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چکیده
پژوهش حاضر به تبیین ارتباط ممکن بین استقرار سیستمهای مديريت دانش و بهبود مربوطهه در سه
کلی تعالی سازمانی در يکی از ادارات بخش عمومی ،اداره تعاون ،کهار و راهاه امتمهاعی اسهتان تههران ،مهی
پردازد .اين م العه به عنوان يک تحقیق تجربی بر مبنای يک طرح توصیفی ه همبستگی امراء گرديد .مامعه
آماری را رؤسای ادارات ،معاونین ،کارشناسان اداره تعاون استان تهران تشکیل می دادند که از میان آنها 483
نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادای ساده انتخاب شدند .داده ها و اطالعات الزم از طريق پرسشهنامه
مديريت دانش و پرسشنامه تعالی سازمانی ممه آوری گرديهد .بهرای تحلیهل داده هها و آزمهون ارضهیات از
آزمونهای همبستگی و تحلیل واريانس در محیط نرم اازار  SPSS22استفاده گرديد .نتهاي بهه دسهت آمهده از
تحلیل داده ها به طور کلی مؤيهد ومهود راب هث م بهت و معنهی دا تر سیسهتمهای مهديريت دانهش و ابعهاد آن
(اکتساب ،تسهیم ،کاربرد دانش ،و ايجاد دانش) با تعالی سازمانی در اداره تعاون استان تهران بود.
واژگان کلیدی :مديريت دانش ،تعالی سازمانی ،عملکرد سازمانی ،اداره کل تعاون استان تهران.

 . 1استاديار ،عضو هیئت علمی ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران
 .2کارشناس ارشد مديريت دولتی گرايش مديريت تشکیالت و روشها دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ايران.
(نوبسنده مسئول)hamidsadeghi49@gmail.com ،
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 .4مقدمه
با گذار موام از اقتصاد صنعتی تولید ه محور به اقتصاد خدماتی مبتنی بر اطالعات و دانش و به موازات
اهمیت يابی روزاازون سرمايه های اکری و امتماعی به عنوان دارايی های نامشهود (يا نسبتاً مشهود) در
مقايسه با سرمايه های مالی و مشهود ایزيکی در خلق ارزش ،دانش به عامل تعیین کننده ای در بهبود
عملکرد (بهره وری) ،کسب مزيت رقابتی ،و ارتقاء کیفیت کلی اعالیتهای سازمانها بدل گشته است.
با آن که دانش همواره در سازمانها حضور داشته و به کار برده می شده ،اما تنها در دهه های اخیر
اهمیتی محوری يااته است و به عنوان يک دارايی ممتاز خالق اصلی ارزش معرای می گردد .در اين راستا،
مديريت دانش و سرمايه های اکری موضوع م العات دانشگاهی بیشماری قرار داشته است ،و پیوسته
سازمانها و شرکتهای بیشتری به روند دانش ه محور می پیوندند .رواج و گسترش مفاهیم مديدی چون کار
دانشی ،دانشکار (دانشگر) ،و سازمانهای دانشی خبر از شدت گیری اين روند می دهد .پیتر دراکر ،1در پرتو اين
مفاهیم ،خبر از ايجاد نوع مديدی از سازمانها می دهد که در آنها به مای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت
خواهد داشت .به طور خالصه ،عواملی نظیر مهانی شدن ،کوچک سازی دولتها ،شهروند محوری يا مشتری ه
مداری ،تومه به مشارکت عمومی ،تسهیم دانش ،و يادگیری سازمانی مهت بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء
عملکرد در چارچوب مديريت دانش را ضروری ساخته است.
در اين بررسی ،همراستا با تئوريهای مديريت دانش و سرمايه های اکری مبنی بر نقش کلیدی مديريت
دانش در خلق ارزش ،ارتقاء عملکرد و ايجاد مزيت رقابتی ،و نیز اازايش ظرایت برای يادگیری سازمانی و
توان بالقوۀ بیشتر برای اقدام (بورنِمان 2و همکاران )2004 ،در سازمان ،بر اين باوريم که مدل تعالی ارائه شده
قادر است تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم امرای مديريت دانش بر ابعاد مختلف عملکرد سازمانی را با دقت
رضايت بخشی اندازه گیری نموده و بازتاب دهد .اين با طرح ارضیاتی چند مبنی بر تاثیر معنادار ارآيند
مديريت دانش روی ااراد ،محصوالت ،و ارآيندهای عملیاتی سازمان از لحاظ استانداردهای تعالی سازمانی در
ادارۀ تعاون تهران مورد آزمون قرار گرات .اين تحقیق ،ضمن سود مستن از يک ديدگاه مبتنی بر مناب  ،با
ارائه شواهد تجربی بیشتر دربارۀ نقش شیوه های به خوبی ت بیت يااته مديريت دانش در عملکرد کلی شرکت
از لحاظ ارآيندهای عملیاتی ،محصوالت (خدمات) ،و نیروی انسانی به ادبیات مومود کمک می کند .اين
تحقیق همچنین بر اساس يااته های به دست آمده ،با آگاه سازی مديران ارشد و امرايی اداره مذکور از نقاط
قوت و ضعف امرای پروژۀ مديريت دانش به آنها در امرای هر چه بهتر و اثربخش تر استراتژی مديريت
دانش کمک می کند.
از چندی پیش ،مديران اداره تعاون استان تهران در راستای اازايش بهره وری نیروی کار ،بهبود تصمیم
گیريهای مشترک ،و تسهیل انتقال تجربیات و تسهیم دانش ،اقدام به استقرار مدل های مديريت دانش
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نمودهاند .تحقیق حاضر بر مبنای معیارهای چهارچوب تعالی بنیاد اروپايی مديريت کیفیت( 1يعنی مولفه های
رهبری ،خط مشی و راهبرد ،کارکنان ،مشارکتها و مناب  ،ارآيند ،نتاي مشتری ،نتاي کارکنان ،نتاي مامعه،
و نتاي کلیدی عملکرد) به تحلیل و بررسی تاثیر امرای سیستم مديريت دانش (و ابعاد آن) بر عملکرد
سازمانی در يکی از سازمانهای بخش عمومی (اداره کل تعاون تهران) می پردازد .در اين م العه ،مديريت
دانش به عنوان ارآيند اکتساب و حفظ ،به کارگیری ،تسهیم و انتقال ،و ايجاد دانش تعريف می شود .به طور
اخص ،اين م العه بهدنبال تعیین اهمیت نسبی راب ه هر يک از عناصر چرخه مديريت دانش با تعالی سازمانی
می باشد ،و اين اهمیت نسبی (شدت و ضعف) روابط در واق معیاری برای قضاوت در بارۀ ابعاد مختلف
عملکرد مديريت دانش در سازمان مذکور به دست می دهد .بدين معنا که يک راب ه قوی به عنوان حضور
اثربخش و نق ث قوت ،و يک راب ث ضعیف و يا عدم راب ه به عنوان حضور کم اثر و نق ث ضعف مديريت
دانش در ادارۀ کل تعاون استان تهران در نظر گراته خواهد شد .اين روابط ،همچنین ،مبنای توصیه های ما
برای تمرکز تالشهای مديريت اين سازمان روی برطرف سازی ضعف ها و تداوم و تقويت بیشتر نقاط قوت
خواهد بود.
 .8مروری بر ادبیات تحقیق
تحقیقات بروکینگ )1991( 2و بنتیس ( )1991نشان می دهد سازمانهايی که رويکرد و استراتژی
مشخصی برای مديريت سرمايه اکری خود نداشته اند تنها از  20درصد دانش مومود توانسته اند در عمل
استفاده کنند (بروکینگ1991 ،؛ بنتیس )1991 ،در حالی که مواقیت در رقابت کنونی و آتی بین سازمانها تنها
تا حدودی به تخصیص استراتژيک مناب ایزيکی و مالی و عمدتاً به مديريت راهبردی دانش بستگی دارد
(دسوزا و آوازو.)88 : 2004 ،3
آپوستولو )2004( 8طیف وسیعی از اوايد مالی ،تکنولوژيکی ،و ارهنگی را برای مديريت دانش در راستای
اهداف مديريت کیفیت مام و مدل تعالی سازمانی قائل است .وی معتقد است در صورت به کارگیری موثر
دانش سازمانها می توانند از مزايايی چون تولید و ارائه خدمات و محصوالت بهتر ،به کارگیری سريعتر نظرات
سازنده و ابداعات و اختراعات ،اقدامات صنعتی بهتر با متدلوژی نوين ،برتری نسبت به رقیبان در عرصه
رقابت ،کاهش هزينه های تولید و خدمات ،حضور در بازارهای مديد و برقراری ارتباط بهتر ،اازايش س
يادگیری سازمانی ،و ارتقاء س ارهنگی سازمان برخوردار شوند.
4

1

. European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model
. Brocking
3
. Bontis
4
. Desouza & awazu
5
. Apostolou
2

38

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،82سال هفتم ،زمستان 4931

منشاء اک ر مدلهای تعالی سازمانی نظیر چهارچوب تعالی  EFQMو طرح کیفیت ملی بالدري  1را می
توان در مديريت مام کیفیت که در دهه  80پديدار گشت رديابی نمود .مديريت مام کیفیت تالشی بود در
عملی ساختن يک السفه اراگیر مديريتی مهت دستیابی به نتاي عالی در راب ه با گروههای ذينف  .به منظور
تحقق اين نتاي  ،الزم است ابتدا از تعهد و مشارکت اعال تمامی ااراد درون سازمان ،و نیز بهره گیری مؤثر از
ابزارها ،انون ،و روشهای معین مديريتی اطمینان حاصل نمود .اما مفهوم " تعالی" همان گونه که در بیشتر
مدلهای تعالی معرای می شود طیف وسی تری از عناصر کیفی انسانی ه امتماعی را در بر می گیرد و ازاين
رو کامل تر از مدلهای اولیه مديريت کیفیت مام می باشد.
عالوه بر رويکرد مديريت کیفیت مام  ،انون مهندسی دوباره ارآيند کسب و کار و کارت امتیازی متوازن
که در دهه  90پديدار گشتند در توسعث مدل تعالی سازمانی دخیل بودند .هدف مهندسی دوبارۀ کسب و کار
ايجاد يک تغییر گام به گام در عملکرد شرکت از لحاظ هزينه ،کیفیت ،و رضايت مشتری است .کارت امتیازی
متوازن اساساً يک سیستم اندازه گیری است که برگردان مؤثر استراتژی به اقدام را با توسعث شناخت روابط
علت و معلولی منت شونده به نتاي استراتژيکی مورد نظر میسر می سازد .اين رويکرد تالش دارد ابعاد انسانی
يادگیری و رشد را به مسائل ارآيندی کیفیت و زمان ،و سپس به ابعاد مشتری از لحاظ تحويل و ارائه (کاال و
خدمات) و وااداری و در نهايت ،به نتاي مالی از قبیل بازده سرمايث به کار گراته شده مربوط سازد .در تمامی
مدلهای تعالی اين مفهوم نظری بنیادی لحاظ گرديده است (پورتر و تنر .)2003 ،2با ومود کاربرد گسترده،
کارت امتیازی متوازن بخاطر برخی کاستی ها هنوز با يک سیستم مام سنجش عملکرد ااصلث زيادی داشت.
بسیاری از نويسندگان عدم سنجش ابعاد مناب انسانی /رضايت کارکنان ،عملکرد تامین کنندگان ،کیفیت
محصول /خدمات ،و بعد محیط  /امتماع را در مدل کارت امتیازی متوازن مورد تومه و تاکید قرار داده اند
(ايووينگ و الندال1991 ،4؛ لینگل و شیمان1991 ،3؛ برآون1991 ،8؛ مايزل.)1992 ،1
مدل تعالی  EFQMنسخه اروپايی برنامه کیفیت بالدري است .مدل  EFQMاز برنامه بالدري به عنوان
يک نق ه عزيمت استفاده نمود و به پااليش آن پرداخت به طوری که کانون تومه اش به طور مشابه اما
منحصر به اردی مع وف به اعمال کیفیت مام به عنوان عامل پیشبرد و تسهیل کننده بهبود کسب و کار
گرديد .اين روند به رويکردی منجر شد که در آن موق بیشتر تجاری (کسب و کار گرا) بود تا رويکرد برنامه
کیفیت بالدري  .اما ،در سالهای اخیر ،هر دو مدل تکامل يااته است ،و هر دو س بااليی از کسب و کار
گرايی را در پیش گراته اند.
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با اعمال مدل تعالی ،سازمان به اوايدی همچون شناسايی نقاط قوت و ضعف خود ،رضايت شغلی
کارکنان ،سرعت و دقت عمل کارکنان ،ايجاد محیط کاری مذاب ،آموزش عمومی کارکنان ،تامین مناا
طراهای ذينف  ،تشويق و تروي يادگیری اردی و سازمانی با تکیه بر خالقیت و نوآوری ،اازايش انگیزه
کاری و رااه کارکنان و انجام درست کارها دست پیدا می کند .استفاده از مدل تعالی سازمانی می تواند گام
موثری در سنجش بهبود عملکرد ناشی از استقرار سیستم های مديريت دانش محسوب گردد.
علیرغم اهمیت ازاينده مديريت دانش در بخش عمومی ،يااته ها در اين بخش حاکی از قلّت شمار
پژوهشگران متخصص و ومود موانعی چند بر سر راه توسعه مجموعه منسجمی از ادبیات موضوع است .س
پائین همکاريهای بین المللی میان نويسندگان و مقايسه های بین المللی بیانگر پراکنده بودن ادبیات موضوع
می باشد .برخی موضوعات تحقیق و مناطق مغراایايی در ادبیات بخش دولتی بیش از اندازه مورد تومه و
بررسی قرار گراته است ،در حالی که مضامین و مناطق مغراایايی ديگر چندان مورد تومه نبوده و مهجور
مانده است .همچنین ،بسیاری از تحقیقات صورت گراته در اين حوزه از لحاظ روش شناسی دارای کاستی
هايی بوده است که اصالح و تجديد نظر در رويکرد روش شناسی به کاربرده شده را ضروری می سازد.
به طور کلی ،م العات کمتری مع وف به مديريت دانش در بخش عمومی بوده است تا در بخش
خصوصی (اولیکپه2012 ،1؛ رينگل ه بیکلماير 2و رينگل )2010 ،4اگرچه "ابتکارات مديريت دانش همواره
بخشی يکپارچه در وظايف و اعالیتهای دولتی و مدايی ناپذيری از استراتژی ،برنامه ريزی ،مشاوره و امرای
آنها بوده است" (ري و لیندسی .)2001 ،3اما کانگ و پانديا 8عقیده دارند که دولتها همیشه دنباله رو بوده اند.
تاريخ نشان می دهد که بخش اعظم السفه های مديريت ابتدا در شرکتهای بزرگ به امراء درآمده است
(مک آدام و ريد .)2001 ،1پس از آن که اين انديشه ها در عمل ت بیت می يابند ،بخش های ديگر شروع به
اقتباس از آنها می کنند .اين روند از ممله در مورد برنامه ريزی مناب سازمانی (شرکتی) ، 7مهندسی دوباره
ارآيند سازمانی ،8و مديريت کیفیت مام  9مصداق می يابد (کانگ و پانديا.)2004 ،
استقرار سیستم مديريت دانش ،در تئوری ،پیش بینی می شود که با ارتقاء بهره وری نیروی انسانی،
کمک به بهبود ارآيند عملیاتی و کیفیت محصوالت ،استفاده بهینه از تکنولوژی ،و تشويق اکتشاف و نوآوری
نوعی مزيت رقابتی برای سازمان ايجاد می کند که نهايتاً در عملکرد مالی باالتر آن انعکاس می يابد (چن و
هوانگ2007 ،10؛ گومز ه گراس و وردو 11ه ژُور2008 ،1؛ تانريوردی2008 ،2؛ لی و چوی2004 ،4؛ زتی،3
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2002؛ گلد 8و همکاران2001 ،؛ آرگوت و اينگرام2000 ،1؛ گوپتا ،آير ،7و آرونسون .)2000 ،8اما ،علیرغم رشد
روزاازون نظريه پردازی ها ،معدودی از تحقیقات عمالً مواق به تبیین صري راب ه بین دانش و عملکرد شده
اند (پاتیري  9و همکاران .)2003 ،نمونه های بدون ابهام و به خوبی مستند شده از پروژه های مواق مديريت
دانش ،نظیر آنهايی که در روزهای نخست مديريت دانش مشاهده گرديد (داونپورت ،د النگ ،و بیرز،10
 )1998اندک و بسیار پراکنده بوده است (کیمبل .)2014 ،11در مورد اين که چگونه و تحت چه شراي ی
امرای مديريت دانش منجر به نتاي بهتر می گردد خالء م العاتی محسوس است (لوپز ه نیکالس و مرونو ه
سردان .) 2011 ،12اندازه گیری اين راب ه بخصوص در مورد منبه های غیر مالی عملکرد دشوار می باشد (زو
و لی.)2009 ،14
م العات تجربی انجام گراته ،عموماً مؤيد راب ه م بت و مستقیم بین شیوه های مديريت دانش و
عملکرد سازمانی ادارات دولتی (سوزانا و کسیم2010 ،13؛ قیصر دانش و مونیر)2012 ،؛ امرای مديريت دانش
و عملکرد سازمانی (هوين و لین 2014 ،18هانگ 11و همکاران2010 ،؛ زک 17و همکاران)2009 ،؛ بین ايجاد
دانش و خالقیت سازمانی از يک سو ،و بین خالقیت سازمانی و عملکرد سازمانی از سوی ديگر (لی و چوی،
)2004؛ قابلیت های ارآيندی مديريت دانش و عملکرد نوآوری (میراندا 18و همکاران2011 ،؛ زو و لی)2009،؛
و قابلیت های ارآيندی مديريت دانش و ارآيند نوآوری (کانتنر 19و همکاران2011 ،؛ لیائو و چانگ2001 20؛
هوئرگو2001 ،21؛ بروکمن و مورگان )2004 ،22بوده است.
از میان طیف م العات مع وف به مديريت دانش و عملکرد سازمانی ،برخی نويسندگان با استفاده از
معیارهای کمی به موضوع تاثیرات اقتصادی و مالی مديريت دانش پرداخته اند :رشد سود (لی و چوی2004 ،؛
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درو ،)1997 ،1بازگشت سرمايه (کینگزلی2004 ،2؛ اندرسون ،)2002 ،4سهم بازار (چوی و همکاران2008 ،؛ لی
و چوی2004 ،؛ درو ،)1997 ،و کاهش هزينه ها (هالت 3و همکاران2001 ،؛ دو پلسیس.)2008 ،8
گروهی ديگر از محققان روی ارتباط مديريت دانش با تحوالت کمی و کیفی گسترده تر در سازمان
متمرکز بوده اند .به عنوان م ال ،می ير و کالیر )2001( 1با استفاده از چهارچوب بالدري  7نشان می دهند که
مديريت دانش با برنامه ريزی راهبردی ،مناب انسانی ،عملکرد سازمانی ،و رضايت مشتری ارتباط مستقیم
دارد .در اين راب ه ،مون )2007( 8عنوان می دارد که چهارچوب بالدري به سازمان کمک نمود در توسعه و
امرای يک برنامه استراتژيکی که در آن مديريت دانش نقشی حیاتی ايفاء می کند مواق عمل نمايد .نتاي
م العات مارکز و سايمون ،)2001( 9انگ ،چن ،و لیو ،)2008( 10لی ،لی ،و کانگ )2008( 11از تاثیر مديريت
دانش به عنوان يک کارکرد استراتژيکی روی سرمايه انسانی ،کار تیمی ،و عملکرد و اثر بخشی کلی سازمان
حکايت دارد .همان ور که مار 12و همکاران ( )2004خاطر نشان می سازند" ،تمامی م العات تحلیل شده در
زمینه ارتباط بین مديريت دانش و عملکرد تاکید دارند که استراتژی شرکت مهمترين عامل در هدايت
ابتکارات مديريت دانش می باشد".
مدلهای تعالی ارائه شده ،ضمن پوشش ابعاد و معیارهای مدلهای پیشین سنجش عملکرد ،بر يکپارچگی
کامل اقدامات بهسازی درون سازمان بر مبنای مضامین کلیدی رهبری ،تمرکز روی مشتری ،همسويی و
هماهنگی استراتژيکی ،يادگیری ،نوآوری و بهسازی سازمانی ،تمرکز روی ااراد و کارکنان سازمان ،توسعه
شراکتها با شرکای بیرونی ،مديريت ارآيندها بر اساس حقايق ،تمرکز بر نتاي و دستاوردها ،و مسئولیت
امتماعی می گردد (پورتر و تنر.)2003: 8 ،
چهارچوب تعالی سازمانی ،به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها و بررسی روند
ارآيندها در سازمان های مختلف به کار گراته می شود .با به کار گیری اين مدل ،ضمن اين که يک سازمان،
میزان مواقیت خود را در امرای برنامه های بهبود در مقاط مختلف زمانی مورد ارزيابی قرار می دهد ،می
تواند عملکرد خود را با ساير سازمان ها و به ويژه با بهترين آنها مقايسه کند.
نورالنساء و همکاران ( )1490پژوهشی را تحت عنوان تحلیل تاثیرات مديريت دانش بر تعالی سازمانی با به
کارگیری سیستم های دينامیکی انجام دادند .بعالوه ،استراتژی های مديريت دانش در دو بعد اکتساب و نشر
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دانش تعريف شد و براساس هر بعد توانمندسازهای دانشی تعیین و تاثیراتشان بر روی اعالیت های مديريت
دانش بیان گرديد .در ادامه تاثیر اعالیت های مديريت دانش بر روی شاخص های نتاي دانشی و در نهايت
بر روی دستاوردهای مالی و غیرمالی سازمان نشان داده شد .اين اثرات به صورت متقابل و با استفاده از حلقه
های علت و معلولی و نمودار س و مريان بررسی گرديد و در آخر با شبیه سازی مدل و امرای سناريوهای
مختلف راهکارهای مناسب برای انتخاب بهترين استراتژی مديريت دانش پیشنهاد گرديد.
داونپورت و همکاران ( )2001در مقاله شان تحت عنوان امرای مواقیت آمیز پروژه مديريت دانش در
سازمان ها ،اهرستی از عوامل تعیین کننده در امرای مواقیت آمیز اعالیت های مديريت دانش معرای کرده
اند که عبارتند از :رهبری ،سنجش عملکرد خط مشی سازمانی ،اکتساب و انتشار دانش ،ساختار سیستم های
اطالعاتی ،الگوگیری و آموزش.
هالت و همکاران ( )2001در بررسی خود چنین نتیجه می گیرند که سازمان ها هنگام برقرارسازی
سیستم مديريت دانش بايد به اين سؤال مهم که در چه درمه ای از آمادگی برای پذيرش مواقیت آمیز
مديريت دانش به وسیله ااراد در سازمان هستند پاسخ دهند .آنها پن عامل را برای سنجش آمادگی پذيرش
مديريت دانش از سوی سازمان شناسايی می کنند:
ااراد :شامل تمايل به تغییر ،سودمندی تغییر و پذيرش نوآوری است.
زمینه تغییر :آيا تغییر برای اثربخشی سازمان ضروری است؟ و شامل حمايت سازمانی و مو ارتباطی است.
محتوای تغییر :چرا اين تغییر بايد انجام بگیرد؟ و شامل ارزيابی تغییر ،متناسب بودن تغییر و ارزش های اردی
در راب ه با مديريت دانش است.
ارايند تغییر :میزان مشارکت ااراد؛ شامل مديريت ارشد ،مشارکت کارکنان و کیفیت اطالعات است.
گرايش به مديريت دانش :شامل سنجش خوش بینی و بدبینی و الزام مديريت دانش به صورت الزام موثر،
مستمر و قانونی است.
چرخه دانش و يا به عبارتی ارآيند مديريت دانش همانگونه که در مدل مفهومی (شکل  )1گنجانده شده
از چهار بخش اصلی تشکیل شده است .در مرحله اول دانش مومود در س سازمان و مناب آن (اعم از
دانش صري و ضمنی نزد ااراد ،بانک های اطالعاتی ،مستندات و …) مورد شناسايی واق شده و به صورت
مناسبی ذخیره سازی گردد .سپس برای اين که دانش مولد و خالق ارزش باشد به طوری که به هم اازايی و
زايش مجدد دانش منجر گردد ،بايد دانش مومود میان ااراد به اشتراک گذاشته شده و مريان يابد .پس از
طی اين مراحل اکنون بايد از دانش کسب شده در مهت اهداف عالیه سازمان استفاده کرد که در غیر اين
صورت تمامی تالشهای انجام گراته بی نتیجه خواهد بود .در مريان کاربرد دانش ،دانش مومود بیشتر توسعه
می يابد و غنی می گردد .خلق دانش شامل ورود اطالعات مديد به سیستم و حاصل به اشتراک گذاری دانش
نزد ااراد از طريق انتقال و تبادل دانش انی ،تجربیات ،و نوآوريها و اکتشااات و توسعه بیشتر آنها است.
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مدل تعالی  EFQMيک مدل غیرتجويزی است که از  9معیار تشکیل شده است .اين معیارها ،هسته و
قلب اين مدل هستند و مبنای ارزيابی سازمان ها قرار می گیرند .معیارهای مدل  EFQMبه دو دسته تقسیم
می شوند( :الف) توانمند سازها و (ب) نتاي .
الف) توانمندسازها :پن معیار اول اين مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتاي
عالی ،توانمند می کنند.
 رهبری :عنصر رهبری را آنگاه در می يابیم که کارکنان خود را از قید مقررات ماری رها کرده و در
خلق شرايط و مقررات مديد مشارکت نمايند.
 راهبرد :سازمان های متعالی مأموريت و چشم انداز خود را از طريق توسعه يک راهبرد متمرکز بر ذی
نفعان پیاده می کنند .خط مشی ها ،برنامه ها ،اهداف و ارآيندها برای تحقق راهبرد ،توسعه داده شده
و ماری می شوند.
 کارکنان :سازمان های متعالی ،کارکنانشان را ارج می نهند و ارهنگی را ايجاد می کنند که تحقق
اهداف اردی و سازمانی همراه با مناا متقابل را ممکن می سازد .آنها قابلیت های کارکنان خود را
توسعه داده و عدالت و برابری را تروي می دهند(امیری.)39 :1489 ،
 شراکت ها و منابع :سازمان های متعالی شراکت های خارمی ،تأمین کنندگان و مناب داخلی را به
منظور پشتیبانی از راهبرد و خط مشی ها و عملیات اثر بخش ارآيندها ،برنامه ريزی و مديريت می
کنند.
 فرآیندها ،محصوالت و خدمات :سازمان های متعالی ارآيندها ،محصوالت و خدمات را به منظور خلق
ارزش اازوده برای مشتريان و ساير ذی نفعانشان طراحی و مديريت کرده و بهبود می دهند.

شکل  -8مدل تعالی EFQM

(نجمی)39:1489 ،
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ب) نتایج :نتايجی هستند که سازمان متعالی ،در حوزه های مختلف به آنها دست پیدامی کند و بیان کننده
دستاوردهای حاصل از امرای مناسب توانمندسازها هستند.
 نتایج مشتریان :سازمان های متعالی مجموعه ای از شاخص های عملکردی و دستاوردهای مرتبط
را بر مبنای نیازها به انتظارات مشتريانشان برای تعیین ماری سازی مواق راهبرد و خط مشی های
پشتیبان ،توسعه داده و در مورد آنها توااق می کنند.
 نتایج کارکنان :سازمان های متعالی مجموعه ای از شاخص های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را
بر مبنای نیازها و انتظارات کارکنانشان برای تعیین ماری سازی مواق راهبرد و خط مشی های
پشتیبان ،توسعه داده و در مورد آنها توااق می کنند.
 نتایج جامعه :سازمان های متعالی مجموعه ای از شاخص های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر
مبنای نیازها و انتظارات ذی نفعان بیرونی مرتبط برای تعیین ماری سازی مواق راهبرد مربوط به
مامعه و محیط زيست و خط مشی های پشتیبان مرتبط ،توسعه داده و در مورد آنها توااق می کنند.
 نتایج کلیدی :سازمان های متعالی مجموعه ای از نتاي کلیدی مالی و غیر مالی را بر مبنای نیازها و
انتظارات ذينفعان کلیدی شان برای تعیین ماری سازی مواق راهبردی ،توسعه داده و در مورد آنها
توااق میکنند.
 .9مدل مفهومی تحقیق
با تومه به پیشینه نظری و تجربی تحقیق ،تجسم مفهومی روابط مفروض بین مديريت دانش و امزای آن (به
عنوان متغیرهای مستقل) و تعالی سازمانی (به عنوان متغیر وابسته) در شکل  1ارائه گشته است.

شکل  -4مدل مفهومی تحقیق
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 .1روش تحقیق
اين يک تحقیق کاربردی است که بر پايث طرح تحقیق توصیفی ه همبستگی به بررسی راب ه بین استقرار
سیستم های مديريت دانش و تعالی سازمانی در اداره تعاون استان تهران می پردازد.
جامعه آماری و روش نمونه گیری

کلیه کارکنان ادارۀ تعاون استان تهران مامعه آماری هدف در اين بررسی را تشکیل می دادند .از مجموع 100
کارمند 483 ،نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادای ساده انتخاب گرديدند.
روش و ابزار گردآوری داده ها

برای گردآوری داده ها در اين تحقیق از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شد.
روش کتابخانهای

در اين تحقیق ،با بهره گیری از کتابها ،مقاالت ،رساله ها و مستندات مومود بصورت نسخ چاپی در کتابخانه
ها و مراکز اسناد و مدارک علمی ايران و مناب الکترونیکی در اينترنت ،مبانی نظری و پیشنه تجربی تحقیق
مهت مفهوم پردازی ،طرح مدل مفهومی ،و توسعه ارضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرات.
روش میدانی

داده ها و اطالعات واقعی مورد نیاز مهت تجزيه و تحلیل مدل و آزمون ارضیه های تحقیق از طريق
پرسشنامه های استاندارد به دست آمده است.
با تومه به يااته ها از ادبیات موضوع ،و در راستای مدل و ارضیه های تحقیق ،از دو نوع پرسشنامه برای
سنجش متغیرهای مورد بررسی استفاده گرديد که شامل:
الف) پرسشنامه مدیریت دانش .از پرسشنامه توسعه يااته توسط ایض آبادی ( )1489با روايی
 0/89استفاده شد .اين پرسشنامه دارای  11گويه برای خرده مقیاس ايجاد دانش 9 ،گويه برای خرده مقیاس
ذخیره دانش 8 ،گويه برای خرده مقیاس اشتراک دانش ،و  1گويه برای خرده مقیاس به کارگیری دانش ،می
باشد ،و بر اساس طیف  8گانه لیکرت امتیاز بندی شده است .پايايی به دست آمده برای اين پرسشنامه توسط
خود پژوهشگر  0/89در مقايسه با  0/79محاسبه شده توسط کارشناس مستقل عزيزی مقدم ( )1481بود.
ب) پرسشنامه تعالی سازمانی .اين پرسشنامه توسط سجادی و همکاران ( )1488در پژوهشی با
عنوان خودارزيابی عملکرد سازمانها ها و مراکز آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ه درمانی استان اصفهان با استفاده از مدل تعالی سازمان به کار برده شد .پرسشنامه تعالی سازمانی
حاوی  80گويه است که در میان  9بُعد (رهبری ،خط مشی و استراتژی ،کارکنان ،شراکت ها و مناب ،
ارايندها ،نتاي مشتری ،نتاي کارکنان ،نتاي مامعه و نتاي کلیدی عملکرد) توزي شده است .پايايی به دست
آمده برای اين پرسشنامه توسط سجادی و همکاران  0/88می باشد.
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 .0مدل تحقیق
روابط متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون خ ی چند عاملی زير سنجیده می شود:
EXC = β0 + β1 KAi1 + β2 KCi2 + β3 KTi3 + β4 KPi4+ εi
i = 1,…, 4

که در آن
 :EXCمتغیر وابسته تعالی سازمانی
 :KAاکتساب دانش
 :KCايجاد دانش
 :KTانتقال دانش
 :KPکاربرد دانش
 :β0مقدار ثابت
 :β1ضريب متغیر مستقل اکتشاب دانش
 :β2ضريب متغیر مستقل انتقال دانش
 :β3ضريب متغیر مستقل کاربرد دانش
 :β4ضريب متغیر مستقل ايجاد دانش
 :εiممله خ ا
 .9روش تحلیل داده ها
مدول  1ابعاد ممعیت شناختی نمونه تحت بررسی (سن ،تحصیالت ،و سابقه کار) را بر حسب درصد توزي
اراوانی آنها ارائه می دهد.
جدول  -4ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ()n-921
سن (سال)

درصد

تحصیالت

درصد

سابقه کار
(سال)

درصد

کمتر از 40
بین  40و 30
بین  30و 80
باالتر از 80

12/00
48/10
43/70
13/70

ديپلم و پائین تر
اوق ديپلم
لیسانس
اوق لیسانس

42/70
31/00
21/40

کمتر از 8
بین  8و 10
بین  10و 18
 18سال و باالتر

41
41
18
18

کل

433/33

کل

433/33

کل

433/33
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همان ور که از داده های سنّی ااراد در مدول اوق پیداست ،گروه سنی  40تا  30سال (با  %48/10يا
حدود  138نفر) بیشترين اراوانی و گروه سنی زير  40سال (با  %12يا حدود  31نفر) کمترين اراوانی را به
خود اختصاص می دهند .بعالوه ،اک ريت عظیم ااراد نمونه در گروههای سنی میانی متمرکز اند ه گروههای
سنی  40-30و  30-80سال با هم بیش از  74درصد يعنی بالغ بر  281نفر از کل تعداد ااراد نمونه را تشکیل
می دهند ،در حالی که اراوانی گروههای سنی در دو انتهای پیوستار توامان کمتر از  27درصد می شوند .اين
بیانگر توزي نرمال سن ااراد شرکت کننده است که به صورت يک نمودار زنگوله ای بلند ولی کم عرض
ترسیم می گردد.
توزي داده های مربوط به تحصیالت در مدول اوق نشان می دهد اک ريت شرکت کنندگان (حدود
 )%11دارای تحصیالت دانشگاهی با مدرک کارشناسی ( )%31يا کارشناسی ارشد ( )%21/40به ترتیب دارای
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد که با هم حدود  11درصد از کل شرکت کنندگان را تشکیل می دهند.
اما از طرای ،حدود يک سوم از کل ااراد نمونه ( )%42/70را کارمندان ديپلم به پائین تشکیل می دهند که
اين با تومه به سمت شغلی ااراد نمونه مالب تومه و قابل تأمل می باشد .همانند توزي اراوانی سنی ،اراوانی
س وح تحصیالت نیز ،با تومه به تجم بیشتر مشاهدات در مرکز يا حوالی آن ،دارای يک توزي نرمال می
باشد.
اين توزي نرمال در مورد سوابق کاری شرکت کنندگان که سیری تقريباً نزولی دارد صدق نمی کند ،با
تومه به اين که بیش از دو سوم ااراد ( 17درصد) کمتر از  10سال نزد سازمان کار می کرده اند و تنها 18
درصد از شرکت کنندگان دارای سابقه خدمت  18سال يا بیشتر بودند.
در بخش آمار استنباطی ،ارضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
در محیط نرم اازار  SPSS22مورد سنجش و ارزيابی قرار گرات .پیش از آزمون ارضیه های تحقیق ،ابتدا از
نرمال بودن توزي داده های مربوط به متغیرها اطمینان حاصل می کنیم .برای اين منظور ،از آزمون
کولموگروف ه اسمیرنوف استفاده نموده ايم که نتاي آن در مدول  2ارائه شده است.
جدول  -8نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
متغییرها

آماره Z

p-value

آزمون مناسب

مدیریت دانش

1/94

0/071

پیرسون و رگرسیون

تعالی سازمانی

2/12

0/018

پیرسون و رگرسیون

از آنجايی که مقدار  pبرای هر دو متغیر بزرگتر از  0/08است ،ارضیه صفر مبنی بر توري نرمال مامعه
پذيراته می شود .بنابراين ،در س اطمینان  98درصد ،متغیرها دارای توزي نرمال هستند.
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 .0آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :اين بررسی پیش بینی می کند که راب ث معناداری بین استقرار سیستم های مديريت
دانش و تعالی سازمانی در ادارۀ تعاون استان تهران ومود دارد .نتاي حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
(مدول  )4مؤيد ومود يک راب ه م بت و از لحاظ آماری معنادار بین استقرار سیستم های مديريت دانش و
تعالی سازمانی
( )r=00883 , Sig. = 00002در ااصله اطمینان  99درصد می باشد .با تومه به س معناداری آزمون
پیرسون ( ،)0/08ارض صفر ( )H0رد می شود و ارضیه اصلی تايید می گردد ،بدين معنا که هر اندازه استقرار
سیستم های مديريت دانش تقويت شود ،تعالی سازمانی نیز اازايش می يابد.
جدول -9نتایج آزمون همبستگی بین استقرار سیستم های مدیریت دانش و تعالی سازمانی ()n-921
سیستم های مدیریت دانش

تعالی سازمانی

1

0/883
0/002

0/883
0/002

1

سیستم های مديريت دانش

*

تعالی سازمانی

*

بر اساس ضريب تعیین تعديل شده ( )0/818در مدول  81/8 ،3درصد تغییرات در تعالی سازمانی به
تغییرات در س مديريت دانش مربوط می شود ،و ضريب استاندارد شده يا بتا ( )0/172بیان می دارد که در
ازای يک واحد تغییر در امرای سیستمهای مديريت دانش ،تعالی سازمانی به میزان  17/2درصد متحول می
شود .پس ارضیه اصلی تائید می گردد.
جدول  -1نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه اصلی تحقیق
ضریب همبستگی
0/883

ضریب تعیین

ضریب تعیین

R2

تعدیل شده

0/822

0/818

ضرايب غیر استاندارد
ضريب ثابت
مديريت دانش

B

خ ای استاندارد

0/491
0/894

0 /181
0/034

آماره F

21/40

سطح
معناداری
0/000

ضرايب استاندارد
β
0/172

آماره t

مقدار p

4/30
11/23

0/012
0/000
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فرضیه فرعی  :4ومود راب ه معنا دار بین اکتساب دانش و مدل تعالی سازمانی
نتاي حاصل از آزمون همبستگی پیرسون (مدول  )8نشان دهنده ومود يک راب ه م بت و معنادار بین
اکتساب دانش و مدل تعالی سازمانی در اداره تعاون تهران در ااصله اطمینان  99درصد بود (ضريب
همبستگی  0/202و عدد معناداری .)0/004و با تومه به ضريب تعیین تعديل شده ( 0/248با س معناداری
 )0/000در تحلیل رگرسیون (مدول  24/8 )1درصد از تغییرات در تعالی سازمانی به میزان اکتساب دانش
مربوط می شود ،و ضريب استاندارد ( )0/403بیان می دارد که در ازای هر واحد اازايش در اکتساب دانش
سازمانی ،کیفیت نظام تعالی سازمانی به میزان  40/3درصد بهبود می يابد .پس ارضیه ارعی  1تائید می
گردد.
جدول  -0نتایج آزمون همبستگی بین اکتساب دانش و تعالی سازمانی ()n-921
اکتساب دانش

تعالی سازمانی

1

0/202
0/004

0/202
0/004

1

اکتساب دانش

*

تعالی سازمانی

*

جدول  -9نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی 4
ضریب همبستگی
0/202

ضریب تعیین

ضریب تعیین

R2

تعدیل شده

0/230

0/248

ضرايب غیر استاندارد
ضريب ثابت
اکتساب دانش

b

خ ای استاندارد

0/429
0/344

0 /191
0/0388

آماره F

11/24

سطح
معناداری
0/000

ضرايب استاندارد
β
0/403

آماره t

مقدار p

0/911
17/214

0/041
0/000

فرضیه فرعی :8ومود راب ه معنادار بین انتقال دانش و تعالی سازمانی
نتاي حاصل از آزمون همبستگی پیرسون (مدول  )7نشان می دهد که بین انتقال دانش و تعالی سازمانی
در اداره تعاون تهران يک راب ه م بت و معنادار در ااصله اطمینان  99درصد ومود دارد (ضريب همبستگی
 0/288و عدد معناداری .)0/000و با تومه به ضريب تعیین تعديل شده ( 0/284با س معناداری  )0/000در
تحلیل رگرسیون (مدول  28/4 ،)8درصد از تغییرات در تعالی سازمانی به س انتقال و تسهیم دانش مربوط
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می شود ،و ضريب استاندارد ( )0/418بیان می دارد که در ازای هر واحد اازايش در اعالیتهای انتقال دانش
سازمانی ،کیفیت نظام تعالی سازمانی به میزان  41/8درصد ارتقاء می يابد .پس ارضیه ارعی  2تائید می
گردد.
جدول  -0نتایج آزمون همبستگی بین انتقال دانش و تعالی سازمانی ()n-921
انتقال دانش

تعالی سازمانی

1

0/288
0/000

0/288
0/000

1

انتقال دانش

*

تعالی سازمانی

*

جدول  -2نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی 8
ضریب همبستگی
0/288

ضریب تعیین

ضریب تعیین

R2

تعدیل شده

0/212

0/284

ضرايب غیر استاندارد
ضريب ثابت
انتقال دانش

b

خ ای استاندارد

220/4
0/383

0 /211
0/0398

آماره F

سطح معناداری

18/23

0/000

ضرايب استاندارد
β
0/418

آماره t

مقدار p

2/81
11/121

0/000
0/000

فرضیه فرعی  :9ومود راب ه معنادار بین کاربرد دانش و مدل تعالی سازمانی
نتاي حاصل آزمون همبستگی پیرسون (مدول  )9نشان می دهد که بین کاربرد دانش و مدل تعالی
سازمانی در اداره تعاون تهران يک راب ه م بت و معنادار در ااصله اطمینان  99درصد ومود دارد (ضريب
همبستگی  0/317و عدد معناداری .)0/001و با تومه به ضريب تعیین تعديل شده ( 0/242با س معناداری
 )0/000در تحلیل رگرسیون (مدول  24/2 ،)10درصد از تغییرات در تعالی سازمانی به س کاربرد دانش
مربوط می شود ،و ضريب استاندارد ( )0/242بیان می دارد که در ازای هر واحد اازايش در اعالیتهای کاربرد
دانش سازمانی ،کیفیت نظام تعالی سازمانی به میزان  24/2درصد ارتقاء می يابد .پس ارضیه ارعی  4نیز
تائید می گردد.
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جدول  -3نتایج آزمون همبستگی بین کاربرد دانش و تعالی سازمانی ()n-921
کاربرد دانش

تعالی سازمانی

1

0/317
0/001

Sig.

0/317
0/001

1

Correlation

*

Sig.

کاربرد دانش

*

تعالی سازمانی

Correlation

جدول  -43نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی 9
ضریب همبستگی
0/317

ضریب تعیین

ضریب تعیین

R2

تعدیل شده

0/287

0/242

ضرايب غیر استاندارد
ضريب ثابت
کاربرد دانش

آماره F

سطح معناداری

3/271

0/000

ضرايب استاندارد

b

خ ای استاندارد

0/491
0/827

0 /131
0/049

β
0/242

آماره t

مقدار p

2/49
18/24

0/031
0/000

فرضیه فرعی  :1ومود راب ه معنا دار بین ايجاد دانش و تعالی سازمانی
نتاي حاصل از آزمون همبستگی پیرسون (مدول  )11نشان دهنده ومود يک راب ه م بت و معنادار بین
ايجاد دانش و تعالی سازمانی در اداره تعاون تهران در ااصله اطمینان  99درصد بود (ضريب همبستگی
 0/802و عدد معناداری  .)0/001و با تومه به ضريب تعیین تعديل شده در تحلیل رگرسیون (مدول ،)12
 38/8درصد از تغییرات در تعالی سازمانی به س خلق دانش مربوط می شود ،و ضريب استاندارد ()0/814
بیان می دارد که در ازای يک واحد اازايش در اعالیت های ايجاد دانش سازمانی ،کیفیت نظام تعالی سازمانی
به میزان  81/4درصد بهبود می يابد .پس ارضیه ارعی  3تائید می گردد.
جدول  -44نتایج آزمون همبستگی بین ایجاد دانش و تعالی سازمانی ()n-921

ايجاد دانش
تعالی سازمانی

ایجاد دانش

تعالی سازمانی

1

0/038
0/001
1

*

0/802
0/001

*

439

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،82سال هفتم ،زمستان 4931

جدول  -48نتایج تحلیل رگرسیون برای فرضیه فرعی 1
ضریب همبستگی
0/802

ضریب تعیین

ضریب تعیین

R2

تعدیل شده

0/318

0/388

ضرايب غیر استاندارد
ضريب ثابت
ايجاد دانش

b

خ ای استاندارد

0/442
0/372

0 /134
0/041

آماره F

سطح معناداری

18/20

0/000

ضرايب استاندارد
β
0/814

آماره t

مقدار p

2/81
9/21

0/011
0/000

 .2بحث و نتیجه گیری
نتاي به دست آمده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خ ی برای تاثیر کلی سیستم مديريت دانش
و تعالی سازمانی و برای يکايک ابعاد سیستم مديريت دانش و تعالی سازمانی نشان دهنده همبستگی م بت و
معنا دار و يک راب ه خ ی قوی (هم بصورت تجمعی و هم به صورت يک به يک يا زومی) بین متغیرهای
مورد بررسی بود .با اين حال ،از آنجايی که داده های موضوع تحلیل در اين تحقیق تماماً از طريق پرسشنامه
و نظر سنجی از کارکنان گردآوری شده بود ،نتاي ممکن است تحت تاثیر عقايد ذهنی و نگرشهای مانبدارانه
پاسخ دهندگان نتواند وضعیت مومود را به نحو شايسته منعکس سازد به طوری که راه حلهای ارائه شده
چندان کارساز واق نشود .با تومه به ويژگیهای نمونه آماری که خود تحت شرايط امتماعی ه ارهنگی معینی
شکل گراته است و با تومه به سمت و مسئولیت های شغلی و سازمانی ااراد شرکت کننده هنگام تکمیل
پرسشنامه ها (موضوعی که در تئوريهای مديد مديريت دانش مورد تاکید ويژه قرار داشته) ،نتاي اين بررسی
تنها با برخی تعديالت ضروری برای محیط های حراه ای و سازمانی مشابه قابل استناد می باشد.
عالوه بر اين ،تعدد شاخص ها در مدل تعالی بررسی آن را در نمونه آماری بزرگتر ضروری می سازد.
اينگونه تحقیقات در نمونه آماری بزرگتر می تواند به کسب نتاي صري تر و قابل اتکاء تری منجر شود .نقش
استراتژيک مديريت دانش در قابلیت ها ،ارآيندها ،و عملکرد سازمانی دارای پتانسیل تحقیقاتی زيادی است و
ارصت های بی شماری را برای کاوش های علمی اراهم می سازد .به عنوان م ال ،موضوع تحقیق اعلی می
تواند در طیف وسیعی از سازمانهای ارهنگی ،علمی ه پژوهشی ،ورزشی برای نمونه های مختلف مورد بررسی
و کند و کاو قرار گیرد.
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