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طراحی و برازش الگوی ساختاری پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشكی آجا
مهدی محمدعلی خلج1، *آرمین زارعیان2

چكيده
مقدمه: تحقق برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، مشروط به آن است كه الزامات دیده شده و برنامه های 
راهبردی، متناسب با مأموریت دانش تدوین و اجرا شود. دانش عنوان جدیدی است كه به زمان حاضر و یا آینده نزدیك 

اطالق می شود. به همین منظور اهمیت روزافزون مدیریت یكپارچه دانش در سازمان ها هر روز بیشتر احساس می شود.
هدف: این تحقیق طراحی و برازش الگوی ساختاری پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشكی آجا می باشد.

موادوروشها: این پژوهش یك مطالعه پیمایشی به شیوه مدل یابی معادالت ساختاری است كه بر روی 11۰ نفر از 

كاركنان با تحصیالت كارشناسی و باالتر در دانشگاه علوم پزشكی آجا در سال 1394 انجام شده است. ابزار جمع آوری 
داده ها پرسشنامه بوده است و داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16 و لیزرل نسخه 8/54 و با استفاده از آزمون های 

توصیفی و روش مدل یابی معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: یافته های این پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، فناوری اطالعات و انگیزش زیر ساخت 
الزم برای پیاده سازی مدیریت دانش است. مبتنی بر نتایج پژوهش به نظر می رسد كه فرهنگ سازمانی )یادگیری، اعتماد 
و همكاری( بیشترین اثرگذاری را بر اجرای مدیریت دانش داشته و فرهنگ قدرت تأثیر خاصی بر آن نداشت. همچنین 
ساختار عدم تمركز و رسمیت سازمانی، به ترتیب دارای اثر قابل توجه و كمترین تأثیر بر پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند.

بحثونتيجهگيری: با توجه به نتایج برازش الگوی ساختاری پیشنهادی، این پژوهش می تواند یك نقطه آغازین برای پیاده 

سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشكی آجا باشد. با توجه به یافته های پژوهش، زیر ساخت های مدیریت دانش 
در سازمانی نظیر دانشگاه علوم پزشكی آجا بر اساس اولویت اجرا به صورت فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری 
اطالعات، انگیزش و در آخر فرهنگ قدرت ارزیابی می گردد كه در صورت اجرا می تواند منجر به پیاده سازی مدیریت 

دانش در این سازمان آموزشی گردد.
كلماتكليدی: پیاده سازی، دانشگاه علوم پزشكی آجا، طراحی الگو، مدیریت دانش.
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مقدمه
مدیریت دانش به عنوان یكی از ابزارها، جهت مواجهه با مخاطرات 
بنا  قرار می گیرد. دانش به عنوان عامل جدید تولید و خدمات، 
به گزارش بانك جهانی 64% رفاه جهانی را موجب شده است و 
در حال حاضر 5۰% تولید ناخالص داخلی بسیاری از كشورها از 
دانش كسب می شود. از دیدگاه پیتر دراكر، دانش عامل سرنوشت 

این راستا تحقق  اقتصاد جدید شده است )1(. در  ساز و موتور 
این آرمان مشروط به آن است كه الزامات دیده شده و برنامه های 
راهبردی، متناسب با مأموریت دانایی تدوین و اجرا شود كه این 
امر خود مستلزم تحقق و اجرای مدیریت دانش اثربخش است كه 
اداری كشور )دانش  نظام  بند 16 سیاست كلی  این موضوع در 
بنیان كردن نظام اداری از طریق به كارگیری اصول مدیریت دانش 
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و یكپارچه سازی اطالعات( مصوبه فروردین 1389 مطرح شده 
است. الزام ها و راهبردهای سند چشم انداز مرتبط با اقتصاد دانش 
سازی  پیاده  زیر ساخت های  به  توجه  از ضرورت های  نیز  بنیان 
مدیریت دانش است. قرار گرفتن اقتصاد دانایی محور در یكی از 
محورهای 1۲ گانه، حاكی از توجه ویژه به اهمیت نقش دانش در 
توان اقتصادی كشور است. همچنین بر اساس بند 16 سیاست های 
كلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری دانش بنیان كردن نظام 
اداری از طریق به كارگیری اصول مدیریت دانش و یكپارچه سازی 
اطالعات، با ابتناء بر ارزش های اسالم از جمله موارد ارتقاء سازمان ها 
لحاظ گردیده است. در این خصوص مضامینی چون محدودیت 
دانش، نهادینه كردن پژوهش، دستیابی به فناوری روز و بنیانی 
تلقی شدن دانش محوری به درستی پیش بینی شده اند تا بتوان 
مبتنی بر دیدگاه فرماندهی كل قوا به هدف تبدیل ایران به قدرت 
اول منطقه از لحاظ اقتصادی، فنی و علمی و تعامل خردمندانه و 
هشیار با اقتصاد جهانی دست یافت؛ اما به نظر می رسد مدیریت 
دانش در كشور ایران چه در بخش دولتی و چه خصوصی مورد 
غفلت واقع شده است. بخش گسترده ای از سازمان های اجتماعی، 
علمی و اقتصادی كشور در تصدی دولت است. به همین خاطر 
توجه به الزامات مدیریت دانش در بخش دولتی از اولویت خاصی 
برخوردار است. تعیین زیر ساخت ها برای سازمان هایی كه به دنبال 
پیاده سازی مدیریت دانش می باشند، یك عامل حیاتی و اساسی 
بارگذاری این زیر ساخت ها، باعث توانمند سازی، تسریع  است. 
و تسهیل كنندگی اجرای مدیریت دانش می شود )۲(. شناسایی 
اجرای  اثربخشی  افزایش  باعث  كارآمد  ساخت های  زیر  ایجاد  و 
مدیریت دانش خواهد شد؛ به عبارت دیگر زیر ساخت ها به عنوان 
محرک هایی هستند كه نقش تسهیل كنندۀ اجرای مدیریت دانش 
ایفا می كنند. برای پیاده سازی مدیریت دانش زیر ساخت هایی 
را در محیط خاص  باید سازمان ها آن ها  دارد كه  اساسی وجود 
خود و مبتنی بر فرهنگ سازمانی شناسایی نمایند و گرنه در یك 
دام اجرای ناكارآمد آن گرفتار خواهند شد. محققان بر این باورند 
كه، سازمان هایی كه برنامه مدیریت دانش را بدون درک كامل از 
زیر ساخت مورد نیاز و اهداف آن آغاز كنند، نتیجه ای جز اتالف 
منابع و هزینه نخواهد داشت. مطالعات نشان می دهد كه اجرای 
نظیر سازمان های دولتی  بزرگی  دانش در سازمان های  مدیریت 

دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است )3(.
متشكل  عالی  آموزش  مؤسسات  جمله  از  و  دولتی  سازمان های 
به  و تخصصی هستند كه  كاركنان حرفه ای  از  تعداد كثیری  از 
این سازمان ها  و كاركنان  دارند  اشتغال  فعالیت های دانش مدار 
عمدتاً درگیر فعالیت های سیاست گذاری و اجرای مصوبات ابالغی 
هستند. بالطبع به لحاظ ماهیت اینگونه سازمان ها تصمیم گیری 
پیچیده در این بخش نسبت به بخش خصوصی بیشتر است به 
همین دلیل نیازمند اكتساب دانش بیشتر از محیط داخل و خارج 
سازمان می باشد تا توانایی پاسخگویی، نوآوری و سازگاری كارآمدتر 

با شرایط داشته باشد )4(.
مسلماً تا چند سال آینده دانش به عنوان یك جزء الینفك تمامی 
مجموعه های سازمانی در بخش دولتی خواهد شد و سازمان هایی 
در این زمینه موفق خواهند بود كه زیر ساخت های الزم برای پیاده 

سازی آن فراهم كرده و چارچوب مناسب آن را طراحی كنند.
برای  دانش  مدیریت  سازی  پیاده  ساخت های  زیر  شناسایی 
سازمان های آموزشی وابسته به نیروهای نظامی كه ملزم به اجرای 
و  فعالیت خدمات رسانی  به حوزه گسترده  توجه  با  آن هستند 
سیاست گذاری این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است )5(. 
لذا، این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری مورد نیاز به 
منظور پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشكی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران انجام شد.

موادوروشها
پژوهش حاضر، نوعی مطالعه پیمایشی با رویكرد مدل یابی معادالت 
ساختاری است كه با هدف طراحی الگوی نظری و برازش الگو از 
طریق تحلیل ماتریس همبستگی كواریانسی صورت گرفته است. 
تبیین شاخص های الگوی نظری مبتنی بر ادبیات پژوهش تعیین 
شده است. شاخص های برجسته دخیل در مدیریت دانش از طریق 

منابع قید شده در جدول شماره 1 استخراج گردید.
الگوی  همچنین از روش دلفی جهت تعیین روایی شاخص های 
نظری استفاده گردید. انجام روش دلفی، پس از اتمام راند دوم و 
بر اساس معیار اتفاق نظر پایان یافت. در این پژوهش برای تعیین 
اتفاق نظر از معیار انتخاب شده از سوی فینك (Fink) و همكاران 
استفاده گردید )6(. جهت انجام تكنیك دلفی 18 نفر از خبرگان 
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با سابقه فعالیت دانشگاهی در حوزه مدیریت دانش انتخاب گردید، 
به طوری كه 16 نفر از اعضای گروه خبرگان عضو هیئت علمی 
دانشگاه های معتبر كشور و ۲ نفر غیر هیئت علمی بوده اند. از 18 
نفر گروه خبرگان دو نفر دارای مرتبه استادی، پنج نفر دارای مرتبه 
دانشیاری و یازده نفر دارای مرتبه استادیاری بودند. بر اساس نتایج 
دلفی حداقل 5۰ درصد از اعضای پانل با شاخص های مستخرج 
موافق بودند. پس از تائید شاخص های الگو، پرسشنامه ای در دو 
بخش، مشتمل بر اندازه گیری عوامل زیر ساختی با 48 گویه و 
پیاده سازی مدیریت دانش با 18 سؤال طراحی گردید. در جدول 

شماره ۲ شاخص های مد نظر خبرگان آورده شده است.
پرسشنامه مذكور بر اساس طیف ۷ قسمتی طراحی شد كه باالترین 
میزان موافقت عدد هفت و كمترین میزان موافقت عدد یك بود. 
عالوه بر این پرسشنامه پژوهش حاوی سؤاالت جمعیت شناختی 
مشتمل بر مشخصات كلی كاركنان دانشگاه مشتمل بر جنسیت، 

سن، میزان تحصیالت، سابقه ی كار و سمت قبلی بود )۷، 8(.
پس از تدوین پرسشنامه، جهت تعیین روایی محتوا نظرات 1۰ 
به  نسبت  سپس  و  گردید  اخذ  حوزه  این  صاحب نظران  از  نفر 
اصالح آن اقدام و در نهایت پرسشنامه نهایی تنظیم گردید. جهت 
تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده گردید كه پنج شاخص 
فرهنگ، ساختار سازمان، انگیزش نیروی انسانی، فناوری اطالعات 
و پیاده سازی مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت جهت بررسی 
پایایی كل سؤاالت پرسشنامه از ضریب آلفای كرونباخ استفاده 
شد. برای این منظور با بهره گیری از داده های حاصل از نمونه ۲۷ 
بوده اند،  داده  پاسخ  پژوهش  پرسشنامه  قسمت  دو  به  كه  نفری 
 ۰/93 میزان  به  كرونباخ  آلفای  ضریب  با  ابزار  درونی  همسانی 

تعیین گردید )9(.
انتخاب واحدهای مورد پژوهش به  صورت سرشماری و مشتمل بر 
كلیه كاركنان با تحصیالت كارشناسی و باالتر شاغل در دانشگاه 

 

 منابع استفاده شده  متغير

 Gold, 2000; Zheng, 2005  مديريت دانش
 Hurley and Hunt,1998;Byouggu, 2002  يادگيري فرهنگ همكاري و

 Kreitner and Kinichi,1992  فرهنگ اعتماد
 Diyanac Pheysey,1998  فرهنگ قدرت

 Robbins sephen p,1998;eva m. Pertusa et al,2009  ساختار سازماني
 Davel.r.Rnyman.m,2002;OECD,2003;Davenport et al,2002  حمايت فناوري اطالعات
 Malhotra Y.Galletta,d,2003  انگيزش نيروي انساني

جدول۱-منابعبهكاررفتهدرطراحیپرسشنامه

 

  مخالف  موافق  سازي مديريت دانشيادهپي ساختاري هاشاخص
  فراواني نسبي  فراواني مطلق  فراواني نسبي  فراواني مطلق

  0  0  100  20  فرهنگ يادگيري
 0  0  100  20 فرهنگ همكاري
 0  0  100  20 فرهنگ اعتماد

  10  2  90  18 عدم تمركز سازماني
  10  2  90  18  انگيزش كاركنان سازمان

  15  3  85  17  حمايت و پشتيباني فناوري اطالعات
  40  8  60  12  رسميت سازماني

  45  9  55  11  فرهنگ قدرت

جدول2-وضعيتشاخصهایمدنظرخبرگانپسازاجرایتكنيکدلفی
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علوم پزشكی آجا صورت گرفت كه تعداد 11۰ نفر از ایشان در 
مطالعه حاضر شركت نمودند.

یافتهها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای آماری لیزرل نسخه 

8/54 و SPSS نسخه 16 استفاده شد.
میان  در  كه  است  آن  بر  فرض  ساختاری،  معادالت  مدل  در 
دارد  وجود  علی  ساختار  یك  مكنون،  متغیرهای  از  مجموعه ای 
و متغیرهای مشاهده شده نشانگر آن هاست. این مدل شامل دو 
بخش مدل اندازه گیری و مدل معادالت ساختاری است. لذا، ابتدا 

از طریق مدل اندازه گیری، ارتباط بین متغیرهای مشاهده شده با 
متغیر مكنون و سپس روابط علی میان متغیرهای مكنون و آثار 
علی و میزان واریانس تبیین شده و نشده مشخص گردید. برای 
بررسی توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون كولموگروف-اسمیرنف 

تك نمونه ای استفاده شده است )جدول 4(.
با توجه به مفاهیم استخراج شده از ادبیات پژوهش و نتایج حاصله 
از تحلیل عاملی، الگوی مفهومی در شكل شماره 1 تدوین گردید.

الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از روش برآورد ماكزیمم درست 
نمایی بررسی شده و پارامترهای مدل از روی داده های مشاهده 
شده برآورد شده است. جهت آزمون روابط علی میان متغیرهای 

  فراواني نسبي  فراواني مطلق  طبقات  ويژگي موردنظر افراد

  جنسيت
  9/50  56  زن
  1/49  54  مرد

  سابقه كاري
  4/26  29  سال 10كمتر از 

  9/50  56  سال 20تا  10
  7/22  25  سال و بيشتر 20

  تحصيالت سطح
  3/47  52  كارشناسي

  1/29  32  كارشناسي ارشد
  6/23  26  دكتري

  محل فعاليت كاركنان

  7/30  27  دانشكده پرستاري
  1/47  17  دانشكده پيراپزشكي
  15  23  دانشكده پزشكي
  2/5  8  اداره بهداشت

  2  8  معاونت اداري پشتيباني
  5/4  7  معاونت پژوهش
  2/8  9  مركز رايانه

  20  11  معاونت آموزش
 

جدول3-توزیعفراوانیمطلقونسبیویژگیهایجمعيتشناختیكاركنان

  نتيجه آزمون  اسميرنف-آزمون كلموگروف  متغيرهاي تحقيق
�∝(با در نظر گرفتن  ��   داريسطح معني  مقدار آماره  )��

  توزيع نرمال است  F 33/1  058/0  فرهنگ
  توزيع نرمال است  S 42/1  035/0 ساختار

  توزيع نرمال است  A 14/1  15/0  انگيزش نيروي انساني
  توزيع نرمال است  IT 39/1  043/0  فناوري اطالعات

  توزيع نرمال است  P  45/1  030/0  سازيپياده
 

جدول4-نتایجآزمونكولموگروف-اسميرنفتکنمونهایجهتبررسیتوزیعمتغيرهایپژوهش
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مكنون نیز با استفاده از معادالت ساختاری آثار علی، پارامترهای 
 T  برآورد شده، برآوردهای استاندارد شده، خطای برآورد و ارزش

را در جدول شماره 5 نشان داده شده است.

همچنین در شكل های ۲ و 3 نیز مدل تجربی با استفاده از ضرایب 
داده  نشان   T مقادیر  و  استاندارد شده  نشده، ضرایب  استاندارد 

شده است.
نتایج معادالت پس از تكرار دهم به دست آمده است. از آنجایی 
كه مقدار ریشه مجذور میانگین باقیمانده برابر با مقدار ۰/1۲3 
حمایت  مدل  بودن  مناسب  از  بدواً  مقدار  این  لذا،  است،  شده 
نمی كند، لیكن مقدار نسبت آماره كای  دو بر درجه آزادی كمتر 
از 3 بوده و مقدار P حاصل از مدل كمتر از ۰/۰1 است كه بر 
برازش مناسب مدل داللت دارد. از آنجائی كه مقدار ریشه مجذور 
میانگین باقیمانده بیشتر از مقدار ۰/۰9 است، لذا، معنی داری این 
با  این پژوهش  اندكی مورد تردید است كه ضرورت تكرار  مدل 

حجم نمونه باالتر را نشان می دهد.

 tارزش   انحراف استانداردبار عاملي  شاخص  شدهمتغيرهاي مشاهده  متغيرهاي مكنون

 )Fفرهنگ (

 1X( 77/0 08/0 18/10الندا مستقل ( فرهنگ يادگيري
 2X( 80/0 08/0 19/10الندا مستقل ( فرهنگ همكاري
 3X( 79/0 07/0 25/11(الندا مستقل  فرهنگ اعتماد
 4X( 71/0 08/0 47/9الندا مستقل (  فرهنگ قدرت

 )Sساختار (
 5X( 72/0 08/0 13/9الندا مستقل ( ساختار رسمي

 6X( 87/0 08/0 49/11الندا مستقل ( يررسميغساختار 

 )A( يانسانانگيزش نيروي 

 7X( 73/0 08/0 8/8الندا مستقل ( احساس رضايت دروني
 8X( 85/0 08/0 71/10الندا مستقل ( ي غير ماليهاپاداش

 9X( 99/0 08/0 70/11الندا مستقل ( خودشكوفايي كاركنان
 10X( 85/0 08/0 94/10الندا مستقل ( مورد احترام واقع شدن
 11X( 67/0 08/0 56/8الندا مستقل (  ايجاد نظام ارزيابي
 12X( 90/0 08/0 20/11الندا مستقل ( ايجاد نظام ترفيع

 )ITاطالعات (فناوري 

 13X( 69/0 07/0 17/10الندا مستقل ( شبكه اينترنت
 14X( 61/1 07/0 46/2الندا مستقل ( شبكه اينترانت
 15X( 43/0 07/0 92/5الندا مستقل (  شبكه اكسترانت

 16X( 98/0 07/0 59/13الندا مستقل ( ي اطالعاتيندهايفراانجام 
 17X( 04/1 07/0 90/14الندا مستقل ( ي اطالعاتيهانظامي از ريگبهره

 18X( 37/0 06/0 84/5الندا مستقل ( ارتباط بين افراد

 )P( يسازپياده

 1Y( 20/0 06/0 32/3وابسته (الندا   عملياتي
 2Y( 31/0 07/0 44/4الندا وابسته ( اجرايي
 3Y( 78/0 08/0 67/9الندا وابسته ( بنيادي

 4Y( 93/0 08/0 30/12الندا وابسته ( زير ساختي
 

جدول5-شاخصهایروابطبينمتغيرهایموردمطالعهدرمدلاندازهگيریپژوهش

شكل۱-الگویمفهومیپژوهش
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بحثونتيجهگيری
الگوی مفهومی پژوهش، بر مبنای رویكرد فنی و اجتماعی طراحی 
اجتماعی  رویكرد  در  و  اطالعات(  )فناوری  فنی  رویكرد  در  شد. 
)فرهنگ، ساختار سازمانی و انگیزش كاركنان( مورد مطالعه قرار 
گرفت. مدل پیشنهادی پژوهش می تواند یك نقطه آغازین برای 
پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشكی آجا باشد كه در 
متن ابالغی سیاست های كلی نظام اداری كشور در سال 89 پیش 
بینی شده است. با توجه به اینكه پیاده سازی مدیریت دانش دارای 
ابعاد گسترده و چند بعدی است و تعامالت بین عوامل فرهنگی، 
ساختاری، افراد و فناوری اطالعات می تواند منجر به توانمند سازی 
مدیریت دانش در سازمان دانشگاه علوم پزشكی آجا گردد، تالش 
شده است میزان تغییراتی كه هر یك از این عوامل زیرساختی بر 

پیاده سازی مدیریت دانش دارند، مورد بحث قرار گیرد.
نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد كه بین فرهنگ سازمانی و 
پیاده سازی مدیریت دانش رابطه وجود دارد. فرهنگ یادگیری، 

همكاری، اعتماد و قدرت از نظر خبرگان پژوهش به عنوان زیر 
ساخت معرفی شدند. البته اهمیت هر كدام از این نوع فرهنگ ها با 
توجه به مباحث مطروحه یكسان نبود به گونه ای كه در بین فرهنگ 
سازمانی، فرهنگ یادگیری به عنوان اولویت اصلی معرفی شد و 
آزمون این رابطه در سازمان مورد مطالعه تائید شد. این امر نشان 
می دهد كه فرهنگ یادگیری برای پیاده سازی مدیریت دانش یك 
ضرورت استراتژیك است. لذا، ایجاد فرهنگ یادگیری برای اجرای 
مدیریت دانش حیاتی است و این فرهنگ مسیری برای ایجاد دانش 
جدید باز می كند و با تأكید بر توسعه مستمر و یادگیری، سازمان ها 
و  افزایش می دهند  را  دانش  به كارگیری  و  انتقال  فعالیت خلق، 
كاركنان می توانند یك نقش فعال در تحقق فرایند مدیریت دانش 
داشته باشند. به عبارت دیگر فرهنگ یادگیری به عنوان تسهیل 
)اثر كل( را بر متغیر  تأثیرگذاری  كننده و زیرساخت،  بیشترین 
پیاده سازی مدیریت دانش داشته،  به شكلی كه بر اساس ضرایب 
مسیر مدل نهایی می توان اذعان نمود كه 94% تغییرات پیاده سازی 
مدیریت دانش ناشی از این زیرساخت می باشد. بنابراین می توان 
پیاده سازی مدیریت  و  یادگیری  فرهنگ  بین  نتیجه گرفت كه 
دانش رابطه علی وجود دارد یعنی با بهبود و ارتقاء سطح فرهنگ 

یادگیری، پیاده سازی مدیریت دانش تسهیل می گردد.
نیز  اعتماد  فرهنگ  كه  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های  دیگر 
زیرساخت مهم برای پیاده سازی مدیریت دانش می باشد. با توجه 
به درصد موافقت خبرگان پژوهش، می توان گفت این عامل نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار است. آزمون رابطه علی این شاخص 
نیز در سازمان دانشگاه علوم پزشكی آجا مورد تأیید قرار گرفت. 
یكسان  دانش  مدیریت  ابعاد  تمامی  برای  رابطه  میزان  چند  هر 
انتقال و خلق دانش از فرهنگ یادگیری و  نبود، به گونه ای كه 
اعتماد نسبت به سایر ابعاد بیشتر تأثیر می پذیرد. به نظر می رسد 
كه وقتی سطح اعتماد در روابط بین اعضا سازمان باال باشد افراد 
دارند.  جدید  ایده های  ایجاد  و  دانش  تبادل  به  بیشتری  تمایل 
 (Propst & پرابست  و  داونپورت  یافته های  با  تحقیق  این  نتایج 
(Davenport كه معتقدند فرهنگ اعتماد یكی از الزامات مدیریت 

 (Nonaka و همچنین پژوهش نوناكا و تاكئوچی )دانش است )1۰
(Takeuchi & مبنی بر اینكه فعالیت مبادله دانش می تواند از طریق 

اعتماد دو جانبه باعث خلق دانش شود )11( و نتایج تحقیق آبرام 

شكل3-مدلساختاریوضرایبپارامترهایبرآوردشدهاستانداردشده
)P: پیاده سازی، F: فرهنگ، S: ساختار، A: انگیزش، IT: فناوری اطالعات(

tشكل2-مدلساختاریوارزشهای
)P: پیاده سازی، F: فرهنگ، S: ساختار، A: انگیزش، IT: فناوری اطالعات(
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(Abrams) و همكاران كه نشان می دهد اعتماد دوجانبه موجود 

در سازمان تسهیل كننده حیاتی، تأثیرگذار و آشكار مبادله دانش 
فرهنگ  كه  داد  نشان  یافته ها  البته   .)1۲( دارد  سازگاری  است 

اعتماد بر تمامی ابعاد مدیریت دانش تأثیرگذار است.
سازمان های  در  متقابل  اعتماد  وجود  كه  گرفت  نتیجه  می توان 
زمانی  و  آشكار می كند  مؤثر  به گونه ای  را  دانش  تبادل  دولتی، 
كه ارتباط متقابل توأم با اعتماد بین اعضا سازمان جاری باشد، 
هر یك از كاركنان تمایل بیشتری به پیاده سازی مدیریت دانش 
خواهند داشت. همچنین یافته های پژوهش تأكید دارد كه روشن 
بودن و برآورده كردن انتظارات متقابل بین كاركنان و مدیران در 
ایجاد فرهنگ اعتماد مؤثر و تسهیل كننده فرایند مدیریت دانش 

تلقی می شود.
الگوی مفهومی مبین این مهم است كه فرهنگ همكاری زیرساختی 
مهم برای پیاده سازی مدیریت دانش تلقی می شود. اجرای آزمون 
روابط علی در سازمان تحت مطالعه نیز این ارتباط را تائید نمود. 
این مطلب با نتایج پژوهش لی و چوی (Choi & Lee) كه نشان 
داد فرهنگ همكاری یك زیرساخت مهم برای پیاده سازی مدیریت 
انتقال دانش را  برای  ایجاد فرهنگ موانع موجود  دانش است و 
حذف می كند همخوانی دارد )13(. نتیجه یافته های نشان داد كه 
فرهنگ همكاری در سازمان ها،  تفاوت های فردی بین اعضا سازمان 
را مشخص و به درک مشترک كمك و باعث تقویت ارتباطات در 
محیط سازمان می شود به گونه ای كه بدون یك درک مشترک 
اتفاق می افتد.  فعالیت خلق دانش خیلی كم  افراد سازمان  بین 
بدین ترتیب سومین عامل توانمند ساز و تسهیل كننده فرهنگ 
می توان  نهایی  مدل  مسیر  ضرایب  اساس  بر  كه  است  همكاری 
اذعان نمود كه 53% تغییرات پیاده سازی مدیریت دانش ناشی از 
این زیرساخت می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد كه فرهنگ 
همكاری یك زیرساخت مهم برای مدیریت دانش تلقی می شود. 
پیاده سازی  سوم  اولویت  عنوان  به  همكاری  فرهنگ  دادن  قرار 
مدیریت دانش حاكی از با اهمیت بودن این زیرساخت می باشد. 
ابعاد  برای تمامی  هرچند فرهنگ همكاری یك زیرساخت مهم 
مدیریت دانش تلقی می شود و لیكن تأثیر آن یكسان نمی باشد. 
به گونه ای كه بیشترین تأثیر این نوع فرهنگ بر انتقال و خلق 
دانش و كمترین آن بر ذخیره دانش است. بر این اساس می توان 

خلق  و  انتقال  در  آجا  پزشكی  علوم  دانشگاه  كه  گرفت  نتیجه 
دانش باید به طراحی مكانیزم های همكاری توجه بیشتری داشته 
باشد و درصدد تقویت آن باشد. نتایج به دست آمده هم راستا با 
نتایج به دست آمده از تحقیقات لی و همكاران كه در پژوهش 
نشان داد كه فرهنگ همكاری در سازمان ها،  تفاوت های فردی 
بین اعضا سازمان را مشخص و به درک مشترک كمك و باعث 
تقویت ارتباطات در محیط سازمان می شود به گونه ای كه بدون 
یك درک مشترک بین افراد سازمان فعالیت خلق دانش خیلی 
كم اتفاق می افتد این نتیجه با یافته های رساله تطابق دارد البته 
یافته های این پژوهش نشان داد كه فرهنگ همكاری زیرساخت 

تمامی ابعاد مدیریت دانش می باشد.
پیاده سازی مدیریت  الگوی مفهومی جهت  از دیگر شاخص های 
دانش فرهنگ قدرت می باشد، لیكن به نظر می رسد با توجه به 
درصد موافقت خبرگان برای تعیین این عامل به عنوان زیرساخت، 
یابی  مدل  یافته های  در  نتیجه  این  باشد.  داشته  اندكی  اهمیت 
معادالت ساختاری نیز تائید گردید، چه آنكه اثرات غیرمستقیم 
متغیر آشكار فرهنگ قدرت بر تمامی متغیرهای آشكار درونی مدل 
یعنی همان عوامل چهارگانه پیاده سازی مدیریت دانش معنی دار 
نبود. نتایج به دست آمده در پژوهش های داول )Davel( و همكاران 
كه اشاره به گرایش یا عدم گرایش سازمان ها به فرهنگ قدرت 
می تواند پیاده سازی مدیریت دانش را متأثر سازد )14( و همین 
طور نتایج هافستده )Hofstede( كه بر اساس مطالعات گسترده 
خود معتقد است فرهنگ جامعه ایران فرهنگ قدرت است، یكسان 

می باشد )15(.
یافته دیگر پژوهش در رابطه با ساختار سازمانی بود كه نتایج نشان 
داد كه ساختار سازمانی با پیاده سازی مدیریت دانش رابطه دارد. از 
دیدگاه خبرگان پژوهش در مرحله دلفی، دو متغیر ساختار یعنی 
رسمیت و عدم تمركز زیرساخت پیاده سازی مدیریت دانش تلقی 
شدند و لیكن میزان توافق در خصوص رسمیت سازمانی كم و 
در رابطه با عدم تمركز زیاد بود. نتایج یافته های حاصل از آزمون 
فرضیه ساختار سازمانی در سازمان تحت مطالعه نیز نشان داد كه 
ساختار سازمانی زیرساخت مهمی تلقی می شوند، لیكن این نتیجه 
برای متغیر رسمیت ضعیف نشان داده شده است. این نتیجه گویای 
این مطلب است كه هر چند سازمان دانشگاه علوم پزشكی آجا بر 
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پاسخگویی و كنترل تأكید دارند و اعمال فشار جهت پاسخگویی 
باعث پیروی از تعدادی قوانین و مقررات و الزامات گزارش دهی 
می شود، لیكن به منظور سازگاری با تغییرات محیطی و بهره مندی 
از تجارب و ایده های كاركنان باید به خالقیت و نوآوری پرداخته 
شود كه این موضوع باعث خواهد شد كه سازمان دانشگاه علوم 
پزشكی آجا برای خلق، انتقال و به كارگیری دانش ساختار انعطاف 
مطالعه  در  نمایند.  فراهم  دانش  مدیریت  تحقق  برای  را  پذیری 
پرتوسا (Pertusa) و همكاران )16( نیز این موضوع تائید شد به 
به  رسیدن  در  را  سازمان  كاركنان،  از  بهینه  استفاده  كه  نحوی 

پیاده سازی مدیریت دانش موفق تر می گرداند.
خبرگان پژوهش در مرحله دلفی در اولویت بندی زیر ساخت ها از 
بین هشت متغیر به شاخص رسمیت، اولویت هفتم را اختصاص 
دادند. در رابطه با ساختار عدم تمركز نیز  خبرگان پژوهش معتقدند 
بودند كه این عامل یكی از زیر ساخت های مدیریت دانش محسوب 
می شود و به این عامل رتبه پنجم را اختصاص دادند كه نشان 
از اهمیت نسبی این عامل می باشد. البته میزان تأثیرگذاری این 
شاخص ها برای تمامی ابعاد مدیریت دانش یكسان نبوده است به 
گونه ای كه ساختار عدم تمركز با انتقال دانش بیشترین رابطه و با 
ذخیره دانش كمترین رابطه را داشته است. یافته های پژوهش در 
سازمان دانشگاه علوم پزشكی آجا رابطه بین ساختار عدم تمركز 
و پیاده سازی مدیریت دانش را تائید كرد. این یافته ها نشان داد 
كه عدم تمركز و تفویض اختیار به سطوح پایین سازمان گردش 
ایده ها را تسهیل می كند و افزایش مشاركت بین كاركنان باعث 
می شود آنان در معرض تعداد بیشتری از عقاید، تجارب و ایده ها 
قرار گیرند كه این امر می تواند منجر به ایجاد ایده های خالق و 
 (Hurley نوآور و به كارگیری و انتقال دانش شود. هارلی و هالت
(Hult & نیز در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند كه عدم 

تمركز سازمانی می تواند به عنوان یكی از زیر ساخت های مهم در 
پیاده سازی مدیریت دانش باشد )1۷(. همچنین ایجاد مشاركت 
در فرآیند تصمیم گیری باعث می شود درک تصمیمات اخذ شده 
سهل تر گردد و ممكن است كه دانش ایجاد شده در سازمان از این 

طریق منجر به به كارگیری بهتر و كارآمدتر دانش شود.
نتیجه این تحقیق با یافته های OECD )18( همسو می باشد كه 
نشان داده است برای پیاده سازی مدیریت دانش،  نقش مدیران 

اجرایی در دانشگاه علوم پزشكی ارتش باید تغییر یابد و بیش از 
85 درصد سازمان های مورد مطالعه OECD، ساختار عدم تمركز 
قابلیت های  پایین سازمان و بهبود  و توزیع اختیارات به سطوح 
انسانی از طریق مسطح كردن سلسله مراتب هرمی و انعطاف در 
سازمان های بوروكراتیك برای ارتقاء و بهبود تسهیم دانش در سطح 
افقی را ضروری دانسته اند. دیگر نتایج OECD كه با یافته های این 
پژوهش سازگاری دارد این است كه ۷5 درصد سازمان های دولتی 
در چند سال گذشته به سمت عدم تمركز و اختیار بیشتر و سطوح 
سلسله مراتب كمتر و خلق شبكه های داخلی برای تسهیم دانش 
حركت كرده اند و بیش از ۷۰% سازمان ها در چند سال گذشته از 
میزان بروكراتیك بودن خود برای اجرای مدیریت دانش كاسته اند 

و به سمت ساختارهای عدم تمركز گرایش پیدا كرده اند )19(.
یافته های دیگر در رابطه با انگیزش نیروی انسانی به عنوان یك 
حاصل  نتایج  است.  دانش  مدیریت  پیاده سازی  برای  زیرساخت 
كننده  تسهیل  عامل  این  كه  داد  نشان  دلفی  تكنیك  اجرای  از 
پیاده سازی مدیریت دانش می باشد و در رتبه بندی بین عوامل 
هشت گانه به انگیزش نیروی انسانی رتبه 4 اختصاص یافت كه 
نمایانگر اهمیت این عامل زیرساختی می باشد. خبرگان هر دو نوع 
انگیزش درونی و بیرونی را مهم تلقی كردند هر چند به انگیزش 
پیاده سازی  با  انگیزش  رابطه  داشته اند.  بیشتری  تأكید  درونی 
مدیریت دانش در سازمان های مورد مطالعه نیز تائید شد. یافته های 
 (Gold & Malhotra) مالهوترا  و  گلد  یافته های  با  پ ژوهش  این 
همخوانی دارد )۲۰(. ایشان ایجاد انگیزش درونی و بیرونی را برای 
پیاده سازی مدیریت دانش یك زیرساخت تلقی كردند )۲1(. لذا، 
باید  می توان چنین نتیجه گرفت كه دانشگاه علوم پزشكی آجا 
ایجاد انگیزش درونی و بیرونی را برای پیاده سازی مدیریت دانش 

ضروری بداند.
خبرگان این پژوهش در رابطه با حمایت فناوری اطالعات به عنوان 
یك زیرساخت معتقد بودند كه این عامل تسهیل كننده می باشد و 
در رتبه بندی به آن عدد 6 اختصاص داده اند كه بیان كننده این 
مطلب است كه این عامل یك زیرساخت ضروری برای پیاده سازی 

مدیریت دانش می باشد.
تأثیر این زیرساخت بر ابعاد مدیریت دانش یكسان نبوده است به 
گونه ای كه بیشترین رابطه این زیرساخت با بعد انتقال دانش بوده 
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است كه این امر نشان می دهد كه سازمان دانشگاه علوم پزشكی 
آجا، در فرآیند انتقال باید از قابلیت های فناوری اطالعات بیشتر 
استفاده كنند. بدین لحاظ دانشگاه علوم پزشكی آجا، می توانند 
دانش پراكنده خود را از طریق فناوری اطالعات و سیستم های 
اطالعاتی یكپارچه كنند و آن را در تولید محصوالت و ارائه خدمات 
و فرآیندها به كار گیرند و در مرحله باالتر سازمان ها با شهروندان و 
ذینفعان پیوندهای اطالعاتی برقرار كنند. فناوری اطالعات می تواند 
در ایجاد فرآیندهای مدیریت دانش نقش حیاتی و تسهیل كنندگی 
داشته باشد. فناوری مناسب می تواند به طور قابل توجهی اثربخشی 
و كارایی فرایند مدیریت دانش را بهبود بخشد در این خصوص 
فناوری های كه به طور یكپارچه به صورت شبكه قابل استفاده است 
از ظرفیت بیشتری برای تقویت حوزه مدیریت دانش برخوردارند. 
در پژوهش های علوی و همكاران كه با یافته های پژوهش حاضر نیز 
مطابقت دارد لزوم یكپارچه سازی نظام های اطالعاتی، هماهنگی 

افراد برای آموزش فناوری اطالعات به صورت گروهی و استفاده 
از این ابزار كاربردی برای پیشبرد اهداف مدیریت دانش توصیه 

شده است )۲۲(.
نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد كه فرهنگ سازمانی، ساختار 
سازمانی، انگیزش نیروی انسانی و فناوری اطالعات، تأثیر ویژه ای 
در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان دانشگاه علوم پزشكی 

ارتش وجود دارد.
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Design and Implementation of Knowledge Management in the 
Structural Model Fit of AJA University of Medical Sciences

Khalaj. M1, *Zareiyan. A2

Abstract

Introduction: The Fourth Development Plan and Vision of the next 20 years, provided requirements and strategic 

plans, in accordance with the mission of development. Knowledge is a new title that refers to the present and near future. 

For this purpose, the increasing importance of integrated management of knowledge in organizations is felt more every 

day. The aim of this study was to design a model for the required infrastructure to implement knowledge management 

in AJA University of Medical Sciences.

Objective: The first plan was to implement knowledge management in the Islamic Republic of Iran University of 

Medical Sciences.

Materials and Methods: This study was a research of the structural equation modeling techniques on 110 people 

with bachelor degree or higher at AJA University of Medical Sciences during year 2013. The data was analyzed using 

the SPSS and LISREL software with Pearson correlation (Spearman) and structural equation modeling.

Results: The findings showed that organizational culture and organizational structure, technology, information and 

motivation are the necessary infrastructure for implementation of knowledge management. According to the findings, 

it seems that organizational culture (learning, trust and cooperation) has the greatest influence on the implementation 

of knowledge management, and culture had special potency. The structure of decentralization and organizational 

formalization, respectively, have a significant effect and have least impact on the implementation of knowledge 

management.

Discussion and Conclusion: According to the results of the proposed structure, this study could be a starting 

point for implementing knowledge management at the AJA University of Medical Sciences. According to the research 

findings, infrastructure knowledge management in organizations such as AJA University of Medical Sciences is based 

on organizational culture, organizational structure, information technology, motivation and strength, and culture, which 

if implemented could lead to the implementation of knowledge management in the educational organization.

Keywords: AJA University of Medical Science, Implementation, Knowledge Management, Pattern Design.

1- MSC in Business Management (Marketing Trends), Iran, Tehran, Islamic Azad University Science and Research, Faculty of Economics and 
Management, Commerce Department 

2- (*Corresponding Author) PhD in Nursing Education, Assistant Professor, Iran, Tehran, AJA University of Medical Sciences, Faculty of Nursing, 
Health Department. a.zareian@ajaums.ac.ir

Khalaj M, Zareiyan A. Design and Implementation of Knowledge Management in the Structural Model Fit of AJA University of Medical Sciences. 
Military Caring Sciences. 2016; 3(2). 69-79.
Submission: 21/04/2016 Accepted: 23/07/2016 Published:  20/09/2016

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
m

cs
.3

.2
.6

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

cs
.a

ja
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.mcs.3.2.69
http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-124-en.html
http://www.tcpdf.org

