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چکیده
هدف :عبور از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطالعاتی ما را بر آن میدارد تا سرمایههای سازمانی را صرفا به سرمایهها و
داراییهای مشهود محدود نکرده و به سرمایههای نامشهود( دانشی) نیز توجه کنیم .هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل مدیریت دانش
با رویکرد قابلیت یادگیر ی سازمانی در شهرداری اصفهان میباشد .مدلی که بتواند با ارائه مولفههای مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی ،امکان تبدیل شهرداری اصفهان به یک سازمان دانش محور و یادگیرنده را فراهم سازد.
روش پژوهش :در این پژوهش از نوع ترکیبی( کیفی ،کمی) میباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی  ،از نظر ماهیت توصیفی
تحلیلی و از نظر روش اجرا اسنادی پیمایشی میباشد.
یافتهها :بر اساس تحقیق حاضر مولفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری اصفهان عبارتند از منابع
انسانی و مدیریت ،استراتژی و ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،فرآیندهای دانشی  ،فرآیندهای سازمانی و فرهنگ سازمانی.
نتیجه گیری :یافتههای تحقیق حاکی از آن است که میانگین امتیاز هریک از این مولفهها در شهرداری اصفهان از حد متوسط پایین
تر بوده و لذا به منظور پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش در شهرداری اصفهان تعیین سازو کارهای الزم جهت ارتقای سطح کمی و
کیفی هر یک از این مولفهها ضروری مینماید
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ،مدل های مدیریت دانش ،قابلیت یادگیری سازمانی

ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی …

مقدمه:

استفاده بیشتر از داشتههای ذهنی کارکنان در جهت تصمیم سازی

دانش مخلوطی سیال از تجربیات ،ارزش ها ،اطالعات موجود و

بهتر می انجامد .در سازمانهای رسمی تصمیمات اغلب بر اساس

نگرشهای نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و

چشم اندازهای مدیریتی بدون توجه به نظر سایر اعضا صورت

بهرهگیری از تجارب و اطالعات جدید به دست میدهد.

میگیرد .درحالیکه در سازمانهای یادگیرنده برای نظر اعضا ارزش

(داونپورت و پروساک )1731 ،1به عبارتی دانش ،اطالعات آمیخته

زیادی قائل میشوند که این امر در سایه یادگیری سازمانی انجام

با تجربه ،مضمون ،تفسیر و اندیشه است .منبعی تجدید شدنی که

میشود.

میتواند به کرات مورد استفاده قرار گیرد و از طریق کاربرد و

شهرداری اصفهان هم سازمانی است بزرگ اما با ساختارهای

شود

سنتی که توان و انعطاف الزم جهت همسویی با تغییرات محیط

(گوتسچالک .)2003، 2از طرف دیگر دانش سازمانی مجموعه

پیرامون ،به ویژه همگام شدن با تغییرات و تکنولوژیها و

دانش فردی اعضای سازمان است که به عنوان یک پایگاه دانش

فناوریهای روز ( جهانی شدن ) را نخواهد داشت و برای بقای

عمل کرده و بیانگر تعامل و تبادل میان اعضای سازمان است .این

خود ناچاراست یا تغییر ساختار بدهد یا خود را به ابزارهایی مجهز

دانش مجموعه ای از فرهنگ سازمانی ،دانش ضمنی افراد ،فرآیندها

کند تا بتواند با تغییرات جهانی همگام شوند .برای اینکه بتوان

و رویههای کاری است (حسنوی و همکاران .)1711 ،برای آنکه

مدیریت دانش در شهرداری اصفهان را پیادهسازی کرده و آن را به

سازمانها بتوانند به سازمانی دانش آفرین تبدیل شوند بایستی

سازمان یادگیرنده و در نهایت دانش آفرین تبدیل کرد بایستی

ویژگیهایی اعم از :ساختار سلولی یعنی داشتن ساختار سازمانی

مؤلفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی را

که منعطف باشد ،زیرا ساختار سازمانی در مقابل تغییر خواهد بود.

ارائه نمود .براساس مفاهیم ارائه شده در مورد قابلیت یادگیری

خود مدیریتی ،برای انجام خالقیت زیرا الزمه آن داشتن امکان

سازمانی یعنی توانایی افزایش یادگیریهای فردی ،گروهی و

جریان آزاد اطالعات از باال به پایین و برعکس است .کارآفرینی،

سازمانی و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح یعنی تبدیل دانش

برای بقا در یک اقتصاد دانش محور همه باید کارآفرین باشند.

فردی به سازمانی (احمدکاظم )2017،و مؤلفه های مدیریت دانش

سیستم تشویق و پاداش ،زیرا در یک سازمان به سیستم پاداش برای

مبتنی بر استفاده از دانش در سیاستگذاریها به منظور تولید

افزایش حس تعلق سیستمی نیازمندیم .مخازن دانش غنی ،زیرا

محصوالتی جدیدتر و خدماتی بهتر (سیادت و نایجی، )2012،

سیستم باید به دانش به عنوان قابلیت کلیدی نگاه کند و لذا به

تمرکز بر فرآیندهای اجرایی در شهرداری اصفهان ،شناسایی منابع

مهارت نیاز دارد نه افرادی با اطالعات عمومی .رهبری مشارکتی

دانشی ،استخراج دانش ،بهینه سازی ،سازماندهی و تسهیم و

به دلیل مدیران کمتر نقش نظارتی به عهده بگیرند و بیشتر نقش

کاربرد دانش در شهرداری اصفهان امری ضروری مینماید.

ترکیب

با

تجربه

کارکنان

در

سازمان

انباشته

هدایت کنندگی داشته باشند (جاتیندر و سوشیل )1710،7از آنجا
که یادگیری سازمانی نقش مؤثری که بر مدیریت دانش و بالعکس
دارد .از آنجا که در این تحقیق به آن دسته از مؤلفه های مدیریت
دانش که مبتنی بر یادگیری سازمانی است پرداخته شده است.
تعاریفی از یادگیری سازمانی که تأثیر بسزایی در فرآیند مدیریت
دانش و پیادهسازی آن دارد ارائه میشود .یادگیری سازمانی
مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان میانجامد و در
برگیرنده رفتار سازمانی مشخص است .یادگیری سازمانی به

Davenport and Prusak
Gottschalk
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تحقیقات و پژوهشهای متعددی در زمینه پیادهسازی مدیریت دانش
انجام شده است .حاتمی و همکاران (  )1711در تحقیقی با عنوان "ارائة
مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خالقیت
و یادگیری سازمانی"  ،عامل موفقیت مدیریت دانش را فرهنگ
سازمانی ،اشتراک و تسهیم دانش معرفی کرده اند .شعبانی بهار ()1711
در تحقیق خود به پیش بینی  % 22ا تغییرات عملکردی از طریق مدیریت
دانش اشاره کرده است .ادریس (  )2012در تحقیق خود با عنوان "عوامل
محیطی در مدیریت دانش" ،پنج عامل اساسی در پیاده سازی مدیریت
دانش را فرهنگ ،استراتژی ،اطالعات سازمانی،

.Jatinder and Sushil
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رهبری و قوانین و مقررات معرفی کرد .عبود و الوهادیان)2012 ( 1

رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی خالء تحقیقاتی وجود داشته و

در تحقیق خود به طراحی مدلی جهت کمک به افزایش اقدامات مدیریت

هنوز مدلی از مدیریتدانش مبتنی بر قابلیتهای یادگیری سازمانی

دانش در محیطهای مقاوم در برابر تغییر پرداخته و نشان دادند که

ارائه نشده است .بنابراین موضوع تحقیق از این حیث حائز اهمیت

مقوالت فرهنگ اعم از اتخاذ استراتژیهای ترغیب کننده ،رهبری
مشارکتی و فرآیندها اعم از زیر ساختهای مدیریت دانش ،کیفیت
فرآیندهای مدیریت دانش و سطوح استفاده از مدیریت دانش بر
یادگیری و نوآوری مؤثر بوده و همچنین بر ارزیابی عملکرد یک
سازمان اثرگذار است .اولوگبول ( )2012در تحقیق خود مدلی

و انجام آن ضروری است .لذا با ارائه این مدل در شهرداری اصفهان
میتوان میزان کارآمدی را افزایش داده و به
یکی از اساسیترین نیازهای آن یعنی سازمانی منعطف و همراه
با تکنولوژی های روز و دانش آفرین ،جامه عمل پوشید.

نظری برای فرآیند مدیریت دانش در ارتباط با نوآوری سازمانی
ارائه کرده است .در این مدل محقق ابعاد مختلف سازمانی به ویژه

سواالت تحقیق:

بعد منابع انسانی آن هم نگرشها و رفتارهای کارکنان در این
خصوص را بررسی کرده است .در این مقاله متغییرهای نگرشی

-1مؤلفههای مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی

(رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و متغییرهای رفتاری (رفتارهای

کدامند؟

سازمانی و اشتغال کارکنان) و تأثیر آن بر فرآیند مدیریت دانش
(کشف ،ذخیره ،تسهیم و کاربرد) و سپس تأثیر بر قابلیت نوآوری
سازمانی را بررسی و به ارتباط قابل توجه آنها با هم اشاره کردند.
هویی ( ) 2017در تحقیق خود بیان داشته مدیریت دانش بر سه
بعد از ابعاد عملکرد سازمانی اعم از عملکردهای مالی ،تجاری و
مشارکتی تأثیر قابل توجهی دارد .لوپز و آنگل )2011( 2در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند که استراتژی دانش از طریق ثبت و
درونیسازی دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی بطور مستقیم
اثرگذار است .در این تحقیق نقش مدیریت دانش بر خالقیت و
در نهایت بر عملکرد سازمانی مشخص شده است .
بر اساس این تحقیق ،سازمانها میپذیرند که با استفاده از
مدیریتدانش خواهند توانست بیش از پیش نوآور شوند و
فرآیندهای درون سازمان را چه از حیث اقدامات و چه از حیث
نیروی انسانی ارتقا بخشند .لیندر و والد ) 2010 ( 2در تحقیقی با
عنوان "عوامل موفقیت در مدیریت دانش در سازمانهای معاصر"
نشان دادند که عالوه بر تکنولوژی اطالعات عواملی نظیر فرهنگ
سازمانی تأثیرات بسزایی بر مدیریت دانش دارد .آنها همچنین در
تحقیق خود به انجام اقدامات اصالحی در خصوص فقدان حافظه
سازمانی در سازمانها اشاره کردند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که در زمینه موضوع تحقیق یعنی ارائه مدل مدیریت دانش با
Abaoud and Alluhaidan
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 -2اولویتبندی مؤلفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت
یادگیری سازمانی چگونه است؟
روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش روش ترکیبی (کیفی-کمی) است.
روش ترکیبی ،روشی است که محقق در آن در جمع آوری و تحلیل
داده ها ،ترکیب یافتهها و نتیجهگیری در مورد یک موضوع خاص،
از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده میکند .این پژوهش در دو
بخش انجام گردید .بخش اول بخش کیفی و بخش دوم بخش کمی.
در فاز اول بخش کیفی اکتشافی ،ابتدا محقق با مطالعه کتب و مقاالت
مربوط به مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با
رویکرد قابلیت سازمانی اقدام به استخراج مؤلفههای مدیریت دانش
با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی نموده و سپس به وسیله
کدگذاری این مؤلفهها را دستهبندی کرده است .الزم بذکر است که
در بخش کیفی جهت طراحی پرسشنامه و به منظور جمعآوری
اطالعات کمی ،محقق از روش استقرایی استفاده نموده است و
پرسشنامه مدیریتدانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی با 2
بعد استراتژی و ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری
اطالعات ،منابع انسانی و مدیریت ،فرآیندهای

.Lindner and Wald
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دانشی ،فرآیندهای سازمانی ساخته شد .در فاز دوم بخش کیفی به
کمک خبرگان موضوعی (دانشگاهی و سازمانی) مؤلفههای
مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی به وسیله تحلیل
یافته های پژوهش

عاملی تأییدی ،توسط گروه خبره تأیید شد .بدین صورت که برخی
از گویهها حذف و برخی از گویهها اضافه شد .سپس محقق اقدام

جهت سنجش میزان برازش شاخصهای توسط سازه مورد نظر،

به ساختن پرسشنامه بسته پاسخ نمود .برای بررسی روایی آن از

از بارهای عاملی استفاده میگردد .بارهای عاملی از طریق محاسبه

ضریب توافقی استفاده شد و روایی آن تأیید گردید (در روایی

مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه

ضریب توافقی ،متخصصان رشتههای مذکور با تجربیات خود

میشوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  0/1شود

پیرامون موضوع مورد پژوهش ،تمام مؤلفههای مورد بررسی را تأیید

(هالند )1111،مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و

کردند).

شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده

جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و

و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است.

سازمانی شاغل در شهرداری مناطق ،سازمانها و معاونتهای وابسته

در تحقیق حاضر با توجه به بارهای عاملی هیچ یک از گویهها

به آن خواهد بود که به دلیل هتروژن بودن جامعه آماری ،محقق اقدام

حذف نشد.

به انتخاب  72نفر خبره شامل 10نفر دانشگاهی و  22نفر سازمانی در

جدول .1توریع جمعیت شناختی داده های پژوهش

سطح مدیران ،رؤسا و مسئولین نمود .در بخش کمی ،جامعه آماری
شامل کارکنان سازمانها ،معاونتها و مناطق پانزده گانه شهرداری

 2122نفر بود و حجم نمونه از روش کوکران  731نفر با آلفای %2

بي پاسخ

3

2 /5

کمتر از

24

6 /3

متغیر

ابعاد

فراوانی

درصد

با مدرک لیسانس به باال در شهردای استفاده گردید که تعداد آنان

زن

153

42/4

 ،112:سازمان ها 1022 :نفر) بودند.

 5تا  12سال

99

21/9

 11تا  15سال

142

31/1

 16تا  22سال

51

29/0

 32سال

=n

سن

فرمول ()1

=731

سال

سابقه کاری

محاسبه گردیده است.

1.962∗0.5∗0.5
0.052
1
1.962 ∗0.5∗0.5
(
1+
)−1
2985
0.052

جنسیت

در بخش کمی با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش از کارکنان

متغیر

مرد

222

55

کمتر از 5

33

3/7

جامعه آماری در بخش کمی  2122نفر (مناطق ،1102 :معاونتها

ابعاد

فراوانی

درصد

بي پاسخ

6

1 /6

بي پاسخ

9

2/0

اصفهان میباشد که دارای مدارک کارشناسی به باال هستند .حجم

 32تا 42

245

بیشتر از 22

64/6

سال

11

0/1

سال

در بخش کمی از نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد .با توجه

 41تا 52

به اینکه این پژوهش در مناطق  12گانه شهرداری اصفهان و

سال

121

بي پاسخ

25/2

14

3/7

در درون هر یک از گروهها بیشتر بود.

کارشن

225

54/9

کارشناس

129

23/3

پایایی آن  0/10برآورد شد.

تحصیالت

به منظور بررسی پایایی پرسشنامه استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

اسي
کارشن

155

41/1

پست سازماني

سازمانهای وابسته به آن انجام میشود و از آنجا که میزان تجانس

بي پاسخ

6

1 /6

کارشناس

212

11/1

مسئول
مدير

15

0/7

اسي

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی ،درصد

ارشد

فراوانی و ترسیم جداول) و استنباطی ،آزمون تی و آزمون فریدمن

دکتری

1

1 /5

معاون

26

1/1

انجام گرفت.
4

فصلنامه دانش شناسی (علوم كتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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نتایج جدول ( )1نشان میدهد  22درصد از شرکت کنندگان در
پژوهش مرد و  10/1درصد دیگر زن هستند .سن  21/2درصد

شاخص ها

شرکت کنندگان در پژوهش  70تا  10سال است .تحصیالت 21/1
درصد شرکت کنندگان در پژوهش کارشناسی و سابقه خدمت 72/1
درصد از شرکت کنندگان در پژوهش  11تا  12سال است .پست
سازمانی  22/1درصد از شرکت کنندگان در پژوهش کارشناسی است.

شاخص

بر قابلیت يادگیری سازماني

ار

قابل

بدست

م پذيرش

قبول

آمده

≤2.9

2.964

GFI1

پذيرش

نیکويي
برازش
شاخص
نیکويي

جدول .2مقايسه میانگین و انحراف معیار ابعاد مديريت دانش مبتني

اختص

مقدار

مقدار

پذيرش/عد

AGFI
5

≤2.9

2.916

پذيرش

برازش
اصالح
شده

عوامل

میانگین

انحراف معیار

شاخص

استراتژی و ساختار سازمانی

2/37

0/21

برازش

فرهنگ سازمانی

2/30

0/31

تطبیقي

فناوری اطالعات

2/11

0/37

شاخص

منابع انسانی و مدیریت

2/31

0/22

برازش

فرآیندهای دانش

2/32

0/30

نسبي

فرآیندهای سازمانی

2/22

0/33

کای
اسکوئر

نتایج جدول  2نشان میدهد که از نظر پاسخگویان ،باالترین
میانگین با  2/11مربوط به فناوری اطالعات و پایین ترین میانگین
با  2/30مربوط به فرهنگ سازمانی بوده است.
در نمودار زیر مدل معادله ساختاری بر اساس مدل مفهومی نتایج

CFI9

RFI12

CMI
N/D
F11

≤2.9

≤2.9

≥3

2.954

2.961

2.611

پذيرش

پذيرش

پذيرش

بهنجار شده
ريشه
میانگین

RMS
EA12

≥.1

2.295

پذيرش

خطای
برآورد

نشان داد مدیریت دانش به عنوان یک متغیر پنهان تحت تأثیر

شاخصهای برازش مدل معادله ساختاری در شکل جدول شماره

متغیرهای مختلفی قرار دارد .در این تحقیق پژوهشگر بر این باور

 7بیان شده است.

است که میتوان با شش متغیر استراتژی و ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی و مدیریت ،فرآیندهای

همانطور که در جدول فوق مشخص است شاخصهای برازش مدل

دانشی و فرآیندهای سازمانی بخش مهمی از واریانس مدیریت دانش

معادله ساختاری مورد تأیید قرار گرفته است .نتایج نشان داد که

مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی را تببین نمود .هر کدام از

ضریب تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت

متغیرهای پنهان در مدل با استفاده از چند معرف (شاخص ها)

یادگیری سازمانی  ، 0/22ضریب تأثیر فناوری بر مدیریت دانش مبتنی

اندازهگیری میشود.

بر قابلیت یادگیری سازمانی  ،0/22ضریب تأثیر مدیریت و منابع
7

10

8

11

Goodness-of- fit index
Adjust goodness- of- fit index
9
Comparative fit index
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Relative fit index
Normed chi-squre
12
Root mean squared error of appromiation

1

ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی …

انسانی بر مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی ،0/12

منابع انسانی

ضریب تأثیر فرآیندهای دانشی بر مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی ،0/22ضریب تأثیر فرآیندهای سازمانی بر مدیریت

دانش

استراتژی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی  0/22بوده است .بنابراین می توان نتیجه گرفت در
شهرداری اصفهان بیشترین تأثیر بر مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی مربوط به مؤلفهی مدیریت و منابع انسانی با 0/12
و کمترین ضریب تأثیر مربوط به فناوری با  0/22بوده است.

2/12

2/12

-1/513

315

2/221

و مدیریت
فرآیندهای

دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی  0/22و ضریب تأثیر

2/14

2/66

-1/121

315

2/221

فرآیندهای

2/55

2/11

-3/525

2/221

315

سازمانی

بر اساس یافتههای جدول ( )1میانگین میزان استراتژی و ساختار
سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی و
مدیریت ،فرآیندهای دانشی ،فرآیندهای سازمانی از مدیریت دانش
مبتنی بر قابلیت یادگیری 2/22 ،2/32 ،2/31 ،2/10 ،2/30 ، 2/37
میباشد .از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر
است .بنابراین میزان استراتژی و ساختار سازمانی از مدیریت دانش
مبتنی بر قابلیت یادگیری ،کمتر از سطح متوسط میباشد.
جهت رتبهبندی مؤلفههای مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری
سازمانی از آزمون فریدمن استفاده شده که نتایج در جداول  2و 2
آورده شده است.
جدول .2میانگین رتبهبندی ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی

جدول .1مقایسه میانگین میزان استراتژی و ساختار سازمانیهای از
مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری با میانگین فرضی 7
مؤلفه

میانگین انحراف

t

معیار
استراتژی و

2/13

2/69

-1/116

درجه

سطح

آزادی

معناداری

315

2/221

ساختار
سازمانی
فرهنگ

2/12

2/19

-1/413

315

2/221

سازمانی
فناوری

2/92

2/13

-2/442

315

2/215

اطالعات

6

مؤلفه ها

میانگین رتبه بندی

استراتژی و ساختار سازماني

3/36

فرهنگ سازماني

3/24

فناوری اطالعات

3/92

منابع انساني و مديريت

3/33

فرآيندهای دانش

3/25

فرآيندهای سازماني

3/55

نتایج جدول  2میانگین رتبهبندی ابعاد نشان میدهد فناوری اطالعات
باالترین و فرهنگ سازمانی پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده
است.

تعداد

319

مقدار خي دو

53/442

درجه آزادی

5

سطح معناداری

2/221

جدول .2آزمون فریدمن ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری سازمانی
فصلنامه دانش شناسی (علوم كتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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نتایج جدول  2نشان میدهند که نتایج حاصل بین مجموعه

روان بودن جریان اطالعات ،تفویض اختیار و تصمیمگیری را

رتبههای شش گانه ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری

روشن میسازد بنابراین باید توان تسریع و تسهیل تصمیم گیری،

سازمانی در سطح  p>0/01معنی دار است (مقدار خی دو

واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را

 .)27/112لذا سؤال تحقیق مبنی بر این که تفاوت معنی داری بین

داشته باشد .سیر گذار و تکامل سازمانها به سازمانهای

مجموعه نمرات ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری

ارگانیک ،منعطف ،مسطح و غیر متمرکز نشان میدهد که ابعاد

سازمانی وجود دارد ،تأیید میگردد.

تشکیل دهنده آنها باید چیزی فراتر از ابعاد سازمانهای سلسله

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر به تعیین مؤلفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت
یادگیری در شهرداری اصفهان پرداخته است .بر اساس یافتههای

مراتبی و رسمیباشد .در این گونه سازمانها روابط غیررسمی
میتوانند نقش مهمی در ساختاردهی سازمانی ایفا کنند .این
روابط جنبه مهمی از تفاوت بین ساختارهای مکانیکی و

تحقیق  2مؤلفه استراتژی و ساختارسازمانی ،منابع انسانی و

ارگانیکی را تشکیل میدهند .بنابراین با ورود به یک فضای

مدیریت ،فناوری اطالعات ،فرآیندهای دانشی ،فرآیندهای

دانشی سازمانها برای بدست آوردن فرصت در محیط پویا باید

سازمانی ،فرهنگ سازمانی در ارتباط با مدل مذکور شناسایی گردید

انطباق پذیرتر و منعطفتر باشند .ادراکات سنتی که در ساختار

سوال اول :مولفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری
سازمانی کدامند؟
براساس یافتههای جدول(  )1مربوط به مؤلفههای مدیریت دانش
با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی ،میزان میانگین مؤلفههای
استراتژی و ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات،
منابع انسانی و مدیریت ،فرآیندهای دانشی ،فرآیندهای سازمانی از
مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری ،2/10 ،2/30 ، 2/37
 2/22 ،2/32 ،2/31است که به طور معنیداری در شهرداری
اصفهان همگی از حد متوسط کمتر هستند و شهرداری الزم ست
به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد
قابلیت یادگیری سازمانی بیشتر توجه کند .در تبیین این سؤال
میتوان گفت از آنجا که استراتژی چشم انداز و اهدافبلند مدت
سازمان را تعیین و ساختار سازمانی ،چهارچوب روابط حاکم بر
مشاغل ،سیستمها و فرایندهای عملیاتی را مشخص کرده و

سازمانی وجود دارد در مواجهه با چالشها و نیازهای جدید
اقتصاد دانشی با شکست روبهرو میشوند .به هرحال برای
توسعه و ترسیم اشکال ساختاری جدید که بتوانند نیازهای
جدید محیط دانش محوری را برآورده سازند به کمک ابعاد
ساختاری سطح باالتری نیاز است .برخی از مهمترین الزامات
ساختاری برای مدیریت موثر دانش در سازمان عبارتند از کاهش
مرزها ،سیالیت ،تعامل و انعطاف پذیری .در نهایت بر اساس
یافتههای جدول ( )1میانگین نمره پاسخ مربوط به مؤلفه "استراتژی
و ساختار سازمانی"  2/37میباشد و از آنجایی که قدرمطلق t
محاسبه شده ( ) -3/332از  tجدول بزرگتر است .بنابراین میزان
استراتژی و ساختار سازمانی در شهرداری اصفهان از حد متوسط
کمتر است .نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش انجام شده
توسط (منوریان( ،)1722 ،سنگه )1720 ،و (دفت)1733 ،
همخوانی دارد.

مجموعه راههایی را جهت شکسته شدن کار به وظایف مشخض

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء

ارائه میکند در مدیریت دانش نقش بسزایی را به عهده دارد.

نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو

ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیار و

سازمان از یکدیگر میشود .بنابراین مدیریت دانش یکی از

ارتباطات داللت دارد و روابط ،کانالهای ارتباط رسمی ،کمک به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،33پاییز 9311

راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است و زمانی به
طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا میگردد که از قبل زمینه
3

ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی …

فرهنگی متناسب با این نظام بسترسازی شده باشد؛ چرا که

باکیفیت ،بدون وجود کارکنان و مدیران دانشی و استفاده صحیح

هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر انسانی است و

از این منابع ارزشمند دشوار است .چنانچه سازمانها جهت

به طور کامل مربوط به منابع انسانی میشود و تابعی از فرهنگ

کسب مزیت رقابتی نیاز به مدیریت دانش داشته باشند و در عصر

کارکنان سازمان میباشد .بنابراین سازمانها باید برای اجرای
موفق مدیریت دانش ،فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و
براساس آن عمل نمایند و مولفههای فرهنگ سازمانی اعم از
حمایت مدیریت ،خالقیت فردی ،سبک رهبری ،تعلق سازمانی و

دانایی که تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری شناخته شده است؛
جوامعی توسعه مییابند که از حیاتیترین عامل تولید یعنی منبع
انسانی و مدیریت صحیح حداکثر بهره برداری را بنمایند .میتوان

سازش با تعارض بایستی به هنگام پیاده سازی مدیریت دانش مورد

گفت رمز موفقیت سازمانها استفاده از مدیران دانشی است که با

توجه قرار گیرد .در نهایت بر اساس یافتههای جدول ( )1میانگین

تربیت دانشکاران در سازمانهای دانش محور امروزی بتوانند به

نمره پاسخ مربوط به مؤلفه میزان فرهنگ سازمانی  2/30میباشد و

شکلی مناسب و برانگیزاننده شرایط مطلوب کار را برای افراد

از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه شده ( ) -3/117از  tجدول
بزرگتر است .بنابراین میزان فرهنگ سازمانی در خصوص
پیادهسازی مدیریتدانش در شهرداری اصفهان کمتر از سطح
متوسط میباشد .بنابراین وجود یک فرهنگ سازمانی که به خوبی

فراهم میکنند .این در حالی است که نیروی انسانی نقش اساسی
در فرآهم آوری ،ذخیره ،پردازش ،بازیابی ،اشاعه ،تسهیم و کاربرد
دانش داشته و مدیران دانش نیز از طریق برگزاری جلسات آموزشی

بتواند تغییرات را در سازمان حمایت کند ضروری مینماید .نتایج

و توجیهی برای مدیران و کارکنان در راستای با اهمیت جلوه دادن

حاصل از این پژوهش با پژوهشهای انجام شده توسط (پژوهان،

دانش ،در جریان قرار دان آنها از چشم انداز ،اهداف و راهبردهای

( ،)1710صادقی( ،)1727 ،نیک پور )1710 ،و (زمانی)2011 ،

مدیریت دانش ،ایجاد جو اعتماد و فرهنگ سازمانی در خصوص

همخوانی دارد.

تغییرپذیری و افزایش سطح ریسکپذیری کارکنان و تشویق

فناوری اطالعات نقش بسزایی در موفقیت سازمانها به ویژه در
امر مدیریت دانش دارد .این فناوری افراد و گروهها را دور هم
جمع میکند تا به شکل تیمهای مجازی و جامعه مجازی به تبادل
اطالعات و دانش بپردازند .اگر چه دانش به طور انحصاری
محصول فناوری نیست اما فناوری اطالعات به طور قابل
مالحظهای در ایجاد دانش و انجام فرآیندهای مبتنی بر آن مؤثر
بوده است .در نهایت بر اساس یافتههای جدول ( )1میانگین میزان
فناوری اطالعات  2/10میباشد .از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه
شده ( )-2/110از  tجدول بزرگتر است .بنابراین میزان فناوری
اطالعات در شهرداری اصفهان ،کمتر از سطح متوسط میباشد.
نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهشهای انجام شده توسط
(صادق زاده )1710 ،و (حسن زاده )1722 ،همخوانی دارد.
دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک به عنوان یک دارایی

کارکنان کلیدی و دانشی میتوانند نقش مهمی را در پیادهسازی
مدیریت دانش ایفا نمایند .در نهایت بر اساس یافتههای جدول (1
 )27میانگین نمره پاسخ مؤلفه"منابع انسانی و مدیریت" 2/31است .از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه شده ( )-3/303از  tجدول
بزرگتر است .بنابراین در شهرداری اصفهان مؤلفه" منابع انسانی و
مدیریت"به عنوان یکی از ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت
یادگیری  ،کمتر از سطح متوسط است .نتایج حاصل از این تحقیق
با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط (سرلک،)1711 ،
(دانایی فرد( ،)1711 ،روایی )1717 ،و (پرچ )1712 ،همخوانی
دارد.
از آنجا اهمیت دانش در ارائه خدمات بهتر به مشتری ،کاهش زمان
الزم جهت انجام عملکردهای سازمانی ،انجام فعالیت با

برای سازمانها مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات
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حداقل مخارج و دارایی ثابت ،کاهش زمان توسعه محصوالت،

دانشی تولید و توسط ابزار فناوری اطالعات گسترش مییابد؛

بهبود خدمات به مشتری ،افزایش توانایی کارکنان و تفویض اختیار

تسهیم دانش  :به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل

به آنان ،نوآوری در خدمات و محصوالت در جهت کیفیت باالتر،

مورد نیاز ،به گونه ای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد.

باال بردن انعطاف پذیری و تطابق با محیط ،به دست آوردن

در این مرحله دانش از سطح فردی به سطح دانش گروهی و

اطالعات  ،توزیع ،تسهیم و کاربرد آن خالصه میشود ،لذا رسیدن

سرانجام به سطح دانش سازمانی انتقال مییابد .استفاده از دانش:

به این مهم جز از طریق تعیین فرآیندها و اقدامات سازمانی مطلوب

کاربرد دانش در مواقعی که به آن نیاز است؛ نگهداری دانش :

و دانشمحور امکان پذیر نخواهد بود .در نهایت میتوان گفت بر

ذخیره و نگهداری و روز آمد کردن دانش؛ ارزیابی دانش :در این

اساس یافتههای جدول ( )1میانگین نمره پاسخ " فرآیندهای

مرحله دانش موجود به منظور تعیین و یا اصالح هدف ارزیابی

سازمانی" به عنوان یکی از مولفههای مدیریت دانش مبتنی بر

میشود .بنابراین توجه به فرآیندهای دانشی به عنوان یکی از ابعاد

قابلیت یادگیری  7/12میباشد .از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه

مدیرت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی از اهمیت باالی

شده( )-7/222از  tجدول بزرگتر است .بنابراین میزان فرآیندهای

برخوردار است .در نهایت میتوان گفت که بر اساس یافتههای

سازمانی به عنوان یکی از مولفههای مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت

جدول ( )1میانگین نمره پاسخ " فرآیندهای دانش" به عنوان یکی

یادگیری ،در شهرداری اصفهان کمتر از سطح متوسط است .نتایج

از مؤلفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی

حاصل از این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط (لیتراس،

 2/32است .از آنجایی که قدرمطلق  tمحاسبه شده( )-3/217از t

( ،)2002ربیعی( ،)1717 ،حسنوی ، )1711 ،مرتینز )2007 ،و

جدول بزرگتر است .بنابراین مولفه فرآیندهای دانش به عنوان یکی

(کینگ )2001 ،همخوانی دارد.

از مولفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی

فرآیند دانش شامل  2مرحله است و متشکل از دو چرخه درونی
و بیرونی است .چرخه درونی به وسیله بلوکهای کشف
(شناسایی)  ،کسب  ،توسعه ،تسهیم ،کاربرد (بهره برداری) و
نگهداری از دانش ساخته میشود و چرخه بیرونی شامل بلوکهای
اهداف دانش و ارزیابی آن است که سیکل مدیریت دانش را

در شهرداری اصفهان ،کمتر از سطح متوسط میباشد .نتایج حاصل
از این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط (مارویک،)2001،
(هاسلیندا )2001 ،و (نیومن )1111 ،همخوانی دارد.
سوال دوم :رتبهبندی مولفههای مدیریت دانش با رویکرد قابلیت
یادگیری سازمانی کدامند؟

مشخص مینماید .این دو چرخه توسط فرآیند بازخور کامل

بر اساس رتبهبندی که از طریق آزمون فریدمن انجام شده و نتایج

میشود .نحوه عملکرد عبارت است ازهدفهای دانش که شامل

آن در جداول شماره جداول  2و  2آمده است ،استراتژی و ساختار

الف) سطح استراتژیک  :نگهداری سازمان بر اساس مدیریت دانش

سازمانی با میانگین رتبه  ،7/72فرهنگ سازمانی با میانگین رتبه

و تغییر و اصالح فرهنگ و سیاستها ی سازمان ب)سطح عملیاتی
 :فرآیندهای شناسایی ،کاربرد ،انتشار و نگهداری دانش .این سطح
در راستای اهداف سازمان طراحی و به مرحله اجرا در میآید.

 ،7/21فناوری اطالعات با میانگین رتبه  ،7/12منابع انسانی و
مدیریت با میانگین رتبه  ،7/77فرآیندهای دانش با میانگین
رتبه 7/22و فرآیندهای سازمانی با میانگین رتبهبندی  7/22تعیین
شدند .نتایج نشان داد فناوری اطالعات باالترین و فرهنگ سازمانی

شناسایی دانش  :آیا میدانیم که چه میدانیم ؟کسب دانش  :کسب

پایینترین رتبه را در شهرداری اصفهان به خود اختصاص داده

دانش از بازارهای داخلی و خارجی؛ تولید و توسعه دانش  :طی

است .نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین مجموعه رتبههای

این فرآیند دانش از طریق فعالیتهای افراد و انجام فرآیندهای

ششگانه ابعاد مدیریت دانش مبتنی بر قابلیت یادگیری سازمانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،33پاییز 9311
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ارائه مدل مدیریت دانش با رویکرد قابلیت یادگیری سازمانی …

در سطح  p>0/01معنی دار است (مقدار خی دو  .)27/112در

مدیریت دانش نتیجه دو تحول بزرگ یعنی کوچکسازی و

تبیین این سوال میتوان گفت از آنجا که این ابعاد نقش مهمیدر

توسعه فناوری است .از آنجا که دربرگیرنده کلیه فرآیندهای

مدیریت دانش ایفا میکنند بایستی در شهرداری اصفهان به تقویت

مربوط به تولد و گردآوری تا اشاعه و کاربرد دانش میباشد .در

این پارامترها توجه کرد .تا بتوان سازمانی یادگیرنده و دانش محور

جامعه اطالعاتی امروز  ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نقش

در سایه وجود مدیران دانشی و کارکنانی در جایگاه دانشکار به

بسزایی در بروز آن خواهد داشت  .این دو ابزار عامل مهمی در

وجود آورد .نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات انجام شده

زایش و رشد دانش و اجرای آن در سیستم تلقی میگردد .بر

توسط (لیتراس( ،)2002 ،ربیعی( ،)1717 ،حسنوی،)1711 ،

اساس پژوهش انجام شده شناخت قابلیتهای فناوری ،ایجاد

(مرتینز )2007 ،و (کینگ )2001 ،همخوانی دارد.

زیرساختهای مناسب ،تهیه پایگاهها و بانکهای اطالعاتی ،ایجاد

در پایان پیشهاد می گردد:

سیستمهای مدیریت اطالعات جهت استفاده مدیران در فرآیند

از آنجا که الزامات عصر دانایی ،موجب ظهور و توسعه

تصمیم گیری ،امکان دسترسی به اطالعات ،آموزش مهارتهای

سازمانهای دانش محوری شده است که برخی ویژگیهای آنها

الزم جهت استفاده از تکنولوژی و فناوری ،استفاده از فضای

تفاوتهایی اساسی با ساختارهای سنتی سلسله مراتبی دارد.

مجازی جهت تبدیل دانش ذهنی به عینی امری ضروری است.

شاید مهمترین تفاوتها نقش مهم و تعیین کننده ساختار

سازمانی میتواند کارآمد باشد که دارای فرهنگ سازمانی مناسب

غیررسمیدر این سازمانها باشد که در سازمانهای سنتی کمتر

و پویا بوده و مدیریت و نیروی انسانی آن ،براساس دانش

به آن توجه شده است .پس بایستی به حل این مشکل از طریق

محوری و دانش بنیانی عمل نماید .امروزه در اکثر کتب مدیریت،

تعیین اهداف دانشی و معماری دانش همچنین ارائه آموزشهای

به اصطالحات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی برخورد

الزم در این خصوص و تعریف ارتقای کارکنان در چشم انداز

میکنیم .به نظر محقق ،اصطالحات مزبور ،اصطالحات مناسبی

سازمان و ایجاد تفکر سیستمی و داشتن چشم انداز مشترک

نیستند چون منابع انسانی سازمانها در درون سازمانها نیستند،

مبادرت ورزید.

بلکه در بیرون سازمان قرار دارند .بنابراین مدیریت منابع انسانی،

مدیریت دانش که یکی از راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء

توسط مدیران برون سازمانی و محیط سازمانی مانند سازمان

سازمان است ،زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا

مدیریت توسعه و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری و

میگردد که از قبل زمینه فرهنگی متناسب با این نظام

مؤسسات و دانشگاههای تربیتکننده مدیران و به عبارت دیگر،

بسترسازی شده باشد؛ چرا که هدایت نمودن دانش موجود در

بازار کار نیروی انسانی صورت میگیرد.

سازمان یک امر انسانی است و به طور کامل مربوط به منابع

مدیریت دانش رهیافتی یکپارچه به مدیریت کل سرمایههای فکری

انسانی میشود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان میباشد

سازمان است .نه تنها دانش عیان مورد استفاده سازمان بلکه دانشی

.بنابراین سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش،

که در اذهان کارکنان نهفته است نیز همین ویژگی را دار است.

فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و براساس آن عمل نمایند.

بنابراین کلیه اقدامات موجود بایستی فرآیند گردآوری ،تولید،

برای ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مدیریت دانش در

ذخیره ،اشاعه ،بازیابی ،تسهیم،کاربرد و ارزیابی دانش را حمایت

شهرداری اصفهان توجه به عواملی از قبیل ایجاد جو اعتماد،

نماید .بر اساس یافته های تحقیق از آنجا که در رابطه با این مولفه

اعطای پاداش و ارتقای افراد خالق و نوآور ،فرهنگ سازی در

در شهرداری اصفهان پایینترین میانگین نمره پاسخ به گویه در این

خصوص رهبری مشارکتی ،فرهنگسازی در خصوص تسهیم

سازمان با ذخیرهسازی مناسب دانش ،با از دست رفتن دانش

دانش ،تشویق به دانش پژوهی ،تشویق دارندگان دانش کلیدی در

جلوگیری میشود اختصاص داده شده است.

سازمان ،تغییرپذیری و رسیکپذیری ،دادن حق خطا به پرسنل در
سازمان ضروری است.
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لذا رعایت و انجام اقداماتی نظیر ارائه آموزش جهت دستیابی و

فرآیندها و اقدامات سازمان تعیین نمایند .روش اندازهگیری و

تأمین دانش مورد نیاز سازمان از داخل و خارج از آن ،شناخت

معیارهای انتخابی باید به گونه ای باشند که نوسانات شاخصهای

انواع محملهای اطالعاتی ،آشنایی با روشهای ذخیره ،بازیابی،

کلیدی عملکرد سازمان را در بازههای زمانی مشخص به درستی

اشاعه و کاربرد دانش ،کمک به روانی جریان اطالعات ،تهیه

توجیه و تفسیر نمایند .از طرف دیگر نتایج شاخصهای کلیدی

دستورالعمل ها ،خط مشیها و رویههای الزم ،کمک به انتقال

رهنمود الزم را در جهت توسعه و بهبود سیستم دانش سازمانی به
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معیارهای اندازهگیری فرآیندها و نحوه عملکرد دانش سازمان
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