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میثم نجاران دکتر محمد باقر گرجی دکتر سهیال بورقانی فراهانی

چكيده
مقاله حاضر به بررسي رابطه بين متغيرهايي چون ،فرهنگ سازماني و فناوري ارتباطات و اطالعات ،كه در
زمره زيرساختهاي سازماني بهعنوان متغير مستقل بوده و راهبرد مديريت دانش بهعنوان متغير وابسته ،كه
شامل دو فعاليت عمده توليد و توزيع دانش ميشود ،ميپردازد .زيرساخت فرهنگ سازماني مشتمل بر دو
بعد فرهنگ يادگيري مستمر و فرهنگ تسهيم دانش بوده و زيرساخت فناوري ارتباطات و اطالعات نيز دو
بعد پشتيباني و شناخت را در بر ميگيرد .لذا با پرداختن به روابط متناظر ميان متغيرهاي مزبور نتايجي
حاصل آمده كه مبين درايج مختلفي از همبستگي ميان آنها ميباشد و گواهي بر بايستگي وجود
زيرساختهايي جهت اجرايي شدن راهبرد مديريت دانش .لذا هدف پژوهش حاضر ،تعيين رابطه بين
زيرساخت ساختار سازماني و راهبرد مديريت دانش ،در اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان بوده
است .همچنين روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش ،توصيفي ،پيمايشي ،ميداني و
همبستگي بوده و جامعه آماري شامل تمامي كاركنان سازمان به تعداد  802نفر و حجم نمونه ،با استناد به
جدول مورگان و فرمول محاسباتي مربوطه 631 ،نفر ميباشد.
واژگان كليدي :مديريت دانش ،زيرساخت سازماني ،فرهنگ سازماني ،فناوري ارتباطات و اطالعات.
 نويسنده مسئول .كارشناس ارشد مديريت دولتي ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمي -گرگان و دانشگاه جامع علمي-كاربردي .شماره
تلفن 06310006310 :پست الکترونيکيNjn247@yahoo.com :
 دكتراي مديريت دولتي ،استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  -عليآباد كتول
 دكتراي مديرت رسانه ،استاديار
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مقدمه

ايجاد مينمايد .از اينرو سازمانهاي ما قدم

آدمي از ابتدا تا به كنون در طريقهاي

بر دورة گذاري نهادهاند ،كه همچون جبهه

تکاملي پا به وادي وجود نهاده كه در

سهمگيني كه دو هواي گرم و سرد جهت

دورههاي زماني متعدد آثار اين تکامل را در

تعويض دو فصل از سال ،برپا ميدارند،

آثار شيءاي و ذهني خود ثبت نموده است.

بهشدت آشوبناك ،متغير و پرسرعت است.

آثاري همچون انقالب تفکر در دروره

اما راه و راهبرد برونرفت از اين درياي

رنسانس (ايجاد مابعدالطبيعة جديد و

متالطم تغييرات محيطي چيست؟ بيشك

فروپاشي اساس مکتب اسکوالستيك

ابزار قدرتمند دانش و اطالعات .شايد با

(مکتب اخذ از يافتههاي ديگران و روش

توجه به ترسيم شرايط بسيار بحراني مزبور،

تحقيقي قرون وسطي) و ارائه روشي نو

ابزار دانش و دانشي شدن يك خيال

براي رهبري عقل بهنام كارتزينيسم) ،تولد

پوليانايي (خوشبينانه) بهنظر برسد .اين

صنعت و انقالب ماشيني ،عصر فراصنعتي و

ابزار ،يك بسته پيشنهادي از طرف ما نيست

الکترونيك و سپس عصر دانش و اطالعات.

بلکه حاصل نيروي خودتنظيم همان فراگرد

پس ميتوان فراگرد تکامل انسان را امري

تکاملي انسان است كه همواره بنا به نياز

مستمر و تدريجي در دامنههاي زماني

انگيزهمند شده و راه درمان را يافته است.

بلندمدت دانست كه خود عاملي براي

البته سخن از روي آوردن به داناييمحوري

نسبيت علوم محسوب ميگردد .فراگردي

و دانشي شدن سازمان و جوامع كه يك

تمدنساز كه اينك نمايانگر غروب تمدن

آسيبشناسي و نه يك آسيبشناسي

صنعتي و طلوع تمدني نوين است .اين

روششناسانه است ،به مثابه سخنراندن از

تمدن نوين ،انقالبي عميق را در

آرمانشهر ميباشد .كه غايتاً ميتواند

پيشفرضها ،متدهاي تفکر ،فرمولها،

سازمانها را درون دريايي از اطالعات

ايدئولوژيها و قواعد جزميِ سازماني،

مستغرق نمايد .پس فراهم نمودن زمينه،
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زيرساخت و علتهايي كه متناسب و

سازوكارهاي رفتاري و شخصيتي يك ملت

درخور الزامات عصر حاضر بوده و دانش

را با القاي معيارها و استاندارهاي فرهنگي

را به شکل دروني و ذاتي و نه عرضي و

از همان دوران ابتدايي پرورش و آموزشِ

بيروني توليد ،توزيع و مديريت مينمايد و

فرد ،شکل ميدهد .اين سازمان حياتي براي

ما در اين پژوهش به دنبال آنيم ،در زمره

هر جامعهاي ،يك سازمان آموزشي همچون

بديهيات و اوليات ميباشد كه خود سبب

سازمان آموزش و پرورش ميباشد.

خلق سازماني دانشآفرين و يادگيرنده

بيان مسئله

است ،نه سازماني كه براساس تقليد از

عصر حاضر به داليل افزايش پيچيدگي

دانش سازمانهاي ديگر عمل مينمايد

در محيط و حجم زياد اطالعات ،الزامات

(مانند فراگيري انطباقي بهجاي فراگيري

سازماني متفاوت از ادوار گذشته را

خالق) و دچار غريق در درياي اطالعات

ميطلبد .امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش

ميشود .و اين مستلزم تغيير متد تفکر

مورد نياز براي نوآوري در محصوالت خود

سازماني بهسمت تنش خالق ،آن هم تا

و بهبود فرايندهايشان را كسب كنند ،ميان

عمقيترين اليه وجودي كاركنان يعني

كاركنانشان نشر دهند ،و در تمامي

نمودن

فعاليتهاي روزانه خود بهكارگيرند و بدين

زيرساختهاي سازماني جهت دستيابي

طريق است به الزامات محيط رقابتي و

به مطلوبيات مزبور ،در كدام سازمان؟ يقيناً

نيازهاي بشدت متغير مشتريان پاسخ دهند.

در سازماني كه ،آموزشِ شيوه صحيحِ توليد

چنين شرايطي لزوم بکارگيري تکنيك

و توزيعِ دانش و علم و قبل از آن روش

مديريت دانش و تبديل شدن به سازماني

فکري درست را از رسالتهاي خود

يادگيرنده و دانشي را جهت بهبود

ميداند .سازماني كه همواره تأثيرگذار بر

روزافزون عملکرد در سازمان نمايان

جامعه بوده نه متأثر از آن .سازماني كه

ميگرداند .اما اغلب سازمانها و شركتها

همواره در كنار دو نهاد خانواده و جامعه

با اين مشکل مواجهاند كه پس از پي بردن

معنويت ميباشد.

اما فراهم
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به لزوم اداره دانش فردي و سازمانيِ خود

زيرساختهايي چون فرهنگ سازماني (بعد

چگونه راهبرد مديريت دانش را بکار

اجتماعي) و فناوري ارتباطات و اطالعات

گرفته و بهعبارتي اوليات ،بديهيات و

(بعد فني) ميباشد .در مطالعات متعددي كه

زيرساختهاي سازماني آن كدامند؟ سازمان

در زمينه مديريت دانش صورت گرفته

آموزش و پرورش هم بهعنوان يك سازمان

است ،توليد و يا خلق دانش ،توزيع دانش،

آموزشي بسيار مهم به همراه الزامات خاص

نگهداري و بکارگيري دانش چهار فعاليت

خود ،جامعة مورد مطاله در اين پژوهش

اصلي ساختار مارپيچي فرايند مديريت

ميباشد .اين سازمان در يك نگاه كلي

دانش در يك مدل عمومي شناخته ميشود

داراي رسالتي بسيار واال و خطير است .و

(نيومن .)8000 ،كه در اين جا بنا به

آن پرورش و آموزش و تربيت نيروي

ضرورت ،اهميت و البته با توجه به

انساني سازمانهاي ديگر و بطور كلي،

اقتضائات و شرايط كنوني و ميزان آمادگي

جامعه ،در آينده ميباشد .يك چنين ارگاني

سازمان مورد مطالعه در اجراي راهبرد

بدون شك بيش از هر سازمان ديگري محل

مديريت دانش دو فعاليت مهم توليد دانش

توليد ،توزيع ،حفظ و بکارگيري دانش در

و توزيع دانش در نظر گرفته شده است .لذا

ابعاد اجتماعي و فني خود است و حداقل

در اين پژوهش سعي برآن داريم كه

اين را از نيازهاي اساسي خود ميداند ،تا

چگونگي دستيابي به اين مطلوب را در

بدين وسيله با ارتقاء و بهبود سطح عملکرد

قالب تبيين يك رابطه كلي بيان نماييم .تا

خود بتواند به نحو اثربخشتري در نيل به

نتايج آن را به صورت يك راهنما و ابزاري

اهداف و رسالتهاي خود گام بردارد .يکي

كاربردي در اختيار مديران و سياستگذاران

از مساعدترين و مهمترين راهبردهايي كه

سازمان آموزش و پرورش قرار داده باشيم.

در شرايط كنوني ميتواند بسيار اثربخش

بنابراين با توجه به مطالب پيشين صورت

باشد ،مديريت دانش بوده كه البته الزمه

مساله پژوهش حاضر را جهت دستيابي به

پيادهسازي موفق آن ،ايجاد بستر و

نتايج مدنظر ،بدين ترتيب بيان مينماييم:
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آيا بين زيرساختهاي سازماني و

كل ،قابليت تغيير آنها را فراهم ميآورد.

راهبرد مديريت دانش رابطة معناداري

مديريت نوين ،دانش را يك منبع

وجود دارد؟

پايانناپذيرِ متوافر و مزيت رقابتي براي

اهميت و ضرورت موضوع پژوهش

سازمانها يافته است (واسکوز و همکاران،

اينك گستره علوم روز به روز

 .)8000معماي دانش به دليل پيچيدگي و

پردامنهتر ميگردد .دنياي علوم در سالهاي

چندوجهي بودن آن ،مبنايي در فلسفه علم

آخر قرن بيستم ،آبستن نوزاداني بود كه در

و همچنين ريشهاي در علوم رفتاري و

پرتو آن ،قرن بيستويکم با فرزندان تازهاي

اجتماعي داشته و داراي اهميتي زيربنايي در

آشنا شد .از جمله تحوالت چشمگير در

علم مديريت و ساير علوم رفتاري ميباشد.

قلمرو مديريت ،بروز و ظهور پديدههايي

جامعه و محيط دانشي پيرامون ما كه

همچون يادگيري سازماني و مديريت دانش

الزامات و شرايط عصر حاضر موجد آن

بود .اخيراً ،مديريت دانش بهعنوان يکي از

بوده ،يك متغير محتوايي مؤثر بر عملکرد و

جالبترين و چالشيترين موضوعات

اثربخشي سازمانها محسوب شده ،لذا

مديريت بوده كه دايره كاربرد آن گستردهتر

حيات سازمانها در چنين محيطي بسيار

ميشود .طرح مدل نوناكا و تاكيوچي در

وابسته به دارا بودن ابعاد زيرساختي

سال  6660موجب تحولي نوين در

متناسب و متجانس با الزامات اين دوران در

مديريت دانش گرديد .هرچند ،مطالعات و

دو بعد فني و اجتماعي ميباشد .همچنين از

بررسيهاي تفصيلي و تکميلي بعدي ،غناي

باب اهميت مديريت دانش انديشمندان و

بيشتري به موضوع داد لکن اين روند

محققان

از

همچنان ادامه دارد .بهدليل آنکه دانش ،از

جامعهشناسي ،اقتصاد و مديريت بر اين

منظر درك اجتماعي ،پيچيده بوده و

باورند كه دگرگوني بنياديني در جوامع

تقليدش دشوار است ،مزيت رقابتي پايدار

صورت گرفته و در اين دگرگوني ،دانش،

براي سازمانها ايجاد كرده و بهعنوان يك

محور و بنيان تغييرات است (شريفزاده و

رشتههاي

مختلف،

اعم
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همکاران .)6321 ،به گفته دراكر «ما اكنون

بررسي و شناخت زيرساخت سازماني

همان جايي ايستادهايم كه يکصد سال پيش

منظور نظر در مقاله حاضر بهعنوان گام

تيلور ايستاده بود و بدان حد نسبت به

نخست در يك مدل نظاممند ،چندوچهي در

سازوكارهاي حاكم بر ساختارها و

جهت مديريت دانش و خلق سازماني

فرايندهاي سازماني بااطالع يا بياطالعيم

يادگيرنده و رابطه آن با راهبرد مديريت

كه او بود» .بنابراين مطلب ،انتظار آن است

دانش ميتواند راهنماي مديران سازمان

كه امروز نيز پژوهشگران و انديشمندان

آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان

مديريت به همان جديت تيلور و ساير

آموزشي بسيار مهم براي برخوردي

نظريهپردازان در جهت شناخت راهکارهاي

راهبردمحور با محيطي متغير در جامعهاي

توسعه و تحول سازمان ،همت گمارند.

دانشي و پرسشگر باشد و در غايت منجر

هرآينه ،كشور ما و سازمانهاي آن نيز

به بهبود عملکرد اين سازمان در جامعه

مشمول چنين الزاميست ،چراكه اشاره

آموزشي و دستيابي به چشمانداز و

مؤكدانه و تفصيلي بخش اول قانون برنامه

رسالتهاي خطير ،ارزشي و تعيين كننده

چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

آن در تربيت نيروي انساني صالح و

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به رشد

متخصص جهت توسعه كشور شده و در

اقتصاد ملي داناييمحور در تعامل با اقتصاد

يك رقابت كالن در مقياسهاي وسيعتر با

جهاني و توسعه مبتني بر دانايي در فصل

سازمانهاي همتاي خود در كشورهاي

چهارم آن و توسعه دانشبنيان بهعنوان

منطقه و جهان ،صاحب امتياز رقابتي پايدار

محور اصلي برنامه پنجم توسعه همهجانبه

در حوزه مزبور گرداند تا بتواند خود

كشور ،پژوهشگران ايراني را بيش از پيش

الگويي ايراني – اسالمي در مديريت دانش

به انجام پژوهشهايي در اين زمينه جهت

و فراهم كننده زيرساختهاي فني و

ارائه نتايج آن به مديران و كاربست آنها در

اجتماعي متناسب با آن براي جوامع ديگر

سازمانها فرا ميخواند.

باشد.
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شناخت  )ICTو توزيع دانش ،در اداره كل

هدف اصلي
بررسي و تعيين رابطه بين زير
ساختهاي سازماني و راهبرد مديريت
دانش ،در اداره كل آموزش و پرورش استان

آموزش و پرورش استان گلستان.
مروري بر مباني نظري پژوهش
مباني نظري پژوهش حاضر به مرور

گلستان.

ادبيات مرتبط با مديريت دانش و دو

اهداف فرعي

فعاليت عمده آن يعني توليد و توزيع دانش

تعيين رابطه بين عناصر فرهنگ

بهعنوان متيرهاي وابسته (مالك) و ادبيات

-6

سازماني (فرهنگ تسهيم دانش و فرهنگ

مرتبط با زيرساختهاي سازماني يعني

يادگيري مستمر) و توليد دانش ،در اداره

فرهنگ سازماني و فناوري ارتباطات و

كل آموزش و پرورش استان گلستان.

اطالعات به عنوان متغيرهاي مستقل

-8

تعيين رابطه بين عناصر فرهنگ

سازماني (فرهنگ تسهيم دانش و فرهنگ
يادگيري مستمر) و توزيع دانش ،در اداره
كل آموزش و پرورش استان گلستان.
-3

مديريت دانش
مديريت دانش بهعنوان چارچوب
مفهومي فعاليتها و چشماندازها در راه

عناصر

پيشرفت ،بکارگيري و بهرهمند گشتن از

فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي مورد

سرمايه دانشي شركت تعريف شده است

استفاده در سازمان (پشتيباني  ICTو

(جنجبسانگ .)8002 ،مكناب (،)8001

شناخت  )ICTو توليد دانش ،در اداره كل

معتقد است ،مديريت دانش پيرامون

آموزش و پرورش استان گلستان.

مديريت اطالعات جهت ساختن بيشترين

-4

تعيين

تعيين

رابطه

رابطه

بين

(پيشبين) پرداخته است.

عناصر

دانش در يك سازمان در زمره بهرهياب

بين

فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي مورد

شدن از يافتن و كاربرد پاسخهاي ابداعي

استفاده در سازمان (پشتيباني  ICTو

براي سؤاالت قديمي و جديد ميباشد
(مكناب .)8001 ،مديريت دانش از ديدگاه
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ديباوسکي ( ،)8001نيز فرايند شناسايي،
جمعآوري،

انتشار

مديريت مؤثر دانش ،مديريتي است كه

سرمايههاي فکري كه براي عملکرد

با بکارگيري فرايندها ،بسترهاي ذهني و

بلندمدت سازمانها حياتي ميباشد ،تعريف

فکري و ساختارهاي مناسب ،امکان

شده است (ديباوسکي .)8001 ،مديريت

دانشآفريني را فراهم ميسازد (الواني،

دانش ،توليد ،ارائه ،ذخيرهسازي ،انتقال،

 .)6326توليد دانش فرايندي مارپيچي از

تبديل ،كاربرد ،تعبيه و نگهداري كردن از

تعامل بين دانش ضمني (انتزاعي) و صريح

دانش سازماني ميباشد (مالهوترا.)8000 ،

(آشکار) ميباشد .تعامل بين اين دو نوع

به عبارتي ديگر مديريت دانش تالشي

دانش توليد دانش جديد را هدايت مينمايد

قاعدهمند و سازماندهي شده براي استفاده

(نوناكا و همکاران .)6662 ،همچنين توليد

از دانش در سازمان ،جهت فراهم آوردن

دانش همچون نتيجهاي از تعامالت

خدمات براي عموم و بهبود عملکرد

اجتماعي ،مانند؛ آموزش ،يادگيري توسط

همکاران،

اجرا ،حل مسائل مشترك يا طوفان مغزي

8004الف) .توربان ( ،)8003مديريت دانش

(تعاطي افکار) ،در سطح فردي و تيمي

را خلق و ذخيره دانش و توزيع آن را

معرفي مينمايد .در سطح اداري و سازماني

بهگونهاي كه بهرهبرداري از آن در سازمان

فرايندهاي نوآوري نوعاً در جهت توليد

امکانپذير شود ،ميداند .به زعم هندلي

دانش جديد براي محصوالت و خدمات،

( ،)8000مديريت دانش يك توصيف كلي

در صورت بهبود فعاليتهاي متمركز بر

از فرهنگ ،فرايندها ،زيرساختها و

فرايندها و رويههاي داخلي ،ميباشد .توليد

فناوريهاي موجود در يك سازمان است

دانش ميتواند درون كاركرد پژوهش و

كه جذب ،رشد و بهينهسازي سرمايه دانشي

توسعه توسط استقرار گروههاي متخصص،

سازمان براي تحقق اهداف راهبردي را

كه "جامعه فني" ناميده ميشود ،واقع گردد

محقق ميسازد (الواني.)6326 ،

(كميته اروپايي استاندارد8004 ،الف) .بر

ميباشد
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اين اساس دانش عنصر اصلي و ركن ركين

فرد ديگر ميباشد (الد و همکاران.)8008 ،

مديريت دانش است و مساعي مديران بايد

توزيع دانش ،فرايندي است در موقعيتي كه

معطوف به ايجاد و توليد دانش باشد

افراد متقابالً دانش ضمني و صريح خود را

(الواني.)6326 ،

مبادله و بهطور مشترك دانش جديد را

اما زماني دانش ارزش پيدا ميكند كه

توليد مينمايند .لذا توزيع دانش عنصر

نشر يابد و مورد بهرهبرداري قرار گيرد

سازندة بسيار مهمي از نوآوري است .هر

(همان منبع) .توزيع دانش ،انتقال دانش

فرايند توزيع دانشي شامل دو بخش؛ ارائه و

ميان افراد و سازمانهاست كه ميتواند

گردآوري نمودن ميباشد .ارائه دانش

توسط فرايندهاي رسمي و غيررسمي به

ميتواند به عنوان «ارتباط با ديگران كه

وقوع بپيوندد .فعاليتهاي رسمي بيشتر

وابسته به سرمايه فکري شخصي ميباشد»

متمركز بر توزيع دانش صريح بوده،

تعريف گردد (گاماس.)8001 ،

درحاليكه فعاليتهاي غيررسمي متمركز

زيرساختهاي سازماني

بر توزيع دانش ضمني است (جنجبسانگ،

نوناكا ،تاكيوچي ( ،)6660نوناكا و كونو

 .)8002هدف اين مرحله انتقال دانش به

( )6662نوناكا ،كونو و توياما ( ،)6662در

مکاني مناسب ،در زماني مناسب و با كيفيتي

مدل توليد دانش خود عنصر كليدي  Baكه

مناسب ميباشد .بدين وسيله دانش در

يك كلمه ژاپني است و به معني فضا،

زمينهاي مناسب ورود ميكند ،يعني؛ جايي

مکان ،شرايط و بستر الزم براي ايجاد دانش

كه ارزشآفريني ميشود .تسهيم دانش

ميباشد را در كنار دو عنصر SECI

ميتواند به طرق مختلف رخ دهد .دانش

(اجتماعيسازي ،برونيسازي ،تركيب و

ميتواند به پايگاههاي داده اضافه و يا

درونيسازي) و داراييهاي دانش مطرح

توسط مدارك توزيع گردد (كميته اروپايي

نمودند .عنصر  Baرا ميتوان به لحاظ

استاندارد8004 ،الف) .انتقال دانش مرتبط با

مفهوم

متغير

فرايند تحرك اطالعات سودمند از فردي به

زيرساختهاي سازماني جهت مديريت

منطبق

و

متشابه

با
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دانش در سازمان دانست .به عبارتي فرايند

پژوهش حاضر مبناي مفهومي كار قرار

توليد دانش در اين مدل ) (SECIمستلزم

گرفته است (به شکل  6و  8توجه نماييد).

فراهم بودن اليه كليدي  Baميباشد كه در
شكل  - 1سه الیة فرایند تولید دانش؛ شامل  ba ،SECIو داراییهاي

شكل  ba - 1و تبدیل دانش (نوناکا و همكاران)1991 ،

دانش (دیرکس)1001 ،

زيرساخت ،در زمينه فناوري اطالعات،

وتوزيع دانش مفيد واقع ميشوند .اما جزء

ديگر

انساني در مديريت دانش ميتواند به خلق

سختافزارها بهعالوه نرمافزارهايي كه

زيرساخت جديد منجر شود (پروست و

جهت پشتيباني عملکرد دستگاههاي روي

همکاران .)6320 ،از اينرو توليد دانش

يك شبکه با هم تناسب داشته ،ميباشد

سازماني با بسياري از سيستمها و فرايندها

(برگرن .)8003 ،در شرايطي كه شركتها

مرتبط بوده كه تركيبي از زيرساختهاي

رشد سريع و جهاني شدن را تجربه

سازماني ميباشند .سه نوع زيرساخت در

ميكنند ،شبکههاي رايانهاي جهت توليد

اكثر سازمانها بکار ميرود .مديريتي ،فني و

سيستم
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اجتماعي (ديباوسکي .)8001 ،با توجه به

مديريت دانش ايجاد زيرساختهايي

تشريح زيرساختهاي نامبرده توسط

همچون؛

ساختار

ديباوسکي ( ،)8001در كتاب «مديريت

سازماني دانشمدار ،آموزش و تربيت منابع

دانش» ،ميتوان آنها را به ترتيب،

انساني

سازماني

متشابهاالجزا با دو مفهوم فناوري اطالعات

دانشمحور و فناوري اطالعات را ضروري

و ارتباطات و فرهنگ سازماني دانست.

ميدانند (شريفزاده و همکاران.)6321 ،

راهبردهاي

دانشمدار،

دانايي،

فرهنگ

همچنين حسين ،لوكاس و اسيفعلي

تن و هانگ ( ،)8001هم زيرساختهايي

( ،)8004زيرساخت مديريت دانشي را كه

مانند؛ فرهنگ ،فناوري اطالعات ،منابع

مبتني بر سه مؤلفة فرهنگ ،راهبرد و

انساني و ساختارسازماني را در ارتباط با

فناوري ميباشد را ارائه نموده و اينکه ما

فرايند مديريت دانش در نظر گرفتهاند (تن

چگونه ميتوانيم بهطور اثربخشي ،دانش را

و همکاران )8001 ،و باالخره شريفالدين

توسط اين سه مؤلفه مديريت كنيم به بحث

و احسان و رولند ( ،)8004در مدل خود

ميگذارد (حسين و همکاران .)8004 ،گلد،

زيرساختهايي همچون؛ فرهنگ سازماني،

مالهوترا و سگارس ( ،)8006موضوع

ساختارسازماني ،فناوري و رهنمودهاي

مديريت دانش اثربخش را از منظر امکانات

سياسي را معرفي مينمايند (شريفالدين و

سازماني بررسي و اشاره ميدارند كه يك

همکاران8004 ،ب) .پژوهشهاي متعددي

زيرساخت سازماني شامل؛ فناوري ،ساختار

به

هاي

و فرهنگ به انضمام يك ساختار فرايندي

(زيرساختهاي) مديريت دانش پرداختهاند.

دانش ،شامل؛ كسب ،تبديل ،بکارگيري و

نتايج بررسي يك شركت بزرگ اروپايي در

و

پرسشي درباره عوامل عمده موفقيت

پيشنيازهاي ضروري سازمان براي مديريت

مديريت دانش ،نشان ميدهد كه از هر دو

دانش اثر بخش است (براي.)8001 ،

شركت ،يك شركت فرهنگ سازمان را يکي

همچنين براي استقرار سيستم يکپارچه

از مهمترين فراهمكنندههاي مديريت دانش

نگهداري

ميباشد

كه

امکانات

شناسايي

فراهمكننده
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ذكر ميكند .همچنين نتايج اين پژوهش

مديريت دانش (جنجبسانگ،)8002 ،

ساختار و فرايندها ،فناوري اطالعات،

فرايندهاي دانش و نتايج دانش تأثيرگذار

مهارتها و انگيزش و حمايت مديريت را

باشد (فايرستون و همکاران .)6321 ،از

در ردههاي بعدي اهميت قرار ميدهد

فرهنگي كه تسهيلكننده و سوقدهنده

(كميته اروپايي استاندارد8004 ،الف).

فعاليتهاي مديريت دانش باشد ،تحت

فرهنگ سازماني

عنوان فرهنگ دانشمحور ياد ميشود .در

شاين ( ،)6668فرهنگ را اينگونه

واقع فرهنگ دانشمحور مجموعهاي از

معرفي مينمايد؛ الگويي از مفروضات

عقايد مرتبط با دانش بوده كه در بين

مشترك كه گروه فرا ميگيرد ،بهطوري كه

اعضاي سازمان مشترك است .در چنين

مشکالت انطباقپذيري خارجي و هماهنگي

فرهنگي ،شعار «دانش قدرت است» كه

داخلي آن را حل ميكند و بهسبب عملکرد

موجب احتکار دانش بوده جاي خود را به

و تأثير خوبش معتبر دانسته ميشود و از

شعار «تسهيم دانش قدرت است» ميدهد

اين جهت به مثابه روش صحيح ادراك،

(شريفزاده .)6321 ،اگر به يك فرهنگ

تفکر و احساس در خصوص آن مشکالت،

سازماني كه به توليد ،توزيع و كاربرد دانش

به اعضاي جديد گروه آموزش و ياد داده

كمك مينمايد ،نگاه كنيم ،ميتوانيم برخي

ميشود (شاين .)6323 ،همچنين شاين

تفاوتها را از فرهنگي كه در انواع سازمان

( ،)6663فرهنگ سازماني را همچون

سنتي يا صنعتي حکمفرما بوده و هست،

«انباشتهاي از يادگيريهاي گذشته» تعريف

بيابيم .به جدول  6توجه نماييد (كميته

مينمايد (ديركس و همکاران.)8006 ،

اروپايي استاندارد8004 ،ب).

فرهنگ سازماني ميتواند بر فرايندهاي
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جدول  - 6مقايسه سازمانهاي دانشمحور و سنتي (همان منبع).
فرهنگ دانشمحور

سازمانهايي با آگاهي اندك از دانش
توزيع اطالعات محدود

توزيع اطالعات نامحدود

سطوح مديريتي زياد

سطوح مديريتي كم

مسئوليت نامتوازن [غيرمنصفانه]

مسئوليت تسهيم شده [منصفانه]

مبتني بر قواعد و قوانين

مبتني بر مبادي و اصول

ساختار رسمي

ساختار غيررسمي

مخالف ريسك (خطرپذيري)

آمادگي براي برخي ريسكها

سياست آموزش اتفاقي (گاه و بيگاه)

سياست يادگيري مستمر

تمركز مالي بيشتر

تمركز چندوظيفهاي

سياسي

باز [و شفاف]

ضبط دانش

توزيع و بکارگيري دانش

آگاهي فرهنگي و درك احساسي اندك

تأثيرگذاري بر فرهنگ سازماني از طريق
شبکههاي سازماني كه مشاركتي است

فرهنگ تسهيم دانش و يادگيري مستمر

«ارزشها ،اعتقادات و روشهاي كار تسهيم

تسهيم وتکرار دو دانش صريح و

شدة افراد در سازمان» تعريف مينمايد

ضمني توسط كاركنان سبب افزايش

(مكدرموت و همکاران .)8006 ،و تسهيم

عملکرد سازماني شده و ايجاد ارزش مي

دانش «فعاليتهاي انتقال يا توزيع دانش از

نمايد (تن و همکاران .)8001 ،استودارت

يك شخص ،گروه يا سازمان به ديگري

( ،)8006بيان ميدارد كه تسهيم دانش

است» (منبع پيشين) .فرهنگ تسهيم دانش

ميتواند مؤثر واقع شود اگر تنها فرهنگ

در ميان افراد يا گروهها درون يك سازمان

سازمان آن را ارتقاء دهد .هر تغييري نيازمند

يکي از مهمترين مظاهر تعامالت انساني

آن است كه در حوزهاي مشخص توسط

ميباشد (رالف و همکاران .)8006 ،اما در

فرهنگ سازماني توسعه يابد (شريفالدين

يك سازمان با فرهنگ سهيمسازي دانش،

و همکاران8004 ،ب) .در اينجا فرهنگ

افراد ايدهها و بينشهاي خود را با ديگران

همان است كه شاين ( ،)6620آن را

تسهيم ميكنند زيرا بهجاي اينکه مجبور به
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اين كار باشند ،آن را يك فرايند طبيعي

داراي تمايلي مستمر جهت يادگيري جمعي

ميدانند (شريفزاده و همکاران.)6321 ،

گردند ،تا مکمل يکديگر باشند .اين

وجود فرهنگ تشويق يادگيري در

بزرگترين چالش در مديريت دانش بوده و

سازمان ،توانايي سازمان در خلق دانش

هنوز مهمترين عامل (جاين .)8006 ،در

جديدي را افزايش ميدهد .سازمانها با

راستاي موضوع يادگيري و روشن شدن

تأكيد بر يادگيري ،به كاركنانشان كمك

مفهوم آن ميتوان براساس نظر سنگه در

ميكنند كه نقش فعالتري در خلق دانش

كتاب «پنجمين فرمان» به واژه متانويا

80

ايفا كنند .زماني كه صرف يادگيري ميشود

اشاره نمود كه بهمعني فرافکر بوده و

رابطه مستقيمي با ميزان دانش دارد .بنابراين

دريافت معني آن به منزله دريافت معني

سازمانها بايد براي موفقيت در خلق دانش،

يادگيري آن هم از دو نوع يادگيري انطباقي

فرهنگ يادگيري را در سازمان تشويق كنند

– كه عرضي و بيروني است – و يادگيري

(كوين .)8000 ،يادگيري سازماني در

زاينده – كه ذاتي و دروني است – ميباشد

فرايندي پيچيده و مداوم و مستمر و پويا

و به قلب و روح انسان وارد ميشود .البته

آشکار ميگردد و حاصل اين فرايند دانش

عمل در سايه چنين مفهوم و سازوكاريست

سازماني است (منبع پيشين) .دانيل واسال

كه دستيابي به يك سازمان يادگيرنده و

مدير شركت نووارتيس در بيان اهميت

فراگير را ميسر ميگرداند (سنگه.)6322 ،

دانش بيان ميدارد؛ «براي غلبه بر چالش

فناوري اطالعات و ارتباطات

آينده ،ما بايد بيوقفه ياد بگيريم ،بهترين

فناوري يك فراهمكننده كليدي در

شيوههاي كار را مبادله كنيم و بر فرايند

اجراي راهبرد و برنامة يك مديريت دانش

يادگيري تسلط پيدا كنيم (پروست و

موفق است .هنوز هم فناوري مؤثرترين

همکاران .)6320 ،بنابراين به يك محيط

روشِ كسب ،ذخيرهسازي ،تبديل و انتشار

مناسب نياز بوده كه افراد احساس نکنند كه

اطالعات ميباشد (شريفالدين و همکاران،

جهت تسهيم دانش ،مجبورند و بهجاي آن

8004ب) .فناوري عاملي مهم در نظام
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مديريت دانش و معموالً در مركز ابتکارات

با يکديگر در تعامل ميباشند (تيشينيو و

و پروژههاي آن ميباشد .نوع مناسب

همکاران .)8002 ،مديريت دانش اثربخش

فناوري به اندازه ،نياز و زيرساخت يك

وابسته به افرادي است كه دانش خود را

سازمان وابسته است .هر نوع فناوري كه

توسط تسهيالت رايانهاي كه در سراسر

انتخاب گردد ،ميبايست براي همه در

سازمان جهت استفاده ،بدان دسترسي دارند،

دسترس و آشنا باشد (رالف و همکاران،

توزيع مينمايند .در واقع امروزه ،فرض

 .)8006در رويکرد فناوري اطالعات و

دستيابي سريع و كافي به منابع نامحدود

ارتباطات ،مديريت دانش مفهوم توسعه

دانش بدون يك سازوكار اثربخش فني

يافته سيستمهاي مديريت اطالعات است و

فرضي محال بهنظر ميرسد .با مورد توجه

بر مديريت انتزاعي اطالعات ،دانش و

قرار گرفتن زيرساخت بِروز  ICTكاركنان

ارتباطات داخلي بين منابع اطالعاتي تکيه

در توليد ،توزيع و انتقال دانش ،درون

ميكند .تأكيد اين رويکرد به بعد فني

سازمان ،توانمند ميگردند .اگرچه ICT

مديريت دانش است (بعد فني در بر گيرنده

تضميني براي موفقيت در اجراي مديريت

طيف وسيعي از رويکردها ،سيستمها و

دانش نبوده ،اما بهنظر ميرسد كه

روشهاي عملياتي است كه بهمنظور

زيرساخت  ،ICTتوانمندسازي كاركنان

حمايت و اداره فرايندهاي مبتني بر دانش

براي توليد و توزيع دانش در سازمان را

سازمان طراحي شدهاند) (شريفزاده و

موجب ميگردد (شريفالدين و همکاران،

همکاران .)6321 ،زيرساخت فناوري

8004ب) .همچنين با استفاده فناوري

اطالعات و ارتباطات ،اجزا ،ابزار و

اطالعاتي و ارتباطات الکترونيکي ميتوان

حاوي

بين دواير هر سطح از سازمان رابطهاي

و

محکمتر برقرار نمود و براي تغيير دادن

استانداردها است كه بهصورت مستقيم و

ساختار سازماني و تبديل كردن آن به

تجهيزات
رهنمودهاي

فني

و

سازماني

سازمانيِ

مشخص

غيرمستقيم جهت تمركز بر اهداف سازمان،
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سازمان افقي اين ارتباط نقش مهمي ايفا

پشتيباني و شناخت فناوري ارتباطات و

ميكند (دفت.)6320 ،

اطالعات

مثال؛ امروزه مهمترين پيشرفت ،فناوري

تا هنگامي كه سامانهاي را براي مبادله

گروهافزار است كه لوتوس نوت مثال

اطالعات و دانش موجود در شركت

مشهوري براي آن است .كاربردهاي

طراحي نکردهايد ،به هيچ وجه در نخواهيد

اطالعات

يافت كه انسانها تا چه حدي مشتاق به

مشترك است كه در نتيجه براي فرايندهاي

اشتراكگذاري دانش خود از طريق سامانه

كار گروهي ،حمايت اساسي را فراهم

هستند (شريفزاده و همکاران.)6321 ،

ميآورد (پروست و همکاران.)6320 ،

اندازه بزرگ بسياري از سازمانها ،دسترسي

امروزه شركت آي بي ام [كمپاني ساخت

جهاني

براي

سختافزار كه در سال  6648در نيويورك

رقابتپذيري ،ماهيت توزيع شده شايستگي

تأسيس شد] ،شركت رايانه دل و شركت

درون شركت و دسترسي به ابزارها براي

پاكارد بل [شركت كاليفرنيايى كه محدوده

كمك به انتقال دانش اهميت رقابتي انتقال

گستردهاى را از تجهيزات الکترونيکى شامل

دانش موفق را در سازمان تقويت مينمايد.

كامپيوتر و دستگاههاى جانبى توليد مىكند]

اسميت ( ،)8006معتقد است ،كه دسترسي

توانستهاند با بکارگيري فناوري اطالعات،

به ابزارهاي فناوري اطالعات نقشهاي

رويکردي قدرتمند را كه «كار مبتني بر

كليدي را در مديريت دانش ايفا مينمايد.

سفارش» ناميده ميشود توسعه دهند .اين

پژوهش

همکارانش

امر موجب ميگردد كه واسطهها در شبکه

( ،)8004حاكي از آن است كه ابزارهاي

توزيع حذف ،گردش موجودي افزايش يابد

 ICTهوشمند ،رابطه مهمي با دارايي دانش

و شركت از مزيت ناشي از كاهش قيمت

[توليد دانش] دارد .اين نشان ميدهد ،كه

قطعات بهره جويد (ديويد،6321 ،اسکات،

فناوري ميتواند همچون راهي مؤثر در

.)8003

كسب ،ذخيرهسازي ،تبديل و انتشار

گروهافزار،
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گيرد

از ثروت را در فراهم نمودن زيرساخت

اطالعات

مورد

مالحظه

قرار

(شريفالدين و همکاران8004 ،ب).

 ICTمناسب در سازمان سرمايهگذاري نمايد

پژوهشها نشان ميدهد كه رابطه مثبتي بين

(منبع پيشين) .ممکن است مخزن دانشي،

پشتيباني  ICTو توليد دانش موجود است

به بهترين شکل ايجاد شود و ابزارهاي

(كانگ و همکاران .)8060 ،سامانههاي

دسترسي مناسب نيز در اختيار باشد ولي

رايانهاي پيوند يافته ،گروهافزارها ،اينترنت،

كاركنان به روش كاري خود عادت كرده

اينترانت و  ...از جمله عوامل پشتيباني

باشند (شريفزاده و همکاران.)6321 ،

فناوري اطالعات و ارتباطات ميباشند.

كاركنان بايد احساس نمايند كه وظايفشان

يك آموزش مناسب به همة كاركنان در

بهآساني با استفاده از فناوري انجام

 ،ICTداشتن رابطهاي مثبت با توليد و توزيع

ميگردد .فناوري براي آنکه خودرويي مؤثر

دانش را ارزاني ميدارد .آموزش بيشتر،

براي توزيع دانش باشد ،ارائه گشته ،چرا كه

افراد دانشي بيشتري را كه از همه تسهيالت

فرايند توليد و انتقال دانش را سرعت

 ICTاستفاده و توليد و توزيع دانش را

ميبخشد .بنابراين انتخاب فناوري مناسب

بهبود ميبخشند ،بههمراه دارد .پژوهش

براي نظام مديريت دانش بسيار مهم است.

شريفالدين و همکارانش ( ،)8004نشان

زيرا «اگر شما آنها را سيمكشي كنيد ،آنها

ميدهد كه رابطه مثبتي ميان شناخت  ICTو

لزوماً نخواهند آمد» .همچنين بارث

عملکرد انتقال دانش و دارايي دانش [توليد]

( ،)8004معتقد است ،مشاورة ساخت و

برقرار است .نتايج پژوهش ايشان حاكي از

فراهم نمودن يك سيستم ،كاربرد آن را

آن است كه ارائه آموزش مناسبِ

تضمين نميكند .مانند ،شركت پيلسبوري،

درونسازماني براي استفاده از رايانهها و

جايي كه فناوري براي نظام مديريت دانش

نرمافزار ،كاركنان را جهت انتقال مطلوب

با همه خصوصيات مورد نياز جهت استفاده

دانش و توليد دارايي دانش توانا خواهد

آسان ،مورد استفاده قرار گرفت .اما هنوز

ساخت .مديريت ميبايست مقدار معتنابهي
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كاركنان براي استفادة آن با شکست

مواجهاند (رالف و همکاران.)8006 ،

شکل  - 3مدل مفهومي پژوهش

فرهنگ سازماني
فرهنگ تسهیم دانش

توليد دانش

فرهنگ یادگیري مستمر

توزيع دانش

ICT
پشتیبانی ICT
شناخت ICT

فرضيههاي پژوهش

 ICTو شناخت  )ICTو توليد دانش در

فرضيه اصلي پژوهش:
بين زيرساختهاي سازماني و راهبرد

اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان
رابطه معناداري وجود دارد.

مديريت دانش در اداره كل آموزش و

فرضيه چهارم :بين فناوريهاي ارتباطي و

پرورش استان گلستان رابطه معناداري

اطالعاتي مورد استفاده در سازمان (پشتيباني

وجود دارد.

 ICTو شناخت  )ICTو توزيع دانش در
اداره كل آموزش و پرورش استان گلستان

فرضيههاي فرعي پژوهش:
فرضيه اول :بين عناصر فرهنگ سازماني

رابطه معناداري وجود دارد.

(فرهنگ تسهيم دانش و فرهنگ يادگيري

روش پژوهش

مستمر) و توليد دانش در اداره كل آموزش

با توجه به ماهيت موضوع و مسأله

و پرورش استان گلستان رابطه معناداري
وجود دارد.

مورد بررسي و انطباق ويژگيهاي آن با
دستههاي مختلف روش پژوهش در

فرضيه دوم :بين عناصر فرهنگ سازماني

روششناسي پژوهش ،ميتوان بيان نمود،

(فرهنگ تسهيم دانش و فرهنگ يادگيري

كه بر حسب هدف ،پژوهش حاضر از نوع

مستمر) و توزيع دانش در اداره كل آموزش

كاربردي ميباشد .همچنين از باب احکام و

و پرورش استان گلستان رابطه معناداري
وجود دارد.

استدالالتِ روششناسي اين پژوهش الزم
به ذكر است كه ،پژوهش حاضر بر مبناي

فرضيه سوم :بين فناوريهاي ارتباطي و

روش ،از نوع توصيفي ،پيمايشي ،ميداني و

اطالعاتي مورد استفاده در سازمان (پشتيباني

همبستگي ميباشد .براي بررسي رابطه بين
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متغيرها و آزمون فرضيهها نيز پس از

آمدهاند ارتباط داشته باشد (سيف.)6321 ،

جمعآوري دادهها و اطالعات گردآوري

بنابراين در ارزيابي روايي سازة ابزار

شده از طريق پرسشنامهها ،از نرمافزار
آماري  SPSSاستفاده شده است .ابزار

اندازهگيري ،پژوهشگر هم به نظريه و هم به
ابزار اندازهگيري كه بر مبناي آن طراحي

گردآوري دادههاي دست اول ،با توجه به

كرده است ،توجه ميكند (مهرگان و

چيستي و چگونگي طرح پژوهشي،

همکاران.)6320 ،

(توصيفي بودن آن) چهار پرسشنامة

در پژوهش حاضر ،همساني دروني

محققساخته بوده كه داراي چارچوبي
مقتبس از پرسشنامة پژوهش شريفالدين و

پرسشنامه ( )3با محاسبه نمرات مربوط به
 30نمونه اوليه از پاسخگويان در

همکارانش ( )8004ميباشد و بنا به تطبيق

پيشآزمون احراز گرديد .بررسيها به لحاظ

با شرايط اجتماعي و فرهنگيِ حاضر در

همبستگي قابل قبول ميان نمرات كل و

ميدان پژوهش ،تغيير يافته و بوميسازي
شده است.

خردهآزمونهاي هر يك از زيرساختهاي
سازماني و توليد و توزيع دانش ،نشان

براي سنجش روايي ابزار گردآوري

ميدهد كه ابزار مزبور از حيث روش

دادهها (پرسشنامههاي  ،)4،3،8،6از روش

منتخب (روايي سازه) ،از روايي قابل قبولي

روايي محتوايي منتفع گشتهايم .همچنين

برخوردار ميباشد .در پژوهش حاضر

جهت اطمينان از روايي بخشي از ابزار
گردآوري دادهها (پرسشنامه  )3عالوه بر

جهت تعيين ضريب پايايي از روش آلفاي
كرونباخ استفاده شده است .اين روش

روش روايي محتوايي از روش همساني

براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار

دروني كه نوعي روايي سازه ميباشد،

اندازهگيري مانند پرسشنامه بکار ميرود .از

بهرهمند شدهايم .روايي سازه بيشتر از روايي
محتوايي و روايي پيشبيني ،جنبه نظري

اينرو ،با محاسبه نمرات مربوط به 30
نمونه اوليه از پاسخگويان در پيشآزمون،

دارد .بنا به تعريف ،يك آزمون در صورتي

ضريب پايايي ابزار اندازهگيري در پژوهش

داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل

حاضر براي پرسشنامه ( )6برابر (،)0/661

از اجراي آن به مفاهيم يا سازههاي نظرية

براي پرسشنامه ( )8برابر ( ،)0/211براي

مورد نظر مربوط باشد .براي مثال يك
آزمون يا پرسشنامة اضطراب در صورتي

پرسشنامه ( )3برابر ( ،)0/602براي
پرسشنامه ( )4برابر ( ،)0/264ميباشد.

داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل
از آن به سازههايي كه در نظريه اضطراب
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جامعه و نمونه آماري
فراواني آزمودنيها در جامعه آماريِ اين
پژوهش ،يعني؛ كاركنان اداره كل آموزش و
پرورش استان گلستان 802 ،نفر بوده كه بر

فرضيه فرعي اول :رابطه بين عناصر فرهنگ
سازماني (فرهنگ تسهيم و فرهنگ يادگيري
مستمر) و توليد دانش در اداره كل آموزش
و پرورش استان گلستان

اين مبنا حجم نمونه ،با استناد به جدول

نتايج بدست آمده از جدول (روش

مورگان و فرمول محاسباتي مربوطه631 ،

اول) و جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند

نفر ميباشد.

كه ضريب همبستگي بين عناصر فرهنگ

يافتههاي پژوهش
آمار توصيفي

سازماني و توليد دانش به ترتيب برابر
 0/001و  -0/061ميباشد .بنابراين بين
عناصر فرهنگ سازماني و توليد دانش در
روش اول با سطح اطمينان  %66رابطه

از ميان  802نفر از كاركنان سازمان مزبور،

معنيداري وجود داشته و در روش دوم با

 661نفر مرد و  68نفر زن ميباشند.

سطح اطمينان  %60رابطه معنيداري وجود

همچنين به لحاظ سطح تحصيالت 88 ،نفر

ندارد و در آزمون ويلکاكسون نتايج بدست

داراي مدرك ديپلم و كمتر 61 ،نفر داراي

آمده از جدول (روش اول) و جدول

مدرك فوق ديپلم و  610نفر داراي مدرك

(روش دوم) ،نشان ميدهند كه ضريب

ليسانس و باالتر ميباشند

همبستگي بين عناصر فرهنگ سازماني و

آمار استنباطي و رابطه بين متغيرها

توليد دانش به ترتيب برابر  -60/463و
 -1/081ميباشد .بنابراين بين عناصر

بهمنظور آزمون فرضيات ،از روشهاي

فرهنگ سازماني و توليد دانش در روش

آماريِ ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون

اول با سطح اطمينان  %66و در روش دوم

ويلکاكسون استفاده و نيز در هركدام از

با سطح اطمينان  %66رابطه معنيداري

روشهاي آماري بر اساس انواع پرسشنامه

وجود دارد.

به دو طريق و روش عمل گرديده است.

فرضيه فرعي دوم :رابطه بين عناصر فرهنگ
سازماني (فرهنگ تسهيم و فرهنگ يادگيري
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مستمر) و توزيع دانش در اداره كل آموزش

توليد دانش در اداره كل آموزش و پرورش

و پرورش استان گلستان.

استان گلستان.

نتايج بدست آمده از جدول (روش

نتايج بدست آمده از جدول (روش

اول) و جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند

اول) و جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند

كه ضريب همبستگي بين عناصر فرهنگ

كه ضريب همبستگي بينICT

سازماني و توزيع دانش به ترتيب برابر

دانش به ترتيب برابر  0/413و 0/803

 0/106و  -0/001ميباشد .بنابراين بين

ميباشد .بنابراين بين ICTو توليد دانش در

عناصر فرهنگ سازماني و توزيع دانش در

روش اول با سطح اطمينان  %66و در روش

روش اول با سطح اطمينان  %66رابطه

دوم با سطح اطمينان  %60رابطه معنيداري

معنيداري وجود داشته و در روش دوم با

وجود دارد و در آزمون ويلکاكسون نتايج

سطح اطمينان  %60رابطه معنيداري وجود

بدست آمده از جدول (روش اول) و

ندارد و در آزمون ويلکاكسون نتايج بدست

جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند كه

آمده از جدول (روش اول) و جدول

ضريب همبستگي بين  ICTو توليد دانش

(روش دوم) ،نشان ميدهند كه ضريب

به ترتيب برابر  -60/480و -1/241

همبستگي بين عناصر فرهنگ سازماني و

ميباشد .بنابراين بين  ICTو توليد دانش در

توزيع دانش به ترتيب برابر  -60/460و

روش اول با سطح اطمينان  %66و در روش

 -2/616ميباشد .بنابراين بين عناصر

دوم با سطح اطمينان  %66رابطه معنيداري

فرهنگ سازماني و توزيع دانش در روش

وجود دارد.

اول با سطح اطمينان  %66و در روش دوم
با سطح اطمينان  %66رابطه معنيداري
وجود دارد.

و توليد

فرضيه فرعي چهارم :رابطه بين فناوريهاي
ارتباطي و اطالعاتي مورد استفاده در
سازمان (پشتيباني  ICTو شناخت  )ICTو

فرضيه فرعي سوم :رابطه بين فناوريهاي

توزيع دانش در اداره كل آموزش و پرورش

ارتباطي و اطالعاتي مورد استفاده در

استان گلستان.

سازمان (پشتيباني  ICTو شناخت  )ICTو
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نتايج بدست آمده از جدول (روش

سازماني و راهبرد مديريت دانش (توليد و

اول) و جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند

توزيع دانش) در روش اول (الف) و (ب)

كه ضريب همبستگي بين  ICTو توزيع

با سطح اطمينان  %66رابطه معنيداري

دانش به ترتيب برابر  0/086و 0/821

وجود داشته و در روش دوم نيز بين

ميباشد .بنابراين بين  ICTو توزيع دانش

زيرساختهاي سازماني و راهبرد مديريت

در روش اول با سطح اطمينان  %66و در

دانش (توليد و توزيع دانش) با سطح

روش دوم با سطح اطمينان  %66رابطه

اطمينان  %60رابطه معنيداري وجود ندارد.

معنيداري وجود دارد و در آزمون

در آزمون ويلکاكسون نتايج بدست آمده از

ويلکاكسون نتايج بدست آمده از جدول

جداول (روش اول الف و روش اول ب) و

(روش اول) و جدول (روش دوم) ،نشان

جدول (روش دوم) ،نشان ميدهند كه

ميدهند كه ضريب همبستگي بين  ICTو

ضريب همبستگي بين بين زيرساختهاي

توزيع دانش به ترتيب برابر  -1/282و

سازماني و راهبرد مديريت دانش (توليد و

 -6/618ميباشد .بنابراين بين  ICTو توزيع

توزيع دانش) به ترتيب برابر ،-6/216

دانش در روش اول با سطح اطمينان  %66و

 -60/468و  -60/863ميباشد .بنابراين بين

در روش دوم با سطح اطمينان  %66رابطه

زيرساختهاي سازماني و راهبرد مديريت

معنيداري وجود دارد.

دانش (توليد و توزيع دانش) در روش اول

فرضيه اصلي :رابطه بين زيرساختهاي
سازماني و راهبرد مديريت دانش
نتايج بدست آمده از جداول (روش
اول الف و روش اول ب) و جدول (روش

با سطح اطمينان  %66و در روش دوم با
سطح اطمينان  %66رابطه معنيداري وجود
دارد.
نتيجهگيري

دوم) ،نشان ميدهند كه ضريب همبستگي

از باب مقايسه با يافتههاي پيشينه

بين زيرساختهاي سازماني و راهبرد

پژوهش ،همواره ميان فرهنگ سازماني و

مديريت دانش (توليد و توزيع دانش) به

 ICTو توليد و توزيع دانش رابطه معناداري

ترتيب برابر  0/010 ،0/160و 0/681

وجود داشته و دارد .لذا نتايج پژوهش

زيرساختهاي

حاضر نشان ميدهد كه زوج زيرساختي

ميباشد.
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بين
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مورد نظر با مقادير و اندازههاي مختلفي در

هويت دروني سازمان ،آن را با هويت

ارتباط با راهبرد مديريت دانش از باب

مشتريان و شهروندان همساز كند .پس

توليد و توزيع دانش ميباشد .بدين ترتيب

چنين فرهنگي عبارت است از؛ ارزشها و

كه اين دو دسته از متغيرها در حاالت و

باورهاي مشتركي كه يك سازمان با استفاده

شرايط مختلف در چرخهاي تعاملي متأثر از

از الگوهاي پيشفرضهاي اساسي خود ،آن

يکديگر بوده و همواره روابط مستقيم و غير

را عرضه ميكند تا روشهاي تعامل ،براي

مستقيمِ برقرار ،ميان آنها حائز اهميت

انطباق با محيط خارجي و انسجامدهي

ميباشد .همچنين روابط موجود ميان

دروني را در دو بعد چگونه رفتار كردن

متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد كه جهت

(انعطافپذير) و چگونه اداره كردن

بهرهمند شدن از مزاياي پايدار مديريت

(منسجم) ،ياد بگيرند .بعد اول ،يعني

دانش ،سازمان نيازمند تدارك بسترهاي

انعطافپذيري زياد شامل؛ خطرپذيري

زيرساختي بوده كه به نوعي فراهمكنندههاي

آگاهانه ،تحمل ابهام ،اجتناب نکردن از

مديريت دانش محسوب ميگردند .نتايج

موقعيتهاي عدم اطمينان ،حس كنجکاوي،

بدست آمده از حيث شدت روابط ميان

عالقهمندي علمي ،تعامل زياد با محيط،

متغيرها صرفنظر از كاستيهاي ابزار

گرايش به كارآفريني ،آمادگي زياد براي

جمعآوري دادهها ،سنجش و روشهاي

خالقيت،

عملگرايي

آماري ،در نوسان بوده است.

(پراگماتيسم) است .بعد دوم ،يعني تعهد و

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه
فرعي اول و دوم نشان ميدهد ،نياز به
ايجاد فرهنگي يادگيرنده جهت توفيق در
شرايط محيطي حاضر ،ضرورت پيدا كرده
است .بنابراين حمايت فرهنگ ،الزمه توفيق
هر برنامه تحول در سازمان است و سازمان
نيازمند تدوين و تنظيم فرهنگي يادگيرنده و
انعطافپذير بوده تا ضمن افزايش توانايي و

نوآوري

و

انسجام سازماني شامل؛ مشاركت دادن
كاركنان در مسئوليتها ،حمايت از
تواناسازي كاركنان ،گرايش به اهداف و
رسالتها و استفاده از فرصتها براي
خالقيت و آزادي عقيده است .همچنين
تسهيم و تکرار دانش سبب بهبود عملکرد
شده و ارزشآفريني مينمايد .لذا ،فرهنگ
تسهيم دانش يکي از مهمترين عناصر بوده
و بهعنوان يك پارامتر زمينهاي در اجراي
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راهبرد محسوب ميگردد .تسهيم دانش

توليد دانش را بهطور مثال در قالب

ميتواند مؤثر بر توليد و توزيع دانش باشد

پژوهشهاي

كاربردي

اگر تنها فرهنگ سازمان آن را ارتقاء دهد.

بهخصوص در سازماني دانشي و انسانگرا

اين فرهنگ همان است كه شاين (،)6620

مانند آموزش و پرورش تسهيل ميگرداند.

آن را «ارزشها ،اعتقادات و روشهاي كار

پيوندها همچنين موانع ارتباطي را كه بهطور

تسهيم شدة افراد در سازمان» تعريف

طبيعي در سازمان واقع شده ،امحاء

مينمايد .تسهيم دانش «فعاليتهاي انتقال يا

ميگرداند و بدين ترتيب از سازوكار توزيع

توزيع دانش از يك شخص ،گروه يا

مطلوب دانش حمايت كند .نظر به اينکه

سازمان به ديگري است» .سازماني كه از

فناوري اطالعات ،مقولهاي چندوجهي بوده،

تسهيم اطالعات و توليد دانش در ميان

سازمان بايد در زيرساختي جامع و فراگير

اعضايش پشتيباني نموده احتماالً فرايندهاي

كه از انواع مختلف دانش و ارتباطات،

كارا و اثربخشي كه حيات سازماني را بهبود

حمايت ميكند ،سرمايهگذاري معتنابهي

ميبخشد ،برقرار ميگرداند .بنابراين پيشنهاد

نمايد .اما تا هنگامي كه سامانهاي را براي

استقرار يك چنين فرهنگ تسهيم كنندة

مبادله دانش موجود در سازمان طراحي

دانش و يادگيرندهاي براي توليد و توزيع

نکردهايد ،در نخواهيد يافت كه انسانها تا

مؤثر دانش در سازمان ،ضروري به نظر

چه حدي مشتاق به اشتراكگذاري دانش

ميرسد.

خود از طريق سامانه هستند .اين مطلب

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه
فرعي سوم و چهارم نشان ميدهدICT ،
عنصر زيرساختي حياتي و مورد نياز براي
توليد دانش جديد و توزيع آن را در بر
دارد .بواسطه پيوند سيستمهاي ارتباطات و
اطالعات در سازمان ،روندهاي متالشي و
چندپارة پيشينِ اطالعات و دانش ميتواند
يکپارچه گردد .وجود نظام اطالعاتي بهروز،
يکپارچه و سهلالوصول در سازمان امر
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زمينهاي

و

فراهم نمودن زيرساخت سختافزاري و
نرمافزاري  ICTهمچون ،گروهافزارها،
اينترنت و اينترانت ،شبکههاي رايانهاي
پيوند يافته و يکپارچه ،پايگاههاي دانش و
غيره را ضروري ميگرداند .البته عبارت
معروف آن است كه «اگر شما آنها را
سيمكشي كنيد ،آنها لزوماً نخواهند آمد».
صرف وجود يك مخزن فيزيکي براي
نگهداري دانش نميتواند مديريت دانش را
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در بعد فني خود به نقطهاي مطلوب برساند.

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه

بنابراين ميبايست مهارت استفاده از آن نيز

اصلي نشان ميدهد كه فراهم بودن

به چرخه وارد گردد .يك آموزش مناسب

زيرساختهاي مورد نظر اين پژوهش

 ICTبه همة كاركنان ،داشتن رابطهاي مثبت

(فرهنگ سازماني و  )ICTبه نحوي نظاممند

با توليد و توزيع دانش را ارزاني ميدارد .و

و جامع در سازمان ،امري دخيل در موفقيت

افراد دانشيِ بيشتري را كه از همه تسهيالت

راهبرد مديريت دانش بوده كه فعاليتها و

رايانهاي و نرمافزاري استفاده نموده و توليد

فرايندهايي همچون توليد و توزيع دانش را

و توزيع دانش را بهبود ميبخشند ،بههمراه

در بر ميگيرد .اين مطلب حاكي از آن است

دارد .بنابراين پيشنهاد ايجاد زيرساخت ICT

كه مديران سازمان آموزش و پرورش جهت

با شرايط تشريح شدة فوق در دو بعد

برخورداري از منافع حاصل از مديريت

پشتيباني و شناخت  ICTبراي توليد و

دانش در سازمان ميبايد در راستاي تدارك

توزيع مؤثر دانش در سازمان ،ضروري به

زيرساختهاي سازماني آن برآمده و در اين

نظر ميرسد.

مسير سياستگذاري و سرمايه گذاري
نمايند.

منابع
 -6الواني ،مهدي ،)6326( ،مديريت عمومي ،تهران ،نشر ني ،چ سيونهم.
 -8پروست ،گيلبرت ،روب ،استفان و رومهاردت ،كاي ،)6320( ،مديريت دانش ،ترجمه علي
حسيني خواه ،تهران ،انتشارات يسطرون ،چ اول.
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 -3دفت ،ريچارد ال ،)6320( ،تئوري و طراحي سازمان ،ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي،
تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،ج دوم ،چ سوم.
 -4ديويد ،فرد آر ،)6321( ،مديريت استراتژيك ،ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي ،تهران،
دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،چ دهم.
 -0سنگه ،پيتر ،ام ،)6322( ،.پنجمين فرمان (خلق سازمان يادگيرنده) ،ترجمه كمال هدايت و
محمد روشن ،تهران ،سازمان مديريت صنعتي ،چ هشتم.
 -1سيف ،علياكبر ،)6321( ،اندازهگيري ،سنجش و ارزشيابي آموزشي ،تهران ،انتشارات دوران.
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 -6فايرستون ،ژوزف و مكالروي ،مارك ،)6321( ،مباحث كليدي در مديريت دانش جديد،
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