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چکيده
زمينه :مديريت دانش يکي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمانها در شرايط رقابتي و عصر اطالعات است و فناوري
اطالعات با تامين ابزارهايي موثر و کارآمد براي مديريت دانش از عوامل زيربنايي مهم جهت موفقيت آن به حساب
ميآيد.
هدف :ارزيابي تاثير زيرساخت فناوري به منظور پيادهسازي مولفههاي مديريت دانش
روش :روش تحقيق از نوع توصيفي -پيمايشي بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد  140نفر تعيين شده
است .از پرسشنامه محقق ساخته فناوري و پرسشنامه استاندارد مديريت دانش استفاده که روايي آن به صورت محتوايي و
پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برآورد گرديد .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از آزمونهاي
کولموگروف-اسمرينف ،همبستگي ،رگرسيون چندگانه و فريدمن استفاده شد.
يافته ها :همه مولفههاي مديريت دانش به استثناي تشخيص دانش با زير ساخت فنآوري رابطه معنادار دارند.
نتيجه گيري :فناوري يکي از عوامل موثر در پيادهسازي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان است و نبود
زيرساختهاي آن مانند اينترنت ،امکانات سخت افزاري و نرم افزاري اين روند را کند و پياده سازي مديريت دانش در
سازمان را ناموفق ميگرداند.
وازگان کليدي :فناوري ،اطالعات ،مديريت ،دانش ،زيرساخت فناوري ،مديريت دانش
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مقدمه
همزمان با روند تحوالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي که تمام ابعاد و ارکان سازمانها را تحت تأثير قرار داده
و انتظارات جديدي را پديد آورده است ،نقش و وظايف مديران و رهبران نيز به شدت دگرگون شده است .طي
دهههاي اخير ،تحوالت بنيادي در سازمانها به وجود آمده است و اين تحوالت موجب پيدايش اصول ،روشها و
مهارتهاي مديريتي نويني شده است که بکارگيري آنها در سازمانهاي امروزي براي موفقيت ضروري ميباشد و
يکي از مهم ترين آنها مديريت دانش است (افرازه.)54-52 :1384 ،
دانش و مديريت آن از جمله عناصري است که امروزه توجه همه سازمانها را به سمت خود جلب نموده است.
نتايج تحقي قات متعدد و آمار و ارقام موجود نشانگر آنست که کشور هايي که در ايجاد دانش از سايرين پيشي گرفته
اند از نظر رشد رقابتي و قدرت اقتصادي نيز در مرتبه اي باالتر از ديگرران هسرتند .هم نرين کشرور هرايي کره از
وضعيت اقتصادي مناسبي بر خوردار نيستند ،از ضعف در شالودهها و زيربنا در دانش رنج ميبرند.
پيوند سه عامل فناوري ،اطالعات و مديريت با هدف ايجاد قابليتهاي جديد در شيوههاي مديريت بنگراههراي
مزبور و توانمندسازي مديران با بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات ،تاثيرات فراواني بر موفقيت برنامرههراي
توسعه مبتني بر دانش داشته و دارد( .سهرابي و خانلري .)1388 ،از اين رو فناوري اطالعات ميتواند به عنوان ابزار
قدرتمندي عمل کرده و ابزارهايي مؤثر و کارآمد براي همه وجوه مديريت دانش تأمين کند.
داونپورت و پروساك 1دانش را به منزلره ترييرب سريالي از تجربيرات ،ارزش هرا ،اطالعرات زمينره اي ،بيرنش
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هوشمندانه و شهود بينايي تعريف مي ينند يه محيطي براي ارزيابي و مواجهه با تجربيات واطالعات جديد فرراهم
مي آورد .دانش در ذهن داننده خلق و به يار گرفته مي شود .در سازمانها دانش نه تنها در قالب مدارك و اسناد يرا
گنجينه هاي دانش مجسم مي شود ،بلكه در رويه ها ،فرآيندها ،عملكردها و هنجارهاي سرازماني نيرز نهفتره اسرت.
تعاريف زيادي از مديريت دانش در متون وجود دارد که يکي از اين تعاريف عبارت است از« :توانايي يك سرازمان
براي استفاده از دانش جمعي خود از طريق فرآيند خلق ،به اشتراك گذاري و استخراج دانش با اسرتفاده از فنراوري
براي دستيابي به اهداف سازمان» (نيسي و رنگباري.)1388 ،
بکمن )1997( 2مديريت دانش را رسمي سازي دسترسي به تجارب ،دانش و تخصصي که قابليتهاي جديد
ايجاد ميکند ،عملکرد مديران عالي را ممکن ميسازد ،نوآوري را تشويق ميکند و ارزش مشتري را ارتقاء ميدهد،
ميداند.
مديريت دانش پديده اي نوظهور است که تغييرات بسياري در نقش افراد جامعه ايجاد کرده است .اين پديده
جديد ،فرهنگ اشتراک دانش را ترويج ميکند و به همگان ميآموزد که حتي اگر مسئول بخشي از يک فرآيند
هستند ،درباره کل فرآيند بيانديشند .چنين تحولي در يک سازمان ميتواند شرايط بهينه اي براي سازماندهي دانش
پنهان کارکنان فراهم سازد (فرهادي ،1383 ،ص .)50-44
پياده سازي مديريت دانش رکن مهمي در مديريت دانش بوده که توسط محققان مختلفي مورد بررسي قرار
گرفته است.
با اهميت يافتن دانش در عصر حاضر و اشتياق سازمانها براي پياده سازي مديريت آن به عنوان ابزاري براي بقا
و بالندگي ،لزوم به کارگيري مکانيسمي براي هدايت اين تالشها در مسيري درست ،احساس ميشود و ارزيابي
سطح مديريت دانش ،چنين امکاني را فراهم ميکند.
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در سالهاي اخير ،بکارگيري فن آوريهاي جديد در زمينههاي مختلف زندگي به امري روزمره در سراسر جهان
تبديل شده است .مفاهيمي نظير فناوريهاي ديجيتال ،يادگيري الکترونيکي ،دولت الکترونيکي ،تجارت الکترونيکي
و بسياري موارد ديگر براي اکثر مردم شناخته شده هستند .با اينکه هنوز بسرياري از مروارد فروق در کشرور مرا بره
درستي تعريف و به تعبيري بومي سازي نشده اند ،اما دير يا زود ناچاريم با اين واژهها آشنا شرويم و آنهرا را بکرار
گيريم و نقش متخصصان داخلي ،مديران و مسئوالن سازمانها در همراهکردن جامعره برا سرير تحروالت فرن آوري،
ميتواند بسيار تاثيرگذار باشد(صفريمهر و آلبدوي.)1387 ،
فناوري اطالعات از عوامل زيربنايي مهم جهت مؤفقيت مديريت دانش به حساب ميآيد .مديران دانشگاهي
الزم است برنامهريزيهاي الزم را براي توسعه آموزشهاي مورد نياز در خصوص استفاده مؤثر از ابزار فناوري
اطالعات و تقويت رغبت براي استفاده از اين ابزار به خصوص براي فعاليتهاي اشتراک دانش براي پژوهشگران
انجام دهند .
تکنولوژي اطالعات مي تواند به عنوان ابزار قدرتمندي عمل کرده و ابزارهايي مؤثر و کارآمد براي همه وجوه
مديريت دانش شامل تسخير ،اشتراک و کاربرد دانش تأمين کند .مطالعات انجام شده اخير نشان داده است که
سازمانهايي که بر روي مديريت دانش سرمايه گذاري ميکنند ،عموماً براي رسيدن به اهداف خود بر ايجاد
زيرساختهاي مناسب فناوري اطالعات تأکيد دارند.
براوينگ اشاره ميکند ،فناوري اطالعات امروزه ديگر يک منبع کسبوکار نيست ،بلکه محيط و زمينه کسبوکار را
ايجاد ميکند (براوينگ .)1990 ،3مديريت دانش و بازار آن ،چنان رو به گسترش است که در طي سالهاي آينده
خود به يکي از راهبردهاي اصلي استفاده از فناوري اطالعات تبديل خواهد شد.
در سه تا پنج سال اخير ،تعدادي از محققان به لينك بين مديريت دانش و فناوري اطالعات توجه يرده و
تخمين زدهاند يه تقريبا هفتاد درصد انتشارات در موضوع مديريت دانش بر طراحي فناوري اطالعات متمريز است
(فرانکو و ماربنو)440 ،2007،4
مديريت دانش ،در شكل نظري ،يك موضوع چندين رشتهاي است ولي در شكل عملي ،آن ه براي مديريت
دانش در بسياري از سازمانها ميگذرد ،موضوع فناوري اطالعات است يه يار فناوري اطالعات را در مديريت داده
و اطالعات بر عهده ميگيرد.
مديريت دانش در بيشتر سازمانها هنوز در مرحله ابتدايي خود ميباشد .و اين در حالي است يه مديريت داده و
مديريت اطالعات يانون تحقيقات قابل توجه اي را در حوزه سيستمهاي اطالعات به خود اختصاص داده است.
مديريت دانش به طور فزآينده اي يك فعاليت داد و ستد تفكيك ناپذير براي بيشتر سازمانها ميباشد .آگاهي
مديران از ارزش سرمايههاي فكري ،ذهن آنها را متوجه راههاي آزاد سازي اين ظرفيتها و تواناييهاي پرقدرت
يرده است؛ نونايا )1994( 5اذعان نموده است يه دانش سازماني ،منبع عمده يسب مزيت رقابتي پايدار است .پيتر
دراير ،6نخستين يسي بود يه بيش از  25سال قبل توجه عموم را به اين موضوع جلب يرد و از آن زمان تاينون
ساير متفكران امور مديريتي و شريتهاي پيشرو و متعالي در اين زمينه گام برداشته اند (مک دانلد.)1381، 7
اگر چه دانش به طور انحصاري محصول فناوري اطالعات نيست ،فناوري اطالعات به طور جدايي ناپذير در
ايجاد دانش و فرايند مديريت دانش از سالهاي اول ،مشاريت داشته است .امروزه مديريت دانش عمدتاً از
مسئوليتهاي فناوري اطالعات به شمار ميرود؛ زيرا در جمعآوري ،تبديل و انتقال دادهها ،اطالعات و دانش نقش
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يليدي دارد (رادينگ )55 ،1383 ،8در واقع فناوري اطالعات نقش محوري در موفقيت و يا شکست يک سيستم
مديريت دانش ايفا ميکند .چراکه هر يک از فرايندهاي مديريت دانش به فناوري اطالعات وابسته است.بطوريکه
رابطه ميان فناوري اطالعات ،و مديريت دانش،که ناشي از چرخه تبديل داده به اطالعات و اطالعات به دانش است،
موضوع قابل تاملي است .به عبارتي ،در مديريت دانش ،جذب ،خلق ،سازماندهي ،ذخيره ،انتقال و انتشار دانش
همگي وابستگي شديد به کاربرد فناوري اطالعات دارند و رشد آن به شدت متأثر از فناوري اطالعات و ارتباطات
است که در اين راستا مسئوليت فناوري اطالعات در توسعه مديريت دانش امري ضروري به نظر ميرسد .
سيستمهاي فناوري ،عملكردهاي متنوعي را انجام ميدهند؛ از قبيل :ذخيره حجم عظيمي از اطالعات ،امكان
دسترسي اطالعات براي اشخاص ،فراهمآوري ابزارهايي براي ارتباط ،توليد ريوردهايي از تعامل و تبادل و
فرايندهاي خوديار (فرانکو و ماربنو )440 ،2007،در سالهاي اخير پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه فناوري
اطالعات به وجود آمده است يه امكانات جديدي را براي فرايند مديريت دانش به وجود آورده است.
براي مثال ابزارهايي مانند مخازن دادهها با ظرفيت باال،سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري ) (DSS9و ظهور
سيستمهاي الكترونيكي پشتيباني عملكرد ) (EPSS10يمكهاي زيادي به مديريت دانش يرده اند .تعداد روز افزون
يامپيوترهاي شخصي و شبكههاي ارتباطي با يسب و حفظ دانش جديد ،براي سازمانها امكان يسب موقعيتهاي
رقابتي بهتر را فراهم مييند.
شبكههاي يامپيوتري مي تواند بين افرادي يه داراي اهداف مشترك ولي از نظر جغرافيايي پراينده اند  ،ارتباط
سال هفتم /ويژه نامه 1395

برقرار يند و ايده و خالقيت شان را فراسوي مرزهاي زماني و مكاني تسهيم و ترييب يند .بيشترين ارزش فناوري
اطالعات در مديريت دانش ،افزايش قابليت دسترسي به دانش و تسريع انتقال آن است.
بنابراين نتايج اين تحقيق ميتواند هم در سطح منطقه اي و هم در سطح کشور ايدههاي نو براي مسئوالن در پي
داشته باشد و يافتههاي خوبي براي پياده سازي موفق مديريت دانش براي آنها به همراه داشته باشد.

نگهداری دانش:
 تعیین شاخص برای انتخاب دانش ذخیره و حفظ دانش دنبال کردن نیازهای دانشی -به روز کردن دانش

تشخیص دانش:
 تعیین اهداف دانش تعیین استراتژی دانش ترویج فرهنگ خلق دانش -تحلیل شکاف دانش

تحصیل دانش:
 جذب افراد پیشکسوت پرداخت هزینه برای خرید دانش عقد قرارداد با مراکز علمی -تولید کتاب ،مقاله و پروژه

وضعیت
فناوری

توسعه دانش:
 اجرای پروژه نشر دانش -تشویق کار تیمی

بکارگیری دانش:
 جلب رضایت مشتریان علمی تربیت چهره های شاخص بهبود کیفیت خدمات علمیاشتراک دانش:
 دسترسی آسان به فناوری تسهیل و تسریع ارتباط -استفاده از ابزارهای رسمی دانش

مدل مفهومي تحقيق (نوناکا و تاکوچي)1996 11،
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در بسياري از موارد طرحهاي فناوري اطالعات در سازمانهاي دولتي تهيره شرده اسرت ولري اجررا نشرده و برراي
سازمان نتايجي دربرنداشته است .شهرداري اروميه هم يکي از اين سازمانها ميباشد که اگر چه در برخي زمانها به
صورت مقطعي توجهاتي به آن براي تقويت زيرساختهاي الزم برراي اسرتقرار مرديريت دانرش شرده اسرت ،امرا
پيگيريهاي الزم بعمل نيامده و اين توجهات به مرحله نهايي نرسيده است.
حال سوال اينجاست که زيرساختهاي فناوري اطالعات در سازمانها تا چه اندازه براي پياده سازي مديريت دانش
مناسب ميباشد؟ براي پاسخ به اين سوال ،هدف اين مطالعه بررسي وضعيت زيرساخت فناوري براي پيراده سرازي
مولفههاي مديريت دانش در شهرداري اروميه ميباشد .بنابراين مطالعه حاضر به دنبال آزمون فرضيات زير است:
فرضيه اصلي:
 -1وضعيت فناوري اطالعات با پياده سازي مديريت دانش رابطه معني دار دارد.
فرضيات فرعي:
 -2وضعيت فناوري اطالعات با تشخيص دانش رابطه معني دار دارد.
 -3وضعيت فناوري اطالعات با تحصيل دانش رابطه معني دار دارد.
 -4وضعيت فناوري اطالعات با بکارگيري دانش رابطه معني دار دارد.
 -5وضعيت فناوري اطالعات با اشتراک دانش رابطه معني دار دارد.
 -7وضعيت فناوري اطالعات با نگهداري دانش رابطه معني دار دارد.

روش پژوهش
روش تحقيق :با توجه به هدف و ماهيت اين پژوهش ،توصيفي و از نوع پيمايشي ميباشد و ابزار پيمايش در اين
تحقيق پرسشنامه ميباشد .هم نين از نظر هدف اين تحقيق کاربردي ميباشد و هم نين به اين خاطر که مرا مري-
خواهيم رابطه و همبستگي بين دو يا چند متغير را بسنجيم تحقيق همبستگي هرم مريباشرد .مطالعرات نظرري ايرن
تحقيق به صورت کتابخانه اي و از طريق مقاالت ،کتاب ها ،مجالت و سايتهاي معتبر جمرع آوري گشرته اسرت.
براي جمع آوري اطالعات مربوط به آزمون فرضها از پرسشنامه استفاده کرديم.
جمعيت ،نمونه و روش نمونه گيري :جامعه آماري اين تحقيق شرامل تمرامي کارکنران رسرمي اجرايري شرهرداري
مرکزي اروميه ميباشد يه  228نفر بوده است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 12تعيين شده است و در انتخاب
نمونهها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد که بر اين اساس تعداد  140نفر مورد انتخاب قرار گرفتند.
ابزار پژوهش :در اين تحقيق از يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شرد کره در تهيره آن از پرسشرنامههراي معتبرر
استاندارد استفاده شده است که با توجه به فرضيات و اهداف تحقيق از سواالت و گزينههاي آنها استفاده شده است.
اين پرسشنامه بعد از تأييد اعتبار و روايي آن در اختيار نمونه آماري مطالعه قرار داده شد .پرسشنامه مرذکور شرامل
هفت مولفه يا بعد و  41پرسش ميباشد  .اين پرسشنامه بعد از تأييد اعتبرار و روايري آن در اختيرار نمونره آمراري
مطالعه قرار داده شد .روايي پرسشنامه مذکور با نظر اساتيد و کارشناسان مربوطه تأييرد و پايرايي آن برا اسرتفاده از
محاسبه آلفاي کرونباخ 13براي هر يک از ابعاد پرسشنامه تصديق شد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -6وضعيت فناوري اطالعات با توسعه دانش رابطه معني دار دارد.
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جدول  :1ضريب آلفاي کرونباخ براي هر يک از زير بخشهاي پرسشنامه و کل پرسشنامه
زير بخش ها

آلفاي کرونباخ

وضعيت فناوري اطالعات

79/6

تشخيص دانش

71/9

تحصيل دانش

85/4

بکارگيري دانش

71/3

اشتراک دانش

77/3

توسعه دانش

73/3

نگهداري دانش

81/2

روش تجزيه و تحليل داده ها :بعد از جمع آوري داده ها ،از نرم افزار  SPSSبراي آنراليز اسرتفاده کررديم ،بردين
ترتيب که دادهها در ابتدا کدگذاري شده و وارد نرم افرزار شردند .سرپا برا اسرتفاده از دو روش آمرار توصريفي و
استنباطي دادهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .بدين ترتيب که ابتدا براي توصيف نظرات نمونه آماري در رابطه
با سواالت از جدولهاي توزيع فراواني و درصد ،ميانگين و واريانا استفاده شد .سپا فرضيههاي تحقيق بر اساس
سال هفتم /ويژه نامه 1395

نتايج بدست آمده از بررسي سواالت با استفاده از آزمون همبستگي مورد آزمون قررار گرفتنرد .هم نرين از آزمرون
رگرسيون چندگانه هم استفاده شد .براي رسم نمودارها هم از نرم افزار  Excelاستفاده گشت.
يافتههاي پژوهش
بررسي نرمال بودن توزيع نمونه آماري :با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف 14نرمال بودن توزيع آماري
مورد بررسي قرار گرفته که نتايج آن در جدول زير ارايه گرديده است .مطابق اطالعات جدول زير مشاهده ميشود
که نتيجه آزمون کولموگروف اسميرنف براي بيشتر متغيرهاي مورد مطالعه معني دار است و در نتيجه توزيع متغيرها
نرمال نيست ،لذا براي آزمودن رابطه بين متغيرها از آزمون غير پارامتريک همبستگي اسپيرمن 15استفاده ميشود.
جدول شماره  :2آزمون کولموگروف-اسميرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع داده ها
Kolmogorov-Smirnov
متغير

سطح معني داري

آماره آزمون

تعداد

وضعيت فناوري اطالعات

)(Statistic
0/08

)(df
140

0/029

تشخيص دانش

0/076

140

0/047

تحصيل دانش

0/091

140

0/007

بکارگيري دانش

0/102

140

0/001

اشتراک دانش

0/116

140

0/0001

توسعه دانش

0/076

140

0/046

نگهداري دانش

0/070

140

0/092

)(Sig.
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آزمون فرضيه اول :وضعيت فناوري اطالعات با تشخيص دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده ميشود.
جدول شماره  :3ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با تشخيص دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/138

0/105

140

مطابق اطالعات جدول فوق با سطح معني داري  0/105که از  0/01بزرگتر است فرض صفر تأييرد شرده و رابطره
معني داري بين وضعيت فناوري اطالعات و تشخيص دانش برقرار نيست.
آزمون فرضيه دوم :وضعيت فناوري اطالعات با تحصيل دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
جدول شماره  :4ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با تحصيل دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/797

0/0001

140

فرض صفر رد شده و با اطمينان  %99رابطه معني داري بين وضعيت فناوري اطالعات و تحصيل دانش برقرار است.
آزمون فرضيه سوم :وضعيت فناوري اطالعات با بکارگيري دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
جدول شماره  :5ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با بکارگيري دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/277

0/001

140

مطابق اطالعات جدول فوق با ضريب همبستگي  0/277و با سطح معني داري  0/001که از  0/01کروچکتر اسرت
فرض صفر رد شده و با اطمينان  %99رابطه معني داري بين وضعيت فناوري اطالعات و بکرارگيري دانرش برقررار
است.
آزمون فرضيه چهارم :وضعيت فناوري اطالعات با اشتراک دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
جدول شماره  :6ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با اشتراک دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/495

0/0001

140

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مطابق اطالعات جدول فوق با ضريب همبستگي  0/797و با سطح معني داري  0/0001که از  0/01کوچکتر است
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مطابق اطالعات جدول فوق با ضريب همبستگي  0/495و با سطح معني داري  0/0001که از  0/01کوچکتر است
فرض صفر رد شده و با اطمينان  %99رابطه معني داري بين وضعيت فناوري اطالعات اشتراک دانش برقرار است.
آزمون فرضيه پنجم :وضعيت فناوري اطالعات با توسعه دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده ميشود.
جدول شماره  :7ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با توسعه دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/337

0/0001

140

مطابق اطالعات جدول فوق با ضريب همبستگي  0/337و با سطح معني داري  0/0001که از  0/01کوچکتر است
فرض صفر رد شده و با اطمينان  %99رابطه معني داري بين رابطه وضعيت فناوري اطالعات و توسعه دانش برقررار
است.
آزمون فرضيه ششم :وضعيت فناوري اطالعات با نگهداري دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

جدول شماره  :8ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه وضعيت فناوري اطالعات با نگهداري دانش
ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معناداري

تعداد

0/517

0/0001

140

مطابق اطالعات جدول فوق با ضريب همبستگي  0/517و با سطح معني داري  0/0001که از  0/01کوچکتر است
فرض صفر رد شده و با اطمينان  %99رابطه معني داري بين رابطه وضرعيت فنراوري اطالعرات و نگهرداري دانرش
برقرار است.
آزمون فرضيه اصلي :وضعيت فناوري اطالعات با پياده سازي مديريت دانش در شهرداري اروميره رابطره معنري دار
دارد.
براي آزمون اين فرضيه از روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده ميشود.
جدول شماره  :9خالصه معادله پيش بيني
سطح معني داري
ضريب

ضريب

همبستگي

همبستگي

0/849

0/0001

مجذور

مجذور ضريب

ضريب

همبستگي تنظيم

همبستگي

شده

0/721

0/708

نتايج آماري تغيير
تغيير مجذور
ضريب

درجه
 Fتغيير

همبستگي
0/721

آزادي
1

57/293

6

درجه

معناداري

آزادي 2

تغييرF

133

0/0001

دوربين-
واتسون

1/705
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مطابق اطالعات جدول فوق رابطه وضعيت فناوري اطالعات با پياده سازي مديريت دانش با ضريب همبستگي
برابر  0/849با اطمينان  %99معني دار بوده و مجذور ضريب همبسرتگي برابرر  0/721نشران مريدهرد کره %72.1
پراکندگي متغير وضعيت فناوري اطالعات ناشي از پراکندگي متغير پياده سازي مديريت دانش است.
اعتبار سنجي متقابل مجذور ضريب همبستگي با مجذور ضريب همبستگي تنظيم شده که اختالف  0/013را به
دست ميدهد ( )0/721- 0/708= 0/013نشان ميدهد که در صورت تعميم معادله به کل جامعره حرداکثر کراهش
ضريب تبيين  %1.3خواهد بود و لذا معادله معتبر بوده و قابليت تعميم به جامعه را دارد ،معنادار برودن آزمرون  Fبرا
اطمينان  )sig<0.01( %99بيانگر اين است که در صورت اضافه شدن ساير متغيرهاي پيش بين بره معادلره تغييررات
مجذور ضريب همبستگي معني دار خواهد بود ،هم نين نتيجه آزمون دوربين-واتسون 16که برابر  1/705است و به
آماره معيار  2نزديک ميباشد عدم وجود خود همبستگي (استقالل خطاها) در متغيرهاي پيشبين را تأييد ميکند.
جدول شماره  :10آزمون تحليل واريانا براي بررسي معناداري معادله رگرسيون
معادله

جمع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

F

سطح معني داري

رگرسيون

1208/753

6

201/459

57/293

0/0001

مانده

467/668

133

3/516

کل

1676/421

139

معادله پيش بيني وضعيت فناوري اطالعات توسط استقرار مديريت دانش با اطمينان  %99معني دار است.
جدول شماره  :11ضرايب معادله رگرسيون
مدل

ضرايب استاندارد نشده
B

خطاي استاندارد

ضريب ثابت

- 0/289

1/224

ضرايب استاندارد شده

t

سطح معناداري

- 0/236

0/814

Beta

هم

خطي

خطاي مجاز

VIF

تشخيص دانش

0/0001

0/031

0/0001

0/004

0/997

0/941

1/063

تحصيل دانش

0/637

0/053

0/638

11/972

0/0001

0/739

1/353

بکارگيري دانش

0/087

0/038

0/112

2/299

0/023

0/880

1/136

اشتراک دانش

0/136

0/040

0/176

3/408

0/001

0/790

1/266

توسعه دانش

0/042

0/049

0/044

0/858

0/392

0/792

1/263

نگهداري دانش

0/150

0/054

0/156

2/797

0/006

0/673

1/486

معادله پيش بيني وضعيت فناوري اطالعات توسط پياده سازي مديريت دانش بدين قرار است:
Y = 32.2 + 0.637A + 0.087B + 0.136C + 0.15D

وضعيت فناوري

اطالعات Y:

تحصيل

دانش A:

بکارگيري

دانش B:

اشتراک

دانش C:

نگهداري

دانش D:

هم نين چون  VIFهمه ضرايب کوچکتر از  10ميباشد و خطاي مجاز کمتر از  0/2نمي باشد ،لذا پيشفرض عردم
همخط بودن متغيرهاي مستقل برقرار است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مطابق اطالعات جدول فوق با سطح معني داري  0/0001که از  0/01کوچکتر اسرت ،فررض صرفر رد شرده و

 / 190غالمرضا رحيمي -سيد عبداله حجتي -ميرحميد ساداتي

اولويت بندي ميانگين متغيرهاي تحقيق
17

به منظور اولويت بندي ميانگين متغيرهاي تحقيق از رتبه بندي فريدمن استفاده ميشود.
جدول شماره  :12جدول بعد ميانگين و انحراف استاندار متغيرها
تعداد

متوسط

انحراف معيار

وضعيت فناوري اطالعات

140

17/36

3/472

تشخيص دانش

140

20/66

5/352

تحصيل دانش

140

16/32

3/47

بکارگيري دانش

140

17/96

4/496

اشتراک دانش

140

18/11

4/486

توسعه دانش

140

16/71

3/684

نگهداي دانش

140

16/9

3/607

جدول شماره  :13نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهاي تحقيق
آمار آزمون
تعداد
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مجذور کاي

140
77/307

)(chi-square

5

درجه آزادي )(df

سطح پوشش آماره آزمون

0/0001

)(asymp.sig.

آزمون فريدمن

آزمون فريدمن نشان داد که اهميت و رتبه متغيرهاي مطرح شده با يکديگر متفاوت است .برا توجره بره جردول
مقدار  =0/0001سطح معناداري (سطح پوشش آماره آزمون) به دست آمده اسرت و از آنجرايي يره کمترر از 0/05
است ،بنابراين فرض صفر تأييد نميشود و ميتوان گفت که متغيرهاي تحقيق رتبههاي يکساني ندارند و مريتروان
آنها را اولويتبندي يرد .ترتيب اولويت مؤلفهها در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره  :13رتبه بندي متغيرهاي تحقيق به منظور اولويت بندي آنها بر اساس آزمون فريدمن
رتبهها
اولويت بندي

)(Ranks

متغيرها

ميانگين رتبهها

اولويت اول

4/47

تشخيص دانش

اولويت دوم

3/72

اشتراک دانش

اولويت سوم

3/55

بکارگيري دانش

اولويت چهارم

3/16

نگهداري دانش

اولويت چهارم
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بحث و نتيجه گيري
همانطور که نتايج تحقيق نشان داد ،وضعيت فناوري اطالعات با تشخيص دانش در شهرداري اروميه رابطه
معني دار ندارد .مديريت دانش به عنوان موضوعي مهم در محافل و سازمانهاي علمي و تجاري مطرح گرديده
است که باور هر دو مجموعه بر آنست که تنها سازمانهاي مجهز به اهرم دانش قادرند برتريهاي بلند مدت خود
را در عرصههاي پر رقابت حفظ نمايند و اگر سازماني قادر به تشخيص دانش مورد نياز و جايگاه مناسب استفاده از
آن نباشد در عرصههاي رقابتي با چالشهاي عميق و جدي مواجه خواهد شد .در مرحله تشخيص دانش اهداف
بلند مدت دانش تعيين و نيازهاي دانش در زمينههاي مختلف درک و دانش اساسي و پايه و مورد نياز براي ساخت
هسته اصلي شايستگيها در سازمان تشخيص داده ميشود .
هم نين نتايج نشان داد ،وضعيت فناوري اطالعات با تحصيل دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
همين نتايج توسط ساعدي و يزداني ( )1388بدست آمد .آنها مدل فرآيندي براي پياده سازي مديريت دانش مبتني
بر يادگيري سازماني در ايران خودرو را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که وضعيت فناوري شرکت هم
ميتواند در پياده سازي مديريت دانش موثر باشد .امروزه تحصيل و کسب دانش با روشهاي قديمي و سنتي
سخت بدست ميآيد .فناوريهاي جديد شامل اينترنت باعث شده است که تحصيل دانش بسيار با سرعت بيشتر
اينترنت با سرعت باال ميتواند اين روند را بسيار کند کرده و کارکنان را در بسياري از مراحل تحصيل دانش براي
سازمان ناموفق گرداند.
نتايج مشخص کرد که وضعيت فناوري اطالعات با بکارگيري دانش در شهرداري اروميه رابطره معنري دار دارد.
اين نتايج موافق با يافتههاي نيسي و رنگباري ( )1388ميباشد که عوامل موثر در اسرتقرار موفقيرت آميرز مرديريت
دانش را در سازمان مخابرات استان خوزستان مورد مطالعه قرار دادند و از فناوري به عنوان يکي از عوامل مروثر در
استقرار مديريت دانش نام بردند .بدون بکارگيري دانش در بخشهاي مختلف سازمان موفقيتي حاصل نمري شرود.
ابزارهاي بکارگيري دانش در سازمان روز به روز در حال پيشرفت هستند .سازمان هايي در اين راه موفق ميباشرند
که بتوانند بهترين ابزارهاي را براي بکارگيري دانش در سازمان مورد استفاده قرار دهند .ايرن فنراوريهرا مريتوانرد
دانش موجود را به بهترين نحو بکار گرفته و باعث رشد سازمان شود.
هم نين نتايج نشان داد که وضعيت فناوري اطالعات با اشتراک دانش در شهرداري اروميه رابطه معني دار دارد.
اين نتايج موافق با يافتههاي تيراجتگول و کارانگام )2006( 18ميباشد که فاکتورهاي القاء کننده ايجاد دانش را مورد
مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که وضعيت فناوري سازمان يکي از عوامل القاء کننرده ايجراد دانرش مريباشرد.
اشتراک دانش يکي از مهم ترين بخشهاي مديريت دانش ميباشد .اشتراک دانش ميتواند باعث شود تا همه عوامل
سازمان از دانش موجود باخبر بوده و از دوباره کاريها اجتناب شود .هم نين اين کار ميتواند به نوبه خود باعرث
افزوده شدن دانش سازمان نيز شود .امروزه با بکارگيري فناوريهاي جديد ،به اشتراک گذاشرتن دانرش بره راحتري
امکان پذير ميباشد .اين کار از طريق شبکههاي مختلف انجام پذير است .هم نين توسعه اينترنت اجرازه اشرتراک
دانش به صورت خارج سازماني را با سازمانهاي ديگر ميدهد .طبيعي اسرت کره کاسرتي در زيرسراخت فنراوري
ميتواند اين بخش را تضعي ف کرده و اشتراک دانش را با چالش جدي مواجه کند.
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انجام گيرد و فناوريهاي اطالعاتي ميتواند در اين راه بسيار کمک کند .نبود زيرساختهاي فناوري اطالعات مانند
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هم نين نتايج اين تحقيق نشان داد که وضعيت فناوري اطالعات با توسعه دانرش در شرهرداري اروميره رابطره
معني دار دارد .همين يافتهها توسط راس )2009( 19بدست آمد .وي اثرات توانمند سازهاي دانرش را روي پروسره
مديريت دانش مورد مطالعه قرار داد .وي در اين مطالعه اثر عناصر سازماني روي مديريت دانرش را مرورد بررسري
قرار داد و گزارش کرد که فناوري اطالعات يکي از عناصر مهرم سرازماني در اسرتقرار مرديريت دانرش مريباشرد.
مديريت دانش بدون توسعه دانش معنا پيدا نمي کند و سازمانها بايد هميشه در حال توسعه دانش موجرود باشرند.
براي توسعه بهتر دانش سازمان ،ابزارها و فناوريهاي جديد ميتوانند عامل مهمي باشند .دانشري کره مريتوانرد برا
ساعتها کار به صورت روشهاي قديمي بدست آيد ،ميتواند با استفاده از فناوريهاي جديد اطالعاتي در عررض
چند دقيقه و يا چند ثانيه در دسترس قرار گيرد .اين صرفه جويي زمان ميتواند کمک بزرگي به کارکنان سازمانهرا
کرده و بازده را افزايش دهد.
يافتههاي اين مطالعه مشخص کردند که وضعيت فناوري اطالعات با نگهداري دانش در شهرداري اروميه رابطره
معني دار دارد .همين نتايج توسط پاتيل و همکاران )2011( 20بدست آمد که زيرساختهاي فناوري اطالعات براي
مديريت دانش در کشاورزي را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که وضرعيت خروب فنراوري اطالعرات در
سازمان ميتواند به نگهداري و حفظ دانش در سازمان کمک کند .امروزه هر يک از بخشهراي سرازمان برا دانرش
مختلف سروکار داشته و تمامي بخشها به گونه اي با هم در ارتباط هستند .طبيعي است که اين دانش بايد ذخيره و
به صورت مطمئني مورد نگهداري قرار گيرد تا گذر زمان آن را از بين نبرد .در گذشته شايد براي اين کار هزينههاي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

بااليي صرف ميشود و با اشغال فضاي بسيار زياد براي کاغذها و پوشههاي بسيار ،اين کار بره طرور نراقص انجرام
ميپذيرفت .امروزه فناوري به ما اجازه ميدهد تا حجم عظيمي از اطالعات را در يک حافظه بسيار کوچک به طور
مطمئن ذخيره سازي کنيم .استقرار زيرساختهاي جديد و با حجم باال اين امکان را به سازمان ميدهد تا بتوانند در
بخش نگهداري دانش با قدرت عمل کنند.
هم نين نتايج نشان دادند که وضعيت فناوري اطالعات با پياده سازي مديريت دانش رابطه معني دار دارد .ايرن
نتايج موافق با يافتههاي همين يافتهها راس ( )2009ميباشد .وي اثررات توانمنرد سرازهاي دانرش را روي پروسره
مديريت دانش مورد مطالعه قرار داد .وي در اين مطالعه اثر عناصر سازماني روي مديريت دانرش را مرورد بررسري
قرار داد و گزارش کرد که فناوري اطالعات يکي از عناصر مهم سازماني در استقرار مديريت دانش ميباشد.
امروزه ديگر همه گروههاي ياري و علمي اذعان دارند ،براي اينكه سازمانها بتوانند در دنياي تجارت و رقابرت،
حضور مستمر و پايدار داشته باشند ،بايد ح ول محور علم و دانش فعاليت ينند .علي رغم اينكره دانرش بره عنروان
منبعي براي بقاي سازمانها ضروري است و شرط موفقيت سازمانها دستيابي به يك دانش و فهرم عميرق در تمرامي
سطوح است ،اما باز هم بسياري از سازمانها هنوز به مديريت دانش به طور جدي توجه نكرده اند.
به گفته پيتر دراير« ،راز موفقيت سازمانها در قرن  21همان مديريت دانش» است .دانش مفهومي فراتر از داده و
اطالعات است .داده به اعداد و پاسخهايي گفته مي شود يه به تنهايي داراي مفهوم ياربردي برراي سرازمان نيسرتند.
اطالعات به صورت پيام و تفسير قابل انتقال است .اطالعات به مجموعه مررتبط از دادههرا گفتره مريشرود يره بره
صورت يك پيام هستند .اطالعات معمو ًال مبناي تصميم گيريهرا در سرازمان اسرت .دانرش بره مجموعره اطالعرات
سازماندهي شده ،راهكار عملي مرتبط با آن ،نتايج به يارگيري آن در تصميمات مختلف و آمروزش مررتبط برا آن،
گفته مي شود .گاهي به اشتباه «مديريت دانش» و «مديريت اطالعات» يكي تلقي ميشوند ،حال آنكره ايرن دو يكري
نيستند .مديريت اطالعات به طور مشخص بر دادههاي پردازش شده تمريز دارد .دانش زير بناي مهرارت ،تجربره و
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تخصص هر فرد است .امروزه سرمايههاي يك سازمان تنها سرمايه مالي و فيزيكي نيستند بلكه سرمايه دانشي مهمتر
از اين دو سرمايه ،مورد توجه است .مديريت دانش در يك سازمان ،متشكل از راهبردهرا و فراينردهايي اسرت يره
قادرند نيازهاي دانش يل سازمان ،مشتريان و يارينان را برآورده سازند .برخي ديگر نيز بيان مريدارد يره مرديريت
دانش را ،فرايند گسترده اي ميدانند يه امر شناسايي ،سازماندهي ،انتقال و استفاده صحيح از اطالعرات و تجربيرات
داخلي سازماني را مورد توجه قرار ميدهد.علت بي توجهي بسياري از سرازمانها نسربت بره مرديريت دانرش ،درك
متفاوتي است يه از اين مقوله در سازمانها وجود دارد .براي اجراي مديريت دانش به يك بازه زماني نسبتا" طوالني،
فراهم سازي بسترهاي فكري و فرهنگي ،مهارتي و آموزشي ،يانونهاي دانشي و فراهم آوردن بسترهاي تكنولوژيك
نياز است .در ادامه محورهايي يه در موفقيت مديريت دانش در سازمانها نقش حياتي دارند ،معرفي و نقش آنها در
بهبود يارايي و اثربخشي فرايندهاي ياري و تجاري سازمانها مورد بررسي قرار ميگيرد.
مانند بيشتر برنامهها ،پروژههاي مديريت دانش بايد از حمايت مديريت ارشد سود ببرند .انجام مرديريت دانرش
در يك سازمان مستلزم وجود رهبري آگاه و تاثيرگذار در سازمان است .در چنين سازمانهايي به دانش به عنوان يك
منبع با ارزش توجه مي شود و فعاليتهايي يه براي به حدايثر رساندن ارزش اين منبع انجام ميشرود ،شرديدا" مرورد
توجه است .علي رغم همه صحبتها درباره نيروي فكري و سرمايه معنوي ،تعرداد يمري از مرديران ماهيرت واقعري
سازمان بر مبناي دانش را درك يردهاند.
بخاطر سيستمهاي فيزيکي و مکانيکي ،و اگر نتوانند سطح علمي و تخصصي نيروهراي انسراني در سرازمان را براال
ببرند قطعاً از بازار جهاني کنار گذشته خواهند شد .با توجه به اينکه در سازمانهاي خصوصي رقابرت حررف اول را
ميزند مبحث مديريت دانش به عنوان اصلي ترين فاکتور کسب مزيت رقابتي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ولي
در موسسات دولتي با توجه به بي معنا بودن رقابت چندان به موضوع مديريت دانش توجره نشرده اسرت ،ولري برا
توجه به پيشرفت سازمانهاي دولتي در ساير کشورها و ارتباطات بين المللي در بين سازمانهاي جهان که بره نروعي
جهاني سازي تجارت و ارتباطات هم به آن گفته ميشود باعث ميشود تا ناخواسرته سرازمانهاي دولتري در کشرور
بسوي ايجاد سازمانهاي دانش محور روي آورند .تحقيقات دانشگاهي و علمي صورت گرفته بر سرازمانهاي دولتري
که در آنها مديريت دانش نهادينه شده است نشان دهنده عملکرد موفق و بازدهي باالي آن سازمانها ميباشد.
بهره وري بيشتر از سرمايههاي انساني ،يادگيري کارآمدتر و موثرتر نيروهاي انسراني ،ارائره کراال و خردمات برا
ارزش افزوده بيشتر ،رضايتمندي کارکنان و مشتريان همه از اهداف مديريت دانش در يک سازمان ميباشد .مديريت
دانش در سازمانها بعنوان فرآيندي مطرح ميباشند که طي آن يک سازمان به توليد ثروت از دانش يا سررمايه فکرري
خود ميپردازد و با طراحي الگوهاي مناسب از اتالف سرمايههاي ملي جلوگيري بعمل ميآورد.
افزايش سرعت تغيير فناوري اطالعات در حوزه سيستمهاي اطالعاتي باعث شده است يه ديردگاههراي يوتراه
مدت هرچند يه جامع و سازماننگر باشند ،يارايي الزم را براي بهرهگيري مناسب از فناوري اطالعات نداشته باشند.
ايجاد سيستمهاي اطالعاتي با استفاده از متدولوژيهاي برنامهريزي سيستمهاي اطالعاتي گاه تا چندين سرال طرول
مي يشد .در طول اين دوره ،محيط سازمانها در حال تغيير و تحول هستند ،فناوري نيز به سررعت تغييرر اسرت در
چنين اوضاع و احوالي وجود يك برنامه يامال يالن و به دور از جزئيات براي مشخص يردن سير حريت سرازمان
در مسير توسعه سيستمهاي اطالعاتي ضروري است .چنين مشكلي براي پروژههاي فناوري اطالعات با تدوين طرح
برنامهريزي راهبردي سيستمهاي اطالعاتي در قالب طرحهاي جامع رفع ميگردد.
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اغلب سازمانهاي بزرگ امروز دريافته اند که بخاطر مهارتها و تجارب نيروي انساني شان موفق خواهند بود و نه
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با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ،پيشنهادات زير قابل ارائه ميباشد:
 با توجه به معني دار شدن رابطه بين فناوري اطالعات با تحصيل دانش ،پيشنهاد مريشرود کره سرازمانهرا ازفناوريهاي جدي براي تحصيل دانش استفاده کنند تا از مزاياي صرفه جويي در وقت و هزينه استفاده کررده و هرم
به استقرار صحيح تر مديريت دانش در کمک کنند.
 با توجه به معني دار شدن رابطه بين فناوري اطالعات با بکارگيري دانرش ،پيشرنهاد مريشرود کره ابزارهرايامروزي بکارگيري دانش براي کارکنان مهيا شود تا در بخشهاي مختلف بتوان از دانش موجود استفاده کرد.
 با توجه به معني دار شدن رابطه بين فناوري اطالعات با اشتراک دانش ،پيشنهاد ميشود که اشتراک دانرش دردستور کار سازمانها قرار گيرد و اين بدون فناوريهاي جديد به هيچ وجه در مقياس وسيع امکران پرذير نيسرت و
بايد در بخش فناوري براي اشتراک دانش قوي عمل کرد.
 با توجه به معني دار شدن رابطه بين فناوري اطالعات با توسعه دانرش ،پيشرنهاد مريشرود کره سرازمانهرا ازفناوريهاي جديد مانند اينترنت براي توسعه دانش سازمان استفاده کرده و به اين ترتيب بر دانش موجود بيافزايند.
 با توجه به معني دار شدن رابطه بين فناوري اطالعات با نگهداري دانش ،پيشنهاد ميشرود کره سرازمانهرا ازکاغذ بازي و نگهداري با روشهاي ستني فاصله گرفته و با استقرار سيستمهاي جديد فناوري اطالعات ،اطالعرات
نامحدود امروزي را به روش جديد نگهداري کنند.
 به طور کلي در دنياي امروز بدون داشتن زير ساختهاي الزم نمي توان از مزيتهاي مديريت دانش بهره بردسال هفتم /ويژه نامه 1395

و از مولفههاي خوب آن استفاده الزم را به عمل آور .در نتيجه پيشنهاد ميشود که براي کسب دانش و انتقرال آن و
هم نين بهرهگيري از مزيتهاي انتشار دانش و برراي حفرظ بهترر آن ،تمرامي سرازمانهرا در درجره اول بره فکرر
زيرساختهاي خود جهت تجهيز شدن به فناوريهاي جديد باشند.
 مطالعات بيشتري در اين زمينه نياز است تا ابعاد بيشتري از اثرات فناوري اطالعات بر پياده سرازي مرديريتدانش مشخص شود.
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