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بررسی تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر اجرای تغییرات موفّقیّتآمیز در سازمان با
توجه به متغیر میانجی یادگیری سازمانی
مظفر قربانیان1؛ سیدرضاحقی ،2علی

مختاری3

-1کارشناس متخصص اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی
-2گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران
-3گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران

چکیده
سازمانها مبتنی بر یادگیری هستند و باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته و از آن
جهت انجام صحیح تغییرات سازمانی بهره برداری نمایند .از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژیهای
مدیریت دانش بر اجرای تغییرات موفّقیّتآمیز در سازمان با توجه به متغیر میانجی یادگیری سازمانی است .پژوهش
حاضر یک مطالعه موردی در اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی و شعب تابعه در سطح شهر مشهد است .بر این
اساس تعداد  242پرسشنامه استنادارد که دارای پایایی و روایی مناسب است ،بصورت تصادفی طبقهای در بین جامعه
 042نفری کارکنان توزیع گردید .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که استراتژی های مدیریت دانش تاثیر مثبت و
معنی داری بر تغییرات موفقیت آمیز دارد .همچنین استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و
معنی داری دارد و یادگیری سازمانی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر تغییر موفّقیّتآمیز است .از این رو می توان
دریافت یادگیری سازمانی نقشی میانجی در رابطه میان استراتژی های مدیریت دانش و تغییر موفقیت آمیز دارد.
واژه های کلیدی :استراتژی های مدیریت دانش ،تغییر موفقیت آمیز ،یادگیری سازمانی
مقدمه
مبنای ثروت آفرینی در دنیای امروز ،دانش و تخصص است و کارآفرینان از دانش و اطّلاعات ثروت میآفرینند و کشوری
ثروتمند می شود که راه را بر شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید (تارو .)1332 ،از این رو در عصـر حاضر
استراتژیهای مدیریت دانش به حدی حائز اهمیّـت شـدهانـد کـه از نتیجـه سـنجش وضعیّت آن به عنوان شاخصی
برای درجهبندی سازمانها در کشورهای توسعه یافته اسـتفاده میشود (سگارس و همکاران .)1331 ،سازمانها با
بکارگیری استراتژیهای مدیریّت دانش امکان نوآوری در فرآیندها ،فعالیّتها ،محصولات و خدمات خویش را فراهم
آوردهاند و در نتیجه موقعیّت رقابتی خویش را بهبود میبخشند (صلواتی و همکاران .)1332 ،با این حال از آنجایی که
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استراتژی های مدیریّت دانش بسیار متنوع است بایستی استراتژی مناسب را با توجه به ساختار ،فرهنگ ،خود ارزیابی
سازمانی ،ماهیّت مسائل پیش رو ،ماهیّت تعاملات ،هدف فعلی مدیریّت ،نوع دانش ،نوع خدمات پیشبینیشده قابل ارائه
و نوع تمرکز جهت دستیابی به تغییرات موفّقیّتآمیز سازمانی در شرایط اقتضایی خود بکار گیرد .در این راستا عمران و
همکاران ( )2212در تحقیق خود نشان دادند استراتژیهای مدیریّت دانش به طور غیرمستقیم بر تغییرات موفّق
سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر تأثیر میگذارند و آمادگی برای تغییر علاوه بر اینکه از اثر
تأخیری تغییر برای بدبینی جلوگیری میکند می تواند از طریق آموزش مؤثر کارکنان و ایجاد آمادگی برای تغییر در
کارکنان باعث تغییرات موفّقیّتآمیز در سازمان شود .لذا در دنیای رقابتی و پر شتاب امروزی ،ضرورت تغییرات سریع
سازمانی و مدیریّت آن یکی از شرایط اساسی موفّقیّت سازمانها است (نصرین و تکهئی )1332 ،که در این راستا
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می تواند از جمله مهمترین ارکان تغییر موفقیت آمیز باشد .بدین ترتیب بهنظر
میرسد پیادهسازی مدلهای مدیریّت دانش و بومی سازی آن با ساختار تأمین اجتماعی در کنار بهرهمندی از فنآوریهای
جدید ،در رفع چالشهای سازمان تأمین اجتماعی و انجام تغییرات موفقیت آمیز که نیاز ضروری محیط پر تحول دنیای
امروزی است ،بسیار راه گشا خواهد بود .بنابراین قبل از مبادرت بر اجرای طرحهای تغییر و تحول محور ،سازمان نیازمند
ارزیابی زیرسیستمهای سازمانی و منابع موجود خود میباشد که از جمله مهمترین آنها مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی می باشد .از اینرو مطالعه حاضر خواهد کوشید بر شواهد تجربی پیرامون مدیریت تغییر در بخش دولتی بیافزاید
و از طریق آزمون تجربی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه استراتژی های مدیریت دانش و انجام موفقیت آمیز
تغییر را مورد سنجش قرار دهد.
مبانی نظری
استراتژی های مدیریت دانش

امروزه سازمانها دریافتهاند که هیچ چیز بهاندازۀ دانایی نمیتواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد ،لذا
بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایۀ سازمان مورد توجه قرار گرفته و مدیریّت
دانش بهعنوان ابزاری که می تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد،
اهمیّت یافته است (ممشی .)1332 ،با توجّه به افزایش توجّه به استراتژیهای مدیریت دانش ،سازمانها باید به طور مؤثر
به شناسایی اهمیّت چشمانداز احتمالی در فعالیّت خود بپردازند .سازمانها برای بهرهبردن کامل از مزایایی که از
استراتژی مدیریت دانش فراهم میکنند ،باید به فاکتورهای داخلی و خارجی در استراتژیهای مدیریّت دانش خود توجّه
لازم و کافی را داشته باشند(کیم و همکاران ،)2214 ،دارا بودن یک استراتژی روشن و به خوبی برنامهریزی شده یکی از
راههای رسیدن به موفّقیّت در مدیریّت دانش است .این استراتژی عامل مهمّی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و
تواناییهای خود را جهت دستیابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی نماید (الهی و همکاران .)1311 ،مک درمات1
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( )2222بیان داشته است که استراتژی دانش ،روش ویژهای است برای بهینه سازی خلق و تبدیل دانش به مزیّت رقابتی
در سازمان .از دیدگاه زاک ،)1333( 2استراتژی دانش برای پرکردن شکاف بین دانش موجود و دانش مورد نیاز تدوین
میشود .همچنین هدف استراتژی دانش پاسخگویی به سؤالات استراتژیک میباشد که بر هوشمندی رقابتی و
سیستمهای بازیابی دانش داخلی تأکید دارد(کروگر و اسنایمن .)2222 ،3فعّالیّتهای مدیریّت دانش ابتدا در بخشهای
سیستم های اطّلاعاتی متمرکز بود ،امّا با مدنظر قرارگرفتن مهارت و خبرگی کارکنان ،توجه به سوی واحدهایی دیگر
معطوف شد .تاکنون شش راهبرد مدیریّت دانش ارائه شده است  :راهبرد دانش به عنوان راهبرد کسب و کار ،راهبرد
مدیریّت سرمایههای فکری ،راهبرد مسئولیّت برای سرمایههای دانش فردی ،راهبرد خلق دانش ،راهبرد انتقال دانش و
راهبرد دانش مشتریمحور (آصف زاده و پیری .)1312 ،استراتژی مدیریّت دانش بر مبنای دستهبندی دانش به انواع
دانش آشکار (صریح) و دانش پنهان (ضمنی) تعریف میشود و استراتژی دانش ،بیان میکند که سازمان چه دانشی را ،از
چه منبعی و از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود بایستی کسب نماید .دانش انتقال داده شده میان
کارمندان می تواند به مزیت رقابتی در حال رشد سازمان در بازار رقابتی از یک نگرش استراتژیک به مدیریّت دانش مفید
باشد .فقدان دانش اشتراک گذاشته شده میان کارمندان میتواند باعث ایجاد شکاف در انتقال دانش شود و از فرآیندهای
تصمیمگیری جلوگیری میکند (شویدی .)1332 ،یکی از مهمترین موارد در ایجاد استراتژی مدیریت دانش آن است که
این استراتژی و اهداف مربوط به آن باید نمایانگر استراتژی و اهداف سازمانی باشد(نهابید و قوشال .)1331 ،4شرکتها
باید اساسا بر روی یک استراتژی خاصّ تمرکز کنند(پای .)2222 ،2چنانچه یک استراتژی مورد توجه بر دیگر استراتژیها
ارجحیّت دارد(شولز و جبه .)2221 ،0راهبرد مدیریّت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخّص مینماید
که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریّت دانش در سازمان است .در راهبرد مدیریّت دانش فرآیند پیادهسازی،
فعالیّتها و استاندارد سازی اجزاء اصلی راه حلها مد نظر قرار میگیرند(تکتم.)2221 ،7
یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی را می توان چنین تعریف کرد :فرآیندی هوشیارانه ،هدفمند ،متعامل و پویا ،مستمر ،مداوم و رشد
یابنده که از بازخوردی مداوم سریع و مؤثر در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی برخوردار است و تحت تأثیر فرآیندهای
ادراکی و نیز شالودۀ دانستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد عمل میکند (جعفری مقدم .)1311 ،از نظر پدلر و
همکاران ( )1313سازمان یادگیرنده سازمانی است که یادگیری همگان را میسّر ساخته و به طور مستمر خود را دچار
تحوّل و دگرگونی(مؤثر) میسازد .سنگه ( )1332سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی که به طور مستمر ظرفیّت خود
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را برای خلق آیندهاش افزایش میدهد،تعریف میکند به عقیدۀ او ،سازمان یادگیرنده،آن سازمانی است که درآن ،افراد به
طور مستمر تواناییهای خود را ارتقاء می بخشند تا به نتایجی که مدّ نظر است ،دست یابند و بدین ترتیب الگوهای
جدید تفکر ،رشد یافته واندیشههای جمعی و گروهی گسترش یابند .به زعم دیویدگاروین ،1سازمان یادگیرنده،آن
سازمانی است که دارای توانایی ایجاد ،اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل میکند که منعکس
کننده دانش و دیدگاههای جدید باشد (گاروین .)1333 ،به این ترتیب در سازمان یادگیرنده کارکنان به صورت فردی و
تیمی از طریق یادگیری و آموزش مداوم به چالش کشیده میشوند و در معرض یادگیریهای جدید که فراتر از
برنامههای آموزشی سنّتی است قرار می گیرند .در سازمان یادگیرنده اعتقاد بر این است که یادگیری میتواند از راهها و
شیوههای گوناگونی چون شرکت در سمینارها ،کارگاههای آموزشی ،دورهها و آموزشهای غیررسمی مانند تفسیر تجارب
یادگیری خود و دیگران ،یادگیری از همکاران و سایر سازمانها ،بررسی و ریشهیابی شکستها و پیروزیها و استفاده از
شیوه های یادگیری خود راهبر و آموزش الکترونیک کسب شود؛ حتی نقطه نظرات و بازخورد مشتریان و رقبای سازمان
نیز از منابع مهم یادگیری و توسعه سازمان محسوب می شود .این گونه یادگیری نه از نوع اتّفاقی بلکه از نوع یادگیری
سازمانی است یعنی فرآیندی هوشیارانه هدفمند ،متعامل ،مداوم و رشد یابنده که از بازخوردی سریع و مؤثر در سطوح
فردی ،تیمی و سازمانی برخوردار است .در سازمان یادگیرنده ،یادگیری فردی و تیمی بهاندازه یادگیری سازمانی مورد
توجّه می باشد ،اگر چه یادگیری فردی ،یادگیری سازمانی را تضمین نمیکند امّا بدون آن ،یادگیری سازمانی اتّفاق
نمیافتد .آن چه اهمیّت دارد این است که تواناییها و شایستگیهای به دست آمده در سطح فردی از طریق مشارکت و
تسهیم یادگیری با دیگر کارکنان ،در هر زمان برای سازمان قابل دسترسی میباشد ،حتی اگر افراد ،سازمان را ترک
کنند .به عبارت دیگر دانش کسب شده ،در حافظه سازمان 3ذخیره و در هنگام لزوم مورد استفاده قرار میگیرد .در این
صورت ذخیرههای دانشی سازمانها به طور مستمر و مداوم رو به افزایش است (جعفری مقدم .)1311 ،در حقیقت
سازمان از طریق تسهیل یادگیری و کسب و انتقال دانش ،کارکنان خود را توانمند میسازد و این توانمندسازی از یک
سو موجب افزایش در عملکرد ،انگیزه و رضایت کارکنان خواهد شد و از سوی دیگر افزایش محصولات ،فرآیندها و
خدمات جدید را به دنبال خواهد داشت و زمان لازم برای سازگار نمودن سازمان با تغییرات محیطی را نیز کوتاه خواهد
نمود(سیمن.)2222 ،12
تغییر موفقیت آمیز

سازمان ها همواره در پی تکامل و بهبود شرایط خود هستند و در جهت ایجاد مزیّت رقابتی و حفظ بقای خود در بازار
نیازمند تحوّل و تغییر هستند .تغییر در هر سازمانی با توجه به نیروی انسانی ،ساختار و تکنولوژی هر سازمانی متفاوت
است .در دنیای پویای امروز ،سازمانهای ساکن جایی ندارند .تغییرات و تحوّلات تکنولوژیکی موجب تغییر شکل محیط
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رقابتی سازمانها شده است و این تغییرات ،شرکتها را با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه ساخته است .چالشها
به حدی است که حتی شرکتهای موفّق ،دیگر نمیتوانند با تکنولوژی و تولید همیشگی ،موفّقیّت را به آسانی تکرار
کنند (میرزاده و علی پور .)1332 ،رابرت لیدز ( )2221تغییر را بر اساس فرهنگ لغت وبستر چنین تعریف میکند:
تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر .تغییر در سازمانها نیز به این معناست که فعّالیّتهای سازمان
از وضیّعت موجود به یک وضیّعت متفاوت در میآید .بر اساس نگرش سیستم باز ،سازمان در خلاء فعّالیّت نمیکند و از
محیطی که در آن قرار گرفته متأثر میشود و به طور متقابل آن را تحت تأثیر قرار میدهد .محیطهای سازمانی به لحاظ
فنّی و نهادی بر سازمان فشارهایی را وارد می سازند که سازمان برای بقاء باید در مقابل این فشارها نیز واکنش نشان
دهد .سازمانها تغییر میکنند و این تغییر راهی برای تکامل آنهاست .با توجّه به وابستگی متقابل اجزاء سازمان به
یکدیگر ،تغییر در هر جزء ،زمینه ساز تغییرات جزئی یا بنیادی در کل سیستم است .بنابراین تغییر سازمانی چیزی جدا
از خود سازمان نیست (ناصحی فرد و همکاران .)1332 ،بهبود و تحوّل از یک سازمان به سازمان دیگر متغیّر بوده وتابع
ساختار آن است .بنابراین روش هر سازمانی لزوما در سایر سازمانها قابل تحقّق نیست .تغییر میتواند در دو جنبه
نقصان وتکامل صورت پذیرد آن جنبه از تغییر که دارای بار ارزشی و تکاملی است بهبود تلقی میشود .از دیدگاه
عملیاتی بهبود عم لکرد ،فرآیندی است مستمر و مشتمل بر سنجش کارکردهای فرآیندها و خدمات سازمان که پس از
سنجش تغییرات بهبود دهنده عملکرد سازمان را مشخّص میکند این تغییرات میتواند در فرآیندهای کاری موجود یا
جدید ،محصولات و یا خدمات باشند و برای تضمین آنکه بهبود پایدار است ،عملکرد پیوسته رصد و نظارت میشود
(کوشازاده و همکاران .)1331 ،تحوّل سازمان از سازمانها و همچنین افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی
کارکرد آنها بحث میکند .همینطور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شدهای که منجر به ترغیب افراد ،گروهها و
سازمانها به کارکردی بهتر میشود ،سخن به میان میآورد .تغییر برنامهریزی شده مستلزم آگاهیهای کلی ،کار و
فعّالیّت سخت و مجدّانه در طی زمان ،دارا بودن رویکردی اصولی و هدفمدار ،و دانشی معتبر در مورد پویاییهای
سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست (عصار .)1317 ،بازسازی و بهبود نقطه شروع تحوّل در هر سازمان و به تبع آن در هر
جامعه ای است و امری است که در هر فرهنگ با فرهنگ دیگر فرق میکند و به عبارت دیگر در میان فرهنگها نسخه
واحدی برای آن پیدا نمیشود (تسلیمی .)1312 ،توسعه و تحوّل به معنای تلاش برای بهبود زندگی ،همزاد تاریخ بشری
است .اما در مفهوم امروزی آن که بیشتر یک مفهوم مقایسه ای است ،از جمله مفاهیمی است که بیش از هر موضوع
دیگری در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل مختلف قرار گرفته است (خلیلی .)1313 ،عوامل مختلفی مانند :پیدا شدن
شرکت رقیب ،فنآوری و پیشرفت آن ،مقرّرات و قوانین مص ّوب ،تقاضای مشتریان سبب احساس نیاز و تحوّل سازمان
می شوند .باید دانست در فرآیند تغییر سازمانی دو مسئله مهم است -1 :مدیریّت شیوه اجرایی تغییر را بداند و به کاری
که میخواهد انجام دهد مسلّط باشد -2 .کارکنان سازمان اثر تغییر سازمانی را بر وضع خود درک کنند (رضایی،
 .)1333مارچ )1311(11معتقد است که چیزی که ما تغییر سازمانی مینامیم مجموعۀ راهحلهایی از گروههای مختلف
در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان میدهند .نیروها و محرکهایی در محیط وجود دارند که نیاز به تغییر
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را افزایش میدهند .این محرکها که شامل محرکهای بیرونی و درونی میشوند عبارتند از :محیط ،الزامات بازار برای
کسب و کار ،الزامات سازمانی ،الزامات فرهنگی ،ماهیّت نیروی کار ،تکنولوژی ،شوکهای اقتصادی ،رقابت ،روندهای
اجتماعی ،سیاستهای جهانی ،رفتار کارمندان و مدیران ،قالب ذهنی رهبر و کارمندان .اکثر مدیران با قلمروهای بیرونی
نسبت به قلمروهای درونی (فرهنگ ،طرز فکر ،رفتار) آشناتر هستند .قلمروهای درونی با وجود جدید بودنشان نزد
اکثریت بهاندازه قلمروهای بیرونی مهمّ هستند .در صورتی که رهبران در قلمروهای درونی دخالت نکنند و بگذارند که
تغییرات برآمده از قلمروهای بیرونی به آنها جهت دهد ،تلاششان ناکام خواهد ماند .عمده کشمکشهای برخاسته از
تغییر ،نتیجه غفلت مدیران از عوامل درونی در فرآیند تغییر است .همچنین عدم توجّه به محرکهای بیرونی هم باعث
شکست میشود (اندرسن و اندرسن.)1317 ،
فرضیات و مدل مفهومی تحقیق
در این پژوهش مدل مفهومی با توجه به تحقیقات و مدلهای ارائه شده در حوزه مدیریت تغییر حاصل گشته است .بدین
ترتیب تاثیر معیارهای استراتژی های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر تغییر موفقیت آمیز مورد توجه قرار گرفته است .در
نهایت با توجه به فرضیات ،مدل مفهومی مطابق شکل  1حاصل گردید.
فرضیه اول :استراتژی های مدیریت دانش بر تغییر موفقیت آمیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه دوم :استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه سوم :یادگیری سازمانی بر تغییر موفقیت آمیز تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیه چهارم :یادگیری سازمانی رابطه میان استراتژی های مدیریت دانش و تغییر موفقیت آمیز را میانجی گری می کند.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
تحقیق را کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی و شعب تابعه در سطح شهر مشهد تشکیل داده ( 042نفر) و
نمونه آماری دربرگیرنده  242نفر از کارکنان می باشد .اطلاعات موردنیاز در بخش ادبیات نظری به روش کتابخانه ای
حاصل گردید و سایر داده ها جهت تحلیل فرضیات از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمد .برای این منظور ،جهت
سنجش استراتژی های مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد نیکلاس و سردان ( )2211استفاده شد .همچنین برای
سنجش مولفه های یادگیری سازمانی و تغییر موفّقیّتآمیز از پرسشنامه استاندارد مقیمی (؟؟؟)استفاده گردید .به منظور
تعیین پایایی پرسشنامهها ،تعداد  32پرسشنامه بین جامعۀ آماری توزیع شد و مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم
افزار  ،SPSSبرای پرسشنامه محاسبه گردید (جدول  .)1همچنین در این پژوهش جهت ارزیابی روایی پرسشنامه ،از
روش روایی صوری و سازه استفاده گردید .بر این اساس که با اساتید راهنما و مشاور و اساتید دانشگاه و صاحب نظران
رشته های مدیریّت مشورت به عمل آمده ،نظرات انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید .نتایج
ارزیابی روایی سازه نیز در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1نتایج تحلیل عاملی تأییدی و پایایی
متغیّر

استراتژی مدوّن

استراتژی
شخصیسازی

یادگیری سازمانی
تغییر موفّقیّتآمیز
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سؤالات پرسشنامه

بار عاملی

مقدار تی

سؤال 1

2/04

12/32

سؤال 2

2/72

11/11

سؤال 3

2/71

11/02

سؤال 4

2/71

13/33

سؤال 2

2/24

1/20

سؤال 0

2/03

3/32

سؤال 7

2/72

11/11

سؤال 1

2/77

12/34

سؤال 3

2/12

14/40

سؤال 12

2/11

10/21

سؤال 11

2/70

13/17

سؤال 12

2/22

1/04

سؤال 13

2/42

0/31
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2/124

2/721

2/131

2/330
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متغیّر

سؤالات پرسشنامه

بار عاملی

مقدار تی

در سازمان

سؤال 22

2/24

1/11

سؤال 21

2/72

12/70

سؤال 22

2/77

14/22

سؤال 23

2/32

3/27

سؤال 24

2/77

14/22

سؤال 22

2/77

14/12

سؤال 20

2/71

14/33

سؤال 27

2/11

14/32

سؤال 21

2/72

12/01

سؤال 23

2/01

12/32

سؤال 32

2/01

11/72

سؤال 31

2/42

0/24

سؤال 32

2/03

12/02

سؤال 33

2/37

2/11

سؤال 34

2/42

0/27

سؤال 32

2/02

12/32

سؤال 30

2/22

1/30

سؤال 37

2/03

12/07

سؤال 31

2/73

14/23

سؤال 33

2/72

13/27

سؤال 42

2/70

13/03

ضریب آلفای کرونباخ

چنانچه از جدول ( )3-3مشاهده می شود که میزان بار عاملی در اکثر موارد به عدد یک نزدیک است و آمارهی t
مربوط به تمام بارهای عاملی از  1/30بزرگتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سؤالات انتخاب شده ساختارهای
عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری متغیّرها و ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میکنند .میزان ضرایب آلفای
کرونباخ به دست آمده برای متغیّرهای حاصل از پرسشنامه بالاتر از  2/7و همچنین بطورکلی تمام سؤالات ،بالاتر از 2/3
میباشد که این نشانه پایایی بالای سؤالات پرسشنامه میباشد.
یافته های تحقیق
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ابتدا ویژگ ی های جمعیت شناختی ارائه می شود .در نمونۀ مورد بررسی  %33/1درصد زن و  %00/3درصد مرد هستند.
ن اکثر پاسخدهندگان
همچنین  12/1درصد از پاسخدهندگان مجرد و  17/3درصد از پاسخدهندگان متأهل هستند .س ّ
بین 32و  42سال ( )% 01/3است و میزان تحصیلات اکثر پاسخدهندگان کارشناسی ( )% 47/3است .به لحاظ سابقه
خدمت اکثر پاسخدهندگان بین  12تا  22سال( )% 22/1هستند .نوع استخدام  13/0درصد از پاسخدهندگان رسمی و
 2/4درصد از پاسخدهندگان پیمانی و  2/4درصد از پاسخدهندگان قراردادی و  4درصد از پاسخدهندگان شرکتی است.
پیشنیاز انجام تمامی آزمونهای پارامتری ،نرمالبودن توزیع آماری تعهّدهاست .به طور کلی میتوان گفت که
آزمون های پارامتری ،عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط
درست از نتایج داشت .با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ،نرمال بودن متغیّرهای پژوهش مورد بررسی قرار
میگیرد و در صورت برقرار بودن این شرط از روش نسبت درستنمایی در معادلات ساختاری استفاده میگردد .نتایج
این آزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2بررسی نرمال بودن متغیّرها
نام تعهّد

آماره Z

سطح معناداری

نتیجه

استراتژی مدوّن

2/103

2/203

نرمال است

استراتژی شخصیسازی

2/112

2/221

نرمال است

یادگیری سازمانی

2/233

2/121

نرمال است

تغییر موفّقیّتآمیز در سازمان

2/217

2/220

نرمال است

با توجّه به اینکه سطح معناداری آزمون در تمام متغیّرها بالاتر از  2/22میباشد ،ادعای نرمال بودن متغیّرهای پژوهش
پذیرفته شده و میتوان از روش نسبت درستنمایی در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کرد.
در مرحله بعد با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی فرضیّههای پژوهش پرداخته میشود .بر پایه مدلهای
ساختاری مشخّص میشود که کدام متغیّر مستقل دارای تأثیر بر کدام متغیّرهای وابسته هستند .به این ترتیب با
بهرهگیری از مدل معادله ساختاری می توان به طور همزمان به ارزیابی کیفیّت سنجش متغیّرها و مقبولیّت اثرات
مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تعاملهای تعریف شده میان متغیّرها پرداخت .در ادامه مدل مربوط به آزمون
فرضیّههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .نمودارهای  3-4و  ،12-4به ترتیب نمودار ضرایب مسیر و مقادیر آماره t
مربوط به مدل پژوهش میباشد .نتایج بررسی فرضیات بطور خلاصه در جدول  3ارائه گردیده است.
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 ضرایب مسیر.2 شکل
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T  ضرایب اماره.3 شکل
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با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ،می توان عنوان کرد که نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول با توجه به ضریب
مسیر  2/42و مقدار  )3/03( tنشان میدهد استراتژی های مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر تغییر موفقیت آمیز دارد .بر
اساس آزمون فرضیه دوم با ضریب مسیر  2/77و مقدار  )7/13( tاین نتیجه حاصل شد که استراتژی های مدیریت دانش تاثیر
مثبت و معنی داری بر یادگیری سازمانی دارد .در آزمون فرضیه سوم با ضریب مسیر  2/24و مقدار  )4/42( tاین نتیجه حاصل شد
که یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر تغییر موفقیت آمیز دارد.
در فرضیه چهارم ،نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه میان استراتژی های مدیریت دانش و تغییر موفقیت آمیز مورد
بررسی قرار گرفته است .ضریب مسیر مربوط به این مسیر حاصل ضرب مسیرهای استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری
سازمانی و یادگیری سازمانی بر تغییر موفقیت آمیز میباشد .با توجه به این که مسیرهای یاد شده معنی دار میباشد بنابراین این
فرضیه که یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه میان استراتژی های مدیریت دانش و تغییر موفقیت آمیز دارد مورد تایید قرار
میگیرد.
جدول  .3بررسی مسیر فرضیه 4
فرضیه

استراتژی های مدیریت دانش← یادگیری سازمانی← تغییر موفقیت آمیز

ضریب مسیر

نتیجه

2/77*2/24=2/412

پذیرش

نتیجه گیری
امروزه چالشهای پیش روی سازمان ها به حدی است که حتی شرکتهای موفّق ،دیگر نمیتوانند با تکنولوژی و تولید
همیشگی ،موفّقیّت را به آسانی تکرار کنند (میرزاده و علی پور .)1332 ،در این راستا محقّقان بر اهمیّت شناخت عوامل
یا مقدماتی که ایجاد تغییر را تسهیل یا آن را توسعه و ارتقاء میدهند و یا آمادگی لازم برای اجرای تغییرات سازمانی را در
افراد فراهم میسازند ،تأکید کردهاند (ملک زاده .)1313 ،از جمله مهمترین پیش نیازهای انجام تغییرات موفق آمیز،
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی است .از این رو پژوهش حاضر تلاش نمود نقش استراتژی های مدیریت دانش بر تغییر
موفقیت آمیز را با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار دهد .نتایج حاصل از یافتههای فرضیّهی اوّل
نشان میدهد که بهکارگیری استراتژیهای مدیریّت دانش بر اجرای تغییرات موفّقیّتآمیز در سازمان تأثیر مثبت و
معنی داری دارد .نتیجه فرضیّه حاضر با یافتههای تحقیقات ممشی( ،)1332دایان و همکاران ( ،)2217عمران و همکاران
( ،)2212عبدالحمید ( ،)2221مامفورد و لیکانان ( ،)2224موری و دانگان ( ،)2223کانکانچی ( )2223و لی و همکاران
( )1332همخوانی دارد .در این راستا می توان بیان داشت تبادل افکار ،تجارب و دانش و برقراری جلسه و گفتوگو بین
کارکنان دارای اهمیّت قابل توجهی بوده و کارکنان در جهت بهبود توانمندیهای شغلی خود به صورت مداوم تلاش می
کنند .بدین جهت خواهند توانست تغییرات را به صورتی موفّقیّتآمیز اجرا نمایند .به عقیده برخی از صاحبنظران نظیر
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چنگ ( )2212و گاندهی ( ،)2224اگر کارکنان از طریق بازخوردهای به دست آمده نسبت به اصلاح رفتارها و شیوههای
شغلی اقدام نمایند؛ بنابراین استراتژیهای مدیریّت دانش به عنوان یک عامل پیشبینیکننده اجرای تغییرات
موفّقیّتآمیز در سطح فردی و سازمانی منجر به تقویت ظرفیّت حافظه سازمانی و بهبود بهرهوری میشود .با توجه به
افزایش سطح تحصیلات کارکنان سازمان در سالهای اخیر ،احتمالا ساختار سازمانی تأمین اجتماعی قابلیت بکارگیری
مدیریت دانش را پیدا نموده است و میتوان بصورت رسمی و تخصصی از طریق استراتژیهای مدوّن ،فعالیّت تسهیم و
استفاده از دانش را رهبری کرده و پایههای فکری و عقیدتی افراد را در این زمینه اصلاح کرد .بکارگیری این استراتژی
میتواند در ارائه خدمات و فرآیندهای ســازمان تأثیر داشته باشد و تغییرات موفّقیّتآمیزی را در آینده کسب نماید.
نتایج حاصل از یافتههای فرضیّهی دوم نشان میدهد که استراتژی های مدیریت دانش (استراتژی شخصی و استراتژی
مدون) بر روی یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که با یافتههای تحقیقهای نادری فر و همکاران (،)1332
هاف و هایسمن ( ،)2223الم و همکاران ( )2223و کیم و لی ( )2220همسو است .استراتژی شخصیسازی از طریق
تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب میشود ،ریشه در اعمال ،رویّهها ،تعهّدات ،ارزشها و احساسات افراد داشته،
قابل کدگذاری نبوده و از طریق یک زبان مخابره نمیشود .بنابراین در خصوص تبیین این نتیجه میتوان بیان داشت که
از آنجایی که دانش شخصی در سازمان هر روز در حال انتقال است و کارمندان آن را از طریق ثبت اطّلاعات شخصی و یا
بازگو کردن تجربیات شناسایی و از آن پشتیبانی میکنند یادگیری سازمانی دستخوش تغییراتی شده است و این امر
باعث میشود تا این دانش از دست نرفته و بر یادگیری سازمانی اثرگذار باشد .همچنین استراتژی مدوّن با تبدیل
سرمایههای انسانی به داراییهای فکری سازمانیافته برای اداره کل تأمین اجتماعی و شعب تابعه خراسان رضوی ایجاد
ارزش میکند و ا یجاد و تضمین مدیریت دانش در یک سازمان نیاز به توجه به اهداف ،انواع دانش ،تکنولوژی و نقشهای
سازمانی دارد .بنابراین با پیادهسازی سیستم های مدوّن در اداره کل تأمین اجتماعی و شعب تابعه خراسان رضوی با هدف
موفّقیّت در درازمدت ،این اداره ،مدیریت دانش را نه به عنوان انقلاب تکنولوژی اطّلاعاتی بلکه به عنوان رشد و تحوّل
سازمانی نگریسته است و در جهت یادگیری سازمانی تلاش دارد .نتایج حاصل از یافتههای فرضیّهی هفتم نشان میدهد
که یادگیری سازمانی بر تغییر موفّقیّتآمیز در سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج حاصل از یافتههای فرضیّهی
سوم نشان میدهد که یادگیری سازمانی بر تغییر موفّقیّتآمیز در سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتیجه این فرضیّه
با یافتههای تحقیقات دایان و همکاران ( )2217و موری و دانگان ( )2223همسو است .در خصوص تبیین این نتیجه
میتوان بیان داشت که توجه بیش از پیش کارکنان ،مسئولان و سیاستگذاران اداره کل تأمین اجتماعی و شعب تابعه به
مقوله یادگیری و به ویژه تلاش برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده ،سبب شده است که کارکنان شاهد اجرای تغییرات
موفّقیّتآمیزی در این مجموعه باشند .زیرا فهم عمیقتر از یادگیری در ادبیات تغییر سازمانی ،ممکن است در هر دو
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سطح نظری و تجربی به عنوان مقدمهای برای اجرای موفّقیّتآمیز تغییر مفید باشد .در سطح نظری ،بررسی سازمان
یادگیرنده نسبت به تغییر ،ممکن است فهم جدید و عمیقتری از فرآیند تغییر فراهم آورد .در سطح تجربی نیز فرآیند
مدیریّت تغییر با فراهم کردن اطّلاعات مفید در مورد آمادگی تغییر ،بهبود مییابد .این اطّلاعات میتواند در سیاستها و
رویههای ساختاری که محیط سازمانی مساعدی برای تغییر ایجاد میکند ،مفید باشد و امکان موفّقیّت تغییر را افزایش
میدهد .نتایج حاصل از یافتههای فرضیّهی چهارم نشان میدهد که استراتژی های مدیریت دانش بر تغییر موفّقیّتآمیز
در سازمان با میانجیگری یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که با یافتههای تحقیقهای وانگ و همکاران
( )2210و عبدالرحمن و همکاران ( )2212همسو است .استراتژی های مدیریت دانش از طریق یادگیری و باز تولید
مداوم دانش میتواند تغییرات را شناسایی نموده و بدان واکنش مناسب و به موقع نشان دهد .تأکید بر خلق و بازشناسی
دانش ضمنی و تسهیم دانش صریح از طریق مهندسی مجدد فرهنگ درون سازمانی و بهرهگیری از فنآوریهای پیشرفته
و ضرورت توجه به رهبری خلاّق و کارآمد ،رموز موفّقیّت سازمان را تشکیل داده است .در خصوص تبیین این نتیجه
میتوان بی ان داشت که اداره کل تأمین اجتماعی و شعب تابعه در این راستا با تشخیص کمبودها (خلأها) در دانش
سازمانی به یادگیری کارآمدتر و مؤثّرتر کارکنان کمک نموده و گامهای لازم را در جهت پیشگیری از تکرار اشتباهات،
کاهش دوباره کاری ،صرفهجویی در وقت و حرکت به سوی تغییرات موفّقیّتآمیز برداشته است.
این پژوهش همچون سایر تحقیقات تحت تاثیر محدودیت هایی است و از این رو فرصت هایی برای پژوهش های اتی
بوجود می آورد .با توجه به اینکه نمونه مورد بررسی شامل کارکنان اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی می باشد،
تعمیم نتایج به سایر ساز مان می بایست با احتیاط صورت گیرد .همچنین این پژوهش به صورت مقطعی و بر اساس
ادبیات موضوعی تدوین شده در خارج از کشور طراحی شده است .از این رو پژوهشگران می توانند با افزایش دامنه زمانی
مورد بررسی و انجام مصاحبه های عمیق ،شناخت بیشتری از موضوع تغییر موفقیت آمیز ارائه نمایند.
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