأمین چابک شکل میگیرد ،زنجیره تأمین کاوش قادر است تا با شیوه مناسبی
به تغییراتی که در محیط کاری رخ میدهند پاسخ دهند .چنین زنجیرهای میتواند به سرعت و
بهطور مؤثری به تغییرات بازار واکنش نشان دهد .زنجیره تأمین چابک نتنها میتواند به تغییرات
معمول واکنش نشان دهد؛ بلکه به تغییرات بنیادین موردنیاز بازار که برای اولین بار بهوجود آمده
است نیز میتوانند واکنش مناسب نشان دهند؛ بنابراین اعتقاد بر آن است که چابکی ،ویژگی
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موردنیاز برای فشارهای رقابتی آینده سازمانها و کسب مزیت رقابتی خواهد بود .عوامل اصلی
موفقیت در ایجاد زنجیره تأمین چابک عبارتاند از توسعه مهارتهای کارکنان ،بهکارگیری
فناوری اطالعات ،ادغام فرایندها ،حساسیت و پاسخگویی به بازار و برنامهریزی متناسب (آذر و
همکاران .)1389 ،چابکی در زنجیره تأمین ،به معنی توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش
سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان است (جعفرنژاد و شهایی.)1386 ،
گانسکاران و همکاران ( ،)2008چابکی را با استفاده از دانش بازار و شرکتهای مجازی برای
بهرهبرداری از فرصتهای سودآور در بازار متالطم میدانند .این امر نیازمند کاهش زمان تحویل
و هزینهها در طول زنجیره است .در زنجیره تأمین پاسخگو سه توانمندساز اصلی دیده میشود که
عبارتاند از زنجیره ارزش با شبکه همکاری اعضا ،فناوری اطالعات و سیستمها و مدیریت
دانش .با توجه به مرور مبانی نظری و نظر خبرگان ،شاخصهای کلیدی زنجیره تامین چابک در
جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهای زنجیره تامین چابک
عوامل
سبک مدیریت
مشارکتی
فناوری مبتنی بر
رایانه
مدیریت منابع
توانمندسازهای
بهبود مستمر
ارتباط با تامین-
کنندگان
تولید به موقع
بهرهگیری از
فناوریهای نوین

شاخصها
استقبال مدیریت از تغییرات ،بهبود مستمر ،سازگاری و تناسب اهداف در سازمان ،انجام اثربخش
تغییرات
مبادله الکترونیکی دادهها ،ساخت یکپارچه یارانهای ،شبکه رایانه محلی ،طراحی و مهندسی به
کمک رایانه
مدیریت مواد و انبار ،برنامهریزی و کنترل تولید ،عملیات بهبودیافته در مدیریت انبار و تولید،
عملیات بهبودیافته در برنامهریزی و کنترل تولید
سیستمهای ساخت انعطافپذیر ،مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت ارزشافزا ،بهبود مستمر کایزن
همکاری و مشارکت نزدیک ،همکاری دو طرفه ،سیستم موثر برای محاسبه کیفیت مواد ،وجود
حس اعتماد
مدیریت فرآیند در جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت ،سهم  JITدر عملیات بهبودیافته
کسب موقعیت تجاری ،فناوری مرکزی ساخت ،بهرهبرداری از فناوری ساخت ،پیشرو در استفاده
از فناوریهای نوین
1
(منبع :پاورل و سوهال ())2001

مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک :زنجیرههای تأمین برای باقی ماندن در بازار رقابتی
باید هر روز بر کیفیت محصوالت و خدمات خود بیفزاید .اجرای مدیریت زنجیره تأمین زمانی
میتواند در سازمانها مفید واقع شود که بتواند در تعامل با اهداف و اعضای سازمان بهخوبی خود

1. Power & Sohal
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را نشان دهد (سیدحسینی و یندرنجی اقدم .)1388 ،در این میان و با سختتر شدن بازار رقابت،
دانش بهعنوان ابزار قدرتمند و یک مزیت رقابتی پایدار درنظر گرفته میشود که در آن دادههای
یک کسبوکار پردازش و در یک مسیر کنترلشده تسهیم میشود و یک زنجیره تأمین یکپارچه
و هماهنگ را ایجاد میکنند (عسکری .)1390 ،در این راستا یکی از مسائل مهم در سازمانها
توجه به مدیریت دانش است که اگر در سازمانها بهدرستی شناخته شود و مورد استفاده قرار
گیرد ،میتواند مدیریت زنجیره تأمین را به ابزاری قدرتمند در سازمان به عرصه ظهور درآورد
(سیدحسینی و یندرنجی اقدم .)1388 ،مدیریت دانش فرصتهای جدید را برای ایجاد و حفظ
ارزش و شرکتهایی که هسته اصلی کسبوکار آن زنجیره تأمین است ،فراهم میکند (وادهاو و
سوکسنا .)2005 ،در عرصه رقابت ،شرکتها از زنجیره تأمین بهعنوان اهرمی رقابتی در مقابل
یکدیگر استفاده میکنند .با مطالعه ساختار زنجیره تأمین مالحظه میشود که اطالعات و دانش
فراوانی بهصورت بالقوه در آن وجود دارد که مدیریت دانش بهعنوان یک حلقه مفقوده میتواند
به این دانش جهت دهد .این موفقیت شرکتها با استفاده از منبع حیاتی نام مشهود یعنی دانش
زنجیره تأمین برجسته میشود؛ اکنون توجه محققان درک این مسئله است چگونه دانش در
زنجیره تأمین به تفاوت عملکردی منجر میشود .دانش زنجیره تأمین نتایج مختلفی مانند کاهش
زمان چرخه ،استفاده درست از منابع ،دسترسی به تجهیزات و همکاری را به هم مرتبط میکند.
مدیریت دانش از طریق به اشتراکگذاری نظاممند دانش ،نقش بزرگی را در سازمانهای ترکیبی
مانند زنجیره تأمین دارد؛ درحالیکه بسیاری از بررسیها اثرات کلی یک مدیریت دانش را بر
زنجیره تأمین اثبات رسانده ،محققان بر این باورند که مطالعه اجزای مدیریت دانش مطابق با
فرآیند عملیات تجاری زنجیره تامین کاربردی کردن آن کمک خواهد کرد .چگونگی ارزیابی
اثربخشی مدیریت دانش در زنجیره تأمین برای افزایش توسعه را مطرح و با تحلیل ویژگیهای
مدیریت دانش به بیان استفاده از آن برای ایجاد شایستگی و عملیاتی کردن دانش در زنجیره
تأمین میپردازد (لی 2008 ،و عسگری .)1390 ،سازمانهای موفق در مدیریت دانش ،دانش را
یک سرمایه سازمانی میدانند و ارزشها و قوانین سازمانی را برای پشتیبانی از تولید و اشتراک
دانش توسعه میدهند (رادفر و همکاران.)1392 ،
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی  -همبستگی است و با بهررهگیرری از ابرزار
پرسشنامه انجام شده است .ابتدا با مرور مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبعمحور بهبررسی
ویژگیها و شاخصهای سازمانهای دانشبنیان و استراتژی زنجیره تامین پرداختره شرده اسرت؛
سپس بهمنظور بررسی تاثیر شاخصهای سازمان دانشبنیان بر اسرتراتژی زنجیرره ترامین ،روش

124

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 27پاییز 1394

مطالعه موردی انتخاب شده است .در این راستا پرسشنامهای برا توجره بره مبرانی نظرری و نظرر
خبرگان مبنی بر  11عامل ( 4عامل مربوط به مدیریت دانش و  7عامل مربوط به زنجیره ترامین
چابک) و  54سوال ( 26سوال مدیریت دانش و  28سوال زنجیره تامین چابرک) و برا اسرتفاده از
طیف لیکرت برا دامنره  5ترایی طراحری شرد .از  260پرسشرنامه توزیرع شرده 246 ،پرسشرنامه
جمعآوری شد .در این مطالعه ،عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش متغیرهای مستقل تحقیق و
شاخصهای زنجیره تامین چابک ،سبک مدیریت مشرکتی ،فنراوری مبتنری برر رایانره ،مردیریت
منابع ،توانمندسازهای بهبود مستمر ،ارتباط با ترامینکننردگان ،تولیرد بره موقرع ،بهررهگیرری از
فناوریهای نوین بهعنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده است .بهمنظور شناسایی و کشرف
ابعاد یا سازههای اصلی تحقیق برای شناسایی عوامل موثر و تبیین سهم اشرتراکات توسرط ایرن
متغیرها و نیز بارهای عاملی آنها در زمینه شناسایی عوامل کلیردی موفقیرت مردیریت دانرش و
شاخصهای زنجیره تامین چابک از روش تحلیل عاملی اکتشرافی اسرتفاده شرده اسرت .تحلیرل
عاملی ،روشی است بهمنظور شناسایی متغیرهای مستقل یرا وابسرته در مجموعرهای از سرواالت
پرسشنامه و سنجش میزان وابستگی متغیرهای مورد بررسی و عاملهای آنها؛ بنابراین از طریق
این روش میتوان میزان بارعاملی هر متغیر را مورد بررسی قرار داد و میزان بارگذاری آنها را بر
عاملها مشخص نمود .در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول و دوم برا اسرتفاده از
نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .با توجه به حساسیت تحلیل عراملی بره عردم تقرارن ،برخری
سواالت از پرسشنامه حذف شد .پایایی ،ثبات و هماهنگی منطقی پاسخها در ابزار انردازهگیرری را
نمایش میدهد و به ارزیابی درستی و مناسب بودن یک شاخص کمرک مرینمایرد (دانراییفررد،
الوانی و آذر .)1389 ،در این پژوهش بهمنظور تعیین پایرایی پرسشرنامه از روش آلفرای کرونبراخ
استفاده شده است (یزدی ،فتحالهی و کامرانی.)1386 ،
سواالت پژوهش

ر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش چه عواملی هستند؟
ر شاخصهای زنجیره تامین چابک چه عواملی هستند؟
ر آیا بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابرک رابطره معنراداری وجرود
دارد؟
تجزیهوتحلیل آماری عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

یافتههای مربوط به پایایی :برای تعیین سازگاری یا انسجام یا ثبات درونی سواالتی از
پرسشنامه که قرار است جنبههای یک مفهوم یا سازه را اندازهگیری کند باید با یکدیگر
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همبستگی نسبتا زیادی داشته باشند .یکی از روشهای اندازهگیری برای سازگاری درونی
محاسبه نوعی پایایی است که از طریق آلفای کرونباخ صورت میگیرد و به ضریب آلفا معروف
است .قاعده کلی این است که مقدار آلفای کرونباخ یک پرسشنامه باید حداقل به مقدار عددی
 70درصد نزدیک باشد .در این تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .بدیهی است
درصورت پایین یا زیاد بودن مقدارآلفا ،باید بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را
میتوان افزایش یا کاهش داد .میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت
دانش  0/938بهدست آمد که با توجه به اینکه باالی  0/9است؛ پس برخی سواالت همخطی
چندگانه دارند .سواالتی که عامل تورمی واریانس 1آنها بزرگتر از  2/75بود ،حذف شدند .نتایج
پایایی پرسشنامه پس از اصالح در جدول  3قرار داده شده است.
جدول  :3نتایج پایایی پرسشنامه پس از اصالح
ضریب آلفای کرونباخ
0/896

تعداد گویهها
16

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

یافتههای مربوط به روایی :جهت محاسبه روایی در این پرژوهش ،از روش روایری صروری یرا
ظاهری استفاده شده است .یکی از مهمترین انواع روایی محتروایی ،روایری صروری یرا ظراهری
است؛ بدین معنی که سؤاالت آزمون تا چه حد در ظاهر شربیه بره موضروعی هسرتند کره بررای
اندازهگیری آن تهیه شدهاند .این پرسشنامه بر اساس منابع معتبر علمری داخلری و خرارجی تهیره
شده است .بعد از یافتن مجموعهای از گویهها یا پرسشهای مناسب ،این پرسشنامه برای چندین
استاد صاحبنظر و همچنین متخصصان و خبرگان سازمان درخصوص این موضوع فرستاده شد و
نظر آنها در اصالح و تکمیل آن لحاظ شد.
ماتریس همبستگی مناسب :ماتریس دادهها برای تحلیل عاملی باید حاوی اطالعات معناداری
باشد .معناداری اطالعات موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربعکای دو و بارتلت صورت
میگیرد .معنادار بودن کای دو و آزمون بارتلت حداقل شرط الزم برای تحلیل عاملی است .در
آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند .رد فرض صفر
حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات معنادار است و حداقل شرایط الزم برای
تحلیل عاملی وجود دارد .این آزمون را آزمون کرویت نیز گویند .ماتریس همبستگی کمک
مىکند تا عوامل مشترک شناسایى شود .اگر همبستگى بین متغیرها کوچک باشد ،غیرمحتمل
1. Variance Inflation Factor
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است که آنها در عوامل مشترک باهم سهیم باشند .آزمون کرویت بارتلت 1مىتواند براى
2
آزمایش این فرضیه صفر بهکار گرفته شود که ماتریس همبستگى برابر با یک ماتریس واحد
است .اگر فرض صفر مبنى بر اینکه ماتریس همبستگى جامعه آمارى یک ماتریس واحد است،
رد نشود .در این صورت نمىتوان از تحلیل عاملى استفاده کرد .یکی دیگر از طرق تعیین مناسب
بودن مجموعهای از متغیرها در ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی ،استفاده از شاخص
 3KMOشاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را
بررسی میکند و از این طریق مشخص میسازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق تحتتاثیر
واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر .این شاخص در دامنه  0تا  1قرار
دارد .چنانچه مقدار این آماره بیش از  70درصد باشد ،همبستگیهای موجود بهطورکلی برای
تحلیل عاملی بسیار مناسباند .اگر بین  50درصد تا  69درصد بود باید دقت زیادی به خرج داد و
مقادیر کمتراز  50درصد به آن معناست که تحلیل عاملی برای آن مجموعه از متغیرها مناسب
نیست؛ همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود در تحلیل عاملی اولیه با توجه به اینکه اندازه
میانگین کفایت نمونهگیری ( )KMOبرای مدیریت دانش  0/922است؛ لذا دادهها برای استفاده
از تحلیل عاملی مناسب هستند .این شاخص هرچه به یک نزدیکتر باشد ،بهتر است .طبق
آزمون کرویت بارتلت چون مقدار آن ( )Sig.=0/000در جدول  4کوچکتر از  5درصد است
توانایی عاملی شدن دادهها تایید میشود.
جدول  :4اندازه کفایت نمونهگیری  KMOو آزمون کرویت بارتلت در آزمودنیهای پژوهش
اندازه کفایت نمونهگیری ))KMO
آزمون کرویت بارتلت

0/922
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری

1477/379
210
0/000

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

با توجه به توضیحاتی که پیش از بیان شد و مقرادیر برهدسرت آمرده در جردول  ،4سرواالت
پرسشنامه مدیریت دانش شرایط الزم برای اجرای تحلیل عراملی اکتشرافی را دارا اسرت .جهرت
بررسی سایر شاخصهای توانایی عاملی شدن ،مقدار  KMOهر سوال را از جدول Anti-image
 matricesخروجی نرمافزار  SPSSمشاهده کرده و طبق شراخص  ،MSAمرواردی کره مقرادیر
آنها کمتر از  0/5بود ،حذف شدند و این بدین معنی است که اندازه نمونه مناسب نیست .با توجه
1. Bartlett's of Sphericity
2. Identity
3. Kaiser-Meyer- Olkin
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به جدول ذکرشده تمامی همبستگیها باالتر از  0/5هستند.
استخراج مجموعه عوامل اولیه :پس از انجام دو آزمون فوق ،تحلیل عامرل اکتشرافی جهرت
بررسی و شناسایی عوامل اصلی و کشف و آشکارسازی ویژگیهای خاص و روابرط آنهرا انجرام
شد .جهت تعیین میزان تبیین واریانس هرگویه با تحلیل در آزمودنیهای پرژوهش ،از اشرتراکات
استفاده شد.
جدول  :5اشتراکات در آزمودنیهای پژوهش (مدیریت دانش)
متغیر
تسهیل ارتباط کارکنان با شبکه رایانه محلی
دانشآفرینی در سازمان
جبران خدمت افراد بر اساس توسعه دانش
استفاده از فناوری اطالعات برای انتقال دانش
اشتراک دانش با سازمانهایی با زمینه فعالیت مشابه
دسترسی به پایگاه دادهها
ضرورت اشتراک دانش در جهت بهبود
حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به کمک دانش
اشتیاق کارکنان در اشتراگگذاری دانش
فرهنگ انتقال دانش
تاثیر اتوماسیون بر ارتباطات کارکنان
وجود بسترهای مناسب فناوری اطالعات
توجه به مدیریت دانش در استراتژی سازمان
داشتن استراتژی مشخص
حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به کمک دانش
الگوبرداری از سازمانهای مشابه
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

اشتراکات اولیه
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

اشتراکات
استخراجی
0/621
0/781
0/625
0/738
0/614
0/746
0/693
0/606
0/681
0/657
0/667
0/641
0/618
0/581
0/659
0/634

بر اساس جدول  ،5اشتراکات اولیه با استفاده از تمام عناصر (عوامل) ممکن محاسبه میشرود
و همیشه برابر با یک است .همچنین ،اشتراکات استخراجی فقط با اسرتفاده از عوامرل اسرتخراج
شده محاسبه میشوند؛ بنابراین این مقادیر مفیدند .اگر مقدار مشترک گویهای کمتر از  0/5باشد،
از تحلیل حذف میشود .بر اساس نتایج جردول  ،5گویره «داشرتن اسرتراتژی مشرخص» دارای
کمترین میزان اشتراک ( )0/58و گویه «دانشآفرینی در سازمان» دارای بیشترین میزان اشتراک
( )0/78است .جهت تعیین میزان تبیین واریانس توسط عوامل در آزمودنیهرای پرژوهش ،ازکرل
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واریانس تبیین شده بهوسیله راهحل تحلیل عاملی استفاده شد که خالصه نترایج آن در جردول 6
آورده شده است.
جدول  :6کل واریانس تبیینشده بهوسیله راهحل تحلیل عاملی در آزمودنیهای پژوهش (مدیریت
دانش)
عوامل

مقادیر ویژه اولیه
کل
واریانس

درصد
واریانس
39/434

6/309 1

مقادیر استخراج شده

درصد تجمعی کل
واریانس
واریانس
39/934
6/309

درصد درصد تجمعی
واریانس
واریانس
39/934
39/434

مقادیر عوامل استخراج بعد از

کل واریانس
3/351

چرخش
درصد درصد تجمعی
واریانس
واریانس
20/941
20/941

1/771 2

11/072

50/505

1/771

11/072

50/505

2/283

14/267

35/208

0/947 3

5/916

56/422

0/947

5/916

56/422

2/213

13/833

49/041

0/788 4

4/860

61/281

0/788

4/860

61/281

1/582

9/886

58/926

0/759 5

4/743

66/025

0/759

4/743

66/025

1/136

7/098

66/025

0/696 6

4/350

70/375

0/636 7

3/973

74/348

0/586 8

3/663

78/011

0/553 9

3/456

81/467

0/526 10

3/285

84/753

0/456 11

2/848

87/600

0/446 12

2/778

90/388

0/416 13

2/602

92/991

0/403 14

2/521

95/511

0/387 15

2/421

97/933

0/331 16

2/067

100/00

(منبع :یافتههای پژوهشگر)

همانطور که مشاهده میشود ،جدول  6سه بخش دارد :یک سوم راست جدول ،مقادیر ویژه
اولیه را دربر دارد ،در مقادیر ویژه تمام عوامل ممکن ،عوامل برحسب اینکه هرکدام چه مقدار از
واریانس را تبیین میکنند رتبهبندی شدهاند .شانزده عامل احتمالی وجود دارد؛ یعنی به همان
تعدادی که گویه وارد تحلیل شده است؛ اما این بدین معنی نیست که هر گویه ،یک عامل است.
برای هر عامل ،بهدنبال مجموع واریانسی که تبیین میکند (مقدار ویژه) ،واریانس تبیین شده بر
حسب درصدی از کل واریانس و سپس درصد تراکمی آمده است .یک سوم وسط جدول حاوی
اطالعات در مورد عواملی است که دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1هستند که در این جدول پنج
عامل هستند (مقدار ویژه عامل اول  ،6/309مقدار ویژه عامل دوم  ،1/771مقدار ویژه عامل سوم

تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و ...

129

 ،0/947مقدار ویژه عامل چهارم  ،0/778مقدار ویژه عامل پنجم  .)0/759این مقادیر ،مقادیر
استخراج خوانده میشوند؛ زیرا بعد از استخراج عوامل محاسبه شدهاند .در تحلیل عوامل اصلی،
این مقادیر برابر مقادیر اولیه این عوامل هستند (پنج ردیف باال) .یک سوم چپ جدول ،مقادیر
عوامل استخراجی بعد از انجام چرخش را نشان میدهد .جهت بررسی بارگذاری گویهها روی
عوامل شناسایی شده در آزمودنی های پژوهش از بار عاملی قبل و بعد از چرخش استفاده شده که
خالصه نتایج آن در جداول  7و  8آورده شده است .یکی از کاربردیترین روشهای چرخش،
واریماکس است .جدولی که بهصورت ماتریس عاملی ارائه میدهد ،این ماتریس در تفسیر نتایج
تحلیل عامل نقش اساسی دارد .هر متغیری که بار بیشتری بر یک عامل داشته باشد ،بدان عامل
تعلق دارد .بار عاملی  %30نشانگر این است که  %9از واریانس متغیر بوسیله آن عامل تبیین
میشود .این مقدار واریانس تبیین شده به اندازهای هست که بتوان بار عاملی را چشمگیر دانست؛
بنابراین در تحلیلهای عاملی با حجم حداقل  100نفر ،بار عاملی  %3مالک معقول و مناسبی
است .بارهای  %3و بیشتراز آن معنادار تلقی میشوند .از طرفی اگر یک متغیر بر بیش از دو عامل
بار شود باید آن متغیر را در عاملی گنجاند که بار آن بیشترین است یا اینکه اگر اختالف زیاد
نباشد در عاملی که تفسیر منطقی دارد.
جدول  :7بار عاملی قبل از چرخش در آزمودنیهای (پژوهش مدیریت دانش)
گویهها
پاداش و جبران خدمت بر اساس توسعه دانش
داشتن استراتژی مشخص
اشتراک دانش با سازمانهایی با زمینه فعالیت مشابه
جبران خدمت افراد بر اساس توسعه دانش
دسترسی به پایگاه دادهها
تاثیر اتوماسیون بر ارتباطات کارکنان
وجود بسترهای مناسب فناوری اطالعات
فرهنگ انتقال دانش
توجه به مدیریت دانش در استراتژی سازمان
ضرورت اشتراک دانش در جهت بهبود
الگوبرداری از سازمانهای مشابه
اشتیاق کارکنان در اشتراگگذاری دانش
دانشآفرینی در سازمان
استفاده از فناوری اطالعات برای انتقال دانش
حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به کمک دانش
تسهیل ارتباط کارکنان با شبکه رایانه محلی
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

2
1
-0/339 0/678
-0/353 0/665
0/385 0/658
0/648
0/372 0/646
0/645
0/643
0/643
-0/424 0/637
0/380 0/629
-0/391 0/613
0/612
0/595
0/593
0/394 0/585
0/542

عوامل
3

4

5

-0/337

0/381
0/379
-0/357
0/424 0/375
-0/438
0/351
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همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،هر ستون بار هر گویه روی آن عامل را نشان
میدهد .بار را میتوان همبستگی بین عامل و گویه دانست پس هر چه عدد بزرگتر باشد،
احتمال اینکه آن عامل پایه آن گویه باشد ،بیشتر است.
جدول  :8بار عاملی پس از چرخش در آزمودنیهای پژوهش (مدیریت دانش)
گویهها

1
0/738
0/729
0/716
0/702
0/673

الگوبرداری از سازمانهای مشابه
حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به کمک دانش
پاداش و جبران خدمت بر اساس توسعه دانش
توجه به مدیریت دانش در استراتژی سازمان
داشتن استراتژی مشخص
اشتیاق کارکنان در اشتراگگذاری دانش
فرهنگ انتقال دانش
جبران خدمت افراد بر اساس توسعه دانش
دانشآفرینی در سازمان
انتقال دانش از افراد خبره به کارکنان
کسب دانش از منابع خارجی
اشتراک دانش با سازمانهایی با زمینه فعالیت مشابه
استفاده از فناوری اطالعات برای انتقال دانش
0/485
تاثیر اتوماسیون بر ارتباطات کارکنان
0/410
وجود بسترهای مناسب فناوری اطالعات
0/344
تسهیل ارتباط کارکنان با شبکه رایانه محلی
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

2

عوامل
3

4

5

0/346

0/740
0/723
0/665
0/712
0/681
0/630 0/418
0/587 0/425
0/714
0/388
0/619
0/350 0/548
0/760

اگر جدول  8با جدول قبلی مقایسه شود ،معلوم میشود که مقدار بارهای عاملی تغییر
کردهاند .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،گویه «حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به
کمک دانش» بر روی دو عامل اول و دوم بار شده که به دلیل آن که بار عاملی آن در عامل اول
بیشتر است از عامل دوم حذف میشود .به همین ترتیب ،سایر گویهها نیز دستهبندی میشوند .به
دلیل اینکه حداق سه گویه برای انجام تحلیل عاملی تأییدی کافی است این بار مجدداً تحلیل
عاملی با چهار عامل اجرا میشود و بعد از مشخصکردن عواملی که از نظر تجربی به یکدیگر
تعلق دارند باید کوشید از اشتراک تجربی متغیرهایی که بر عامل معینی بار میشوند به استنتاج
اشتراک مفهومی نائل آمد .عوامل بهنحویکه از مبانی نظری حاصل شده است ،با توجه به اینکه
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کدام سواالت است و بار عاملی کدام سواالت باالتر است بهصورتیکه در جدول  9درج شده
است ،نامگذاری شدهاند.
جدول  :9عوامل ،گویهها و بار عاملی گویههای مربوط به شاخصهای مدیریت دانش
شاخص

حمایت مدیریت
ارشد

فرهنگ سازمانی

فرآیندهای دانشی

فناوری اطالعات

مولفه
الگوبرداری از سازمانهای مشابه
حمایت از تغییر فرهنگ سازمانی به کمک دانش
پاداش و جبران خدمت بر اساس توسعه دانش
توجه به مدیریت دانش در استراتژی سازمان
داشتن استراتژی مشخص
اشتیاق کارکنان در اشتراگگذاری دانش
فرهنگ انتقال دانش
جبران خدمت افراد بر اساس توسعه دانش
دانشآفرینی در سازمان
انتقال دانش از افراد خبره به کارکنان
کسب دانش از منابع خارجی
اشتراک دانش با سازمانهایی با زمینه فعالیت مشابه
استفاده از فناوری اطالعات برای انتقال دانش
تاثیر اتوماسیون بر ارتباطات کارکنان
وجود بسترهای مناسب فناوری اطالعات

بار عاملی
0/738
0/729
0/716
0/702
0/673
0/740
0/723
0/665
0/712
0/681
0/630
0/587
0/714
0/619
0/548

منبع :یافتههای پژوهشگر

تجزیهوتحلیل آماری شاخصهای زنجیره تامین چابک :با توجه به شباهت توضیحات به
تحلیل عاملی اکتشافی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ،در این قسمت خروجیها بهصورت
مختصر توضیح داده خواهد شد.
یافتههای مربوط به پایایی :میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت
دانش  0/943بهدست آمد که با توجه به اینکه باالی  0/9است؛ پس برخی سواالت همخطی
چندگانه دارند .سواالتی که عامل تورمی واریانس 1آنها بزرگتر از  2/75بود ،حذف شدند .نتایج
پایایی پرسشنامه پس از اصالح در جدول  10قرار داده شده است.

1. Variance Inflation Factor
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جدول  :10نتایج پایایی پرسشنامه پس از اصالح
تعداد گویهها
ضریب آلفای کرونباخ
18
0/897
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

یافتههای مربوط به روایی :این پرسشنامه بر اساس منابع معتبر علمی داخلی و خرارجی تهیره
شده است .بعد از یافتن مجموعهای از گویهها یا پرسشهای مناسب ،این پرسشنامه برای چندین
استاد صاحبنظر و همچنین متخصصان و خبرگان سازمان در خصوص این موضوع فرستاده شرد
و نظر آنها در اصالح و تکمیل آن لحاظ شد.
ماتریس همبستگی مناسب :با توجه به توضیحاتی که پیش از این در قسمت مربوط به عوامل
کلیدی موفقیت مدیریت دانش بیان شد و مقادیر بهدستآمده در جدول  ،4سواالت پرسشنامه
زنجیره تامین چابک شرایط الزم برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی را دارا است .جهت بررسی
سایر شاخصهای توانایی عاملی شدن ،مقدار  KMOهر سوال را از جدول Anti-image
 matricesخروجی نرمافزار  SPSSمشاهده کرده و طبق شاخص  ،MSAمواردی که مقادیر
آنها کمتر از  0/5بود حذف شدند و این بدین معنی است که اندازه نمونه مناسب نیست .با توجه
به جدول ذکر شده تمامی همبستگیها باالتر از  0/5هستند.
جدول  :11اندازه کفایت نمونهگیری  KMOو آزمون کرویت بارتلت در آزمودنیهای پژوهش
اندازه کفایت نمونهگیری ))KMO

0 /9

مجذور خی
درجه آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

1751/398
153
0/000

استخراج مجموعه عوامل اولیه :پس از انجام دو آزمون فوق ،تحلیل عامرل اکتشرافی جهرت
بررسی و شناسایی عوامل اصلی و کشف و آشکارسازی ویژگیهای خاص و روابرط آنهرا انجرام
شد  .جهت تعیین میزان تبیین واریرانس هرگویره بوسریله تحلیرل در آزمرودنیهرای پرژوهش از
اشتراکات استفاده شد.
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جدول  :12اشتراکات در آزمودنیهای پژوهش (زنجیره تامین چابک)
متغیر

اشتراکات اولیه

اشتراکات استخراجی

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/625
0/639
0/614
0/632
0/761
0/762
0/716
0/608
0/670
0/694
0/768
0/655
0/659
0/786
0/683

وجود تناسب بین اهداف سازمان
استقبال از بهبود مستمر
استقبال مدیریت ارشد از تغییر
سهم ایدهها در تصمیمات مدیریت مشارکتی
همکاری تامینکنندگان در مرحله توسعه محصول
ساخت یکپارچه کامپیوتری
وجود سیستمهای ساخت انعطافپذیر
بهبود مدیریت مواد و انبار
وجود مدیریت کیفیت جامع
وجود مدیریت ارزشافزا
استفاده از بهبود مستمر کایزن
بهبود روابط دو طرفه
وجود اعتماد بین تامینکنندگان و سازمان
توجه به سهم  JITدر سازمان
کسب موقعیت تجاری
مدیریت فرآیندها در جهت کاهش هزینه و افزایش
1/000
کیفیت
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

0/701

با توجه به جدول  ،12ماتریس اشتراکات باالی نیم است .جهت تعیین میزان تبیین واریرانس
توسط عوامل در آزمودنیهای پژوهش ،ازکل واریانس تبیینشده بهوسیله راهحل تحلیرل عراملی
استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول  13آورده شده است.

134

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 27پاییز 1394

جدول  :13کل واریانس تبیینشده بهوسیله راهحل تحلیل عاملی در آزمودنیهای پژوهش (زنجیره تامین چابک)
عوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

کل
واریانس
6/104
1/480
1/251
1/127
1/011
0/734
0/594
0/555
0/470
0/448
0/422
0/400
0/416
0/346
0/323
0/298

مقادیر استخراج شده
مقادیر ویژه اولیه
درصد درصد تجمعی
درصد درصد تجمعی کل
واریانس
واریانس واریانس واریانس
واریانس
38/153
38/153 6/104
38/153
38/153
47/405
9/252 1/480
47/405
9/252
55/223
7/818 1/251
55/223
7/818
62/266
7/043 1/127
62/266
7/043
68/584
6/318 1/011
68/584
6/318
73/169
3/585
76/881
3/712
80/352
3/471
83/291
2/939
86/079
2/789
88/819
2/740
91/456
2/636
93/954
2/498
96/119
2/165
98/139
2/020
100/00
1/861

مقادیر عوامل استخراج بعد از چرخش
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
واریانس
واریانس
16/086
16/086
2/754
31/933
15/847
2/535
45/016
13/083
2/093
56/960
11/945
1/911
68/584
11/624
1/860

(منبع :یافتههای پژوهشگر)
جدول  :14بار عاملی قبل از چرخش در آزمودنیهای پژوهش (زنجیره تامین چابک)
گویهها

2

استقبال از بهبود مستمر
سهم ایدهها در تصمیمات مدیریت مشارکتی
استقبال مدیریت ارشد از تغییر
وجود تناسب بین اهداف سازمان
مدیریت فرآیندها در جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت
کسب موقعیت تجاری
وجود مدیریت کیفیت جامع
توجه به سهم  JITدر سازمان
وجود اعتماد بین تامینکنندگان و سازمان
وجود مدیریت ارزشافزا
بهبود روابط دو طرفه
بهبود مدیریت مواد و انبار
همکاری تامینکنندگان در مرحله توسعه محصول
وجود سیستمهای ساخت انعطافپذیر
استفاده از بهبود مستمر کایزن
ساخت یکپارچه کامپیوتری

عوامل
3

1
0/750
0/747
0/734
0/687
0/686
0/681
0/659
0/649
0/593
0/571 0/583
0/392
-0/352 0/582
0/450
0/572
-0/449 0/409 0/536
-0/445 0/379 0/519
0/395 0/632 0/351
-0/514 0/479
0/381

منبع :یافتههای پژوهشگر

4

5

0/439

0/428

0/342
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همانطور که در جدول  14مشاهده میشود ،هر ستون بار هر گویه روی آن عامل را نشان
میدهد .بار را میتوان همبستگی بین عامل و گویه دانست پس هر چه عدد بزرگتر باشد،
احتمال اینکه آن عامل پایه آن گویه باشد بیشتر است.
جدول  :15بار عاملی پس از چرخش در آزمودنیهای پژوهش (زنجیره تامین چابک)
گویهها

1
0/773
0/713
0/700

همکاری تامینکنندگان در مرحله توسعه محصول
بهبود مدیریت مواد و انبار
وجود اعتماد بین تامینکنندگان و سازمان
مدیریت فرآیندها در جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت
کسب موقعیت تجاری
توجه به سهم  JITدر سازمان
سهم ایدهها در تصمیمات مدیریت مشارکتی
استقبال مدیریت ارشد از تغییر
استقبال از بهبود مستمر
وجود تناسب بین اهداف سازمان
بهبود روابط دو طرفه
استفاده از بهبود مستمر کایزن
وجود مدیریت کیفیت جامع
وجود مدیریت ارزشافزا
ساخت یکپارچه کامپیوتری
وجود سیستمهای ساخت انعطافپذیر
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

2

عوامل
3

4

5

0/372
0/852
0/749
0/739
0/859
0/617 0/379
0/547 0/359
0/519
0/480
0/865
0/669
0/459 0/657
0/825
0/806

اگر جدول  15با جدول قبلی مورد مقایسه قرار گیرد ،معلوم میشود که مقدار بارهای عاملی
تغییر کردهاند .همانطور که در جدول 15مشاهده میشود ،گویه «وجود اعتماد بین تامینکنندگان
و سازمان» بر روی دو عامل اول و پنجم بار شده که به دلیل آنکه بار عاملی آن در عامل اول
بیشتر است از عامل پنجم حذف میشود .به همین ترتیب سایر گویهها نیز دستهبندی میشوند.
به دلیل اینکه حداق سه گویه برای انجام تحلیل عاملی تأییدی کافی است این بار مجدداً تحلیل
عاملی با چهار عامل اجرا میشود و بعد از مشخص کردن عواملی که از نظر تجربی به یکدیگر
تعلق دارند باید کوشید از اشتراک تجربی متغیرهایی که بر عامل معینی بار میشوند به استنتاج
اشتراک مفهومی نائل آمد .عوامل بهنحویکه از مبانی نظری تحقیق حاصل شده است ،با توجه
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به اینکه کدام سواالت است و بار عاملی کدام سواالت باالتر است بهصورتیکه در جدول  16درج
شده است ،نامگذاری شدهاند.
جدول  :16عوامل ،گویهها و بار عاملی گویههای مربوط به شاخصهای (زنجیره تامین چابک)
شاخص
ارتباط با تامینکنندگان

فرهنگ سازمانی

فرآیندهای دانشی

فناوری اطالعات

مولفه
همکاری تامینکنندگان در مرحله توسعه محصول
بهبود مدیریت مواد و انبار
وجود اعتماد بین تامینکنندگان و سازمان
مدیریت فرآیندها در جهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت
کسب موقعیت تجاری
توجه به سهم  JITدر سازمان
سهم ایدهها در تصمیمات مدیریت مشارکتی
استقبال مدیریت ارشد از تغییر
استقبال از بهبود مستمر
وجود تناسب بین اهداف سازمان
استفاده از بهبود مستمر کایزن
وجود مدیریت کیفیت جامع
وجود مدیریت ارزشافزا
(منبع :یافتههای پژوهشگر)

بار عاملی
0/773
0/713
0/700
0/852
0/749
0/739
0/859
0/617
0/547
0/519
0/865
0/669
0/657

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

در سالهای اخیر ،شرکتها راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین را بهطور جدی در سازمان
خود بهکار گرفتند .مدیریت دانش یک توانمندساز مهم در مدیریت زنجیره تأمین و یک عنصر
حیاتی در محیطهای سازمانی است که تراکم اطالعات و فرهنگهای چندگانه بهچشم میخورد.
بر اساس پیشینه زنجیره تأمین توسعه دانش در سرتاسر زنجیره تأمین برای تمام اعضا منافعی در
پی دارد .با ترکیب ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و همینطور تحول سازمانی که
با مرز دانش در ارتباط است :میتوان به این نتیجه رسید که باید واحد تجزیهوتحلیل از سطوح
مدیریت دانش سازمانی به مدیریت دانش زنجیره تأمین توسعه پیدا کند .در عرصه رقابت،
شرکتها از زنجیره تأمین بهعنوان اهرمی رقابتی در مقابل یکدیگر استفاده میکنند با مطالعه
ساختار زنجیره تأمین مالحظه میشود که اطالعات و دانش فراوانی بهصورت بالقوه در آن وجود
دارد که مدیریت دانش بهعنوان یک حلقه مفقوده میتواند به این دانش جهت دهد .این موفقیت
شرکتها بااستفاده از منبع حیاتی نام مشهود یعنی دانش زنجیره تأمین برجسته میشود؛ اکنون
توجه محققان درک این مسئله است چگونه دانش در زنجیره تأمین به تفاوت عملکردی منجر
میشود .دانش زنجیره تأمین نتایج مختلفی مانند کاهش زمان چرخه ،استفاده درست از منابع،
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دسترسی به تجهیزات و همکاری را بههم مرتبط میکند .مدیریت دانش از طریق به
اشتراکگذاری نظاممند دانش ،نقش بزرگی را در سازمانهای ترکیبی مانند زنجیره تأمین دارد.
درحالیکه بسیاری از بررسیها اثرات کلی یک مدیریت دانش را بر زنجیره تأمین اثبات رسانده،
محققان بر این باورند که مطالعه اجزای مدیریت دانش مطابق با فرآیند عملیات تجاری زنجیره
تامین کاربردی کردن آن کمک خواهد کرد.
در این مطالعه عوامل و شاخصهای کلیدی مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک با استفاده
از تحلیل عاملی اکتشافی یافت شد که خالصه نتایج آن در جداول 9و  16نشان داده شده است.
بهعنوان پیشنهاد برای تحقیقات آتی ،میتوان پژوهش حاضر را با درنظر گرفتن اینکه سازمان
یک سازمان ،چابک بالفعل یا چابک بالقوه است ،برای سطوح مختلف چابکی (محرکهای
چابکی ،قابلیتهای چابکی ،توانمندسازهای چابکی) انجام داد.
با توجه به اینکه این پژوهش برای کل اجزای زنجیره تامین انجام شده است ،در تحقیقات
آتی میتوان با سطحبندی در اجزا زنجیره تامین (تامینکنندگان ،سازندگان ،توزیعکنندگان،
مشتریان) و با افزودن تعداد بیشتری متغیر به مدل در شرایط نزدیکتر به آنچه در دنیای واقعی
برقرار است ،سیستم را مورد بررسی قرار داد.
نظر به اینکه در این پژوهش تمام متغیرها کیفی درنظر گرفته شده است ،میتوان در
پژوهشهای آتی از پرسشنامههای کمی استفاده کرد.
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