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چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی و ارائه یک مدل بومی است .در این تحقیق از
دو پرسشنامه یکی در خصوص معیارهای ارزش گذاری با 51سوال با آلفای کرونباخ  0/94و دیگری در زمینه سطح بلوغ مدیریت دانش با آلفای کرونباخ 0/93
با  98سوال استفاده شده است .جهت بررسی روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی و سازه استفاده شد .جامعه آماری شامل  86643نفر از کارکنان سازمان های
اجرایی استان خوزستان هستند که با استفاده از فرمول «کوکران»  382نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای
 Spss 22و  Amos 22استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که از معیارهای ارزشگذاری که شامل  17مولفه هستند ،مولفه فنی دارای بیشترین
میانگین رتبه ( )11/09و مولفه قابلیت نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه ( )6/79در بین سایر مولفهها بوده است .سطح بلوغ مدیریت دانش شامل 13
شاخص است که به صورت کلی میتوان گفت که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزش گذاری
و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد..

کلید واژهها:

مدیریت دانش ،بلوغ ،سطح بلوغ مدیریت دانش و معیارهای ارزش گذاری.

 1مربی گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 2استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 3استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 4استادیار ،گروه آمار ،دانشکده ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
ایمیل نویسنده مسئول forough_fzf86@yahoo.com
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فرزان و همکاران

مقدمه
به تناسب افزایش بلوغ سازمان ها ،ابعاد پیچیده تری از دانش و شاخص های متنوعتر و تخصصیتری جهت ارزیابی و مدیریت دانش سازمانی مورد نیاز
خواهند بود .بنابراین ،همچنان که سازمان ها رشد کرده و فرآیندهای آن ها نیز پیچیدهتر می شوند ،فرآیندهای دانش محور بیشتری جهت مدیریت این
پیچیدگی ها مورد نیاز خواهند بود (کوئین .)389 ،2005 ،5وجود مدل های متعدد درباره بلوغ مدیریت دانش و نتایج حاصل از اجرای این مدل ها در
بسیاری از سازمان ها دولتی در سرتاسر دنیا ،نشان از اهمیت این مفهوم در علم مدیریت دارد .لذا ارائه یک مدل بلوغ جامع مدیریت دانش برای هدایت و
ارزیابی توسعه مدیریت دانش ضروری است (هسه و همکاران .)2009،به گفته محققان الگوهای فراوانی برای بلوغ مدیریت دانش مطرح شده اند  ،اما
بسیاری از آن ها فاقد عمومیت هستند (تیه ،پی و کانکانهالی401 ،2006 ، ،؛ امز و النگن )1، 2002 ،6و به شکل تجربی آزمون نشده اند و بسیاری از این
الگوها نیز کل نگرند(هوآنگ و چو .) 2، 2005،7بر اساس این موارد ،بر بسیاری از الگوهای بلوغ مدیریت دانش ایرادهایی وارد شده که لزوم درک آن ها را
ضروری کرده است .اما باید به این مساله نیز توجه نمود که قبل از اینکه سازمان ها اقدام به ایجاد و پیاده سازی سیستم بلوغ مدیریت دانش نمایند باید
امکان پذیر بودن استقرار آن مورد ارزیابی قرار گیرد .لذا از این نظر در سازمانهای دولتی می بایست شناسایی و تبیین معیارهای ارزشگذاری سیستم یعنی
سنجش ارزش سیستم با استفاده از سه شاخص عمده امکان پذیری ،شاخص راهبردی یا استراتژیک و شاخص طراحی (زاهدی )338 :1391،و اولویت
گذاری آنها که از عوامل موثر و کلیدی جهت پذیرش و پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت دانش می باشند ،مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد تا بستر
الزم برای پیاده سازی مدیریت دانش فراهم گردد .لذا در این تحقیق به تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های
اجرایی استان خوزستان به منظور ارائه یک مدل بومی پرداخته شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت دانش
بررسی امکان پذیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی نشان می دهد که این سازمان ها باید واحد هایی را برای هدایت فعالیت های مدیریت دانش
به وجود آورند تا فرهنگ حمایت از مدیریت دانش را تقویت نماید ،همچنینی به تدوین اهداف و راهبرد های مدیریت دانش و برنامه های آموزشی الزم
برای کارکنان بپردازند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  .)8-4 ، 2003 ،به گفته محققان امروزه دانش به طور فزاینده به عنوان اساسِ ایجاد یک
مزیت رقابتی برای سازمان ها شناخته می شود؛ به طوری که مدیریت دانش در جهت بهبود فرایند عملکرد و به دنبال آن ارائۀ خدمت به مشتریان ،برای
سازمان بسیار مهم است (بختیار .)222 ،2015،طبق تعریف مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ،مدیریت دانش یک استراتژی ،با هدف در اختیار قراردادن
دانش صریح به فرد مناسب در زمان مناسب است .همچنین مدیریت دانش یک مدیریت استراتژیک از افراد و ارائه دانش همراه با زمینه و اطالعات
مرتبط در یک سازمان ،با استفاده از تکنولوژی و فرآیندهای آن می باشد (سورش و ماهش .)14 ،2006،در یک تعریف براساس مدل عمومی مدیریت
دانش عبارت از فرآیند چهار مرحله ای شامل ایجاد دانش  ،ذخیره و سازماندهی دانش ،تسهیم دانش و بکارگیری دانش می باشد (عارفی نیا.)168 ،1394،
بر اساس تحقیقات صورت گرفته برخورداری از دانش و مدیریت دانش ،به موقعیتی استوار برای ادامۀ حیات سازمان های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی
توان رقابت در بازارها و تجارت بسته به کسب ،توسعه و به کارگیری دانش فردی و سازمانی است (چن و هانگ .)262 ،2012،
سطح بلوغ مدیریت دانش
سطح بلوغ ،یک وضعیت تکاملی مشخص برای موفقیت یک فرآیند است که به حد بلوغ رسیده است (ذاکری )188 ،1395،و مدل بلوغ مدیریت دانش
یک رویکرد ساختاریافته برای اجرای مدیریت دانش است (کاریاکاس و همکاران  .)2 ، 2011،به گفته ویباوو و والو ( ،)2015بلوغ مدیریت دانش یک
راهنما و یا یک معیار برای سنجش موقعیت سازمان در زمینه مدیریت دانش است و بر اساس تحقیقات خطیبیان و همکارانش ( ،)2010اجرای مدیریت
دانش در سازمان ها در صورت بلوغ کافی سازمان موجب تغییرات مهمی در فرآیند ،زیرساخت و فرهنگ سازمانی می شود .تحقیقات نشان داده است که
در حوزه مدیریت دانش مدلهای بلوغ مختلفی معرفی شدهاند (اولیوا  .)1057 ،2014 ،اهمیت بلوغ مدیریت دانش به حدی بوده است که توسط بسیاری از
محققان مورد مطالعه قرار گرفته است .کروگر و جانسون ( ،)2011به رابطه مثبتی میان بلوغ مدیریت دانش و کارایی سازمانی دست یافتند ،خطیبیان و
همکارانش ( ،)2010مدلی را برای سنجش بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها ارائه کردند و دریافتند که اجرای مدیریت دانش در سازمان ها در صورت
بلوغ کافی سازمان موجت تغییرات مهمی در فرآیند ،زیرساخت و فرهنگ سازمانی می شود ،رابینسون و همکاران ( ،)2006،793نقشه راه ایجاد بلوغ
مدیریت دانش در سازمان را جهت ثبات آن سازمان ارائه داده اند که شامل قدمهایی برای طراحی و اجرای استراتژی بلوغ مدیریت اجرایی سازمان است.
آرلینگ و چون ( )2011نیز به بررسی ایجاد نوع جدید دانش در سازمان و به بلوغ رساندن مدیریت دانش در سازمان از طریق ارائه یک مدل مفهومی
5 Quinn
6 Ehms and Langen
7 Ying-Hsun and Seng-Cho
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مبتنی بر بررسی موردی یک شرکت صنایع دفاعی پرداختند .رنجبر جمال آبادی و همکارانش( ،)2016در پژوهشی چندین مدل بلوغ مدیریت دانش را از
دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دادند و با معرفی برخی از مدل های بلوغ مدیریت دانش در نهایت آن ها را با یکدیگر مقایسه نمودند .تحقیقات
رومینگ و همکارانش( ،)2013نیز نشان داد که مدیریت دانش به منبع اصلی رقابت در سازمان ها تبدیل شده است و توجه بسیاری از دانشگاه ها و کسب
و کار را به خود جلب کرده است و بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از مدل بلوغ مدیریت دانش به عنوان یک ابزار به سنجش و بهبود سطح مدیریت
دانش در سازمان ها کمک میکند.
معیارهای ارزش گذاری
برخورداری از دانش و مدیریت دانش ،به موقعیتی استوار برای ادامۀ حیات سازمان های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت
بسته به کسب ،توسعه و به کارگیری دانش فردی و سازمانی است (چن و هانگ  .)262 ،2012،با توجه به اهمیت دارایی های غیر ملموس ،ارزش گذاری
این نوع دارایی ها ،موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود (قاضی نوری و همکاران .)49 ،1394،بنابر تحقیقات صورت گرفته پس از برنامه ریزی
و تجزیه و تحلیل سیستم ،نوبت به طراحی کلی و تعیین چهارچوب مفهومی سیستم فرا می رسد .طرح هایی که به این مرحله رسیده اند از نظر شاخص
های طراحی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و پس از تجزیه و تحلیل سود و زیان و با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی ،ارزش گذاری شده و در نهایت
یکی از آنها برای طراحی تفصیلی برگزیده می شوند(زاهدی .)338 :1391،بر این اساس به منظور سنجش و ارزیابی نیازهای سیستم مورد نظر و ارائه
توصیه هایی به منظور چگونگی پیاده کردن آن و فراهم آوری اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم موجود
و توسعه و بهبود سیستم مورد نظر(زاهدی )325 ،1391،شناسایی و تبیین معیارهای ارزشگذاری سیستم یعنی سنجش ارزش سیستم با استفاده از سه
شاخص عمده امکان پذیری ،شاخص راهبردی یا استراتژیک و شاخص طراحی (زاهدی ،)338 :1391،و اولویت گذاری آنها از عوامل موثر و کلیدی جهت
پذیرش و پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت دانش می باشد .لذا به طور کلی قبل از آن که سیستمی در یک سازمان نصب و یا مورد استفاده قرار گیرد،
باید یک مطالعه سیستماتیک برای حصول اطمینان از امکانپذیری سیستم جدید انجام گیرد  .وضعیت کلی سیستم باید به وسیله کارکنان ذیربط در
سازمان تعریف و موانع و محدودیت ها از جمله محدودیت های زمانبندی ،امور مالی ،پرسنلی یا سیاسی تعیین گردد .لذا قبل از اینکه اقدام به ایجاد و
پیاده سازی سیستم بلوغ مدیریت دانش شود باید امکان پذیر بودن استقرار آن مورد ارزیابی قرار گیرد و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در هر سازمان
از این حیث که مطابق با شرایط و عوامل مؤثر پیاده سازی در آن ها باشد ،بایستی مورد توجه قرار گیرد(کاناپکین و همکاران ،)2010 ،یعنی اطمینان داشته
باشیم که پروژه در محیطهای فنی ،اقتصادی و مالی و نیروی انسانی و ...می تواند فعالیت کند .اما ویژگیهای هر پروژه تعیین می کند که کدام عاملها
مهمتر هستند(الهی و حسینی مقدم .)2 :1382 ،با توجه به مطالب بیان شده به معیارهای ارزش گذاری شناسایی شده در طی تحقیقات انجام شده در
جدول زیر اشاره شده است:
جدول( :)1منابع پشتیبانی کننده معیارهای ارزشگذاری
معیارهای ارزشگذاری

ابعاد
امکان پذیری فنی

معیار های امکان پذیری

امکان پذیری اقتصادی
امکانپذیری قانونی
امکان پذیری عملیاتی
امکان پذیری زمانبندی

امکان پذیری نیروی انسانی
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امکان پذیری سیاسی
امکان پذیری اداری
امکان پذیری اجتماعی
معیار بهره وری
معیارهای راهبردی یا استراتژیک
معیار شاخص بودن یا مزیت نسبی

معیار مدیریت
قابلیت نگهداری
قابلیت کاربرد
قابلیت استفاده مجدد
قابلیت اطمینان

معیارهای طراحی

قابلیت تمدید
بر اساس مطالب ذکر شده مدل مفهومی پژوهش به صورت ذیل می باشد.

فرزان و همکاران

)1998،
(دانایی فرد و همکاران)1392،
(دانایی فرد و همکاران)1392،
(دانایی فرد و همکاران)1392،
(اخوان و همکاران( ،)1395،جعفری،)1392،
(زاهدی)1391،
(مقدسی( ،)1385،هانسن،)2001،
(داونپورت،)1998،
(جعفری( ،)1392،زاهدی( ،)1391،اخوان و
باقری)1390 ،
(الهی و همکاران( ،)1389 ،حسنقلی پور و
همکاران)1388،
(هانسن)2001،
(زاهدی( ،)1391 ،تایلر و رایت،)2004،
(ماندیواال و همکاران ( ،)1998 ،اخوان و
همکاران)1395،
(زاهدی)1391 ،
(زاهدی( ،)1391 ،مقدسی،)1385،
(یوردون)2002،
(زاهدی)1391 ،
(زاهدی( ،)1391 ،مقدسی،)1385،
(یوردون)2002،
(زاهدی)1391 ،

معیارهای ارزش گذاری
-1معیارهای امکان پذیری

سطح بلوغ مدیریت

-2معیارهای راهبردی

دانش

-3معیارهای طراحی

ارائه الگوی مطلوب
شکل .1الگوی مفهومی پژوهش
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سواالت تحقیق
-1معیارهای ارزش گذاری کدامند؟
 -2شاخص هائی اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت دانش کدامند؟
-3اهمیت رتبه ای هر یک از معیارهای ارزش گذاری چگونه است؟
-4سطوح بلوغ مدیریت دانش در سازمان چگونه است؟
-5اهمیت رتبه ای هریک از شاخص هائی اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت دانش چگونه است؟
 -6رابطه بین هر یک از معیارهای ارزش گذاری با سطح بلوغ مدیریت دانش چگونه است؟
-7اعتبار مدل استخراج شد از تحقیق چیست؟

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف نیز ،جزء تحقیقات توسعه ای و کاربردی بوده و در چارچوب مطالعات توصیفی می باشد ،این تحقیق بر مبنای دامنه (گستردگی)
جامعه آماری تحقیق ،از نوع مطالعات موردی است .همچنین به لحاظ شیوه جمع آوری اطالعات ،تحقیق پیش رو از نوع پیمایشی است و از آنجا که در
چارچوب مدل مفهومی تحقیق رابطه بین تعدادی متغیر مورد بررسی قرار گرفته است ،بنابراین نوعی تحقیق تبیینی خواهد بود .در این تحقیق از دو
پرسشنامه یکی در خصوص معیارهای ارزش گذاری با آلفای کرونباخ 0/94و دیگری در زمینه سطح بلوغ مدیریت دانش با آلفای کرونباخ  0/93استفاده
شده است .جامعه آماری شامل  86643نفر از کارکنان سازمان های اجرایی استان خوزستان می باشد که با استفاده از فرمول «کوکران»  382نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند .از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون فریدمن و آزمون  tتک نمونه ای برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش نیز
استفاده شده است.

یافته های تحقیق
سوال :1معیارهای ارزش گذاری کدامند؟
بر اساس مدل مفهومی تحقیق متغیر معیارهای ارزش گذاری در این پژوهش شامل  17مولفه می باشد که عبارتند از :ابعاد فنی ،اقتصادی ،قانونی،
عملیاتی ،زمان بندی ،نیروی انسانی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،راهبردی ،بهره وری ،شاخص بودن ،مدیریت ،معیار طراحی ،قابلیت نگهداری ،قابلیت
کاربرد ،قابلیت استفاده مجدد ،قابلیت اطمینان و قابلیت تمدید.
جدول  :2شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه معیارهای ارزش گذاری
df

شاخص
مقدار محاسبه شده

1146

560

2/04

GFI

AGFI

RMSEA

NFI

IFI

CFI

0/84

0/97

0/07

0/88

0/83

0/91

در تحقیق حاضر درجه آزادی مدل نسبت به نمونه با  382نفر ،بیشتر و بزرگتر  1/96است .در نتیجه منجر به زیر برآورد شاخص های  GFIو AGFI
گردیده است .همچنین شاخص  )RMSEA (07/0بدست آمده که به منزله مطلوبیت برازش مدل است .لذا شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل
عاملی تاییدی در خصوص متغیر معیارهای ارزش گذاری بر اساس نتایج جدول شماره 2نشان دهنده برازش مناسب و مطلوب مدل اندازه گیری است ،لذا
بر این اساس می توان از این مدل برای تعیین ابعاد معیارهای ارزش گذاری استفاده کرد.
سوال :2شاخص هائی اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت دانش کدامند؟
با توجه به اینکه هر سطح بلوغ مدیریت دانش با مجموعه ای از شاخصها توصیف می شود و مجموعه های متفاوتی از شاخصها در مدلهای مختلف بلوغ
مدیریت دانش شناسایی شده اند ،لذا در این پژوهش مجموعه ای از ویژگیهای متداول گردآورده شده است و بنابراین ،این مجموعه میتواند نماینده جنبه
های مهم هر سطح بلوغ مدیریت دانش باشد .لذا بر اساس مدل مفهومی تحقیق ،متغیر سطح بلوغ مدیریت دانش در این پژوهش شامل  13مولفه است
|
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که عبارتند از :مولفه ی فرآیند ،رهبری ،فرهنگ ،تکنولوژی ،سنجش ،کارکنان ،فرآیندهای دانشی ،یادگیری و نوآوری ،نتایج ،مولفه ی زیرساخت،
استراتژی ،سیستم و سازمان.
جدول  :3شاخصهای برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سطح بلوغ مدیریت دانش
شاخص

Df

GFI

AGFI

NFI

RMSEA

IFI

CFI

0.91 0.80
0.90
0.076
0.83 0.81
2.71
466
1267
مقدار محاسبه شده
در تحقیق حاضر درجه آزادی مدل نسبت به نمونه با  382نفر ،بیشتر و بزرگتر  1/96است .در نتیجه منجر به زیر برآورد شاخص های  GFIو AGFI
گردیده است .همچنین شاخص ( RMSEA (076/0بدست آمده که به منزله مطلوبیت برازش مدل است .لذا شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل
عاملی تاییدی در خصوص متغیر سطح بلوغ مدیریت دانش بر اساس نتایج جدول شماره 3نشان دهنده برازش مناسب و مطلوب مدل اندازه گیری است،
لذا بر این اساس می توان از این مدل برای تعیین ابعاد سطح بلوغ مدیریت دانش استفاده کرد.
سوال :3رابطه بین هر یک از معیارهای ارزش گذاری با سطح بلوغ مدیریت دانش چگونه است؟
برای بررسی رابطه ی بین معیارهای ارزش گذاری با سطح بلوغ مدیریت دانش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره  4نشان
داده شده است .نتایج نشان داد با توجه به سطح معناداری ( ،)=p0/000<0/01بین معیارهای امکان پذیری و سطح بلوغ مدیریت دانش با بیش از 99
درصد اطمینان رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد ( .)=r0/85همچنین با توجه به سطح معناداری (،)=p0/000<0/01می توان گفت با بیش از 99
درصد اطمینان بین معیارهای راهبردی و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد ( .)=r0/86همچنین با توجه به سطح معناداری
( ،)=p0/000<0/01می توان گفت با بیش از  99درصد اطمینان بین معیارهای طراحی و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد
(.)=r0/93
جدول  :4بررسی رابطه بین مولفه های معیارهای ارزش گذاری با سطح بلوغ مدیریت دانش
متغیر
 .1سطح بلوغ مدیریت دانش
 .2معیار امکان پذیری
 .3معیار راهبردی
 .4معیار طراحی

1
1
**0.85
**0.86
**0.93

2

3

1
**0.64
**0.80

1
**0.71

4

1

سوال :4اهمیت رتبه ای هر یک از معیارهای ارزش گذاری چگونه است؟
به منظور اولویت بندی و شناسایی مولفه هایی که بیشترین اهمیت را در بین معیارهای ارزش گذاری داشته اند از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج
در جدول شماره  5آورده شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده (.)=p 0/0001کوچکتر از  0/01می باشد می توان گفت با بیش از 99
درصد اطمینان فرض صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید شد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که رتبه ی طبقات یکسان نیست و مولفه شاخص فنی دارای
بیشترین میانگین رتبه و مولفه قابلیت نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه در بین سایر مولفه ها در جامعه آماری تحقیق دارا بوده است.
جدول  :5رتبه بندی مولفه های معیارهای ارزش گذاری
آماره کای اسکوئر
اولویت بندی
میانگین رتبه ها
مولفه
p-value
df
0.000
16
402.79
1
11/09
فنی
5
9/88
اقتصادی
4
9/98
قانونی
8
9/60
عملیاتی
6
9/97
زمان بندی
3
9/95
نیروی انسانی
13
7/60
سیاسی
15
7/04
اداری
|
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اجتماعی
بهره وری
شاخص بودن
مدیریت
قابلیت نگهداری
قابلیت کاربرد
قابلیت استفاده مجدد
قابلیت اطمینان
قابلیت تمدید

10/08
9/11
7/77
8/72
6/79
7/26
9/77
9/77
8/63

فرزان و همکاران

2
9
12
10
16
14
7
7
11

سوال :5سطوح بلوغ مدیریت دانش در سازمان چگونه است؟
برای بررسی این سوال از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد و چون در این پژوهش از طیف لیکرت  5گزینه ای برای بررسی سواالت استفاده شده
است ،میانگین نظری برای محاسبه عدد  3/00در نظر گرفته شد .براساس نتایج جدول شماره 6سطح معناداری برای این آزمون برای  13مولفه سطح بلوغ
مدیریت دانش ( )=p 0/000بدست آمده ،که از سطح خطای  0/01کوچکتر است و می توان نتیجه گرفت که با بیش از  99درصد اطمینان بین میانگین
بدست آمده برای  13مولفه ی سطح بلوغ مدیریت دانش با میانگین ثابت تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :6وضعیت مولفه های سطح بلوغ مدیریت دانش
میانگین نظری= 3/00
متغیر
میانگین
p-value
df
مقدار T
فرآیند
رهبری
فرهنگ
تکنولوژی
سنجش
فرآیندهای دانشی
یادگیری ونوآری
نتایج
زیرساخت
استراتژی
سیستم
سازمان
کارکنان

2.9024
3.2073
2.9775
3.0853
3.2120
3.1880
3.1885
3.1972
3.2022
3.0108
3.0175
3.0097
2.9024

-4.107
7.717
-.648
3.065
6.546
6.400
6.542
6.539
7.823
.514
.579
.378
-4.107

382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382

.000
.000
.518
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.607
.563
.706
.000

سوال:6اهمیت رتبه ای هریک از شاخص هائی اندازه گیری سطح بلوغ مدیریت دانش چگونه است؟
به منظور اولویت بندی و شناسایی مولفه هایی که بیشترین اهمیت را در بین مولفه های سطح بلوغ مدیریت دانش داشته اند از آزمون فریدمن استفاده
گردید که نتایج در جدول شماره 7آورده شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده ( )p=0/0001کوچکتر از  0/01می باشد می توان گفت با
بیش از  99درصد اطمینان فرض صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید شد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که رتبه ی طبقات یکسان نیست و مولفه رهبری
دارای بیشترین میانگین رتبه و مولفه فرآیند دارای کمترین میانگین رتبه در بین سایر مولفه ها در جامعه آماری تحقیق دارا بوده است.
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جدول  :7رتبه بندی مولفه های سطح بلوغ مدیریت دانش
آماره کای اسکوئر
اولویت بندی
میانگین رتبه ها
400.530
12
4.55
1
8.28
9
6.16
7
7.22
6
7.54
5
7.64
4
7.83
3
7.84
4
7.83
2
8.07
10
5.82

مولفه
فرآیند
رهبری
فرهنگ
تکنولوژی
سنجش
کارکنان
فرآیندهای دانشی
یادگیری ونوآری
نتایج
زیرساخت
استراتژی
سیستم
سازمان

6.44
5.77

df

p-value

12

0.000

8
11

سوال :7اعتبار مدل استخراج شد از تحقیق چیست؟
df

شاخص
مقدار محاسبهشده
سطح قابل قبول
نتیجه

1267

466

مناسب

مناسب

2.71
>3
مناسب

NFI

GFI

AGFI

0/81
<0/90
مناسب

0/90
0/83
<0/90
<0/90
قابل قبول مناسب

IFI

TLI

CFI

RMSEA

0/80
<0/90
مناسب

0/91
<0/90
مناسب

0/91
<0/90
مناسب

0/06
>0/1
مناسب

جدول :8شاخصهای برازش برای مدل اصالح شده ()n=382
جدول ( ) 7میزان بدست آمده ی هر یک از شاخص ها را برای بررسی نیکویی برازش نشان می دهد .با توجه به نتایج به دست آمده مدل مورد نظر از
اعتبار مطلوبی برخوردار است.

شکل :2مدل نهایی پژوهش با ضرایب استانداردشده
|
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مدل نهایی پژوهش:

معیارهای ارزش گذاری
-1

معیارهای امکان پذیری
سطح بلوغ مدیریت دانش

 -1-1فنی

-1فرآیند

 -1-2اقتصادی

-2رهبری

 -1-3قانونی

-3فرهنگ

 -1-4عملیاتی

 -4تکنولوژی

 -1-5زمان بندی

-5سنجش

 -1-6نیروی انسانی

-6کارکنان

 -1-7سیاسی

-7فرآیندهای دانشی

 -1-8اداری

-8یادگیری و نوآوری

 -1-9اجتماعی

-9نتایج
-10زیرساخت

 -2معیارهای راهبردی

 -11استراتژی

 -2-1بهره وری

-12سیستم

 -2-2شاخص بودن

-13سازمان

 -2-3مدیریت
-3معیارهای طراحی
-3-1

قابلیت نگهداری

-3-2

قابلیت کاربرد

-3-2

قابلیت اسنفاده مجدد

-3-4

قابلیت اطمینان

-3-5

قابلیت تمدید

شکل :3مدل نهایی پژوهش

|
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فرزان و همکاران

بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج سوال اول معیارهای ارزش گذاری شناسایی شده در این پژوهش شامل  17مولفه می باشد که عبارتند از :ابعاد فنی ،اقتصادی ،قانونی،
عملیاتی ،زمان بندی ،نیروی انسانی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،راهبردی ،بهره وری ،شاخص بودن ،مدیریت ،معیار طراحی ،قابلیت نگهداری ،قابلیت
کاربرد ،قابلیت استفاده مجدد ،قابلیت اطمینان و قابلیت تمدید ،.که در این راستا می توان به تحقیقات اخوان خرازیان و همکاران( ،)1395قاضی و نوری
و همکارانش( ،)1394دانایی فرد و همکارانش( ،)1392زاهدی( ،)1391زاهدی( )1385وکروگر و جانسون ( ،)2010اشاره نمود .با توجه به نتایج سوال دوم
متغیر سطح بلوغ مدیریت دانش در این پژوهش شامل  13مولفه است که عبارتند از :مولفه ی فرآیند ،رهبری ،فرهنگ ،تکنولوژی ،سنجش ،کارکنان،
فرآیندهای دانشی ،یادگیری و نوآوری ،نتایج ،مولفه ی زیرساخت ،استراتژی ،سیستم و سازمان ،که در این راستا می توان به تحقیقات میرزایی و
همکارانش نیز( ،)1396اخوان و همکارانش( ،)1395رنجبر جمال آبادی و همکارانش( ،)2016سرینکو و همکاران( ،)2015رومینگ و همکارانش(،)2013
جیانکانگ و همکارانش( ،)2011خطیبیان و همکارانش( ،)2010هسه و همکارانش( ،)2009هوآنگ و سنگ چو( ) 2005اشاره نمود .با توجه به نتایج سوال
سوم برای بررسی رابطه ی بین معیارهای ارزش گذاری با سطح بلوغ مدیریت دانش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول نشان داد
که با توجه به سطح معناداری ( ،)=p0/000<0/01بین معیارهای امکان پذیری و سطح بلوغ مدیریت دانش با بیش از  99درصد اطمینان رابطه ی
مستقیم و معنادار وجود دارد .همچنین با توجه به سطح معناداری (،)=p0/000<0/01می توان گفت با بیش از  99درصد اطمینان بین معیارهای ارزش
گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .در راستای این سوال می توان به تحقیقات کروگر و جانسون(،)2010
آرلینگ( ،)2011ماندیواال و دیگران( ،)1998قلیچ لی و ابراهیمی( ،)1395اخوان خرازیان و همکاران( ،)1395قاضی و نوری و همکارانش( ،)1394دانایی
فرد و همکارانش( ،)1392زاهدی( ،)1391اشاره نمود .با توجه به نتایج سوال چهارم مولفه شاخص فنی دارای بیشترین میانگین رتبه و مولفه قابلیت
نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه در بین سایر مولفه ها در جامعه آماری تحقیق دارا بوده است .در مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه با
پیشینه تحقیق می توان در این خصوص به مطالعات قلیچ لی و ابراهیمی( ،)1395اخوان خرازیان و همکاران( ،)1395قاضی و نوری و همکارانش(،)1394
دانایی فرد و همکارانش( ،)1392زاهدی( ،)1391و کروگر و جانسون ( ،)2010اشاره نمود .با توجه به نتایج سوال پنجم ،در راستای بررسی سطح بلوغ
مدیریت دانش از آزمون tتک نمونه ای استفاده شد،که براساس نتایج سطح معناداری برای این آزمون برای  13مولفه سطح بلوغ مدیریت دانش نشان
داد که ،بعد فرآیند با توجه به مقدار ( )= M 2/90میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد رهبری با توجه به مقدار
( )= M 3/20میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد فرهنگ با توجه به مقدار ( )= M 2/97میزان بدست آمده در
سطح خوب قرار گرفته است .در بعد تکنولوژی با توجه به مقدار ( )= M 3/08میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد
سنجش با توجه به مقدار ( )= M 3/21میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد فرآیندهای دانشی با توجه به مقدار
( )= M 3/18میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد یادگیری و نوآوری با توجه به مقدار ( )= M 3/18میزان بدست
آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد نتایج با توجه به مقدار ( )= M 3/19و میزان بدست آمده در سطح خوب قرار گرفته است.
در بعد زیر ساخت با توجه به مقدار ( )= M 3/20میزان بدست آمده در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار گرفته است .در بعد استراتژی با توجه به مقدار
( )= M 3/01میزان بدست آمده در سطح خوب قرار گرفته است .در بعد سیستم با توجه به مقدار ( )= M 3/01میزان بدست آمده در سطح خوب قرار
گرفته است .در بعد سازمان با توجه به مقدار ( )= M 3/00میزان بدست آمده در سطح خوبی قرار گرفته است و در بعد کارکنان با توجه به مقدار (2/90
 )= Mمیزان بدست آمده در سطح خوبی قرار گرفته است.که در این راستا می توان به مطالعات ویباوو و والو( ،)2015ژیولینگ و همکارانش(،)2012
جیانکانگ و همکارانش( ،)2011گونسکارا و زینگر( ،)2011خطیبیان و همکارانش( ،)2010خدیور و عباسی در سال  1395اشاره نمود .با توجه به نتایج
سوال ششم ،با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده ( )=p0/0001کوچکتر از  0/01می باشد می توان گفت با بیش از  99درصد اطمینان فرض
صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید شد .بنابر این می توان نتیجه گرفت که رتبه ی طبقات یکسان نیست و مولفه رهبری دارای بیشترین میانگین رتبه و
مولفه فرآیند دارای کمترین میانگین رتبه در بین سایر مولفه ها در جامعه آماری تحقیق دارا بوده است .در این راستا می توان به تحقیقات حسنقلی پور و
همکاران( ،)1388ویباوو و والو( ،)2015ژیولینگ و همکارانش( ،)2012جیانکانگ و همکارانش(،)2011گونسکارا و زینگر( ،)2011خطیبیان و
همکارانش( ،)2010اشاره نمود.

پیشنهادهای تحقیق
در این پژوهش بر اساس مدل مفهومی ،متغیر معیارهای ارزش گذاری به طور کلی شامل معیارهای امکان پذیری ،راهبردی و طراحی و  17مولفه می
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فرزان و همکاران

باشدکه جهت بهبود و ارتقاء معیارهای امکان پذیری با توجه به اینکه کاهش هزینه ها یکی از مزایای مدیریت دانش در سازمان های دولتی می باشد،
لذا شناسایی و پیش بینی محدودیت ها و مشکالت در ارتباط با تامین بودجه مورد نیاز برای ایجاد و اجرای سیستم مدیریت دانش نیز می تواند در کاهش
مشکالت مربوط به این مولفه نیز کمک نماید .همچنین تکنولوژی های انتخابی پاسخگوی نیازهای مربوط به ایجاد و اجرای سیستم مدیریت دانش باشد
و بتوانند امکان دسترسی به خروجی سیستم مدیریت دانش را برای کلیه کارکنان فراهم نمایند .عالوه بر ابن پیشنهاد می شود سازمان نیازهای آموزشی را
با توجه به اهداف سیستم شناسایی نماید و نیروی انسانی را برای سازمان مهیا سازد که دارای بینش و بصیرت عمیقتر ،دانش و معرفت باالتر و توان و
مهارت بیشتری باشد .جهت بهبود و ارتقا معیارهای راهبردی یکی دیگر از معیارهای ارزش گذاری نیز پیشنهاد می شود که در سازمان های دولتی عواملی
نظیر کیفیت ارائه خدمات ،مسئولیت ،پاسخگویی به شهروندان مبنا قرار گیرد .لذا برای بهبود و ارتقا این معیار می توان به کیفیت و تنوع مطلوب ارائه
خدمات به شهروندان ،تسریع در ارائه خدمات ،هزینه کمتر ،قیمت پایین تر نیز در سازمان ها توجه نمود .از این رو مدیریت دانش باید ارتقای کیفیت
خدمات دولتی را در راس برنامه های خود قرار دهد .همچنین برای ارتقا قابلیت نگهداری یکی از مولفه های طراحی پیشنهاد می گردد نرم افزار
کامپیوتری مناسب برای نگهداشت داده های مدیریت دانش فراهم گردد تا داده های سیستم مدیریت دانش در سازمان به صورت سازمان یافته و منظم
در آیند .همچنین برای بهبود کیفیت طراحی سیستم می توان با ارتقا توانایی استفاده مجدد از سیستم مدیریت دانش تا حد زیادی از هزینه های توسعه
سیستم های آتی سازمان کاست ،در این راستا پیشنهاد می گردد از طریق سخت افزار ،نرم افزار و کارشناس مناسب در سازمان ،امکان استفاده از اجزای
فرآیند مدیریت دانش فراهم گردد .عالوه بر این برای بهبود معیارهای طراحی سیستم مدیریت دانش پیشنهاد می شود ،با ارتقا و بهبود مولفه قابلیت
اطمینان احتمال موفقیت سیستم مدیریت دانش را در سازمان ها افزایش داد تا سیستم بتواند بدون وقوع خطا و خرابی به وظایف تعیین شده با
محدودیتهای تعیین شده در طراحی و در شرایط کارکردی مشخص عمل کند و زمان تعمیر و راه اندازی مجدد سیستم مدیریت دانش نیز کوتاه گردد .در
خصوص متغیر سطح بلوغ مدیریت دانش نیز به صورت کلی ،مکانیسم جمع آوری اطالعات پیچیده و اخالقی در سازمان توسعه یابد و سازمانها باید با
استفاده از شیوه های مناسب فرآیند انتقال دانش آموخته شده و مستندات را در سازمان رسمی نموده و به طور مستمر فرایندهای کاری خود را ارزیابی
کرده و بهبود دهد ،تا به عملکرد بهتری دست یابد .مدیران می توانند منابع مالی الزم را نیز در سازمان برای ایجاد واحد هماهنگی مرکزی نیز برای
مدیریت دانش ،انتصاب مدیر عالی دانش ،تشکیل تیمهای فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت ،و طراحی و استقرار شبکه های دانش نیز در نظر بگیرند،
همچنین افرادی که در سازمان استخدام می شوند نیز باید به منظور کمک به توسعه دانش سازمانی ارزیابی شده و آموزش داده شوند .در خصوص عامل
فرهنگ مدیریت دانش پیشنهاد می گردد ،سازمان ها اشتراک دانش را تشویق و تسهیل نمایند تا هر یک از کارکنان مسئول یادگیری در سازمان باشند،
در این راستا سازمان برای برقراری ارتباطات باید زمینه را برای ایجاد جو باز و قابل اعتماد در سازمان فراهم نماید و همچنین باید ایجاد ارزش برای
مشتری به عنوان یک هدف مهم مدیریت دانش در سازمان شناخته شود .همچنین به سازمان ها پیشنهاد می شود که ،یک مجموعه خاص از شاخص
ها برای ارزیابی مدیریت دانش ایجاد نمایند ،که شاخص ها می توانند مجموعه ای از معیارهای سخت و نرم و همچنین شاخص های مالی و غیر مالی را
در بر گیرند .همچنین باید تسهیم دانش و کار گروهی به طرز فعاالنه ای در سازمان ها تشویق شده و به آن ها پاداش داده شود .به سازمان ها پیشنهاد
می گردد که زیرساختهای فنی ،شبکه و تجهیزات اتوماسیون در هر بخش فراهم گردد.همچنین به مدیران پیشنهاد میگردد که دستورالعمل های
مکتوب و را در خصوص خلق دانش ،توزیع و به اشتراک گذاری دانش و ذخیره دانش در سازمان ها در نظر بگیرند .همچنین سازمان ها به منظور حفظ
کارکنان ارزشمند در این سازمان باید از استراتژی ها و برنامه های مدون استفاده نمایند.
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