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  عوامل ساختاري مؤثر بر نوآوري و خلق دانش در سازمان ها

  )مطالعه موردي سازمان امور مالياتي كشور(
  1وحيد ناصحي فر

  2محبوبه حبيبي بدرآبادي
  3علي حبيبي بدرآبادي

 12/11/89: تاريخ پذيرش            31/6/89: تاريخ دريافت             

  چكيده 
شناسايي عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان، اولين گام در تدوين برنامه هاي گسترش دانش 

ويژگي هاي ساختار سازماني از جمله عوامل مؤثر بر خلق . آفريني و نوآوري در سازمان به شمار مي آيد
در اين پژوهش پس از شناسايي عوامل ساختاري مؤثر بر خلق . در سازمان ها به شمار مي آيددانش 

دانش در سازمان ها با تكيه بر پژوهش هاي پيشين و ادبيات موضوع، به صورت موردي عوامل ساختاري 
 Tاز آزمون در اين راستا . مؤثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار گرفته است

تك نمونه اي جهت شناسايي عوامل ساختاري مؤثر بر خلق دانش در اين سازمان استفاده مي شود و 
نتايج اين . شودبهره گيري از آزمون فريدمن تعيين مي سپس اولويت تأثير گذاري عوامل مذكور با 

ق دانش، وجود بررسي حاكي از آن است كه وجود پست هاي سازماني رسمي براي پيشبرد فرآيند خل
شبكه هاي ارتباط اجتماعي، استفاده از تيم هاي كاري در كنار ساختار ديوانساالرانه، انعطاف پذيري 
ساختار سازمان و وجود ساختارهاي غير رسمي در سازمان از ويژگي هاي ساختار دانش آفرين به شمار 

برد فرآيند خلق دانش، به عنوان از ميان عوامل مذكور وجود پستهاي سازماني رسمي براي پيش. مي آيند
مهمترين عامل ساختاري تأثير گذار بر ميزان خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور شناسايي شده 

  .است
  خلق دانش، ساختار سازمان ، سازمان امور مالياتي:واژه هاي كليدي 

  

                                                      
  دكتراي مديريت بازرگاني و عضو هئيت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي -1
 دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني، دانشگاه عالمه طباطبايي وكارشناس مالياتي، سازمان امورمالياتي كشور -2
  ، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ITكارشناس ارشد -3
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  مقدمه  -1

امروزه نوآ وري و خلق دانش نه تنها به مسئله اصلي بسياري از سازمان هاي خصوصي و تجاري بدل 
ضرورت توجه به . شده است بلكه به صورت جدي مورد توجه بخش عمومي و دولتي نيز قرار گرفته است

مان هـا  خلق دانش و نوآوري در سازمان هاي دولتي را مي بايـد در انتظـارات نـوين جامعـه از ايـن سـاز      
در طي چند دهه اخير شيوه هاي سنتي مديريت در بخش دولتي به نحوي گسترده از سوي . جستجو نمود

عموم جامعه از مديران دولتي انتظار دارند كـه ضـمن افـزايش    . افكار عمومي به چالش كشيده شده است
رسـد پيـاده سـازي     به نظـر مـي  . 1اثربخشي خدمات خود، منافع عمومي را به بهترين وجه تأمين نمايند 

مـديريت  . مفهوم مديريت دولتي نوين مي تواند مديران دولتي را در برخورد بـا ايـن چالشـها يـاري دهـد     
، بهبود ساختارها و روشـها را امكـان   ايده ها مجموعه اي از ابزارها و ، از طريق به كارگيري عمومي نوين

تأكيد بر اصالح سـاختار  . كارآمد مي نمايدپذير ساخته و روشهاي نوين و اثربخش را جايگزين روشهاي نا
سلسله مراتبي و شيوه هاي بوروكراتيك، تالش در جهت ا فزايش كارايي و بهره گيري از ابزارهاي نوين 

گسترش اين مفهوم در بين نظريه پردازان و مديران دولتـي  . 2از ويژگي هاي مديريت عمومي نوين است 
  . بخش دولتي گرديده است موجب تغييراتي در روش ها و رويكردهاي

امروزه سازمان هاي دولتي نقش خود را گسترش داده اند و مسئوليت هاي جديدي را پذيرفتـه  
اند كه الزمه انجام آنها، توليد بروندادهاي اداري با تكيه بر دانش و اطالعات جمع آوري شده از محـيط و  

ازمان هاي دولتي، ايـن سـازمان هـا را در    تأكيد و توجه به خلق دانش در س). 1385هيوز،(مشتريان است 
شناخت هرچه بهتر محيط پيرامون و درك نيازها و خواست هاي مراجعين خود ياري مي دهد؛ اين امر به 
سازمان امكان مي دهد تا شيوه هاي جديد انجام امور را بياموزد و بر اساس آن، روش هـا و رويـه هـاي    

به بيان ديگر خلق دانش را مي توان از ابزارهاي مهـم تحقـق    3.جاري خود را كاراتر و اثربخش تر نمايند
كه نتايجي چون بهبود كيفيت تصميم گيري هـا،   4مفاهيم مديريت عمومي نوين در بخش دولتي دانست 

ايجاد  سرمايه هاي نامشهود عمومي، توسعه دانش عمومي كاركنان بخش دولتي و افزايش سطح اعتماد 

                                                      
Riege & Lindsay,2006 -1  
Cong & Pandia -2  
Mir & Rahaman  -3  

  Cong & Pandya,2003 -4  
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در اين راستا هر كـارگزار اداري  . 1ه اين سازمانها را در پي خواهد داشت و رضايت مندي عمومي نسبت ب
.  2بايد پيوسته بپرسد، چه دانشي مي توان ايجاد كرد و اين دانش چگونه مي تواند بـه كـار گرفتـه شـود     

شناسايي عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان گامي مهم در تحقق هدف به شمار مي آيد كه مديران را 
  . ت دهي فعاليت هاي دانشي سازمان ياري مي دهددر جه

تحقيقات گوناگون عوامل متفاوتي را به عنوان عوامل مؤثر بر دانش آفريني و نوآوري شناسايي 
رابطه دوسويه ساختار و فرهنگ سـازمان  . ساختار سازماني از جملةِ اين عوامل به شمار مي رود. نموده اند

گ سازمان به عاملي حياتي در موفقيت فرآينـدهاي دانـش سـازمان    موجب شده كه ساختار در كنار فرهن
از همين روست كه از ديدگاه صاحبنظران ايجاد يك ساختار سازماني مناسب و انعطاف پـذير  .  3بدل شود

با سطوح سلسله مراتبي اندك و ارتباطات از ضروريات موفقيت مديريت دانش در سازمان ها به شمار مي 
اين تحقيق مي كوشد تا با انجام يك مطالعه موردي در سازمان امور ماليـاتي كشـور    بر اين اساس.  4آيد

به اين منظور ابتدا ويژگي هاي ساختاري مـؤثر  . ويژگي هاي ساختاري مؤثر بر خلق دانش شناسايي گردد
بر خلق دانش در سازمان ها با توجه به تحقيقات پيشين استخراج مي شود و سپس با مطالعـه بخشـهاي   

نشي سازمان امور مالياتي كشور، ويژگي هاي ساختاري تـأثير گـذار بـر خلـق دانـش در ايـن سـازمان        دا
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين پـژوهش در سـازماني فاقـد    . شناسايي شده و رتبه بندي مي شود

ه در آن سامانه هاي رسمي مديريت دانش انجام شده است، بنابراين نتايج آن بـه سـازمانهايي مشـابه كـ    
طراحي ساختار سازماني مشخصاٌ با اهداف دانشي و در جهت گسترش نوآوري انجام نگرفته اسـت، قابـل   

  .تعميم است
  

  مباني نظري  -2
  خلق دانش  -2-1

خلق دانش را مي توان فرآيند ايجاد دانش جديد يا جايگزيني و بهسـازي دانـش سـازماني موجـود از     
اين فرآيند در سطوح فـردي و سـازماني اتفـاق    . طريق روابط اجتماعي و همكاري هاي سازماني دانست 

                                                      
Wiig,2002 -1 

    14:1382:دنهارت، 2- 
Santoro & Gopalakrishnan,2002  -3 
Claver-Cortes etal,2007,Cavalei etal,2005 - 4  
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  .  1افتاده و منجر به آفرينش دانش ضمني و يا صريح جديد مي گردد 

فرآينـد خلـق دانـش در سـازمان، داراي     )  2001(نوناكا و همكـارانش بر اساس مدل سه جزئي 
مراحل و اجزاء مختلفي است كه طي آن از طريق فرآيندهاي جامعه پذيري، دروني سازي، بروني سازي و 

پيشبرد اين فرآيند ها نيازمند وجـود  . تلفيق دانش جديد به صورت دانش صريح و يا ضمني خلق مي شود
. ناميـده مـي شـود    Baامل و تبادل نظر ميان كاركنان اسـت كـه در اصـطالح    محيطي مناسب جهت تع

  . اندوخته هاي دانشي سازمان، فرآيند خلق دانش در سازمان را تسهيل مي نمايد
اين فرآيند به عنوان يكي از فرآيندهاي اصلي مديريت دانش مطرح مي گردد ليكن بايد توجـه  

سازمان تنها منحصر به سازمان هـاي برخـوردار از سـامانه هـاي     داشت كه خلق و ايجاد دانش جديد در 
ايـن  . تمامي سازمان هاي سالم، دانش را خلق كرده و از آن اسـتفاده مـي نماينـد   . مديريت دانش نيست 

سازمان ها در تعامل با محيط، اطالعاتي را جذب نموده و به دانش تبديل مي نمايند؛ سپس اين دانـش را  
  .2ا و مقررات داخلي سازمان در مي آميزند تا مبنايي براي اقدامات خود به دست آورندبا تجربيات، ارزش ه

  
  خلق دانش و سازمان هاي دولتي  -2-2

امروزه و با تغيير پاردايم هاي اقتصاد بين الملل خلق دانش و نوآوري به كليدي تـرين عامـل كسـب    
ر محيط رقابتي و نيازهاي مشتريان توجـه  تغييرات سريع د. مزيت رقابتي براي سازمان ها بدل شده است

، ليكن اين امر به 3به فرآيند دانش آفريني را به يكي از ضروريات سازمان هاي تجاري تبديل نموده است 
مطالعـات صـورت گرفتـه در سـازمان     . معناي بي نيازي سازمان هاي دولتي از توجه به اين مسئله نيست

ق دانش سازماني از طريق تقويت كار تيمي موجب تخت شدن هاي دولتي نشان داده است كه فرآيند خل
همچنين تأكيد و توجـه بـه   . ساختار سازمان و تشويق كاركنان به مشاركت در تصميم گيري ها مي گردد

خلق دانش در سازمان هاي دولتي اين سازمان ها را در شناخت هرچه بهتر محيط پيرامون و درك نيازها 
اري مي دهد؛ اين امر به سازمان امكان مي دهد تا شيوه هاي جديد انجام و خواست هاي مراجعين خود ي

بـر ايـن   . 4امور را بياموزد و بر اساس آن روش ها و رويه هاي جاري خود را كاراتر و اثربخش تر نماينـد  
                                                      

Alavi & Linder,2001 -1 
   89: 1379داونپورت پروساك ، -2

 3  Sharkie,2003  
 Mir & Rahaman, 2003 -  4

-
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اساس خلق دانش را مي توان از ابزارهاي مهم تحقق مفاهيم مديريت عمـومي نـوين در بخـش دولتـي     
  .1دانست 
جــه و تاكيــد بــر فرآينــد خلــق دانــش در ســازمان هــاي دولتــي نتــايجي چــون بهبــود كيفيــت   تو

تصميم گيري هـا، ايجـاد  سـرمايه هـاي نامشـهود عمـومي، توسـعه دانـش عمـومي كاركنـان بخـش            
دولتــي و افــزايش ســطح اعتمــاد و رضــايتمندي عمــومي نســبت بــه ايــن ســازمانها را در پــي خواهــد  

  ) .Wiig,2002 (2داشت 
  
  ساختار سازماني  -2-3

گماريدن و انتصاب افراد در نقاط مختلف نمـودار سـازماني، در پسـت هـاي     « ساختار عبارت است از 
تـأمين اهـداف سـازمان، تعيـين     . »اجتماعي و پست هايي كه بر روابط سازماني اين افراد تاثير مي گذارد

اطالعـات از وظـايف اصـلي سـاختار     محدوده اعمال قدرت افراد و  رويه ها و نيز تعيين چگونگي جريان 
در يك دسته بندي كلي سـاختارهاي سـازماني را مـي    ). 83-84: 1384هال،( سازماني به شمار مي آيند 

براي محـيط  » مكانيكي« ساختارهاي . توان به دو گروه ساختارهاي ارگانيك و مكانيك دسته بندي نمود
). 330-329: 1380رضائيان،(ا مناسب هستند براي محيط هاي پوي» ارگانيك« هاي ثابت و ساختارهاي 

  . نشان مي دهد) 1381(ويژگي هاي اين دو نوع ساختار را از ديدگاه دفت  1جدول 
  

   

                                                      
Cong & Pandya,2003: 29 -2    
Wiig,2002 -3  
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  ارگانيكي  مكانيكي
 تخصصي  بودن ماهيت كارها؛ 

  كارها؛ارائه تعريفي دقيق از تمامي 

  وجود سلسله مراتب دقيق اداري ، رعايت
 مقررات و اعمال كنترل؛ 

  انحصار اطالعات در دست مديريت؛ 

 مسير ارتباطات عمودي؛  

 همكاري كاركنان در انجام امور ؛ 

  تعريف وظايف بر اساس گروه هاي
 كاري؛ 

  مقررات و كنترل اعمال نمي شوند و
مقررات يا سلسله مراتب دقيقي وجود 

 ندارد؛

  دسترسي كاركنان به اطالعات؛ 

 مسير ارتباطات افقي؛  
  .104: 1381دفت ، : منبع 

  
  : از منظري ديگر مي توان انواع ساختار سازماني را در گروه هاي زير دسته بندي نمود 

o 1منعطف، حوزه كنترل گسترده، تمركز باال و رسميت كم : ساختار ساده 
o مقررات روشن، تمركز نظارت و مسئوليت، تخصص گرايي زيـاد،  سلسله مراتب و : ساختار ديوانساالر

 ).154: 1366دسلر، (وجود نظام مشخصي از روش هاي انجام كار 
o تلفيقي از دو ساخت سلسله مراتبي و وظيفه اي كه امكان انجام امـور تخصصـي و   : ساختار ماتريسي

 ).57: 1973كينگ دان،(پيچيده را فراهم مي آورد 
o وعه اي از افراد با توانمندي هاي مكمل كه تعهد آنان به اهداف مشترك، آنان را مجم: ساختار تيمي

 2 نسبت به يكديگر و به تيم مسئوليت پذير ساخته است
o  شبكه اي موقت از شركت هاي مستقل كه با اسـتفاده از تكنولـوژي اطالعـاتي در    : ساختار مجازي

 ).571: 1382استونر و ديگران(نمايند  مهارت ها، هزينه ها و دستيابي به بازارها مشاركت مي
  
  

                                                      
  872: 1385رابينز،  -1 

Katzenbach and Smith,199 -2  

مقايسه ويژگي هاي ساختار ارگانيكي و مكانيكي         -) 1( جدول
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  ساختار سازمان و خلق دانش -2-4
رابطه دوسويه ساختار و فرهنگ سازمان موجب شده كه ساختار در كنار فرهنگ سازمان به عاملي  

اگرچه ساختارهاي سنتي سلسله مراتبي امكان . 1حياتي در موفقيت فرآيندهاي دانشي سازمان بدل شود
انتقال دانش از طريق زنجيره فرماندهي را فراهم مي آورند ليكن مانع از انتقال دانش در سطح افقي 

چنين ساختاري موجب افزايش رقابت و تعارض ميان . سازمان و در بين واحدهاي وظيفه اي مي گردند 
تكنولوژي ( شدن روند به كارگيري تكنولوژي هاي ارتباطي  واحدهاي مختلف شده و ممكن است به كند
، از همين روست كه از ديدگاه صاحبنظران ايجاد يك 2گردد ) هاي الزم جهت گسترش دانش در سازمان

ساختار سازماني مناسب و انعطاف پذير با سطوح سلسله مراتبي اندك و ارتباطات، از ضروريات موفقيت 
پژوهشگران در خصوص ارتباط ميان ساختار و فرآيند . 3به شمار مي آيد  مديريت دانش در سازمان ها

خلق دانش در سازمان مطالعاتي انجام داده اند، كه در ادامه به برخي از انواع ساختارهاي پيشنهادي جهت 
  .گسترش دانش آفريني در سازمان اشاره مي شود

  
  ساختار فرامتني -2-5

بيشترين كارايي ساختارهاي بوروكراتيك در ذخيـره سـازي دانـش    معتقدند كه   4نوناكا و تاكه يوچي
عملياتي از طريق فرآيند دروني سازي و نيز ذخيره سازي دانش نظام مند از طريق فرآيند تلفيق است؛ در 
مقابل، كارايي تيم پروژه در توانايي خلق دانش ضمني جديد از طريق دو فرآينـد برونـي سـازي و جامعـه     

بر اين اساس پيشبرد فرآيند خلق دانش، مستلزم ايجاد ساختاري است كه بهره گيري . پذيري، نهفته است
آنان چنين سـاختاري را  . همزمان از قابليت هاي ساختار بوروكراتيك و ساختار گروه كاري را ممكن سازد

  ) 1نمودار. (ساختار فرامتني ناميده اند
رويـه هـا و هنجارهـاي    . مي گيـرد  سطح سيستم كسب و كار در مركزيت ساختار فرامتني قرار

در . سطح مديريت پروژه در باالترين سطح قرار مي گيرد. معمول انجام كار در اين سطح شكل مي گيرند
در پايين ترين سـطح، سـطح   . اين سطح تيم هاي پروژه در فرآيندهاي دانش آفريني مشاركت مي نمايند

                                                      
Santoro & Gopalakrishnan, 2000 -1   
Santoro & Gopalakrishnan,2004 -2  
Claver-Cortes et al, 2007, Cavaleri et al,2005 -3 
Nonaka & Takeuchi, 1995: 161-170, Nonaka,1994 -4  
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در سطوح ديگر مجدداٌ دسته بندي شده و مفهـوم   در اينجا دانش خلق شده. مراكز دانش قرار گرفته است

  . سازي مي گردد
  

  

  
  

  Nonaka,1994: منبع 
  

اعضا تيم پروژه پس از انجام وظايف تيمي خود بـه سـطح دانـش محـور بازگشـته و از طريـق ثبـت        
آنـان سـپس بـه سـطح     . تجربيات خود، انباره اي از دانش خلق شده و طبقه بندي شده ايجاد مي نماينـد 

طـاف  انع. سيستم كسب و كار باز مي گردند و تا آغاز پروژه اي جديد به امـور روزمـره خـود مـي پردازنـد     
پذيري سازمان در حركت از يك سطح دانشي به سطح ديگر موجب شكل گيري چرخـه پويـاي حركـت    

  .  دانش مي شود و توانايي سازمان در خلق دانش را افزايش مي دهد
  
  شكل Nساختار  -2-6

) 1994(هدالنـد . شكل، با تأكيد بر تجدد، نوآوري و يادگيري سازماني مطرح گرديده است Nساختار 
  :) Hong,1999(هاي زير را براي اين ساختار بر مي شمرد  ويژگي

 تاكيد بركنار يكديگر قرار دادن اجزاء مختلف و تركيب آنها به جاي تجزيه و جدا سازي؛ )1

 ساختار فرامتني                          :1نمودار
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 ايجاد مجموعه هاي موقتي از افراد و واحدهاي سازماني به جاي شكل دهي يك ساختار دائمي؛ )2
ن ارتباطات و تقسيم بندي ها به جاي تاكيد صـرف بـر   توجه به كاركنان سطوح پايين سازمان در جريا )3

 حل امور در سطح مديران ارشد سازمان؛
 ترجيح دادن گفتگو و ارتباطات غير رسمي به ارتباطات رسمي و عمودي؛ )4
تمركز بر بخشهايي كه از توان بالقوه بااليي جهت تلفيق دانش برخوردار هستند به جاي تالش جهـت   )5

  سازماني ايجاد بخشهاي نيمه مستقل
  
  شبكه ها -2-7

يك شبكه اجتماعي مجموعه اي از ارتباطات خاص رسمي و يا غير رسمي ميان گروه معيني از افـراد  
شبكه ها را مي توان به عنوان واحدي ساختاري در نظر گرفت كه در آن ارتبـاط اعضـا بـر اسـاس     . است

شبكه هـا  ). Seufert et al, 1999 (جايگاه پرسنلي و يا جايگاه فني آنان در سازمان شكل مي گيرد 
در غياب فرآيندها و سياست هاي علمي نظام يافته، نقش مهمي در برانگيختن تفكـر نوآورانـه ايفـا  مـي     

گفت و گوهاي مداوم شكل گرفته در اين شبكه ها غالباٌ به خلق دانش جديد در سازمان منجر مـي  . كنند
ه ها از طريق گسترش ارتباطات و تعـامالت انسـاني   شبك). 108و 107: 1379داونپورت و پروساك،( شود

  ). Yang & Yen 2007 (موجب تسهيل تسهيم دانش ضمني مي گردند 
  
  :  1گروه كاري -2-8

اين گروه ها از افرادي . را مي توان نوعي سيستم كاري غير رسمي دانست) COP(گروه هاي كاري 
فعاليتي خاص، از اشتراكاتي برخوردار  تشكيل شده است كه در عالئق و برداشتهاي خود نسبت به

اين گروه ها، عرصه هايي براي مذاكره، يادگيري، هويت  .) Oliver & Kandadi,2006(هستند
و مهمترين هدف آنها تسهيل فرآيند تسهيم )  Garvan et al, 2007(يابي و معني شناسي هستند 

به همين ) Huang et al, 2007(دانش ميان اعضاءگروه و ارتقا سطح دانش و آگاهي آنان است 
دليل اين گروه ها را مي توان ابزاري مهم براي دستيابي به دانش متخصصان بخش هاي مختلف 

 . تفاوت اين گروه ها با تيم هاي كاري، در ساختار غير رسمي آنها است. سازمان دانست

                                                      
1- Community of Practice 
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) McNeil, 2004 (يرا شبكه ها بر در عين حال اين گروه ها با شبكه ها نيز متفاوت هستند ز

  ). Garvan et al, 2007  (تبادل نظر پيرامون موضوعي خاص تمركز ندارند 
  
  منابع متعهد -2-9

يكي از راه هاي رايج براي دانش آفريني در سازمان، ايجاد گروه ها و واحدهاي مخصوص ايـن كـار   
خلق دانش  جديـد و يـا    هدف اين واحدها. واحد توسعه و تحقيقات، نمونه اي از اين گروه ها است. است

منطق تشكيل چنين واحدهايي، اعطاي آزادي به محققان براي رسيدن . راهي نوين براي انجام امور است
با اين وجود انتقال دانش خلـق شـده   . به فكرهاي جديد بدون دغدغه محدوديت هاي مالي و زماني است
بوده و نيازمند توجه و اقدام مديران ارشد  در اين واحدها به ساير واحدهاي سازمان با دشواري هايي همراه

  )97-98: 1379داونپورت و پروساك، ( سازمان مي باشد
  
  بهره گيري از تيم ها -2-10

نتايج تحقيقات انجام شده، نقش تشكيل تيم هاي كاري و همكاري هاي بين فردي در شناسـايي راه  
بـا  ) .  Claver-Corte´s,2007(اسـت   حلها و نيز به كارگيري دانش جديد را مورد تأكيد قـرار داده 

توجه به مشكالت ارتباطي موجود در ساختارهاي بوروكراتيك، گسترش تيم هاي كـاري كـه دانشـگران    
گيرند، نخستين گام در راه ايجاد سيستمي اسـت كـه   فعال در بخش هاي وظيفه اي مختلف  را در بر مي

دانشگران عضو اين تيم ها . فقي فراهم مي گردددر آن امكان انتقال دانش سازماني در سطوح عمودي و ا
كه خود عضو آن هستند  -زمينه انتقال دانش ميان اعضا تيم و نيز انتقال دانش از تيم به واحد وظيفه اي 

  ).Walczak, 2005 (را فراهم مي آورند  -
  
  روش انجام پژوهش -3

شينه نظري و ادبيات موجـود در  همانگونه كه پيش از اين اشاره شد اين پژوهش پس از مروري بر پي
خصوص ويژگي هاي ساختاري موثر بر خلق دانش در سازمان ها، عوامل ساختاري موثر بر خلـق دانـش   

اين پژوهش در پي پاسخي براي دو سـئوال  . در سازمان امور مالياتي كشور را مورد بررسي قرار داده است
  :ذيل صورت گرفت
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  خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور كدامند؟ويژگي هاي ساختاري مؤثر بر ميزان  -1
اولويت تأثيرگذاري ويژگي هاي مختلف ساختاري بر ميزان خلق دانش در سـازمان امـور ماليـاتي     -2

  كشور چگونه است؟
  
  جامعه آماري و روش نمونه گيري   -3-1

فته است كه ضمن جامعه آماري اين پژوهش، آن دسته از كارشناسان و خبرگان مالياتي را در بر گر
آشنايي كامل با فرآيندهاي اجرايي و ويژگي هاي عملكردي سازمان امور مالياتي ، از سوابق كافي در امور 

در زمينه ماليات نيز برخوردار بوده و به طور نسبي با مفاهيم ) برنامه ريزي و نظارت(اجرايي و ستادي 
نفر حائز شرايط مذكور شناسايي  120مده پس از بررسي هاي به عمل آ. مديريتي مرتبط آشنا باشند

  . شدند
بر اساس محاسبات انجـام  . در اين مرحله جهت نمونه گيري از روش تصادفي ساده استفاده شد

پرسشنامه كه در بين نمونه آماري پژوهش توزيع  92در پايان از . نفر برآورد گرديد 92شده حجم نمونه ، 
% 86با برابر به بيان ديگر نرخ پاسخگويي تقري. پرسشنامه توسط پاسخگويان تكميل شد 80گرديد، تعداد 

  . بوده است
  
  ابزار جمع آوري داده  -3-2

در اين پژوهش براي گردآوري داده ها عالوه بر بررسي كتابخانه اي جهت تكميل بخـش پيشـينه و   
  :مباني نظري پژوهش، از ابزارهاي ذيل براي جمع آوري داده هاي اوليه استفاده شده است

o ات اوليه، ابتدا از طريق مصاحبه با برخي از به منظور جمع آوري داده ها و اطالع: مصاحبه
كارشناسان و مديران سازمان امور مالياتي، اطالعات مقدماتي به دست آمده و سپس پرسشنامه هاي 

  .اين پژوهش بر مبناي شناخت مقدماتي ايجاد شده از اين مصاحبه ها ، طراحي گرديد
o مل مؤثر بـر خلـق دانـش در سـازمان     در اين پژوهش، اطالعات الزم جهت شناسايي عوا: پرسشنامه

  . امور مالياتي كشور از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است
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  تجزيه و تحليل آماري داده ها  -3-3

تـك   tاسـميرنوف، آزمـون    -با توجه به طرح كلي تحقيق در اين پژوهش از آزمون هاي كالموگروف
نتـايج تجزيـه و   . ه ها استفاده شده استنمونه اي و آزمون فريدمن جهت تجزيه و تحليل اطالعات و داد

  .تحليل هاي آماري انجام شده در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است 
  

  اسميرنوف -آزمون كالموگروف)الف
. اسميرنوف جهت تعيين نرمال بودن داده ها استفاده شده است -در اين پژوهش از آزمون كالموگروف

  . بيانگر نرمال بودن داده هاي اين پژوهش استآمده است  2نتايج اين آزمون كه در جدول 
  
  
  
  

  
  

  تك نمونه اي  tآزمون )ب 
براي شناسايي ويژگي هاي ساختاري تأثيرگذار بر ميزان خلـق دانـش در سـازمان امـور ماليـاتي ، از      

به اين شرح اجرا مي شود كـه ابتـدا عـددي را بـراي      tآزمون. نمونه اي استفاده شده است تك  tآزمون 
مشخص مي كنيم كه اين فرض صـحيح اسـت    tسپس از طريق آزمون . ميانگين جامعه فرض مي كنيم

ميانگين فرضي برابر چهار است كه ميانگين طيف هفت ارزشي پاسخ هـا مـي   ).281: 1378دالور،(يا خير 
  :باشد و به روش زير محاسبه مي گردد

Test Value =    4  =7 ) /7+6+5+4+3+2+1(  

 اسميرنوف -نتايج آزمون كالموگروف)2(جدول

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  135                                                            عوامل ساختاري مؤثر بر نوآوري و خلق دانش در سازمان ها
 

  :بر اين اساس فرضيه صفر و فرضيه مقابل آن را به شكل زير مي توان نشان داد
≤4µH0 :   
>4µH1 :  

H0 :جزء مورد مطالعه بر ميزان خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور تأثير نمي گذارد.  
H1 :ر مالياتي كشور تأثير مي گذاردجزء مورد مطالعه بر ميزان خلق دانش در سازمان امو.  
  .نشان مي دهد95/0نتايج اين تجزيه تحليل را در سطح اطمينان  4-27جدول

  
 

يف
رد

 

مؤلفه هاي موثر بر 
داد ميزان خلق دانش

تع
ين 

انگ
مي

ف  
حرا

ان
ين

انگ
مي

دي 
 آزا

جه
در

 

T 
به 

اس
مح ده
ش

ول 
 قب
د يا

ر
  

 
صفر

ض 
فر

 

ير 
تاث

ري
گذا

 
 

استفاده از تيم هاي كاري  1
 در كنار ساختار
  ديوانساالرانه

80 17/5  24/1  79 07/12  موثر رد 

انعطاف پذيري ساختار  2
 سازمان

80 02/5  12/1  79 45/11  موثر رد 

وجود ساختارهاي  3
 رسمي در سازمان غير

80 73/4  15/1  79 57/9  موثر رد 

وجود شبكه هاي ارتباط  4
 اجتماعي

80 26/5  18/1  79 27/13  موثر رد 

وجود پست هاي  5
سازماني رسمي براي 
پيشبرد  فعاليت هاي 

 دانش آفريني

80 35/5  04/1  79 84/15  موثر رد 

  
  آزمون فريدمن)پ 

ويژگـي هـاي   ) اولويـت بنـدي  (در اين پژوهش از آزمون فريدمن به منظور تعيين شدت تأثير گذاري 
بـر ايـن اسـاس    . دانش در سازمان امور مالياتي كشور استفاده شـده اسـت  ساختار سازماني بر ميزان خلق 

  :فرضيه صفر و فرضيه مقابل به شكل زير بيان گرديده است 

  تك نمونه اي tنتايج آزمون ): 3 ( جدول
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H0 :  ويژگي هاي ساختار سازماني به يك اندازه بر ميزان خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشـور

  .تأثير مي گذارند
H1 :ندازه بر ميزان خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشـور  ويژگي هاي ساختار سازماني به يك ا

  .تأثير نمي گذارند
بين ميانگين رتبه اي ويژگـي هـاي    95/0نتايج آزمون فريدمن بيانگر آن است كه در سطح اطمينان 

مختلف ساختاري تأثير گذار بر ميزان خلق دانش، اختالف وجود دارد؛ اين به آن معنا است كه نمي تـوان  
به عبارت ديگر در سازمان امور مالياتي كشور، ميزان تأثير گـذاري ويژگـي هـاي    . فر را پذيرفتفرضيه ص

ترتيـب اولويـت بنـدي ايـن      4جـدول  . مختلف ساختار سازماني بر ميزان خلق دانش به يك اندازه نيست
  .مؤلفه ها را نشان مي دهد

  
 ق دانش در سازمان امور مالياتي كشوراولويت تأثيرگذاري مؤلفه هاي ساختار سازماني بر خل - ) 4( جدول

  
  مدل پژوهش -4

نتايج پژوهش در خصوص تأثير ويژگي هاي ساختار سازمان بر ميزان خلق دانش در سازمان امور 
در سازمان مذكور » ميزان خلق دانش« مالياتي كشور، بيانگر آن است كه ويژگي هاي ساختار سازمان بر 

ر مالياتي به اولويت تأثير گذاري عوامل ساختاري بر ميزان خلق دانش در سازمان امو. تأثير مي گذارند

يف
رد

  

  عامل

ين
انگ

مي
اي  

به 
رت

  

داد
تع

  

آماره 
  كاي دو

درجه 
  آزادي

سطح معني 
  داري

وجود پست هاي سازماني رسمي براي پيشبرد   1
  فعاليت هاي دانش آفريني

3.28  
  

80  11.90  4  0001/0*.  

  11/3 وجود شبكه هاي ارتباط اجتماعي  2

هاي كاري در كنار ساختار استفاده از تيم   3
 ديوانساالرانه

10/3  

  97/2 انعطاف پذيري ساختار سازمان  4

  55/2 وجود ساختارهاي غير رسمي در سازمان  5
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  : ترتيب زير است
 )28/3= ميانگين رتبه اي(وجود پست هاي سازماني رسمي براي پيشبرد فرآيند خلق دانش )1
  )11/3= ميانگين رتبه اي (وجود شبكه هاي ارتباط اجتماعي )2
  )10/3= ميانگين رتبه اي (استفاده از تيم هاي كاري در كنار ساختار ديوانساالرانه )3
  )97/2=ميانگين رتبه اي (ساختار سازمان انعطاف پذيري  )4
 )55/2=ميانگين رتبه اي (وجود ساختارهاي غير رسمي در سازمان )5

در پايان و با توجه به نتايج اين پژوهش، الگوي تفصيلي عوامل ساختاري موثر بر خلق دانش در 
  .  استخراج گرديده است 2سازمان امور مالياتي كشور به شكل نمودار 

  
  الگوي تفصيلي عوامل ساختاري مؤثر بر خلق دانش در سازمان امورمالياتي كشور - )2(نمودار

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي كـاريها و گروهاستفاده از تيم
 در كنار ساختارهاي سلسله مراتبي

  عدم تمركز
  انعطاف پذيري و پويايي ساختار -
استقالل عمل افراد و تيم هاي كاري -  

 وجود شبكه هاي ارتباط اجتماعي

  وجود  ساختارهاي غير رسمي
 copتشكيل گروههاي كاري  -
 امكان برقراري ارتباط غير رسمي  -

  
ن 

فري
ش آ

دان
ار 
خت
سا

 

ــازماني  ــدهاي س ــتها و واح ــود پس وج
 رسمي جهت پيشبرد فرآيندهاي دانشي

خلق 
 در 
دانش
سازمان
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  پيشنهاداتنتيجه گيري و ارائه  -5

توجه و تأكيد بر خلق دانش و نوآوري موجب بهبود عملكرد سازمان ها شده و آنها را در انجام وظايف 
شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر خلـق      . خود و پاسخ گويي هرچه بهتر به خواسته هاي ذينفعان ياري مي دهد

در همـين راسـتا   . ي آيددانش در سازمان ها گامي مهم در تدوين سياست هاي دانشي سازمان به شمار م
اين پژوهش به بررسي عوامل ساختاري موثر بر خلق دانش در سازمان ها پرداخته و به صـورت مـوردي   

  .سازمان امور مالياتي كشور را مورد مطالعه قرار داده است
در اين پژوهش ابتدا با توجه به نتايج مطالعات پيشين عوامل ساختاري موثر بر خلق دانش در         

سپس با استفاده از پرسشنامه، اطالعات الزم جهت تعيين عوامل ساختاري . ازمان ها شناسايي گرديدس
مؤثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور جمع آوري شد و سپس عوامل مذكور با بهره گيري از 

هاي ساختار  نتايج پژوهش بيانگر آن است كه ويژگي. آمار استنباطي، شناسايي و رتبه بندي گرديد
در سازمان امور مالياتي كشور تأثير مي گذارند ليكن شدت تأثيرگذاري » ميزان خلق دانش« سازمان بر 

وجود پست هاي سازماني رسمي براي  «از ميان عوامل ساختاري مورد مطالعه . اين عوامل يكسان نيست
اثير گذاري برخوردار است و در نسبت به ساير عوامل از باالترين اولويت ت» پيشبرد فرآيند خلق دانش

نسبت به ساير عوامل از كمترين اهميت برخوردار » وجود ساختارهاي غير رسمي در سازمان« مقابل 
با توجه به اين نتايج انتظار مي رود سازمان امور مالياتي بتواند با بهره گيري از راهكارهاي زير، . است

  : توسعه دهد روند نوآوري و دانش آفريني را در اين سازمان
 در . توسعه فرآيند دانش آفريني از طريق توجه به دانش آفريني در درون ساختار رسمي سازمان

اين راستا سازمان نه تنها بايد واحد ساختاري مشخصي را جهت مطالعات و پژوهش هاي 
مالياتي در نظر بگيرد بلكه بايد در ساير واحدها و بخش هاي تخصصي سازمان نيز تا حد 

ن يك جايگاه رسمي براي كارشناساني كه وظيفه ثبت و انتقال دانش واحد مذكور را بر امكا
  . عهده دارند، درنظر گرفته شود

  سازمان امور مالياتي اين قابليت را دارد تا از ويژگي پروژه محور سازمان استفاده نموده و در
ساختار سلسله مراتبي جهت گسترش دانش آفريني و نوآوري به توسعه تيم هاي كاري در كنار 

  .سازمان بپردازد
  به منظور توسعه دانش آفريني و نوآوري، سازمان امور مالياتي بايد تالش نمايد به اشكال
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به اين منظور پيشنهاد مي گردد . مختلف شبكه هاي اجتماعي را در اين سازمان گسترش دهد
افزارهاي ارتباطي سازمان و نيز  سازمان اين امكان را براي كاركنان فراهم آورد تا از طريق نرم

پورتال سازمان به عضويت گروه هاي كاري مجازي درآيند و شبكه هاي اجتماعي خود را 
  .گسترش دهند

در كنار موارد فوق تالش سازمان براي بازبيني ساختار سلسله مراتبي و نيز توسعه ارتباطات عمودي 
تواند راهكارهايي براي توسعه دانش آفريني در در كنار توجه بيشتر به گروه هاي غير رسمي نيز مي 

بايد توجه داشت كه ساختار زماني تأثيرگذاري مناسبي بر خلق . سازمان امور مالياتي كشور به شمار آيد
بنابراين به ساير . دانش خواهد داشت كه به وسيله فناوري ها و فرآيندهاي سازماني مناسب تكميل گردد

منظور كامل نمودن مدل اين تحقيق و كسب شناختي كامل تر از عوامل  محققين پيشنهاد مي گردد، به
ساختاري مؤثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور، عوامل ساختاري را در كنار عوامل فرآيندي و 

  .تكنولوژيكي مورد مطالعه قرار دهند
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