
 یافته های پژوهش

های توصیفی متغیرها، اعم از میانگین، انحراف استاندارد و شاخص 1قبل از بررسی رابطه متغیرهای تحقیق در جدول 

 چولگی و کشیدگی جهت بررسی پراکندگی و نرمال بودن توزیع متغیرها گزارش شده است. 

 : شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 کشیدگی چولگی اف معیارانحر میانگین متغیرها

 07/0 06/0 44/4 54/19 شناسایی و کسب دانش

 41/0 -11/0 48/3 20/13 تولید دانش

 25/0 -32/0 14/4 63/19 تسهیم و انتقال دانش

 39/0 -06/0 24/4 94/15 سازماندهی دانش

 02/0 -15/0 79/3 62/15 کاربرد

 62/0 36/0 84/3 25/12 بروزرسانی

 02/0 -21/0 18/8 60/34 تکنولوژی

 60/0 -55/0 22/6 40/34 ساختاری

 01/0 07/0 77/10 02/45 فرهنگی

زیرا قدر مطلق این  باشند.ها میهای چولگی و کشیدگی نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهشاخص 1با توجه به جدول 

 تگی متغیرها گزارش شده است.همبس نیز ماتریس 2در جدول  شاخص ها برای تمامی متغیرها کمتر از یک می باشد.

 : ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق2جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

         1 شناسایی و کسب دانش 1

        1 78/0** تولید دانش 2

       1 76/0** 73/0** تسهیم و انتقال دانش 3

      1 72/0** 73/0** 69/0** سازماندهی دانش 4

     1 69/0** 75/0** 73/0** 76/0** دکاربر 5

    1 65/0** 64/0** 70/0** 69/0** 72/0** بروزرسانی 6

   1 63/0** 54/0** 51/0** 61/0** 64/0** 62/0** تکنولوژی 7

  1 76/0** 58/0** 63/0** 55/0** 59/0** 53/0** 60/0** ساختاری 8

 1 72/0** 80/0** 62/0** 59/0** 40/0** 62/0** 62/0** 62/0** فرهنگی 9

**p<0.01 

(، 61/0دانش ) انتقال و (، تسهیم64/0دانش ) (، تولید62/0دانش ) کسب و ، رابطه شناسایی2با توجه به جدول 

معنی دار می باشد.  01/0( با تکنولوژی مثبت و در سطح 63/0( و بروزرسانی )54/0(، کاربرد )51/0دانش ) سازماندهی

(، 55/0دانش ) (، سازماندهی59/0دانش ) انتقال و (، تسهیم53/0دانش ) (، تولید60/0دانش ) کسب و رابطه شناسایی

 کسب و معنی دار می باشد. رابطه شناسایی 01/0( با ساختاری مثبت و در سطح 58/0( و بروزرسانی )63/0کاربرد )

( و 59/0(، کاربرد )40/0انش )د (، سازماندهی62/0دانش ) انتقال و (، تسهیم62/0دانش ) (، تولید62/0دانش )

 معنی دار می باشد.  01/0( با فرهنگی مثبت و در سطح 62/0بروزرسانی )

دانش،  انتقال و دانش، تسهیم دانش، تولید کسب و شناسایی) فرآیند مدیریت دانشبرای بررسی رابطه مجموعه 

( از تحلیل همبستگی ژی، ساختاری و فرهنگیتکنولو) زیرساختهااز ( با مجموعه دانش، کاربرد و بروزرسانی سازماندهی

 زیرساختهابا متغیرهای کانونی فرآیند مدیریت دانش نتایج تحلیل نشان داد که رابطه متغیر کانونی  بنیادی استفاده شد.

می باشد  14/19مربوط به آن نیز  Fبدست آمد که آماره  28/0می باشد. شاخص المدای ویکلز برای این ارتباط  76/0

معنی دار است. بنابراین این دو مجموعه ارتباط معنی داری با یکدیگر دارند. شایان ذکر است که در  001/0ر سطح که د

ها در تحلیل تحلیل همبستگی بنیادی هر مجموعه همانند متغیرهای مکنون در مدل یابی معادالت ساختاری یا عامل

نتایج تحلیل همبستگی بنیادی گزارش شده  3دقیق تر نحوه ارتباط این دو مجموعه در جدول عاملی است. برای بررسی 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زیرساختها با دانش مدیریت فرآیند: نتایج تحلیل همبستگی بنیادی رابطه 3جدول 

 ضریب اشتراک کانونی ضرایب ساختاری ضرایب کانونی متغیر

 فرآیند مدیریت دانشمجموعه 

 76/0 87/0 21/0 یی و کسب دانششناسا

 74/0 86/0 29/0 تولید دانش

 76/0 87/0 31/0 تسهیم و انتقال دانش

 41/0 64/0 32/0 سازماندهی دانش

 67/0 82/0 19/0 کاربرد

 76/0 87/0 38/0 بروزرسانی

 69/0 اشتراک

 40/0 همپوشی

 زیرساختهامجموعه 

 83/0 91/0 38/0 تکنولوژی

 69/0 83/0 18/0 ساختاری

 86/0 96/0 59/0 فرهنگی

 82/0 اشتراک

 47/0 همپوشی

باشد، ضرایب کانونی در جدول فوق ضرایب ساختاری، نشانگر همبستگی هر متغیر با متغیر کانونی مجموعه خودش می

سهم هر باشند. ضریب اشتراک کانونی نیز نشانگر نیز همانند ضرایب رگرسیون استاندارد شده در تحلیل رگرسیون می

 و درصد، تسهیم 74دانش  درصد، تولید 76دانش  کسب و شناساییمتغیر در تبیین متغیر کانونی خودش می باشد. مثال 

درصد در تبیین متغیر کانونی  76درصد و بروزرسانی  67درصد، کاربرد  41دانش  درصد، سازماندهی 76دانش  انتقال

درصد و فرهنگی  69درصد، ساختاری  83تکنولوژی نیز،  زیرساختهای سهم دارند. در متغیر کانون فرآیند مدیریت دانش

درصد در تبیین این متغیر سهم دارند. همچنین در جدول فوق اشتراک، میزان واریانسی که هر تمامی متغیرها،  86

گر میزان گویند. همپوشی نیز نشانکنند که به آن واریانس استخراج شده نیز میمتغیر کانونی خودشان را تبیین می

مثالً میزان واریانس  .(2007، 1)تاباچنیک و فیدلکند واریانسی است که مجموعه مقابل، متغیر کانونی مقابل را تبیین می

فرآیند درصد از واریانس  40نیز  زیرساختهادرصد می باشد.  69 فرآیند مدیریت دانشاستخراج شده متغیر کانونی 

فرآیند  می باشد. درصد 82 زیرساختهاواریانس استخراج شده متغیر کانونی  کنند. میزانرا تبیین می مدیریت دانش

 کند.را تبیین می زیر ساختهادرصد از تغییرات  47 مدیریت دانش نیز

ند که ضرایب کن( پیشنهاد می2007های کانونی، تاباچنیک و فیدل )دار در مجموعهبرای شناسایی متغیرهای معنی

ار در های معنی ددار بودن آن در مجموعه خودش است. بنابراین متغیرمتغیر نشانگر معنیو بیشتر هر  30/0ساختاری 

(، 87/0انش )د انتقال و (، تسهیم86/0دانش ) (، تولید87/0دانش ) کسب و شناسایی ،فرآیند مدیریت دانشمجموعه 

یز، متغیرهای معنی ن زیرساختهااز  می باشند. در مجموعه( 87/0( و بروزرسانی )82/0(، کاربرد )64/0دانش ) سازماندهی

تیجه می گیریم که نمی باشند. با توجه به این یافته ( 96/0( و فرهنگی )83/0(، ساختاری )91/0تکنولوژی )دار شامل 
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