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بررسی تاثیرساختارسازمانی دراستقرارمدیریت دانش
الهام جعفزاده  - 1سعید میرزایی ورزنه2

 -1فارغ التحصیل دکترای مدیریت عالی کسب و کار()DBAازدانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
 -2فارغ التحصیل دکترای مدیریت عالی کسب و کار()DBAازدانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
نویسنده مسئول ejafarzadeh@gmail.com :

چکیده:
مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب ترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن
همواره باسایر مباحث عرصه مدیریت  ،گسترده تر می شود  .مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها در شناسایی
 ،انتخاب  ،سازماندهی  ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عمومأ به صورت
ساختار نیافته در سازمان وجود دارند  ،یاری می رساند .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرساختارسازمانی دراستقرارمدیریت
دانش می باشد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی می باشد و به صورت پیمایشی
می باشد .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  spssو Amosاستفاده شده است .روایی سواالت
پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تایید شد همچنین پایایی سواالت نیز با آزمون آلفای کرونباخ  0.90محاسبه شد.
نتایج آزمون ) آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد .همچنین نتایج نشان داد که استقرار
مدیریت دانش بر ساختار سازمانی اثر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،ساختار سازمانی
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مقدمه
نقطه شروع حرکت به سمت دانش گرایی ،بررسی وضعیت موجود سازمان ازنظر ساختار ،فرهنگ ،فناوری و منابع انسانی
است .و مدیرت دانش همزمانی بر روی اثربخشی سازمان تأثیر خواهد گذاشت که در امتداد ساختار فرهنگ و استراتژی
سازمان قرار بگیرد .در عصر حاضر که به عصر اطالعات و دانش مرسوم است ،مزیت رقابتی اصلی سازمانها در سرمایه
دانشی نهفته است  .هم اکنون بزرگترین شرکتهای دنیا برتری خود را نه در داراییهای انباشته ناشی از کارخانه های و
حتی بازارهای بزرگ پیش روی آنها ،بلکه در دانش در جریان فرایندهای خود کسب کرده اند؛ بنابراین سازمانها یقین
دارند که برای رقابتی ماندن باید منابع و فعالیتهای فکری خود را مدیریت کنند .سیستم های مدیریت دانش از خدمات
باکیفیت باال حمایت میکند و این در حالی است به خدمات شکل میدهد و جایگاه خدمات را بهبود میبخشد .مدیریت
دانش به طور مستمر بهعنوان انگیزه اصلی بر ای ساخت سیستم های اطالعاتی و بهبود ظرفیت مدیریت دانش به عنوان
یکی از مهمترین سالح ها برای حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانها به رسمیت شناخته شده است .ارزیابی
عملکرد مدیریت دانش به طور فزایندهای برای هدایت سازمانها به افزایش مزیت رقابتی و عملکرد آنها اهمیت پیداکرده
است.و اخیراً هم کوینک در تحقیقاتش به تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانهای غیرانتفاعی رسیده استالی سازمانی
شناخته شده است .سازمانهای امروزی برای آنکه بتوانند در این دنیای پیچیده و محیط ناپایدار کنونی رقابت کنند و
اثربخش باشند باید در ساختار خود تجدیدنظر کنند .به اعتقاد"پیتر دراکر" ساختار سازمان وسیله ای است برای حصول
اهداف بلندمدت و کوتاهمدت سازمان یکی از مشکالت اساسی بر سر راه کارایی و اثربخشی سازمانها  ،مسائل ساختاری
آنها است .و مدیران باید هرز گاهی نسبت به کارا بودن ساختار اطمینان حاصل کنند .با توجه به اهمیت و نقش ساختار
بر کارکرد اثربخش سازمانها ،تعیین اینکه ساختار سازمان چه باید باشد ،امری ضروری می نماید .ساختار سازمان مهمترین
نقش را در کارکرد اثربخش سازمانهای امروزی از کارگاههای تعمیراتی کوچک گرفته تا دولتهای ملی ایفا میکند.
مینتزبرگ سا ختار یک سازمان را مجموعه راه هایی میداند که طی آنها فعالیتهای سازمان به وظیفه های شناخته شده
تقسیم و میان این وظیفه ها هماهنگی ایجاد میشود .بااین وجود اکثر مدیران در درک جنبه های عملی مدیریت دانش،
با مشکل روبرو هستند .از سوی دیگر ،پارادایم مدیریت طی چندین مرحله مشخص ،تکامل و تغییریافته است .یکی از
عوامل محوری در جریان این تغییر ،ساختار سازمانی است .ساختار سازمانی ،نیروی اصلی تغییر است ،چراکه شالوده و
چارچوبی برای همه تصمیمات و فرایندهای سازمانی است .با توجه به وارد شدن به عصر دانایی و دانش ،روزبه روز اهمیت
دانش ،مدیریت دانش و ...در سازمان بیشتر میشود و این عامل ارتباط تنگاتنگی با ساختار سازمانی دارد ،در این تحقیق
به دنبال میزان تأثیر ساختار بر اثربخشی با در نظر گرفتن فاکتور مدیریت دانش هستیم تا بتوانیم برای داشتن سازمانی
اثربخش تر ،ساختار را بر مبنای مدیریت دانش طراحی بکنیم(شریعت نیاو همکاران .)1394 ،مدیریت دانش با توجه به
اهمیت دانش که در ذهن افراد نقش میبندد زمینهای را فراهم میکند تا انتقال دانش به تمام شریان های سازمانی به
راحتی میسر شود .در این مسیر فرآیندها و فناوری به کمک میآیند ،فرآیندها به گونه ای طراحی میشوند تا زمینه ساز
خلق ،توسعه و انتقال دانش را فراهم آورند .فناوری نیز با تسهیل فرایند پردازش دانش در سازمان امکان دسترسی،
بازیابی ،انتقال و ذخیره آن را فراهم می آورد .مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد ،نیازمند هماهنگی با فرهنگ
و ساختار سازمانی م وجود می باشد .زیرا در هر سازمانی فرهنگ و ساختار سازمانی منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد.
مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خالقانه سازمان است .مدیریت دانش به
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تالشهایی اشاره دارد که بطور سیستماتیک برای یافتن ،ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و
تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد .امروزه دانش و اطالعات به عامل تعیین
کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمانها تبدیل شده است .با افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و
اولویت حرک ت به سوی اقتصادهای دانش محور در برنامه های توسعه ای ،مسئله مهمی که بوجود آمده درک این موضوع
است که چگونه از دانش به عنوان یک منبع مهم رقابتی استفاده کنیم(فاضلی دینان و همکاران.)1395 ،
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
❖ بررسی اثر استقرار مدیریت دانش بر ساختار سازمانی
اهداف فرعی
❖ بررسی تاثیر عنصر خلق دانش بر ساختار سازمانی
❖ بررسی تاثیر عنصر کاربرد دانش بر ساختار سازمانی
❖ بررسی تاثیر عنصر ذخیره سازی بر ساختار سازمانی
❖ بررسی تاثیر عنصر انتقال دانش بر ساختار سازمانی

مفاهیم و اصطالحات:


مدیریت دانش :مدیریت دانش عبارت است از بهینه سازی دانش سازمانی با استفاده از تکنیک های
متنوع  ،به منظور دستیابی به بهره وری بیشتر.مدیریت دانش فرآیند ی سیستماتیک برای مدیریت
کردن دانش در سازمان هاست .به بیانی دیگر مدیریت دانش را می توان خلق ،جمع آوری ،انتقال و به
کارگیری دانش برای ارتقاء کارآیی سازمانی تعریف کرد(نهاوندی و همکاران.)1390 ،



خلق دانش :این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر میگردد .توسعه این قابلیت ،تجربه تسهیم دانش،
ایجاد ارتباط بین ایده ها و ساختن ارتباط های متقاطع با دیگر موضوعات ،از این اهمیت کلیدی برخوردار
است(قاضی زاده فرد و عطائی.)1391 ،



سازماندهی و ذخیره سازی :به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن ،قابلیت
ذخیره سازمان یافته ای که امکان جست وجوی سریع اطالعات  ،دسترسی به اطالعات برای کارمندان
دیگر و تسهیم موثر دانش فراهم می شود ،به وجود میآید .در این سامانه باید ،دانش های الزم به آسانی
برای استفاده همگان ذخیره شود(قاضی زاده فرد و عطائی.)1391 ،



تسهیم و تبادل دانش :این فرایند به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران درجهت
دنبال کردن اهداف مشترک ،احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت هایشان به یکدیگر وابست
هاند ،کمک می کند(قاضی زاده فرد و عطائی.)1391 ،
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به کارگیری دانش  :به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصوالت خدمات و فرایند سازمان به
کار گرفته شود.



ساختار سازمانی :ساختار سازمانی به عنوان نوعی ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژیها و تحقق اهداف
است .ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستمها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه
هایی است که برای نیل به هدف تالش میکنند .و ساختار باید توان تسریع و تسهیل تصمیم گیری،
واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد(شریعت نیاو همکاران،
.)1392

مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق:
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی می باشد و به صورت پیمایشی می باشد .توصیفی
از آن جهت که یافتهها به همان صورت که جمعآوری شدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند .روابط بین
متغیرها بررسی شده و روابط متغیر مستقل و متغیرهای وابسته ارزیابی میشوند و از آنجا که اطالعات توسط یک نمونه
تصادفی از جامعه اصلی بدست آمده و نتایج حاصله از نم ونه تصادفی پس از تجزیه و تحلیل الزم به جامعه اصلی تعمیم
داده میشوند و جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده میگردد ،بدین جهت از انواع پیمایشی نیز میباشد و نیز
از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب میشود زیرا پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنکاویهای ژرف،
بلکه در جهت حل مسئلهای فردی ،گروهی و اجتماعی انجام میپذیرد و از نظر تجزیه تحلیل ،توصیفی – تحلیلی میباشد.
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جامعه و نمونه آماری
با توجه به حجم جامعه مورد نظر تحقیق ،از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در حالت حجم جامعه معلوم
استفاده شده است و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب خواهد شد.
ضریب اطمینان = 1.96z،p=q= 0.5 ، %95

 :پیش فرضها

حجم جامعه = N
 =0.5zمقدار خطا
𝑞𝑝 𝑧𝑁
𝑞𝑝 𝑁𝑑 2 + 𝑧 2
2

= 𝑛 = حجم نمونه

تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  210نفر محاسبه شد.

روش و ابزار جمع آوری اطالعات:
در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از روشهای زیر استفاده خواهد شد :مطالعات کتابخانهای :جهت گردآوری
اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت و کتابهای مربوطه استفاده گردید.
تحقیقات میدانی :در این تحقیق به منظور جمعآوری دادهها و اطالعات از پرسشنامه استفاده خواهد شد .برای جمع
آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .ابزار اصلی گردآوری ،در جمع آوری اطالعات اولیه
پرسشنامه است .پرسشنامه ای در دو بخش طراحی و با استفاده از طیف گزینه ای لیکرت متغیرهای تحقیق بررسی
خواهد شد.
ساختار سازمانی ,تعریف و مفاهیم :
ساختار سازمانی یک سیستم رسمی از وظایف و روابط اختیار است که چگونگی هماهنگی فعالیت های افراد و استفاده
از منابع جهت تحقق اهداف سازمانی را کنترل می کند .ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستم ها و
فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است که برای نیل به هدف تالش می کنند .ساختار سازمانی مجموعه راههایی
است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند ( .(2, 1972, Mintzberg,
ساختار صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست بلکه همه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد .ساختار سازمانی به
الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیار و ارتباطات داللت دارد و روابط گزارش دهی ،کانالهای ارتباط رسمی ،تعیین
مسؤولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می سازد ( 303). ، 1991،Hodge and Anthony,کمک به
جریان اطالعات نیز از تسهیالتی است که ساختار برای سازمان فراهم می کند(.)241، 1986،Arnold and Feldman
ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیم گیری ،واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها
را داشته باشد .ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر
گزارش دهی و گزارش گیری از وظایف ساختار سازمانی است(210 ).،daft 1991
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ساختار سازمانی از دید دکتر رضائیان عبارت از سیستم روابطی است که بطور غیر رسمی شکل گرفته و بطور رسمی
تقویت شده و حاکم بر فعالیتهای افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابستهاند .دوبرین،ساختار سازمانی
را چارچوب روابط وظائف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان تعریف کردهاست .همچنین بیرد و همکارانش
ساختار سازمانی را بدین ترتیب تعریف کردهاند :مجموعه روابط مشخص میان واحدها،بخشها و مدیران در یک سازمان،
شامل مسئولیت های مشخص هر یک از واحدها و بخشها .سرانجام رابینز ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از
عنصر پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز تشکیل شدهاست میداند(منوریان .)1378 ،
ساختار سازمانی به عنوان " یک سری روش هایی که به وسیله ی آن کارها و فعالیت های سازمان به وظایف مختلف
تقسیم می شوند و از طریق این کار هماهنگی الزم در فعالیت های سازمان صورت می گیرد" تعریف می شود (مینتسبرگ،
 1 .)1983چاید ( 2)1972ساختار سازمانی را به عنوان "اختصاص رسمی نقش ها و وظایف و اداره ی مکانیزم هایی برای
کنترل و یکپارچه سازی فعالیت های کاری " تعریف می کند .ساختار سازمانی بازتاب دهنده ی روابط رسمی  ،برقراری
ارتباط  ،پروسه های تصمیم گیری  ،پروسیجر ها و سیستم های یک سازمان است (زریلی 3)1978 ،که به سازمان امکان
توسعه ی عملکرد های آن و دست یابی به اهدافش را می دهد.
در تعریفی دیگر ساختار سازمانی را«گماریدن و انتصاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانی ،در پستهای اجتماعی،
پستهایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر میگذارند» .این تعریف ساده نیاز به نوعی بزرگنمایی دارد .یکی از کاربردهای
تعریف یاد شده «تقسیم کار» میباشد؛ در درون سازمان به افراد کارها یا شغلهای متفاوت داده میشود .کاربرد دیگر
تعریف مزبور این است که سازمان دارای پست ها یا سلسله مراتب اختیارات است ؛ پستهایی که بوسیله این افراد احراز
میگردد دارای قوانین ومقرراتی هستند که نوع رفتار این مقامات را تعیین میکنند .در تعریفهای دیگر به اهمیت روابط
متقابل انسانها در ساختار تاکید میشود ،زیرا «ساختار نحوه کارکرد افراد را مشخص مینماید ،و نحوه کار افراد نیز
تعیین کننده شکل ساختار است» اگر از دید روابط متقابل انسانها به ساختار نگاه کنیم آنرا به شکل زیر میبینیم«:یک
وسیله یا ابزار بسیار پیچیده کنترل است که در فرایند روابط متقابل اعضاء بوجود میآید ،بصورت دائم تجدید نظر
میگردد ،و در عین حال آن روابط متقابل را تعیین می کند؛ ساختار در یک زمان هم خالق و هم مخلوق است» ساختار
سازمان سه نقش یا وظیفه اصلی بر عهده دارد .نخست ،مهمترین وظیفه ساختار این است که باید به وسیله آن هدفهای
سازمان تامین گردد .دوم ،ساختار بدین سبب طرحریزی میگردد که قدرت افراد مختلف در سازمان مشخص و رویهها
مقرر گردد .مقصود از ساختار این است که به افراد تفهیم شود که باید مقررات سازمان را رعایت کنند .سوم ،ساختار
حوزه یا محدوده اعمال قدرت را تعیین میکند ،و تصمیمات باید در این محدوده قدرت اتخاذ گردد و همچنین در ساختار،
کارها و فعالیتهای سازمانی به اجرا در میآید .ساختار صحنه عملیات سازمان میباشد(هال.)1385 ،

6

www.SID.ir

Archive of SID

به وسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیتهای داخل سازمان آرایش می یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص
می شود .ساختار به مدیران نشان می دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستندوبه کارکنان مدیرانی را می شناسند
که از آنها آموزش ودستور می گیرند.کمک به جریان اطالعات نیز از تسهیالتی است که ساختار برای سازمان فراهم می
کند( .). Hugh &Feldman .120،1986ساختار سازمانی افراد را در شناسایی پست و مسئولیت هایشان در فرایندهای
سازمانی یاری می نماید(.).Gregory et al .276،1995

طراحی ساختار سازمانی بر مبنای نگرش جدید
سازگاری با محیط های پیچیده و پویا مستلزم تحمل فشار زیادی است و مدیران را بر می انگیزد تا در جسنجوی
ساختارهایی باشند که با استفاده از آن ها ضمن پاسخگویی به نیازهای سازمان به افزایش بهره وری و ایجاد مزیت
رقابتی برای سازمان ،نایل گردند(.رضاییان)325 ،1387،
برخی از ساختارهای مبتنی بر نگرش جدید عباتند از:
 1ساختار بر مبنای پروژه:سازمان بر مبنای طرح یا پروژه یکی از انواع جدید ساخت سازمانی است در سازمان هایی که هدف و ماموریت آن
ها را می توان در قالب پروژه ها و برنامه های بالنسبه مستقلی اجرا نمود ،این ساخت سازمانی قابل استفاده و مفید
است.در سازمان بر مبنای پروژه به تعداد پروژه های موجود در سازمان می توان واحدهای مستقلی را ایجاد کرد.این
واحدها دارای عوامل و امکانات الزم برای انجام پروژه های مربوط بوده و قادرند بدون نیاز به واحدهای دیگر ،پروژه
خود را مستقال به انجام رسانند(.الوانی)76 ،1386،
2ساختار ماتریسی یا خزانه ای:ازمان بر مبنای وظیفه و سازمان بر مبنای پروژه به همراه سازمان ماتریسی را بوجود می آورند.در این شیوه افراد
متخصص تحت نظر دو نوع سرپرستی قرار می گیرند و به انجام وظیفه می پردازند.به این ترتیب از حیث برنامه یا
پروژه ای که انجام آن را برعهده دارند.تحت نظر مدیر پروژه هدایت می شوند و از حیث تخصصی تحت نظر مدیر
خزانه تخصصی قرار می گیرند.
برای هر پروژه زمان شروع و پایان معینی در نظر گرفته می شود.مدیر یا مجری پروژه کارشناسان و افراد متخصص
مورد نظر خود را از میان نیروهای موجود در خزانه ها انتخاب می کند و در طول مدت اجرای پروژه به کار می
گیرند(.رضاییان)320 ،1387،.
 3-ساختار با گروه های متداخل
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سازمان را می توان به صورت شبکه ای از گروه های متداخل تصور کرد.در این حالت ممکن است فردی در یک
گروه به عنوان رئیس انجام وظیفه می کند.در یک گروه دیگر در نقش مرئوس قرار گیرد.یعنی با دو نقش متفاوت
در دو گروه متفاوت عضویت داشته باشد(.رضاییان)322 ،1387،
4ساختار تیمی:در ساختار تیمی برای روابط مورب و اهتمام به حل مساله در سراسر سازمان از تیم های استفاده می شود که گاهی
به طور دائمی و آگاهی به طور موقت ایجاد می شوند و معموال مجموعه ای مرکب از اعضای بخش های تخصصی
متعدد را به کار می گیرند تا عملیات عادی سازمان را تکمیل کنند(.رضاییان)325 ،1387،
 5ساختار شبکه ای:در ساختار شبکه یک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تامین کننده حمایت اساسی سازمان
است.این هسته از طریق شبکه هایی با واحدهای مذکور مرتبط می شود و فعالیت های مورد نظر سازمان را توسط
آن ها انجام می دهد.این سازمان ها را گاهی سازمان مجازی نیز می نامند.
-6سازمان مجازی:
سازمان های مجازی عملیات خود را در فراتر از زمان  ،مکان  ،فرهنگ و مغزهای سازمان انجام می دهد.سازمان
مجازی از مجموعه ای از شرکت ها به وجود می اید که برای بهره جستن از فرصت ها با کسب مزیت های رقابتی
دست در دست هم می گذارند و پس از تامین هدف مورد نظر از هم جدا می شوند .سازمان های مجازی با ایجاد
ارتباط با خارج از مرز سازمان و با بهره گیری از تیم های مجازی بسته به نیاز سازمان تشکیل یافته و نتیجه آن به
نحوه مطلوب به فعالیت کاری می پردازد.مزایای ایجاد این گونه سازمان ها بطور کلی عبارت است از وفق پذیری
بیشتر،کوتاهتر شدن زمان پاسخگویی و تخصصی تر شدن وظیفه ،گردآوردن مهمترین تخصص ها و تجربه ها،اتکای
سازمان ها به یکدیگر توان باال و بهره گیری از فرصت های محیطی ،اما معایب آن ها افزایش مناقشات،کاهش
وفاداری و احتمال خطا پذیری است(.اصیلی)47-48 ،1380،
-7سازمان پارندی یا ماژورال:
سازمان پارندی فعالیت های غیر استراتژیک را در زنجیره ارزشی ،مشخص کرده و آن ها را به واحدهای خارجی
محول می کند .با این شیوه عمل هزینه های سازمان کاهش می یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت های اصلی و
اساسی میشود.
سازمان پارندی به مدیریت قدرت می دهد تا نیرو و توان خود را به زمینه هایی متمرکز کند که سازمان دارای مزیت
های رقابتی است و به عالوه از امور جزئی و کم اهمیت خود را رها سازد.
-8سازمان بدون مرز:
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تفکر ضرورت وجود مرزهای دقیق و مشخص در سازمان منجر به ساختار های بوروکراتیک و نوعی رفتار استاندارد
و منضبط در سارمان می شود ،این نوع ساختار پویایی و انعطاف ندارد و نمی تواند در شرایط متحول و متغییر ادامه
دهد.از این رو اخیرا ساختارهایی پا به عرصه وجود نهاده اند که فاقد مرزهای سنتی هستند.در این ساختارها جریان
روان اطالعات و ارتباطات با واحدهای خارجی  ،مشتریان و تولیدکنندگان و سایر واحدها برقرار است و سازمان در
ارتباط با درون و بیرون هیچ نوع مرزی را نمی شناسد(.الوانی)46 ،1386،
-9استارباست:
این شکل سازمانی برای دستیابی به خالقیت و نوآوری سازمان طراحی شده است.در تماس موارد در مرکز این
سازمان ها مجموعه ای از ویژگی های متمایز وجود دارد که به دقت پرورش و محافظت می شوند.بنابراین بذرهایی
برای تولید محصوالت و خدمات بعدی ایجاد می کنند.تحقیق کوئین نشان می دهد که این ساختار اگر چه می تواند
به خوبی کار کند اما برای سرمایه گذاری ها در مقیاس وسیع برای تولید مناسب نیستند.
-10سازمان خوشه ای:
کوئین میلز در سال 1991ایده سازمان های خوشه ای را مطرح کرد که ایده اصلی در آن توسعه خوشه ها یا تیم
هایی برای انجام وظایف خاص می باشد برخالف تیم های موقتی ،خوشه ها دائما برای فعالیت اصلی تشکیل می
شوند و سپس خوشه های وظیفه ای کوچکتر برای حل مسائل خاص مجددا تشکیل می شوند این سازمان های
خوشه ای به گونه ای می باش ند که افراد همچنانکه مهارت هایشان الزم می شود ،می توانند در بین واحدهای
سازمان جابجا شوند.
این شیوه به نظر می رسد خصوصا برای افرادی مناسب باشد که مقدار زیادی آموزش دیده اند و انگیزه کافی برای
همیشگی وظایف دیگر را دارند.
شکل  3مدل پیشنهادی" تاویتیامان ،زانگ و کو" ( 4 )2010را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می کنید ،آنها
بر این باور هستند که تصویر برند ،منابع انسانی و فن آوری اطالعات همگی بر روی عملکرد رفتاری و مالی سازمان ها
تاثیر دارند و ساختار سازمانی یک متغیر مستقیم و مدیریت کننده در این روابط محسوب می شود.

ساختار
سازمانی
تصویر
برند
عملکرد
سازمانی

منابع
انسانی
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مدل پیشنهادی در تحقیق" تاویتیامان ،زانگ و کو" ()2010

5

مدیریت دانش
تعاریف و مفاهیم
از مدیریت دانش تعاریف مختلفی وجود دارد ،اما دقت در تعاریف روشن می سازد که بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و
بیان تعریف است و در اصل همه صاحبنظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند.
دانش عبارت است از " ترکیبی از داده ها و اطالعات که تجربیات ،عقاید و مهارتهای متخصصان به آن افزوده شده که
نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی است که در تصمیم گیری کاربرد دارد" ( چی پای107).، 2006،6
تعاریف مختلفی برای دانش سازمانی ارایه شده است .برای برخی ،دانش سازمانی ،فرزانگی است که نتیجه یادگیری و
تجربه است .برای برخی دیگر دانش سازمانی یا فقط یادگیری و یا فقط تجربه است ،و برای برخی دیگر دانش سازمانی،
اطالعات یا داده ها است .آیا دانش چیز مکتوب یا ملموسی است که بشر به آن دسته یافته است ،یا فرآیندی است که در
ذهن انسان ،وقتی به آن اطالعات خورانده میشود ،تراوش می کند؟ جواب این سوال آن گونه که در ابتدا ساده و آشکار
به نظر میرسد ،آسان نیست .این موضوع وقتی به دانش سازمانی مربوط میشود ،بسیار مشکلتر میگردد .حق ثبت
اختراعات ،عالئم تجاری و حق چاپ از نظر قانونی جزء داراییهای فکری شرکتها به شمار میروند ولی آیا اینها میتوانند
به عنوان دانش سازمانی به حساب آیند؟ آیا دادههای ضبط و انبار شده در پایگاههای اطالعاتی ،دانش سازمانی هستند؟
اطالعات با دادهها چه تفاوتی دارند؟ آیا یکی از آنها و یا هر دو دانش را میسازند؟ (رادینگ.)1383،14 ،
مدیریت شامل " مجموعه ای از فعالیت ها (از جمله ارزیابی ،تعریف و تعیین هدف ،توسعة کار تیمی ،تخصیص منابع و
غیره) می باشد که با هدف ا طمینان یافتن از پیشرفتهای کاری ،پروژه ای و بهبود کیفی فرآیندها یا تولیدات می باشد".
دانش

به

عنوان

مجموعه

از

ای

قوانین،

اصول

و

اطالعات

ساختاربندی شده که افراد را قادر به تصمیم گیری و حل مشکل می نماید ،تعریف می شود .بنابراین مدیریت دانش" ،
فرآیندی است که با تمرکز و تأکید بر دانش در موقعیت های مشکل یا در یک سیستم به حل مشکل می پردازد" (
اسپکتور و ادموندز2).، 2002،7
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در یک تعریف مدیریت دانش "مجموعه ای از فعالیت هاست که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان
به دست آورد" .مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصصهای جمعی و هوشمندی در سازمان و استفاده از آنها برای پرورش
نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر اشاره دارد ( شی و چیانگ585 ). ، 20058،
مدیریت دانش " آگاهی و عمل مدیریت از خلق ،انتشار ،توزیع و کاربرد دانش برای اهداف استراتژیک سازمان است"
(بردرو و لین15 ).، 2003،9،
از نظر شاین ( " )2001مدیریت دانش فرآیندی است که این امکان را به سازمان می دهد که دانش جدید را به شکل
ایجاد ،اعتبار و پخش و کاربرد به خدمت گیرد و بدین ترتیب گستره ای از ویژگیهای سازمانی را با قادر ساختن شرکت
به عملکرد هوشمندانه تر ،بهبود بخشد" ( شاین.) 8 ،2001 ،
با نگاهی به سیر تحول در جوامع و سازمان ها می توان پی به نیاز هر سازمان در هر عصری وزمانی برد .زمانی سازمانها
به دنبال کسب اطالعات و دانش بودند ،اما امروزه با حجم انبوهی از اطالعات و دادههای گوناگون رو به رو هستندکه در
بسیاری از موارد اداره و بهرهبرداری صحیﺢ از آنها خود چالش دیگری است .در عصر حاضر برخورداری از اطالعات و
مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمانهای پویا و نوآور تبدیل شده ،و حتی توان رقابت در بازارها
و تجارت ،منوط به کسب ،توسعه ،و روزآمد کردن دانش فردی و سازمانی است.
در عصر حاضر ،مزیت رقابتی تنها از دستیابی به اطالعات حاصل نمی شود ،بلکه از طریق ایجاد و اکتساب دانش جدید
دست یافتنی است (داونپورت و پروساک1998). 10،
احتمال دستیابی به قابلیت رقابتی استراتژیک در قرن بیست و یکم برای سازمان هایی که این مهم را درک کرده باشند
بیشتر است ،و بقای آنها وابسته به توانایی تسخیر هوشمندی ،زیرکی ،فراست ،و انتقال آن به دانش قابل استفاده و انتشار
سریع آن در سطوح سازمانی می باشد (کینگ و زیسمال2003).11،
دانش سرمایه های انسانی از مهمترین قابلیت ها و شایستگی های سازمانی می باشد و شاید بتوان گفت پایه و ریشه تمام
مزیت های رقابتی بشمار می رود (هیت و هوسکیسن2005).12،
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روش تحقیق
روش های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های
مورد بررسی ،توصیه می شود .روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به مالک های هدف تحقیق ،نحوه گردآوری داده ها،
نحوه اجراء مشخص می گردد.
الف) روش تحقیق بر حسب هدف:
تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند :تحقیقات بنیادی ،کاربردی و تحقیق و
توسعه (بازرگان و همکاران .)1388 ،تحقیق حاضر نیز قصد دارد تا به «بررسی تاثیرساختارسازمانی دراستقرارمدیریت
دانش بپردازد و از این نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی می باشد .با امید به اینکه نتایج تحقیق حاضر در جهت بهبود
فرهنگ سازمانی ،تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و در نهایت بهبود عملکرد و اثر بخشی سازمانی بکار بسته شود.
ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها:
تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطالعا ت و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می
باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا جواب یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق
مورد شناسایی قرار دهد ،زیرا هدف ما نیز « بررسی تاثیرساختارسازمانی دراستقرارمدیریت دانش می باشد .لذا اساس
تحقیق توصیفی ،توصیف جامعه مورد پژوهش و بسط آن به جوامع دیگر می باشد.
ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء :
پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می باشد .زیرا جمع آوری اطالعات به شیوه گام به گام و به
صورت پیمایش (پرسشنامه) انجام گرفته است.
مراحل انجام تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر،
دقیقتر ،آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید .این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام
گرفته ،و با انجام مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است:
 )1بررسی تحقیقات مشابه
 )2مطالعات علمی پیرامون موضوع با استفاده از کتب و مقاالت فارسی و التین
 )3تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه
 )4تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع
 )5جمع آوری اطالعات
 )6تجزیه و تحلیل داده های آماریبا استفاده از نرم افزار Spss
 )7نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات الزم
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بررسی
روایی
پرسشنامه

تعیین
و جامعه
نمونه
آماری

بررسی
و کتب
مقاالت
فارسی

نتیجه 6-

تجزیه 5-

جمع 4-

تدوین 3-

تعیین 2-

و گیری
پیشنهادات

تحلیل و
اطالعات

آوری
اطالعات

پرسشنامه

مطالعه 1-
پیرامون
و موضوع
سوال طرح

افزار نرم
SPSS

پرسشنامه
تحقیق

روش
تحقیق

بررسی
تحقیقات
مشابه

شکل  1-3مراحل انجام تحقیق

تکنیک
آمار های
و توصیفی
استنباطی

بررسی
پایایی
پرسشنامه

تعیین
روش
نمونه
گیری

بررسی
و کتب
مقاالت
التین

روش گردآوری اطالعات
مهمترین روش های گردآوری اطالعات در این تحقیق بدین شرح است:
 .1مطالعات کتابخانهای:
در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع ،از منابع فارسی و التین
کتابخانهای ،مقاالت ،کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات 13استفاده شده است .بدین صورت که پژوهشگر
سعی نموده است با مراجعه به کتابخانه دانشگاه ها و مراکز اطالع رسانی و جستجو در بانکهای اطالعاتی داخلی و خارجی
از آخرین دستاوردهای مطالعات و تحقیقات انجام شده در دسترس داخل و خارج از کشور استفاده نماید.
 .2تحقیقات میدانی:
در این قسمت به منظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
اولین مرحله روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد .بعد از مطالعه کتابخانه ای ،بر مبنای
مبانی نظری دو پرسشنامه تنظیم گردید شده است .پرسشنامه این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که به
رویت اساتید راهنما و مشاور و خبرگان رسیده و مورد تایید آنها قرار گرفته است .شایان ذکر است در این تحقیق به
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منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهدشد و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین
و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده خواهد شد.

متغیر های تحقیق
متغیر کمیتی است که در دامنهای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر
مختلفی را اختیار کند (خاکی1386 ،؛.)74
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریﺢ یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ،به عبارت دیگر ،آن یک
متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد .با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته
و شناسایی عوامل موثر بر آن میتوان پاسخ یا راهحلهایی را برای ساله شناخت( .سکاران )69 ،1992
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ،دخالت یا دستکاری شدن توسط
محقق ،مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (خاکی1386،؛)76

ابزار اندازه گیری
مهمترین ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد که این ابزار یکی از ابزار های رایج تحقیق و
روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .پرسشنامه مجموعه ای از سوال هاست که پاسخ دهنده با مالحظه آنها
پاسخ الزم را ارائه می دهد که این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد .از طریق سواالت پرسشنامه
می توان دانش ،عالقه ،نگرش فکری فرد را مورد بررسی قرار داد (بازرگان و همکاران.)1388 ،

جامعه و روش نمونه گیری
جامعه آماری در هر تحقیق عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه
ای) در یک صفت مشترک باشند(.حافظ نیا  )19، 1382ضریب اطمینان = 1.96z،p=q= 0.5 ، %95
فرضها
حجم جامعه = N
 =0.5zمقدار خطا
𝑞𝑝 𝑁𝑧 2
𝑞𝑝 𝑁𝑑 2 + 𝑧 2

= 𝑛 = حجم نمونه
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پایایی و روایی پرسشنامه
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد)14پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .مقصود از قابلیت اتکاء ثبات واحد اندازهگیری
است ( ایراننژاد پاریزی .)118 ،1382،مفهوم یاد شده به این موضوع مربوط میشود که ابزار اندازهگیری در شرایط
یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد و نتایج حاصل از آن تا چه حد مشابه ،دقیق و قابل اعتماد است .یک
ابزار اندازهگیری معتبر آن است که دارای ویژگیهای تکرارپذیری و باز پدیدآوری باشد .یعنی بتوان آن را در موارد متعدد
به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کند (هومن.)46 ،1378 ،
برای محاسبه ضریب پایایی از شیوههای متعددی استفاده میشود برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری
شیوههای مختلفی به کار برده میشود .از آن جمله میتوان به شیوههای زیر اشاره نمود:
 .1اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
 .2روش موازی (همتا)
 .3روش تصنیف (دو نیمة کردن)
 .4روش کودر – ریچارد سون
.5روش آلفای کرونباخ (آذر و مومنی.)1387 ،
که در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ نمایانگر میانگین
همبستگی سئواالت حاضر با مجموعه ممکنه سئواالتی است که مؤلفه شاخص یا ابعاد موردنظر را میسنجد( .آلتمن،
)314 ،1997
رابطه آلفای کردنباخ عبارتند از:
𝛴𝜍𝑗 2
𝑗
= 𝑎𝑟
) (1 − 2
𝑗−1
𝜍
در فرمول مذکور:
 = jتعداد زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه یا آزمون.
 =𝜍 𝑗 2واریانس زیر آزمون Jام.
 =𝜍 2واریانس کل آزمون.
تعیین اعتبار (روایی)15پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه میزان خصیصههای موردنظر را میسنجد .بدون
آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .مقصود از روایی آن است که
وسیله اندازهگیری ،بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد( .خاکی )288 ،1383،به عبارت دیگر قابلیت اعتبار
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وسیله اندازهگیری عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهده شدهها و خصوصیات واقعی پدیدههایی که موضوع اندازهگیری
هستند (ایراننژاد پاریزی)116 ،1382 ،
پایایی و روایی بدست آمده از پرسشنامه
د .پایایی کافی بدین معنی است که پاسخ های داده شده از روی شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطر اثر متغیری
است که مورد آزمون قرار گرفته است .برای تأکید تکرارپذیری آزمونها ابتدا از آلفای کرونباخ روی  40نفر (معادل )%10
نمونه استفاده گردید.
همچنین پس از گردآوری همه پرسشنامهها مجدداً از روش آلفای کرونباخ برای  210نمونه استفاده گردید که ضریب
آلفای بدست آمده بیانگر پایایی قابل قبول برای پرسشنامهها بود .از آنجا که هر دو پرسشنامه مورد استفاده در این
پژوهش توسط افراد متخصص ساخته شده و مورد تائید اساتید این رشته میباشد و همچنین در پژوهشهای متعددی
مورد استفاده قرار گرفتهاند از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار میباشند .البته تغییرات بسیار جزئی در آنها داده شده
که برای اطمینان بیشتر در اختیار خبرگان موضوع از جمله اساتید دانشگاه نیز قرار گرفت که مورد تائید آنان واقع شد و
لذا از روایی قابل قبولی برخوردارند.
جدول( )3-3میزان پایایی پرسشنامه های
پرسشنامه

آلفای کرونباخ

ساختار سازمانی

0.87

استقرار مدیریت دانش

0.81

خلق دانش

0.76

کاربرد دانش

0.78

ذخیره سازی دانش

0.91

انتقال دانش

0.76

کل

0.90

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کار گیری ابزارهای جمع
آوری در نمونه و جامعه آماری فراهم آمده اند .خالصه کدبندی .دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه
برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.در این فرآیند داده ها هم از لحاظ
مفهومی و هم از نظر تجربی پاالیش می شوند و تکنیک های آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده
دارند(.خا کی )306 .1386
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در این پژوهش تجزیه و تحلیل اطالعات به دو صورت توصیفی و واستنباطی انجام شده است.
الف)آمار توصیفی  :به یک مجموعه از مفاهیم و روش های به کار گرفته شده جهت سازمان دادن .خالصه کردن
.تهیه جدول .رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود(شیولسون )13 .1373.
توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی .توان ها .توزیع های فراوانی .میانگین ها و اندازه
پراکندگی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است(استلندر .)241. 1375.
● تحلیل توصیفی :برای توصیف اطالعات به دست آمده در این پژوهش از شاخصهای میانه  ،مد وجداول فراوانی،
استفاده شده است.
● تحلیل استنباطی :با توجه به اهداف تحقیق ،برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار  spss19و از دو روش
آماری آزمون فریدمن و محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه و همبستگی عناصر آمیخته
بازاریابی و ارزش برند ،استفاده شده است .همچنین برای تعیین توزیع داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
استفاده شده است .آزمون کولموگراف اسمیرنف به منظور بررسی توزیع داده ها که در این پژوهش داده ها از
توزیع نرمال تبعیت دارند.

آمار استنباطی

تعیین توزیع متغیرهای مورد مطالعه
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش مهمترین عمل
قبل از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت
اساسی برخوردار است.
توزیع نرمال بدین معناست که تو زیع متغیرها در دو طرف میانگین یکسان باشد به طوری که نمودار توزیع شکل زنگوله
ای داشته باشد ،اگر توزیع متغیرها نرمال نباشد ،توزیع از حالت زنگوله ای خارج خواهد شد و به سمت چپ و یا راست
میانگین متمایل می شود ،زمانی که توزیع متغیرها نرمال است جهت آزمون فرضیات از آزمونهای پارامتریک استفاده
میشود و در غیر این صورت آزمونهای ناپارامتریک مورد استفاده قرار می گیرد .برای همین منظور در این پژوهش از
آزمون معتبر کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش استفاده شده است .در آزمون
کلموگروف اسمیرنف فرضیات به شرح زیر می باشد:
توزیع دادهها نرمال است {𝐻0 :

توزیع دادهها نرمال نیست 𝐻1 :

اگر سطﺢ معناداری این آزمون از مقدار خطای  0.05کمتر باشد ،نشان از غیر نرمال بودن و اگر سطﺢ معناداری آزمون
از  0.05بیشتر باشد ،نشان از نرمال بودن دادههای آن متغیر میباشد .برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون
خطی ساده استفاده شده است.

17

www.SID.ir

Archive of SID

آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش
تعداد

متغیر

معنی داری

کالموگروف -اسمیرنف

()P

خلق دانش

1.90

0.10

انتقال دانش

1.41

0.06

به کار گیری دانش

1.35

0.07

ذخیره دانش

1.73

0.10

مدیریت دانش

1.74

0.06

ساختار سازمانی

2.76

0.07

نتایج جدول فوق نشان می دهد که مقدار معنی داری تمام متغیر های پژوهش از مقدار آلفای مورد نظری یعنی 0.05
بزرگتر بوده ،لذا چنین نتیجه گیری می شود که متغیر های مورد نظر از فرضیه نرمالیتی تبعیت می کنند.

آزمون فرضیه های پژوهش
به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی ساده استفاده گردید .در همه فرضیهها فرض H0عدم تأثیر بین
متغیرها و فرض H1تایید تأثیر و رابطه معنی دار بین متغیرها می باشد.
 :0zبین استقرار مدیریت دانش بر ساختار سازمانی
 .1z:بین استقرار مدیریت دانش بر ساختار رابطه معناداری وجود دارد.
اگر مقدار معنی داری بدست آمده ( )Pبزرگتر از سطﺢ معنی داری مورد نظر تحقیق( )α=0/05باشد فرض صفر را نتیجه
می گیریم و در صورتی که مقدار معنی داری بدست آمده ( )Pکوچکتر از سطﺢ معنی داری مورد نظر تحقیق (α=0/05
) باشد فرض یک را نتیجه می گیریم.
تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون تاثیر مدیریت دانش ساختار سازمانی سازمانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنی داری ()P

رگرسیون

61.320

3

31.320

112.1254

0.000

باقیمانده

31.520

3

0.52

-

-

کل

22.840

3

-

-

-

نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که Fمشاهده شده ناشی از تحلیل واریانس رگرسیون ،در مقایسه با مقادیر
بحرانی ،معنادار می باشد ( .)0.05<Pبدین ترتیب می توان از رابطه خطی بین دومتغیر سخن گفت .مشخصه های آماری
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مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش براثربخشی سازمانی در جدول زیرپیگیری می شود .با توجه به تایید تاثیر مدیریت
دانش ب ر ساختار سازمانی می توان نتیجه گرفت که هر چه که  4بعد مدیریت دانش در سازمان استقرار یابد ساختار
سازمان بهبود می بابد.
ضریب
رگرسیون

متغیر

ضریب

خطای انحراف
استاندارد

استاندارد نشده

رگرسیون𝑩𝑬𝑺

𝑩

ضریب

رگرسیون

آزمون

ضریب

استاندارد شده

تی ()t

همبستگی R

𝒂𝒕𝒆𝑩

باقیمانده

0.74

0.12

-

2.75

مدیریت دانش

0.73

0.00

0.59

3.14

0.75

تعیین
R2

0.45

مشخصه های آماری مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش ساختار سازمان
همانگونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد ،ضریب رگرسیون بین مدیریت دانش براثربخشی سازمانی  0.75میباشد.
چون مقدار معنی داری بدست آمده کوچکتر از سطﺢ معنی داری مورد نظر تحقیق می باشد ( ،)P<0.05در نتیجه فرضیه
H0رد و فرضیه H1تأیید می شود .بنابراین نتیجه گرفته می شود «مدیریت دانش براثربخشی سازمانی در شرکت های
(عمرانی) تاثیردارد ».
 :0zبین خلق دانش و ساختار سازمانی
:1zبین خلق دانش و ساختار سازمانی
اگر مقدار معنی داری بدست آمده ( )Pبزرگتر از سطﺢ معنی داری مورد نظر تحقیق( )α=0/05باشد فرض صفر را نتیجه
می گیریم و در صورتی که مقدار معنی داری بدست آمده ( )Pکوچکتر از سطﺢ معنی داری مورد نظر تحقیق (α=0/05
) باشد فرض یک را نتیجه می گیریم.
تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون تاثیر خلق دانش بر ساختار سازمانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنی داری ()P

رگرسیون

14.367

3

14.367

41.236

0.000

باقیمانده

30.354

3

0.64

-

-

کل

101.257

1

-

-

-

نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که  Fمشاهده شده ناشی از تحلیل واریانس رگرسیون ،در مقایسه با مقادیر
بحرانی ،معنادار می باشد ( .)0.05<Pبدین ترتیب می توان از رابطه خطی بین دو متغیر سخن گفت.
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مشخصه های آماری مدل رگرسیون تاثیر خلق دانش بر ساختار سازمانی در جدول()4-8پیگیری می شود .لذا می
توان گفت که در سازمان هر چه خلق دانش نهادینه تر شود و مدیران سازمان از کارکنان بخواهند تا بیشتر به ایجاد
دانش در سازمان بپردازند ساختار سازمان نیز بهبود می یابد

مشخصه های آماری مدل رگرسیون تاثیر خلق دانش ساختار سازمانی
ضریب
رگرسیون

متغیر

خطای انحراف
استاندارد

استاندارد نشده

رگرسیون𝑩𝑬𝑺

𝑩

ضریب
رگرسیون

آزمون

ضریب

استاندارد شده

تی ()t

همبستگی R

𝒂𝒕𝒆𝑩

باقیمانده

1.30

0.12

-

5.63

خلق دانش

0.52

0.061

0.40

5.29

0.52

ضریب
تعیین
R2

0.14

پیشنهادات کاربردی تحقیق
✔ بستری فراهم شود که کارکنان عملکرد فردی خود را به منظور یادگیری از یکدیگر به صورت آشکارا با دیگران
در میان گذاشته و تجربیات خود را به دیگران بیاموزند.
✔ با توجه به تاثیر فرایند مدیریت دانش بر ساختار سازمان ،پیشنهاد می شود بر روی تبدیل دانش پنهان به دانش
آشکار از طریق مکتوب ،مدون و مستند نمودن دانش و تجربیات کارکنان و مدیران و استفاده از این دانش در
راستای بهبود فرایندهای مدیریت دانش وبهبود ساختار سازمان تالش بیشتری صورت گیرد.
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