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چکيده
زمينه :دانش از جمله داراییهای نامشهود سازمان و به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان می باشد .لذا مطالعه
چگونگی تولید دانش ،چگونگی اشاعه آن در سازمان و شناخت نقش فناوری اطالعات به عنوان تسهیل کننده این
فرآیندها ،ضروری به نظر می رسد.
هدف :هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش توانمند ساز فناوری اطالعات بر ابعاد سه گانه مدیریت دانش شامل تولید
دانش ،انتقال دانش و ذخیره سازی دانش می باشد.
روش ها :سه فرضیه تحقیق بیانگر روابط بین کفایت فناوری اطالعات و ابعاد سه گانه مدیریت دانش می باشد .یک
پرسشنامه شامل  ۱۴سوال برای سنجش متغیرها طراحی گردید .جامعه تحقیق شامل  ۲۱۹نفر مدیران ،سرپرستان و
کارشناسان شرکتهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان می باشد که پرسشنامهها بین  ۱۴۰نفر از آنها
توزیع گردید .برای آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافته ها :تأیید فرضیهها نشان داد که کفایت فناوری اطالعات تأثیر مستقیم و معنی داری بر ابعاد سه گانه مدیریت
دانش دارد.
نتيجه گيری :بکارگیری موثر از ابزارهای فناوری اطالعات برای استقرار موفق مدیریت دانش در شرکتهای صنعتی
ضروری است .به عبارت دیگر فناوری اطالعات به عنوان زیر ساخت حیاتی برای استقرار موفق مدیریت دانش نقش
آفرینی می کند.
واژگان کليدی :فناوری اطالعات ،مدیریت دانش ،تولید دانش ،انتقال دانش ،ذخیرهسازی دانش

 1گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران.
 2گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران( e.sadeh@yahoo.com .مسئول مکاتبات)
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-1مقدمه

یکی از ابزارهای مهم ،تسهیل کننده و توانمند ساز

از اواخر قرن گذشته میالدی تا زمان حال ،بحث

برای استقرار موفق مدیریت دانش و بهبود عملکرد آن،

مدیریت داراییهای نامشهود سازمان ،به عنوان بخشی

سعی شده تا ابعاد کلیدی فناوری اطالعات و اثر آن بر

از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده

ابعاد مدیریت دانش شامل تولید دانش ،انتقال دانش و

است .از بین این داراییها ،دانش بیشترین توجه را به

ذخیره سازی دانش بررسی شود .لذا این تحقیق سعی

خود معطوف ساخته و به عنوان مهمترین دارایی

در پاسخگویی به سواالت زیر را دارد:

نامشهود سازمان مورد تاکید قرار گرفته است .مدیریت
دانش نگرشی است که میتواند از سوی مدیریت
سازمانها پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده،
پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید ،فتح
بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن
سرمایههای دانشی را به ارمغان بیاورد .اکنون بحث

-۱نقش توانمند ساز فناوری اطالعات در فرایند
تولید دانش چگونه است؟
 -۲نقش توانمند ساز فناوری اطالعات در فرایند
انتقال دانش چگونه است؟
 -۳نقش توانمند ساز فناوری اطالعات در فرایند
ذخیره سازی دانش چگونه است؟
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مدیریت دانش به یکی از موضوعات اصلی در

تکنولوژی اطالعات یک موضوع مهم در ادبیات

پژوهشهای مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است.

مدیریت دانش بوده است (کانستنت و دیکران۱۹۹6 ،؛

در عصر حاضر ،شتاب تغییرات در علوم و فناوریهای

هایس و والشم .)۲۰۰۳ ،تکنولوژیهای اطالعات و

پیشرفته به قدری فزونی یافته است که شتاب در

ارتباطات ارتباط نزدیکی با توسعه اکثریت طرحهای

نوآوری محصوالت تولید شده با فناوری و ایجاد دانش

مدیریت دانش داشتهاند .تخمین زده میشود که تقریباً

و توسعه آن ،از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است.

 7۰%از نشریات درباره مدیریت دانش ،بر روی طراحی

همچنین شرکتهای موفق امروزی شرکتهایی هستند

سیستمهای فناوری اطالعات متمرکزند .مدیریت داده

که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا،

های استراتژیک شرکتی /سازمانی ،تصویری از بحث

دانش جدید را کشف و یا خلق کنند و این دانش را به

مدیریت دانش را فراهم میکند که دربرگیرنده نقطه

صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف

آغاز برای فرایندهای مدیریت اطالعات پیشرفته می-

تخصصی راهبردی در تمامی الیهها و بخشهای

باشد (اولیگا.)۲۰۱5 ،

مختلف سازمان توسعه دهند و به دنبال تبدیل آن به

سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات:

فناوری و محصوالت جدید باشند .یکی از فناوریهای

سیستمهای اطالعاتی میتوانند بطور مستقیم بر

اساسی برای توسعه و پیشرفت سازمانها فناوری

فرایندهای مدیریت دانش تأثیر بگذارند .در این بخش

اطالعات است .پژوهشهای متعددی به نقش تسهیل

فرضیههای بیانگر روابط بین کفایت فناوری اطالعات

کننده و توانمند ساز فناوری اطالعات در فعالیتهای

و مدیریت دانش توسعه داده میشوند و تأثیر فناوری

سازمان بویژه فرایندهای مدیریت دانش و مراحل آن

اطالعات بر فرایندهای مدیریت دانش (تولید دانش،

صحه گذاری کرده اند (جدول  ۱و  ۲مالحظه شود).

انتقال دانش ،و مدونسازی و ذخیره دانش) تجزیه و

لذا مطالعه چگونگی تولید دانش ،چگونگی اشاعه آن

تحلیل میگردد.

در سازمان و شناخت نقش فناوری اطالعات به عنوان

فناوری اطالعات به مجموعه ابزارها ،فنون و

تسهیل کننده این فرآیندها ضروری است .در این

روشهای تولید ،پردازش ،ذخیرهسازی و اشاعه و

تحقیق با در نظر گرفتن فناوری اطالعات به عنوان

اطالعات اطالق میشود .طبق تعریف یونسکو ،فناوری
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اطالعات یکی از ابعاد علوم اطالع رسانی است و

بارها به عنوان جدّ عملکرد سازمانی مورد خطاب قرار

ظرفیت کامپیوتر برای ذخیره سازی ،پردازش اطالعات،

گرفته است .در صورتی که سازمانها اقدامات مدیریت

تکنولوژی ارتباطات دوربرد و انتقال ،ثبت ،ویرایش،

دانش را به صورت موفقیتآمیز پیاده سازند ،قادر

ذخیرهسازی ،تغییر و توزیع اطالعات را پوشش

خواهند بود با توسعه ی داراییهای دانش خود ،برای

میدهد.

حفظ مزیت رقابتیشان به صورت هوشمندانه عمل

مدیریت دانش به عنوان مجموعهای از فعالیتهای

کنند (ویگ .)۱۹۹۹ ،در نتیجه اطالع از چگونگی تولید

مرتبط با تولید ،تدوین و انتقال دانش مطرح شده است.

دانش ،چگونگی اشاعه آن در سازمان ،و شناخت

هدف ابزارهای مدیریت دانش ،کمک به فرآیند جمع

عوامل تسهیل کننده ی این فرایندها ضروری است

آوری و تشکیل دانش گروهی به منظور در دسترس

(استوآرت۱۹۹7 ،؛ داونپورت وپروساک.)۱۹۹8 ،

قرار دادن آن به صورت اشتراکی در سازمان است .این

کاربردهای استراتژیک سیستمهای اطالعاتی برای

ابزارها میتوانند از طریق ارتباطات شبکهای ،انتقال

تولید دانش میتوانند به دو صورت باشند (میسون،

فناورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به شناخت بر

 :)۱۹۹۳قابلیتهای جذب دانش از بیرون (منجمله

جریان دانش تاثیرگذار باشند.

سیستمهای آگهداد رقابتی جمعآوری اطالعات درباره

مهمی برای سازمانهایی است که میخواهند از وجود

دانش جدید از تفسیر و تدوین مجدد اطالعات موجود

فناوریها برای مدیریت سرمایههای فکری خود بهره

و اطالعات کسب شده جدید (منجمله سیستمهای

برداری کنند .بسیاری از سازمانها تکنولوژی اطالعات

اطالعات اجرایی یا سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری).

را به یک شکل خاص یا اشکال مختلف برای مدیریت
دانش خود مورد استفاده قرار میدهند.

اطالعات و دانش میتوانند بعنوان منابع کلیدی
برای فرایندهای بینالمللی شدن شرکتهای کوچک و

مدیریت دانش میتواند با استفاده مناسب از

متوسط در نظر گرفته شوند (کوستا و همکاران)۲۰۱6 ،

فناوری اطالعات ،نتایج بسیار مهمی را به دنبال داشته

همچنین ،فناوری اطالعات فرایند انتقال دانش را

باشد .فناوری اطالعات میتواند در ایجاد فرآیندهای

تسهیل میکند .تکنولوژی افراد را قادر میسازد تا

مدیریت دانش نقش حیاتی داشته باشد.

تدارکات جلسات چهره به چهره را هماهنگ سازند.

شرکتها با یک محیط رقابتی مواجهاند که

همچنین میتواند برای فهرست کردن کارشناسی

ویژگیهای آن عبارتند از جهانی شدن بازارها ،مسائل

اعضای سازمانی و در نتیجه تسهیل دسترسی به افراد

تجاری پیچیده ی فزاینده ،و شتاب پدیده ی تغییر.

مناسب و ارتقاء به اشتراکگذاری دانش استفاده شود

بنابراین ،منابع رایج مزیت رقابتی ،من جمله بازارهای

(الهواماده .)۲۰۰۲ ،سیستمهای خاص (مثالً گروهافزار

حفاظتشده ،و داراییهای فیزیکی و مالی ،اهمیتشان

یا سیستمهای همکاری) یک فضای مجازی را در

را در برابر داراییهای دانش از دست دادهاند (فوری

اختیار قرار میدهند که در آن ،شرکتکنندگان میتوانند

والندول۱۹۹6 ،؛ گرنت۱۹۹6 ،؛ جانسون و رالف،

اطالعات و دانش را در زمان واقعی (بالدرنگ)

 .)۱۹۹8این امر باعث توجه فزاینده به مفهوم مدیریت

پردازش کنند ،که نتیجتاً شانس بیشتری برای ارتباط

دانش در دو دهه گذشته شده است.

متقابل به آنها میدهد (مارویک۲۰۰۱ ،؛ لی و چوی،

مدیریت دانش :مدیریت دانش به عنوان یک زمینه

 .)۲۰۰۳فضاهای تبادل اطالعات ،مکان ایدهآلی برای

ی مجزا در مطالعه ی سازمانها پدیدار شده است و

توسعه رفتارهای نوآورانه و خالقانه پیرامون مسائل و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نقش فناوری اطالعات در مدیریت دانش ،موضوع

شرکتهای دیگر در یک صنعت)؛ و قابلیتهای خلق
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اوضاع گردیدهاند .یکی از مهمترین ویژگیهای این

برای اعضای شرکت قابل دسترس و به شکلی باشند

فضاهای تبادل اطالعات و ارتباطات مجازی این است

که هر یک از اعضا را قادر سازد به یک روش یکسان

که آنها بر پایه دموکراسی شدن دانش بنا شدهاند ،لذا

آنها را تفسیر نماید ،و بدین ترتیب عضوی از مبنای

پیدایش جریانات طبیعی انتقال افکار و همکاری و در

دانش کل شرکت شود .فناوری اطالعات با پروتکلها

نتیجه خالقیت و نوآوری مطلوب را میسر میسازند

و استانداردهای پلتفرم خود ،مکانیسم ایدهالی را برای

(نارایانان.)۲۰۰۱ ،

ارتباط دادن افراد بسیار پراکنده و دور از هم از طریق

نقش فناوری اطالعات در توانمند سازی مدیریت

یک سیستم مشترک فراهم میسازد و اعضای شرکت

دانش :فناوری اطالعات از فرایند مدونسازی و

را قادر میسازد تا راحتتر به دانشی که در بینهای

ذخیرهسازی دانش پشتیبانی میکند .فناوری اطالعات

حافظه ذخیره شده است ،دسترسی یابند ،بطوریکه

استانداردسازی و اتوماتیکسازی وظایف خاص را

اطالعات جدید بتوانند تفسیر و با دانش موجود ادغام

تسهیل کرده و از تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار

شوند (تیپینس و سهی.)۲۰۰۳ ،
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پشتیبانی مینماید (آناند و دیگران .)۱۹۹8 ،همچنین

جدول شماره  ۱خالصه ای از پژوهشهای داخلی و

فناوری اطالعات از مکانیسمهای الزم برای

جدول شماره  ۲خالصه ای از تحقیقات خارجی مرتبط

مدونسازی و ذخیره دانش پشتیبانی میکند .اما محل

را نشان می دهد.

ذخیره دانش برای اینکه مفید و سودمند باشند ،باید
جدول  :1خالصه پژوهشهای داخلی
ردیف

۱

نام محقق

سال

نتيجه تحقيق

عنوان تحقيق

موحدی ،حمزه

( )۱۳۹۴نقش مولفههای فناوری اطالعات بر تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد كه بین فناوری اطالعات و مدیریت

ای ،میرک زاده و

مدیریت دانش كاركنان سازمان جهاد دانش همبستگی و ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد .میتوان نتیجه
كشاورزی استان كرمانشاه

نادری

گرفت كه هر یك از مولفههای فناوری اطالعات در مدیریت دانش
تاثیر دارند به طوری كه افزایش در هر یك از مولفههای فناوری
اطالعات در مدیریت دانش تاثیر

امیر خانی و
۲

میگذارد.

( )۱۳۹۴بررسی وضعیت زیرساخت فناوری نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین وضعیت فناوری اطالعات و
اطالعات برای استقرار مدیریت دانش تحصیل دانش ،بکارگیری دانش ،اشتراک دانش ،توسعه دانش،

ساداتی

(مطالعه موردی :استانداری آذربایجان نگهداری دانش و در کل استقرار مدیریت دانش برقرار

است.

غربی)
عاصمی ،زاهدی و ( )۱۳۹۴بررسی نقش فناوری اطالعات و نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان داده است كه رابطه معناداری
۳

ارتباطات و تاثیر آن بر مدیریت دانش در بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت دانش

مسلمی

دانشجویان دانشگاه اصفهان
نجاتیان،
۴

وجود

دارد .

قاسمی )۱۳۹۴( ،بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت اعتماد ،همكاری ،یادگیری ،مهارت ،شكل
دانش بر فرایند خلق دانش (مورد كاركنان و فناوری اطالعات بر فرایند خلق دانش

میرغیوری

بود.

مطالعه :شركتهای تعاونی منتخب
استان یزد)
رضایی ،مصدقی

5

نیک ،زرانی

()۱۳۹۴

نقشICT

در ارتباط با مدیریت دانش در تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است كه ارتباط

دانشگاه علوم انتظامی امین

معنا داری بین فناوری اطالعات و ارتباطات با مدیریت دانش وجود
دارد .

موسی خانی،
6

رونقی و رونقی

( )۱۳۹۴رابطه فرایندهای مدیریت دانش و از نتایج این پژوهش میتوان به رابطه یك طرفه بین حاكمیت فن
حاكمیت فناوری اطالعات در سازمان

آوری اطالعات با فرایندهای خلق ،انتقال ،ذخیره سازی و به كارگیری
دانش اشاره كرد .بدین مفهوم كه با ارتقای حاكمیت فن آوری

نقش توانمندساز فناوری اطالعات در استقرار مدیریت دانش41 / ...
ردیف

نام محقق

سال

نتيجه تحقيق

عنوان تحقيق

اطالعات در یك سازمان میتوان به بهبود فرایندهای مدیریت دانش
كمك
اخوان و کشتکار
7

( )۱۳۹۴بررسی و رتبه بندی توانمندسازهای نتایج نشان میدهد كاركنان ،فناوری اطالعات ،راهبرد ،ساختار،
مدیریت دانش :مطالعه موردی :سامانه فرهنگ ،فرایندها و رهبری ،به عنوان توانمندسازهای مدیریت دانش
فرماندهی و واپایش یك سازمان دفاعی

8

حسینی شاوون،
یوزباشی ،نسل

استقرار آن در دانشگاه علوم پزشكی ساختار سازمانی ،عوامل محیطی ،ساختار دانش و مشاركت كاركنان ،به

پادیاب

ترتیب از عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش ذكر گردیده

تهران

خیراندیش و زارع

اند .

( )۱۳۹۴چرایی و چگونگی اثربخشی فناوری یافتهها بر اهمیت فناوری اطالعات در استقرار موفق مدیریت دانش در
اطالعات بر مدیریت دانش در سازما نها

کرمی ،الوانی،
۱۰

در سامانه

میباشند.

( )۱۳۹۴وضعیت مدیریت دانش و عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی ،عوامل مدیریتی ،زیرساخت فناوری اطالعات،

سراجی
۹

كرد .

سازما نها تأکید کرد

( )۱۳۹۴طراحی مدل بهینه اجرای سیستم مولفههای فرهنگ ،عوامل سازمانی ،فناوری اطالعات ،اهداف و
مدیریت دانش با رویكرد عوامل حیاتی راهبردها و مدیریت منابع انسانی از عواما حیاتی اجرای موفق مدیریت
موفقیت

مطالعه:

(مورد

صنایع دانش هستند

خودروسازی گروه بهمن)
رزمی و راضی زاده ( )۱۳۹۴ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش با یافتههای پژوهش نشان میدهند كه مراحل مدل پیاده سازی مدیریت
رویكرد فازی در صنعت فناوری دانش در صنعت فناوری اطالعات به ترتیب اهمیت شامل ارزیابی
دانش ،ارتقاء دانش ،برنامه ریزی دانشی ،فرهنگ دانش محور،

اطالعات

استراتژیهای

۱۱

دانش،

مدیریت

مدیریت

فرایندهای

دانش،

باشند ،و نیز اقداماتی در هر یك از این مراحل وجود دارند كه در پیاده
سازی موفق این مراحل نقش موثری ایفا
۱۲

افرازه

مینمایند.

( )1393مدیریت دانش (آشکار-ضمنی) و در این مقاله ابعادی از موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و نقش
فنآوری اطالعات در این ارتباط مورد کنکاش قرار

فناوری اطالعات

میگیرد.

دامغانیان ،زراعی و ( )1392بررسی تأثیر تکنولوژی اطالعات بر نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تکنولوژی
۱۳

روزبان

مدیریت

دانش

با

میانجی

گری اطالعات به صورت مستقیم و همچنین غیر مستقیم ،از طریق

توانمندسازی در شرکت ملی حفاری توانمندسازی با مدیریت دانش رابطة مثبت و معناداری دارد.
ایران
سبحانی ،هنری،

۱۴

شهالیی و احمدی

( )1392رابطه فناوری اطالعات و مدیریت دانش نتایج نشان میدهد که بین مؤلفههای فناوری اطالعات و مدیریت دانش
در فدراسیونهای ورزشی

در فدراسیونهای ورزشی منتخب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفههای
فناوری اطالعات پیشبینی

خلیفه سلطانی،
۱5

حسینی ،عسگری

کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند.

( )1389سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت نتایج حاصل از تحلیل دادهها با کمک معادالت ساختاری نشان میدهد
دانش

که سبکهای رهبری همراه با رفتار مشارکتی ،اعتماد دو جانبه و
احترام به ایدهها و احساسات زیردستان با خلق و تسهیم دانش رابطه
مستقیم قابل توجهی دارند.

آزادی احمد آبادی ( )1388فناوری اطالعات در مدیریت دانش؛ در این مقاله با تعریف مدیریت دانش و بیان مزایای فناوریهای نوین
و آزادی احمد
۱6

آبادی

کاربردها و تاثیرات

اطالع رسانی ،تالش میشود ابزارها ،تاثیرات ،موارد و روشهای
کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج حاکی است که بین مدیریت دانش و فناوری اطالعات رابطه
همزیستی قوی وجود دارد که این رابطه باعث افزایش کارآمدی در هر
دو حوزه میشود.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

زیرساختهای مناسب دانش ،سازمان دانش محور و نمایش دانش می
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جدول  :2خالصه پژوهشهای خارجی
ردیف
۱

نام محقق

عنوان تحقيق

آلوارز ،زمانیلو ( )۲۰۱6آیا فناوری اطالعات با استقرار

نتایج این تحقیق نشان داد ابزارهای فناوری اطالعات مثل سیستم مدیریت

مدیریت دانش در تولید کنندگان

مدارک ،موتورهای جستجوگر ،اینترنت ،اینترانت ،اتوماسیون اداری و ...به

کوچک و متوسط ارتباط دارد؟

عنوان توانمند ساز نقش مهمی در استقرار مدیریت دانش دارند.

و سیلرول
ماوو و

۲

سال

نتيجه تحقيق

همکاران

( )۲۰۱6فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت
دانش و مزیت رقابتی

نتایج نشان داد بکارگیری موثر فناوری اطالعات بطور مثبت و معنی دار بر
مدیریت دانش تأثیر دارد .همچنین مدیریت دانش مزیت رقابتی شرکت را
ارتقا میدهد.

۳

گارسیا سانچز )۲۰۱5( ،حمایت مدیریت ارشد از فناوری

نتایج بر نقش میاجی مدیریت دانش (کسب ،انتقال و بکارگیری دانش) در

گارسیا

اطالعات و ارتباطات و اثر آن بر

رابطه بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد

مورالس و

عملکرد سازمان از طریق کسب،

سازمان تأکید کرد

بولیوار راموس
پارک و
۴

همکاران

انتقال و بکارگیری دانش
( )۲۰۱5نقش

اطالعات

فناوری

و

ارتباطات در دانش و نوآوری

فناوری اطالعات و ارتباطات مرزهای دانش را گسترش داده و دسترسی به
آن را ارزانتر و آسانتر میکند لذا نقش توانمند ساز را برای آن دارد.

کاربران در حوزه خدمات

سال هفتم /شماره بيستم و چهارم /زمستان 1395

برایس و

( )2014توانمندسازهای مدیریت دانش،

نتایج حاکی از آنند که بهترین مسیر برای شرکتهای  ICTتونس برای ترویج

همکاران

فرآیند خلق دانش و عملکرد

خلق دانش ،از طریق انگیزهها و پاداشها ،همکاری ،اعتماد ،یادگیری ،ساختار

نوآوری :مطالعهای تجربی در

غیرمتمرکز و با رسمیت کم و پشتیبانی فناوری اطالعات میباشد .یافتهها

بخش تکنولوژیهای اطالعات و

همچنین نشان میدهند که فرآیند خلق دانش  KCPبطور معناداری بر عملکرد

ارتباطات

نوآوری شرکتها تأثیر دارد.

5

تروسان،
6

دوهرتی و

( )2014تبادل دانش با ابزارهای مدیریت
فناوری اطالعات

برخی از تعارضات و فرایندهای ناقص در تبادل دانش مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.

هیسلوپ
7

چوانگ ،لیو و ( )۲۰۱۳تعیین کنندههای مدیریت دانش

مدیریت دانش از عوامل سازمانی چون فرهنگ ،ساختار و انگیزش تءثیر می

با حمایت فناوری اطالعات و

پذیر و با حمایت فناوری اطالعات به عنوان توانمند ساز می تواند عملکرد

تأثیر آن بر عملکرد سازمان

کلی سازمان را بهبود دهد.

لین

دو و همکاران ( )۲۰۱۳شبکههای دانش و قابلیتهای
فناوری در تولید کنندگان کوچک

8

مدریت دانش سطح تکنولوژی را از طریق استراتژیهای فناوری ارتقا می
دهد.

و متوسط
جنگ و دانک ( )2013توانمندسازهای مدیریت دانش و

در میسرسازهای مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی و سازمانهای غیرمتمرکز،

موفقیت

رابطهای قوی با خلق دانش نشان میدهند که آن تأثیر بیشتری بر موفقیت

خلق

۹

دانش

سیستمهای

در
برنامهریزی

منابع

سیستمهای  ERPدارد.

سازمان ()ERP
۱۰

رازی و
همکاران
رویال و
همکاران

( )2012توانمندسازهای مدیریت دانش و
اجرای مدیریت دانش
( )2009فناوری

اطالعات

اهمیت اجرای فرایند مدیریت دانش ( )KMبرای موفقیت کسب و کار به
خوبی تصدیق شده است.

عنوان

این تحقیق نشان میدهد که فرایندهای توسعه محصول میتوانند به سه

به

توانمدساز مدیریت دانش در

پیکربندی فناوری اطالعات تقسیمبندی شوند :پیکربندی فناوری اطالعات

توسعه محصول

متوازن ،پیکربندی فناوری اطالعات بر پایه ی همگرا ،و پیکربندی فناوری
اطالعات بر پایهی واگرا .این نتایج نشان میدهند که تفاوتها در

۱۱

پیکربندیهای فناوری اطالعات در توسعه محصول میتوانند منجر به
تفاوتها از لحاظ اکتشاف دانش شوند و مزیتهای پیکربندی فناوری
اطالعات متوازن را نشان میدهند که هر دو ابعاد فناوری اطالعات را درهم
میآمیزد.

۱۲

لی و چوی

( )2003توانمندسازهای مدیریت دانش،
فرآیندها و عملکرد سازمانی:

نتایج تأثیر اعتماد بر خلق دانش را تأیید کردند .پشتیبانی تکنولوژی اطالعات
فقط بر ترکیب دانش تأثیر مثبت داشت.

نقش توانمندساز فناوری اطالعات در استقرار مدیریت دانش43 / ...
ردیف

نام محقق

سال

نتيجه تحقيق

عنوان تحقيق
نگاهی کامل و آزمونی تجربی

اگبو و بوتریل ( )2002فناوری اطالعات برای مدیریت
دانش :کاربرد و تاثیرات

۱۳

تحقیق نشان داد که تکنولوژیهای سنتی ،از قبیل تلفن ،بیشتر از فناوری
اطالعات اساسیتر ،از قبیل کارگروه یا ویدئو کنفرانس ،برای مدیریت دانش
مورد استفاده قرار میگیرند.

اسکات
۱۴

( )2000تسهیل یادگیری درون سازمانی با
فناوری اطالعات

در پژوهش خود مدلی مفهومی را ارائه میدهد که بر بعد سازمانی تمرکز
دارد .این مدل بر پایه یادگیری و ایجاد دانش ،با تاکید بر نقش فناوری
اطالعات و اعتماد به عنوان عوامل توانمندساز مطرح میشود.

۱5

راگلز

( )1997روشهای مدیریت دانش

بررسی رابطه مدیریت دانش و توسعه تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات

نظری درباره مدیریت دانش و کفایت فناوری اطالعات

پژوهش ،کارکنان شرکتهای تولیدی مستقر در

میافزاید .تا حدی منطقی است که فناوری اطالعات

شهرکهای صنعتی استان گلستان میباشند .تعداد کل

تأثیر مثبت بر مدیریت دانش داشته باشد .اما تحقیق

کارشناسان ،سرپرستان و مدیران شاغل در شهرکهای

حاضر گام مهمی به سمت جزئیات این امر برمیدارد

صنعتی استان گلستان برابر  219نفر میباشد که حجم

که کفایت فناوری اطالعات چگونه با کمک به

جامعه در نظر گرفته میشود .برای انتخاب نمونه در

فرایندهای مدیریت دانش ،بطور مستقیم بر آن تأثیر

این جامعه ،مدیران هر شرکت تولیدی مستقر در

میگذارد .فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:

شهرکهای صنعتی به عنوان نماینده آن شرکت در نظر

 -۱کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند تولید دانش

گرفته شده است .حجم نمونه طبق فرمول کوکران ،با
سطح خطای  5درصد ،برابر  140نفر به دست آمده

تأثیر مثبت دارد.
 -۲کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند انتقال دانش

است.

تأثیر مثبت دارد.

 -2-2روش و ابزار گردآوری داده ها :در این

 -۳کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند مدون

تحقیق از هر دو روش گردآوری اطالعات یعنی

سازی و ذخیرهسازی دانش تأثیر مثبت دارد.

روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی استفاده

با توجه به مطالب مطرح شده مدل پژوهش در

شده است .مطالعات و بررسیهای الزم درباره مبانی

شکل  ۱نشان داده شده است.

نظری تحقیق ،ادبیات موضوعی تحقیق ،سوابق مسأله و

 -2روش تحقيق

موضوع تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای و
مطالعه منابع ،پایان نامهها و تحقیقات مرتبط با موضوع
H1

کفایت فن آوری
اطالعات

تولید دانش

H2

انتقال دانش

H3

شکل :۱مدل مفهومی پژوهش

ذخیره سازی دانش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

این تحقیق ،دادههای تجربه را به ادبیات عمدتاً

 -۱-۲جامعه و نمونه تحقیق :جامعه آماری این

 / 44مونا ایزدی ـ احسان ساده

و استفاده از پایگاههای اینترنتی انجام شده است .در

 -۴-۲روش تجزیه و تحلیل داده ها :به منظور آزمون

ضمن به منظور اجرای مراحل اصلی تحقیق و

فرضیههای تحقیق و همچنین تست مدل ،در این

گردآوری اطالعات از روشهای میدانی استفاده شده

تحقیق از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم

است .به منظور سنجش متغیرها یک پرسشنامه ساختار

افزارهای  LISRELو  SPSSاستفاده شده است.

یافته  ۱۴آیتمی تهیه شده توسط لوپز و همکاران

 -۲-5قلمرو تحقیق :قلمرو مکانی این تحقیق

( )۲۰۰۹مورد استفاده قرار گرفته است که روایی اعتبار

شرکتهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان

مناسبی دارد و میتواند با اطمینان مورد استفاده قرار

گلستان می باشد .قلمرو زمانی تحقیق سال  ۱۳۹۴می

گیرد .جهت آزمون پایایی از روش ضریب آلفای

باشد.

کرونباخ استفاده شده است.
-3یافته ها

جدول  :۳ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
تعداد سئواالت ضریب آلفای کرونباخ

متغير

برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به
منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور
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کفایت فناوری اطالعات

۳

۰.8۲۳

تولید دانش

۴

۰.۹۱5

خی دو بر درجه آزادی ( ) ،شاخص برازش تطبیقی

انتقال دانش

۴

۰.77۲

( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل

ذخیرهسازی دانش

۳

۰.8۲۰

برازندگی ( ،)AGFIشاخص نرم شده برازندگی

 -۳-۲روایی و پایایی :به منظور سنجش روایی تحقیق
از روایی سنجی محتوایی شامل صحه گذاری ابزار
جمع آوری دادهها توسط خبرگان و کارشناسان استفاده
شده است .همچنین نتایج آزمون نیکویی (برازش) مدل
که از طریق تحلیل عاملی تأییدی در جدول شماره ۴
آمده است نشان دهنده روایی مناسب می باشد .برای
سنجش پایایی در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ
که نتایج آن در جدول شماره  ۳آمده است استفاده شده
است.

( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگی ( ،)NNFIخطای
ریشة میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAاستفاده
شد (جدول ۴مالحظه شود).
نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدلهای
ساختاری پژوهش که در جدول شماره  ۴آمده است،
نشاندهنده برازش هر دو مدل است ،چرا که میزان
کمتر از RMSEA 0.08ها نشانگر برازش قابل قبول
مدلهای ساختاری است .همچنین مقادیر ،GFI ،CFI
 NNFI ،NFI ،AGFIهمگی باالتر از  0/9هستند .در
جدول  5ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای
پژوهش آمده است.

جدول  :4نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدلهای ساختاری تحقیق
شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مدل اول

مدل دوم

نتيجه

) شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی)

>3

2.28

1.48

مناسب

( CFIشاخص برازش تطبیقی)

<0.9

0.96

0.98

مناسب

( GFIشاخص برازندگی)

<0.9

0.94

0.94

مناسب

( AGFIشاخص تعدیل برازندگی)

<0.9

0.93

0.95

مناسب

( NFIشاخص نرم شده برازندگی)

<0.9

0.93

0.96

مناسب

( NNFIشاخص نرم نشده برازندگی)

<0.9

0.95

0.98

مناسب

( RMSEAخطای ریشة میانگین مجذورات تقریب)

>0.08

0.066

0.059

مناسب
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جدول  :5نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدلهای تحقیق
نشان

مسير

ضریب مسير معناداری

نتيجه آزمون

کفایت فناوری اطالعات  -تولید دانش

IT COM--- K.GEN

0.67

7.25

قبول

کفایت فناوری اطالعات -انتقال دانش

IT COM--- K.TRANS

0.78

5.84

قبول

IT COM--- K.STOR

0.72

7.70

قبول

IT --- KM

0.76

6.81

قبول

کفایت فناوری اطالعات  -مدونسازی و ذخیرهسازی دانش
فناوری اطالعات  -مدیریت دانش

در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار  Lisrelمیپردازیم.

شکل  :۳مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل  :۲مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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فرضیه  .1کفایت فناوری اطالعات بر روی فرآیند

اطالعات بر روی فرآیند مدونسازی و ذخیرهسازی

تولید دانش تأثیر مثبت دارد.

دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ضریب مسیر رابطه ی میان کفایت فناوری

 -4بحث

اطالعات و فرآیند تولید دانش  0.67است .آماره تی

در پایان هر کار پژوهشی باید نتایج به دست آمده

برای این ضریب نیز  7.25است و مقدار آن باالتر از

را بیان کرد ،این نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار

آستانه ی معنیداری یعنی  ۱.۹6بدست آمده است .لذا

است چرا که میتوانند مبنایی برای رفع مشکالت و یا

فرضیه ی اول این تحقیق یعنی تأثیر مثبت و معنادار

بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب یا

کفایت فناوری اطالعات بر روی فرآیند تولید دانش

مطلوبتر باشند .نتایج تحقیق ارائه و ارزیابی میگردد

تأیید میشود.

و سپس پیشنهادهای عملی برای کاربرد یافتهها،

فرضیه  .2کفایت فناوری اطالعات بر روی فرآیند

محدودیتهای تحقیق و در نهایت پیشنهادهایی برای

انتقال دانش تأثیر مثبت دارد.

تحقیقات آتی ارائه شده است.
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ضریب مسیر میان کفایت فناوری اطالعات و

در این پژوهش نقش توانمندسازی فناوری

فرآیند انتقال دانش  ۰.78بدست آمده است .آماره تی

اطالعات در مدیریت دانش بررسی شده است .برای

برای این رابطه  5.8۴و مقدار آن باالتر از آستانه ی

آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب

معنیداری یعنی  ۱.۹6بدست آمده است .با توجه به

تأثیر از روش مدلیابی معادالت ساختاری به وسیله

موارد باال میتوان نتیجه گرفت کفایت فناوری

نرم افزار لیزرل استفاده شده است .بدین منظور برای

اطالعات بر روی فرآیند انتقال دانش تأثیر مثبت و

اطمینان از مناسب بودن دادهها از آزمون بارتلت

معناداری دارد .لذا فرضیه ی دوم این تحقیق تأیید

استفاده شده است .نتایج حاصل با توجه به عدد

KMO

میشود.

(بزرگتر از  )0.7و عدد معناداری آزمون بارتلت

فرضیه  .3کفایت فناوری اطالعات بر روی فرآیند

( )sig<0.05نتیجه گرفته شد که دادهها برای اجرای

مدونسازی و ذخیرهسازی دانش تأثیر مثبت دارد.

تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز

مدل برازش شده نشان میدهد مقدار ضریب مسیر

برخوردار است.

میان کفایت فناوری اطالعات و فرآیند مدونسازی و

با توجه به اینکه مقدار آماره تی برای ضریب مسیر

ذخیرهسازی دانش  ۰.7۲است .از آنجا که مقدار تی

رابطه ی میان کفایت فناوری اطالعات و فرآیند تولید

برای این ضریب 7.7۰ ،است ،میتوان نتیجه گرفت که

دانش باالتر از آستانه ی معنیداری یعنی  ۱.۹6بدست

ضریب بدست آمده معنادار میباشد .لذا فرضیه ی سوم

آمده است .لذا فرضیه ی اول این تحقیق یعنی تأثیر

تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر کفایت فناوری

مثبت و معنادار کفایت فناوری اطالعات بر روی فرآیند
تولید دانش تأیید میشود.

جدول  :6خالصه نتیجه آزمون فرضیات تحقیق
فرضيات
 -۱کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند تولید دانش تأثیر مثبت دارد.

تأیید

 -۲کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند انتقال دانش تأثیر مثبت دارد.

تأیید

 -۳کفایت فناوری اطالعات بر روی فرایند مدون سازی و ذخیره سازی دانش تأثیر مثبت دارد.

تأیید
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مقدار آماره تی برای ضریب مسیر میان کفایت

طراحی فرایند اولیه رضایتبخش و کافی است .این

فناوری اطالعات و فرآیند انتقال دانش آن باالتر از

بدان معناست که شرکتها پیش از توسعه ی استراتژی

آستانه ی معنیداری یعنی  ۱.۹6بدست آمده است .پس

فناوری اطالعات ،باید استراتژی دانش را توسعه دهند

میتوان نتیجه گرفت کفایت فناوری اطالعات بر روی

تا مبنایی برای استراتژی فناوری اطالعات فراهم سازد،

فرآیند انتقال دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد .لذا

نه عکس آن .سازمانهای فاقد این پایه ی استراتژیک

فرضیه ی دوم این تحقیق تأیید میشود.

ممکن است حالت تکمیلی بین منابع فناوری اطالعات

همچنین از آنجا که مقدار تی برای این ضریب،

و اطالعات و دانش در سازمان را درک نکنند و نتیجتاً

 7.7۰است ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب بدست

نوآوریهای موفقیتآمیز و بهبود عملکرد را از دست

آمده معنادار میباشد .لذا فرضیه ی سوم تحقیق تأیید

بدهند .شرکتها میبایست با تشخص اینکه چه دانشی

میشود .به عبارت دیگر کفایت فناوری اطالعات بر

برای سازمان مهم است و تحت چه شرایطی باید

روی فرآیند مدونسازی و ذخیرهسازی دانش تأثیر

منتشر شود ،سیاست تولید دانش روشنی را توسعه

مثبت و معناداری دارد.

دهند؛ با بهرهگیری از روابط متقابل بین کارگروهها،
انتقال و تجمیع دانش را بین کارمندان ترویج دهند؛ و

 -5نتيجه گيری

بطور دقیق نقشه دانشی را بسازند که مشخص کند پایه

ادبیات عمدتاً نظری درباره مدیریت دانش و صالحیت

وجود داشته باشد .تجزیه و تحلیل ارائه شده در اینجا

فناوری اطالعات میافزاید .تا حدی منطقی است که

میتواند بینشی را نسبت به روابط بین صالحیت

فناوری اطالعات تأثیر مثبت بر مدیریت دانش داشته

تکنولوژی اطالعات و مدیریت دانش فراهم آورد.

باشد .اما تحقیق حاضر گام مهمی به سمت جزئیات
این برمیدارد که صالحیت فناوری اطالعات چگونه
با کمک به فرایندهای مدیریت دانش ،بطور مستقیم بر
آن تأثیر میگذارد ،بعالوه ،یافتههای تحقیق همچنین
مفاهیم ضمنی مهمی برای مدیران در بر دارند .مدیران
نباید فقط بر تخصیص منابع کافی برای سرمایهگذاری
های فناوری اطالعات تمرکز کنند.
شرکتها باید توجهشان را بر فرایندهای مداخلهگر
نظیر مدیریت دانش متمرکز نمایند تا ببینند چه منافعی
از سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر فناوری اطالعات
حاصل میشود .به منظور برآوردن این چالش ،مؤلفین
توسعه ی یک استراتژی اطالعات و دانش را پیش از
توسعه استراتژی فناوری اطالعات پیشنهاد میکنند .این
موضوع با فیلدر و همکاران ( )۱۹۹۴و جانسن و
دیگران ( )۱۹۹۹مطابقت دارد ،که استدالل میکنند در
زمان بکارگیری فناوری اطالعات ،نباید فرض شود که

 -6منابع
آزادی احمدآبادی ،قاسم وآزادی احمدآبادی ،اکرم.
 .۱۳88فناوری اطالعات در مدیریت دانش؛ کابردها
و تاثیرات .تدبیر .دوره  ،۲۰شماره  .211ص .55
اخوان ،پیمان و كشتكار ،مهران .۱۳۹۴ .بررسی و
رتبه بندی توانمندسازهای مدیریت دانش :مطالعه
موردی :سامانه فرماندهی و و پایش یك سازمان
دفاعی .فصلنامه راهبرد دفاعی .دوره  ،۱۳شماره
 .50ص .63
افرازه ،عباس .۱۳8۳ .نقشههای دانش .اولین کنفرانس
بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات،
تهران ،سالن اجالس سران کشورهای اسالمی.
امیرخانی ،امیرحسین و میرحمید ساداتی.۱۳۹۴ .
بررسی وضعیت زیرساخت فناوری اطالعات برای
استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی :استانداری

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بطور خالصه ،این تحقیق ،دادههای تجربه را به

دانش انباشته شرکت باید در چه افراد و سیستمهایی
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آذربایجان غربی) .کنفرانس بین المللی جهت

تهران .فصلنامه راهبرد فرهنگ .دوره  ،8شماره .30

گیریهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری،

ص .137

تبریز ،سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان
شرقی.

عاصمی ،عاصفه .زاهدی ،مریم و مسلمی،
نسرین .۱۳۹۴.بررسی نقش فناوری اطالعات و

پادیاب ،جواد .۱۳۹۴ .چرایی و چگونگی اثربخشی

ارتباطات و تاثیر آن بر مدیریت دانش در

فناوری اطالعات بر مدیریت دانش در سازما نها.

دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه علوم

ماهنامه وب .دوره  ،۱6شماره  .169ص .52

اجتماعی .دوره  ،8شماره  .31ص .۱۴5

خلیفه سلطانی ،حشمت .حسینی ،سید مجتبی و

كرمی ،محسن .الوانی ،مهدی .خیراندیش ،مهدی و

رهبری

زارع ،حمید .۱۳۹۴.طراحی مدل بهینه اجرای

توانمندساز مدیریت دانش .فصلنامه پژوهشهای

سیستم مدیریت دانش با رویكرد عوامل حیاتی

مدیریت منابع انسانی .دوره دوم ،شماره  .4-3ص

موفقیت (مورد مطالعه :صنایع خودروسازی گروه

.۱۴۹

بهمن) .مجله مدیریت فرهنگ سازمانی .دوره ،۱۳

عسگری،

ناصر.1389.

سبکهای

دامغانیان ،حسین .زراعی ،عظیم و روزبان ،فرناز.

شماره  .38ص .۹7۳
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 .1392بررسی تأثیر تکنولوژی بر مدیریت دانش با

نجاتیان ،محمد .قاسمی ،یاسر و میرغفوری حبیب

میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری

اهلل .۱۳۹۴.بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت

ایران .مدیریت فناوری اطالعات .دوره  ،5شماره .4

دانش بر فرایند خلق دانش (مورد مطالعه:

ص .85

شركتهای تعاونی منتخب استان یزد) .پژوهش

رضایی ،صادق .مصدقی نیك ،فاطمه و زرانی،

نامه مدیریت تحول .دوره  ،7شماره  .13ص .136

ساسان .۱۳۹۴ .نقش ICTدر ارتباط با مدیریت

موحدی ،رضا .حمزه ای ،فرشاد .میرك زاده ،علی

دانش در دانشگاه علوم انتظامی امین فصلنامه

اصغر و نادری ،نادر .۱۳۹۴.نقش مولفههای فناوری

پژوهشهای مدیریت انتظامی .دوره دهم ،شماره .۱

اطالعات بر مدیریت دانش كاركنان سازمان جهاد

ص .۱55

كشاورزی استان كرمانشاه .فصلنامه پژوهش

رزمی ،زهرا و راضی زاده ،رویا .۱۳۹۴.ارائه مدل پیاده

مدیریت آموزش كشاورزی .شماره  ،34ص .۱6

سازی مدیریت دانش با رویكرد فازی در صنعت

موسی خانی ،محمد .رونقی ،محمد حسین و رونقی

فناوری اطالعات .پژوهشنامه پردازش و مدیریت

مرضیه .۱۳۹۴ .رابطه فرایندهای مدیریت دانش و

اطالعات .دوره  ،۳۱شماره  .۱ص .199

حاكمیت فناوری اطالعات در سازمان .فصلنامه
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