بررسی تاثیر جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش
(مورد مطالعه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی)
یوسف

رمضانی*1

استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،مجتمع آموزش عالی گناباد ،گناباد ،ایران.

فاطمه شریعتی

کوهبنانی2

کارشناس ارشد ،مدیریت دولتی ،مؤسسه آموزش عالی عطار ،مشهد ،ایران.

چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی)
میباشد .روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمعآوری دادهها به صورت توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری
شامل تمامی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میباشند که تعداد آنها طبق استعالم از نیروی انسانی حدود 187
نفر میباشد که به صورت تمام شمار تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب گردیدند .ابزار اندازهگیری این پژوهش
پرسشنامه  41سوالی بود که روایی محتوا بر طبق نظر صاحبنظران و روایی سازه بر اساس تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مورد تاثید
قرار گرفت؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامهها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که به ترتیب برای متغیرهای
فرایندهای مدیریت دانش و جو مشارکتی برابر ( 0/92و  )0/84بدست آمد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها با فرض نرمال
بودن دادهها از تکنیک معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردید .نتایج حاصل بیانگر این بود که جو
مشارکتی و ابعاد آن (فرهنگ مشارکت در سازمان ،حمایت گروههای کاری ،نگرش کارکنان و نطارت مداوم) بر فرایندهای مدیریت
دانش در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثر مثبت و معناداری میگذارد.
واژگان کلیدی :جو سازمانی ،جو مشارکتی ،مدیریت دانش ،فرایندهای مدیریت دانش ،اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی.
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مقدمه

امروزه با تغییرات سررریع و پرشررتاب در فناوری و دانش ،عالوه بر پیچیدگی سررازمانها ،مدیریت سررازمانها نیز
پیچیدهتر شرده اسرت (تمل و ونهاوربک .)2020 ،1لذا مدیریت سرازمانها با شریوهها و روشهای سرنتی میسرر نیسرت؛ چرا که
مدیریت بر انسرانها که سررمایههای اصرلی سرازمانها را تشرکیل میدهند ،کار آسرانی نیسرت و رهبران سرازمانها ،به ویژه،
مسررالوالن منابع انسررانی ،باید دانش و مهارت الزم را برای این امر مهم کسررب کنند و به طور موثر آنها را به کار گیرند
(شراهعلیزاده .)1399 ،ضرع مدیران در مدیریت صرحید دانش در سرازمان عواقبی همچون عدم اولویتبندی و اسرتفاده از
انواع دانش ،عدم جذب افراد دانشری ،عدم پذیرش سریسرتم اطالعات مدیریت ،مخفی و سریاسری کردن اطالعات ،جدا شردن
کارشرناسران دانشری و زبده از سرازمان ،احتکار دانش به جای ازدیاد آن ،فراموشری موارد مهم و اسراسری ،اسرتفاده محدود از
دانشهرای موجود ،تولیرد خودکرار دانشهرای بیاهمیرت و بیربط ،کم توجهی بره مسرررتنرد بودن و ضررربط دانش بر محور
اسرتفاده کننده آن ،نبود سراختار مناسرب برای تسرهیم آن سریسرتم انگیزشری نامناسرب برای تسرهیم دانش و توسرعه آن ،در
اختیار نداشررتن مدیران از دانشهای حسرراس و کلیدی برای تصررمیمات مهم و اسررتراتژیک سررازمان و ضررع در ترجمه
هدفهای سررازمان به هدفهای دانشرری میتوان نام برد (عباسرری .)1399 ،همچنین همانطور که اشرراره شررد فقدان یک
سریسرتم مدیریت دانش کارا منجر به پنهانسرازی دانش و احتمال از دسرت رفتن بخش زیادی از سررمایه فکری در سرازمان
میشرود (ملیک و همکاران .)2018 ،2چرا که دانش موجود اگر پنهان شرود و به اشرتراگ گذاشرته نشرود ،در زمان و مکانی
دیگر نیز قابلیت بازیابی نخواهد داشررت .این امر احتماالز زیان اقتصررادی را نیز برای سررازمان در پی دارد چرا که سررازمان
ممکن اسرت به دلیل عدمآگاهی از دارا بودن دانش خاص و یا دسرترسری نداشرتن به آن مجبور به خریداری همان دانش از
خارج از شرود .به عالوه در صرورت عدم آگاهی در خصروص چگونگی مدیریت دانش موجود در سرازمان و عدم ثبت و انتشرار
آن ،فرصرت برای افراد سرودجو و ناشرران خصروصری در خارج از محیط سرازمان برای انتشرار آن فراهم میشرود .بنابراین یکی
از مسرائل اسراسری که امروزه سرازمانهای دولتی در کشرور با آن مواجه اسرت ،چگونگی فراهم آوردن فرهنگ تسرهیم و
اشرتراگ دانش و جلوگیری از پنهانسرازی دانش موجود بین کارکنان و مدیران میباشرد ،که با نگاهی عمیق میتوان این
مسائل را در بحث نظارت بر سیستم ادارات دولتی گنجاند (اربابزاده و همکاران.)1398 ،
جوکویچ و همکاران )2020( 3در پژوهش خود نشرران دادند که به هرحال ،فرهنگ تسررهیم دانش در سررازمان به
نگرش افرادی که این فرهنگ را ایجاد نمودهاند ،وابسرته اسرت .در صرورتی که کارکنان تمایلی به تقسریم دانش خویش با
دیگر اعضرای سرازمان نداشرته باشرند ،بسریار مشرکل خواهد بود که از طریق سریسرتم پاداشدهی یا الزامات قانونی ،فرهنگ
تسرهیم دانش را میان آنان گسرترش داد .ایجاد فرهنگ مشرارکت در تسرهیم و اشرتراگ دانش در سرازمان ،نیازمند ایجاد جو
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مثبت سرازمانی مبتنی بر مشرارکت مدیران و کارکنان در فرایند مدیریت تغییر اسرت .لذا جو سرازمانی دارای نقش کلیدی
در تغییر نگرشهای کارکنان و ایجاد موفقیتآمیز فرهنگ تسرهیم دانش و نهادینهسرازی مدیریت دانش در سرازمان هسرتند
(جوکویچ و همکاران.)2020 ،

با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش اداره کل راه و شرهرسرازی خراسران رضروی در نظر گرفته شرده اسرت ،بر
حسرب تجربه محقق یکی از مشرکالتی که کارکنان این اداره باالخب با شریوع ویروس کرونا با آن درگیر شرده اسرت بحث
چگونگی مدیریت و اشررتراگ دانش و مشررارکت و همکاری کارکنان از طریق دورکاری با یکدیگر اسررت .با شرریوع ویروس
کرونا ،این سازمان در جهت افزایش امنیت و سالمت کارکنان خود ،اقدام به دورکاری کارکنان در معرض خطر و همچنین
نوبتی کردن کارکنان این سرازمان برای حضرور در پسرتهای شرغلی خود کرده اسرت که این امر منجر به مشرکالتی همچون
عدم هماهنگی بین کارکنان ،تناقض در نقش شررغلی کارکنان ،ابهامات شررغلی فراوان به دلیل سرربکهای کاری متفاوت،
عردم آگراهی از دانش و اطالعرات بره یرک انردازه کره این خود براعرث کنردی در پیشررربرد رونرد کراری گردیرده اسرررت .همچنین
ضرع در سریسرتم مدیریت دانش در این اداره باعث سرردرگمی ارباب رجوع گردیده اسرت به طوری که گاهی اوقات باید
ارباب رجوع صبر کنند تا نوبت شغلی فرد مطلع نسبت به پرونده کاری خود شود .بر همین اساس با توجه به مشکالتی که
ذکر شرد سروال اصرلی که ذهن پژوهشرگر را به خود مشرغول سراخته اسرت این اسرت که آیا ایجاد جو مشرارکتی بر فرایند
مدیریت دانش در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری میگذارد؟
توسعه نظری ،مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
مدیریت دانش

1

دانش در دنیای کنونی یکی از مهمترین عناصر کسب مزیت رقابتی است و مزیت رقابتی یک سازمان ،از دانش
منحصربه فرد آن سرچشمه میگیرد (دالمارکو و همکاران .)2017 ،2دانش ،ابزاری بسیار مهم برای کاهش پیچیدگیهای
محیطی است و عامل مهمی است که به یک کارآفرین توان میدهد که خود را از رقبایش متمایز کند .دانش در حال حاضر
به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در دنیا مورد توجه قرار دارد .ارزش مدیریت دانش تنها زمانی ایجاد میشود که دانش در
سراسر سازمان به اشترا گ گذاشته شده و در جای مورد نیاز استفاده شود (لی .)2018 ،3مدیریت دانش به عنوان ابزاری
مهم که دانایی موجود را گردآوری میکند و نظم و پویایی میبخشد و در کل سازمان اشاعه میدهد ،اهمیت یافته است
(مارفو .)2016 ،4گولد و همکاران )2017( 5معتقد است مدیریت دانش و دانایی شامل فعالیتها و فرایندهایی سازمانی
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است که ترکیبی از ظرفیت پردازش سازمان در زمینه دادهها و اطالعات را با توانمندی سازمان در زمینه خالقیت و نوآوری
کارکنان ،جستجو میکند (گولد و همکاران .)2017 ،در عصر حاضر مدیریت دانش ،بخشی ضروری از فعالیتهای تجاری
سازمانهاست که با اهداف کوتاهمدت و بلندمدت آنها درهم تنیده شده و به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی مطرح
میشود .مدیریت دانش و ابعاد مختل آن برای مدتها ،موضوعِ مورد مناقشه بین محققان علوم مختل بوده است
(شاهعلیزاده اصل .)1399 ،مدیریت دانش فرآیند نظاممند کش  ،انتخاب ،سازماندهی ،تلخیب و ارائه اطالعات است ،به
گونهای که شناخت افراد را در حوزه مورد عالقهشان بهبود میبخشد .مدیریت دانش به سازمان کمک میکند تا از تجارب
خود شناخت و بینش به دست آورده و فعالیت خود ر ا بر کسب ،ذخیرهسازی و به کارگیری دانش متمرکز نمایند تا بتوانند

در حل مشکالت ،آموزش پویا ،برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری از این دانش بهرهمند گردند (جهانگیری و همکاران،
.)1399
تعاریف مدیریت دانش

در جدول شماره ( )1به برخی از تعاری مدیریت دانش به اختصار توضید داده شده است:
جدول  :1خالصهای از تعاریف مرتبط با مفهوم مدیریت دانش (محقق ساخته)
ردیف

صاحبنظران و سال
1

تعریف

1

اوده و آیاوو ()2020

مدیریت دانش به معنی ردیابی و ایجاد جریان دانش درون سازمان و کسب اطمینان از اینکه این دانش
به طور موثر منافع بلندمدت سازمان را تضمین کند.

2

آدینات و عبدالتفاح
()2019

2

مدیریت دانش به معنی توانایی سررازمان در توسررعه ایدههای جدید و حفظ نگهداری آن جهت کاربرد
برای ایجاد راه حلهای مفید و کاربردی در سازمان است.
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سوسا و روکا)2019( 3

مدیریت دانش به معنی ایجاد شررایط مناشرب که در آن افراد بتوانن به راحتی دانش خود را ایجاد و به
اشتراگ بگذارند و سازمان ان دانش را حمایت و نگهداری کند.

4

بالافکن و همکاران
()2018

مدیریت دانش به مفهوم مدیریت رسرمی دانش برای تسرهیل خلق ،دسرتیابی و اسرتفاده مجدد دانش
بوده که عموماز با استفاده از فناوریهای پیشرفته میباشد
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گولد و همکاران)2017( 4

معتقد اسرت مدیریت دانش و دانایی شرامل فعالیتها و فرایندهایی سرازمانی اسرت که ترکیبی از ظرفیت
پردازش سرررازمران در زمینره دادههرا و اطالعرات را برا توانمنردی سرررازمران در زمینره خالقیرت و نوآوری
کارکنان ،جستجو میکند.
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نهاوندی و همکاران
()2011

مدیریت دانش عبارتاسرتاز یک اسرتراتژی باهدف در اختیار گذاشرتن دانش صرحید به فرد مناسب در
زمان مناسب
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میلر و النگدون)2004( 1

مدیریت دانش را بهعنوان تأکیدی بر انجام کارهای درسرت بهجای انجام درسرتکارها تعری کرده و
آن را چارچوبی در نظر گرفتهاند که در آن کلیه فرآیندهای سازمان بر پایه مدیریت دانش میباشد.

طبقهبندی انواع دانش

برای درگ بهتر طبقهبندی مفهوم مدیریت دانش ابتدا به تعری واژههای داده ،2اطالعات 3و دانش 4میپردازیم:
لیبوویتز )2005( 5مفاهیم داده –اطالعات -دانش و فرآیندهای سازمانی را در یک مدل نمایش داده که بر اساس آن داده
به اطالعات کاربردی تبدیلشده و اطالعات به دانش منجر میشود و پسازآن دانش برای بهبود فرآیندهای فردی و سازمانی
استفاده میگردد (رسولی و همکاران .)1396 ،بر اساس تعری بارنی )1999( 6دادهها همان اعداد خام ،اشکال بدون زمینه
و تفسیر ،نمودارها و سمبلهایی از واقعیتهای عینی هستند که بهتنهایی معنیدار نمیباشند .اطالعات از معنا دادن به

دادهها ایجاد میشوند .دانش همان اطالعاتی است که بهطور مرتبط معنیدار بوده و قابلاجرا میباشد (عاملریاضتکش و
همکاران .)1395 ،بر طبق نظر اکثر پژوهشگران ،چهار نوع دانش وجود دارد:
➢ دانش نیروی انسانی :دانش که در مغز اعضای سازمان وجود دارد.
➢ دانش مکانیزه :دانشی که حامل وظای ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشین است.
➢ دانش مستند :که به شکل بایگانی ،کتاب ،سند ،دفتر کل ،دستورات و نمودارها و  ...ذخیره میشود.
➢ دانش خودکار (اتوماتیك):که به طور الکترونیکی ذخیره شده و به وسیله برنامههای رایانهای که وظای خاص
را پشتیبانی میکند قابل دسترسی است (بالافکن و همکاران.)1397 ،
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شکل  .1انواع دانش (روحی و همکاران)1394 ،

یکی از معروفترین طبقهبندیها از دانش توسط نوناکا )2001( 1انجام گرفته است که دانش را به دو نوع ضمنی
و صرید تصور میکنند .دانش ضمنی معموالز در قلمرو دانش شخصی ،شناختی و تجربی قرار میگیرد .در حالی که دانش
صرید بیشتر به دانشی اطالق میگردد که جنبه عینیتر ،عقالنیتر و فنیتر دارد (دادهها ،خط مشیها ،روشها ،نرم افزارها،
اسناد و  .)...دانش صرید به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است .پوالنی )1996( 2در تمایزگذاری
میان دو نوع دانش میگوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژهها دشوار است .فنآوری اطالعات به طور سنتی روی استفاده
از دانش صرید متمرکز شده است .با این حال سازمانها اکنون دریافتهاند که برای انجام موثر کارهایشان نیازمند یکپارچه
کردن هر دو نوع دانش هستند .از این رو در حال ایجاد روشهای حاضر به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صرید
هستند که میتواند تدوین شود و بنابراین دیگران میتوانند آن را ثبت و ذخیره نمایند و اینست هدف مدیریت دانش،
تبدیل دانش ضمنی به دانش صرید و انتشار موثر آن ،این مفهوم قدرتمند به ایجاد روشها ،ابزارها و کاربردهای مدیریت
دانش کمک کرده است .مکلوپ 3دانش را به شرح زیر طبقهبندی میکند:
•

دانش عملی :این دانش که در کار ،تصمیمات و اقدامات افراد مؤثر است ،دانش حرفهای ،تجاری ،کاری ،یا سیاسی
نیز نامیده میشود.

•

دانش فکری :دانش فکری ،کنجکاوی فکری افراد را برطرف میسازد و با درگ مسائل موجود و ارزشهای فرهنگی
به دست میآید.

•

دانش سرگرمی و گفتگوی معمولی :این نوع دانش ،نقطه مقابل دانش فکری است و کنجکاویهای غیرمطلوب
انسانی ،مانند تفریحات ،شایعات محلی و غیره را برآورده میسازد.

•

دانش معنوی :به دانش مذهبی انسان در مورد خدا و شیوههای سعادت و رستگاری مربوط است.
1

Nonaka
Polanyi
3
McLoop
2
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•

دانش ناخواسته :خارج از تمایالت فرد است و معموالز به شکل تصادفی و بدون هدف به دست میآید (پروانه و

همکاران.)1393 ،
تقسیمبندیهای دیگری نیز در این راستا صورت گرفته است .از جمله ،تقسیمبندی رابکراس و لوید برد است که
پنج نوع دانش را در سازمانها شناسایی کردهاند:
1

❖ نوع اول دانش ضمنی و آشکاری که از طریق تجارب روزمره در هر شغلی بدست میآید و در بیشتر مواقع از
طریق تعامالت اجتماعی با دیگر کارکنان اشاعه مییابد.
❖ نوع دوم دانش سازمانی ،دانش ضمنی و آشکاری است که در گروههای کار اشاعه مییابد.
❖ نوع سوم ،این که سازمانها میتوانند از دانش آشکاری که برای دسترسپذیری نظامیافته و مستندشده ،برای
خلق مخازن دانش بهره ببرند .این مخازن اغلب انبارهای داده یا مراکز داده نامیده میشوند.
❖ نوع چهارم ،فرایندهای سازمان هستند که فی نفسه ،مقدار زیادی دانش را در خود جای دادهاند.
❖ نوع پنجم ،دانش جای گرفته در تولیدات و خدمات مورد نظر است (قشقایی.)1396 ،
فرآیند مدیریت دانش

مدیریت دانش از یک فرایند چند مرحلهای پیروی میکند؛ یعنی این که دانش آفرینی سازمان دارای مراحلی است
که شناسایی هر یک از آنها در درگ مدیریت دانش مفید میباشد (عسگریان .)1394 ،این مراحل به شرح شکل شماره 2
بوده و به چرخه حیات مدیریت دانش معروف است:

Rabkeras & Loid
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1

خلق
کاربرد
دانش

سازماندهی

توزیع

ذخیره

شکل  .2فرایند مدیریت دانش (قشقایی)1396 ،

موضوعی که وجود دارد این است که در هر یک از مراحل چرخه حیات مدیریت دانش ،عواملی وجود دارد که
اجرای هر یک از مراحل را ممکن میسازد .برای مثال در سازماندهی و ذخیره دانش ،تکنولوژی اطالعات نقش اصلی را
بازی میکند یا در بحث تسهیم دانش ،منابع انسانی نقش مهمی ایفا مینماید و با خلق اعتماد میان افراد ،تسهیم دانش
صورت میگیرد .به طور کلی مدیریت دانش دارای هشت عامل اساسی است که چرخه آن را تحت تاثیر قرار میدهد:
-

تشخیص دانش :داشتن تصویر روشنی از محیط درونی و بیرونی سازمان و تحلیل آنها منجر به تشخیب
دانش میشود .شفافیت درونی و برونی دانش با ارائه تصویری از مهارتها ،اطالعات ،منابع ،دروندادها و عوامل
مرتبط با یک سازمان بدست میآید.

-

خلق دانش :بدست آوردن دانشها و مهارتهایی که در حال حاضر در اختیار نیست و از طریق ارتباط با
مشتریان و حرفهگران بیرون از سازمان کسب میشود.

-

بسط دانش :ساختن تخصبها ،مهارتها ،تولیدات ،ایدهها ،خالقیتها و فرایندهای بهتر ،جدیدتر و کارامدتر،
بسط دانش نامیده میشود .به عنوان مثال ،بخش تحقیق و توسعه سازمانها یا بخشهای اتاق فکر در
دانشگاهها به بسط دانش میپردازند.

-

تسهیم دانش :انتقال دانش به محل های مناسب و افراد معین مهم است .این کار از طریق شناسایی دانش
خاص که به تخصبها ،تقسیم کارها و مسالولیتهای افراد مربوط است انجام میگیرد .تسهیم دانش باید به
گونهای باشد که با کار فرد سنخیت داشته باشد.

-

بهرهگیری از دانش :بکارگیری دانش در فعالیتهای امروزه سازمان و استفاده اثربخش و کارامد از دانش
موجود برای حل مشکالت سازمان ،بهره گیری از دانش است.
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-

حفظ و نگهداری دانش :باید از همه اطالعات ،دانشها ،تجارب و تخصبهای با ارزش سازمان که جزء
ذخایر سازمان هستند ،استفاده شود .سپس باید فرایندهای گزینش ،ذخیرهسازی و بهروز کردن دانشها با
مدیریت خاصی سازماندهی و در پایگاه داده و حافظه سازمان نگهداری شود.

-

اهداف دانش :اهداف ،تعیین کننده جهتگیری مدیریت دانش است .اهداف دانش میگوید که چه
مهارتهایی و به چه میزان باید توسعه یابند .اهداف دانش ممکن است از اهداف تجویزی و راهبردی تشکیل
شده باشند و هر دو به اهداف عملیاتی تبدیل گردند.

-

ارزیابی دانش :دانشهای تجویزی ،راهبردی و عملیاتی باید با روشهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند.
در هر حال میزان موفقیت فرایند یادگیری ،از شناسایی تا نگهداری دانش باید اندازهگیری شود (قشقایی،
.)1396

زیرساختهای مدیریت دانش

زیرساختهای مدیریت دانش برای تقویت فرایندهای مدیریت دانش در داخل سازمان در نظر گرفته میشود
(آبولوش و همکاران .)2018 ،زیرساختهای مدیریت دانش به عنوان مکانیسمهایی برای توسعه دانش در سازمان تعری
میشود که روند ایجاد و تولید دانش را تحریک میکند (عباسی و همکاران .)1399 ،ایجاد زیرساخت مدیریت دانش ،ساز
و کاری است که به واسطه آن ،سازمانها اداره میشوند و دانش مدیران و کارکنان در بخشهای مختل به شکل اثربخشی
تسهیم میگردد .زیرساخت دانش موجب به حداکثررسانی کارایی فرایندهای الزم دانش ،استفاده کارآمدتر از نرم افزارها و
سخت افزارهای فناوری ،ایجاد و اشتراگ دانش با هدف ورود دانش به فرایندهای کاری سازمان است (مشتاق .)1400 ،زیر
ساخت دانش ،ساز و کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت کرده و افراد در بخش های مختل  ،دانش خود
را از طریق این زیر ساخت تسهیم می کنند ،بطوریکه اعضا بتوانند از آن دانش به طور کامالز اثر بخش استفاده کنند .این
زیر ساخت باعث می شود فرآیندهای ضروری دانش با حداکثر کارایی صورت گرفته ،از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم
افزارکارآمدتر استفاده شده و خلق ،تسهیم و بکارگیری دانش انجام پذیرد .هدف اصلی این زیر ساخت ،چیزی جز جریان
دادن دانش در رگ های فرآیندهای کاری سازمان نیست (جامی و همکاران.)1398 ،
بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش ،تبدیل دانش که به عنوان خمیر مایه مدیریت دانش محسوب میشود ،از حالت
نهان به عیان و فردی به جمعی و بالعکس تبدیل شده است .هر گونه مطالعه در مورد مدیریت دانش سازمانها بایستی این
تبدیل را به عنوان یک اصل قرار دهد ،زیرا تنها در صورتی خلق دانش جدید امکانپذیر است که تبدیل و انتقال دانش
موجود انجام شود .عوامل زیرساختی (منابع انسانی ،فرایندهای سازمانی و فناوریهای مناسب اطالعات و ارتباطات به عنوان
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پوشش دهنده و زمینه ساز رشد هسته مذکور مورد توجه قرار گرفته است .همچنین ،مؤلفه های راهبرد سازمانی ،فرهنگ
سازمانی و تأمین مالی به عنوان الیه سوم زیرساختی در نظر گرفته شده است که در تعامل مداوم با یکدیگر بر سایر عوامل
زیرساختی نیز احاطه دارد (زندیان و زادولی .)1398 ،در زیر انواع زیرساختهای مدیریت دانش اشاره شده است:
-

زیر ساخت فرهنگی :فرهنگ یکی از عوامل مکرر مورد اشاره در تسهیم دانش است .فرهنگ به عنوان قلب
دانشگاه دانش محور موفق محسوب میشود .در این راستا یکی از مهمترین قدمها این است که فرهنگ و
نگرش مجموعه و تک تک اعضای دانشگاه نسبت به اشتراگ و تسهیم دانش تغییر یابد و این فرهنگ (تسهیم
دانش) نهادینه و درگ شود .این کار مستلزم تصحید درگ نادرست کارکنان از مدیریت دانش و آشناسازی
آنان با مزایای تسهیم دانش در سازمان است .در مدیریت دانش ،تأکید بیش از حد بر عملکرد فردی ،منجر

به کاهش تمایل کارکنان به تسهیم دانش با دیگران می شود .در این حالت ،فعالیتهای مبتنی برا تسهیم دانش
متوق میگردد .زیرا افراد به دلیل ترس از دست دادن قدرت و جایگاهای که بواسطهی دانش خود بدست
آوردهاند در تسهیم دانش خود با دیگران بیمیلی نشان میدهند و احتماال از اینکه دانش خود را در اختیار دیگران
قرار داداند ولی پاداش به آنها تعلق نگرفته احساس ناخشنودی میکنند (جامی و همکاران.)1398 ،
-

زیرساخت فنی و حرفهای (فناوری اطالعات) :فناوری های نوین می توانند یکپارچگی دانش پراکنده را
آسان کنند و به انجام بیشترین اعمال در کوتاهترین زمان بیانجامند .بسیاری از سازمان هایی که به دنبال افزایش
تسهیم دانش هستند ،پایگاههای دانش یا مراکز ذخیره سازی دانش را ایجاد می کنند؛ جایی که کارکنان تجارب
شان را به صورت الکترونیکی تسهیم میکنند به گونهای که کارکنان دیگر بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
فن آوری اطالعات به عنوان یک عامل حیاتی توانمندساز از طریق افزایش سرعت و کاهش هزینه های ناشی از
زمان و بعد مسافت ،تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تسهیم دانش دارد .فنآوری اطالعات در مالکیت و مدیریت
دانش از طریق خلق ،ازدیاد و اداره ی دانش نقش بسزایی داشته ،سازمانها می توانند با یکپارچه سازی دانش
پراکنده ،بیشترین فعالیت ها را در کوتاه ترین زمان و تسهیل شده به انجام برسانند .و از طریق بسترهای مبتنی
بر فن آوری اطالعات مانند اینترنت ،اکسترانت ،پورتال و گروه های نرم افزاری عالوه بر ذخیره سازی دانش
موجود در ذهن تک تک پرسنل برای استفادهی کارکنان در مواقع ضرورت در تسهیم دانش ،آن را مورد
بهرهبرداری قرار دهند .بنابراین از ابزارهای مهم پیادهسازی مدیریت دانش ،استفاده از فنآوری اطالعات است
(قشقایی و همکاران.)1398 ،
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-

زیرساخت مدیریتی :الزمه ی اجرای موفق هر پروژه ،پشتیبانی کامل و همه جانبهی مدیریت از آن است.
قابلیت با توانمندی مدیریت دانش به توانایی انتقال و بکارگیری منابع دانش همراه با دیگر منابع و قابلیتهای
سازمان جهت توانمندسازی و ارتقای فعالیتهای مدیریت دانش اشاره میکنند و دارای تأثیر بر مزیت رقابتی و
اثربخشی سازمانی است .مدیریت دانش نیازمند رهبری اثربخش است .به عبارت دیگر الزمهی تحقق مدیریت
دانش در سازمانها ،پیشرو بودن رهبران آن است .تا بتوانند با نفوذ در پیکرهی سازمان بر همه فرایندها ،کارکردها
و فرهنگ و ارزشها تأثیر گذاشته و اعضاء را در همه سطوح و بخشها با خود همراه سازند و با تخصیب منابع
مالی مناسب و استفاده از درآمدهای بالقوهی تولید شده از مدیریت دانش ،در جهت رشد دانش سازمانی تالش
کنند و با تبین اهداف مدیریت دانش برای کارکنان و نزدیک کردن آنان به یکدیگر ،تدوین استراتژیهای کالن
دانشگاه بر مبنای دانش ،تسهیل کردن راههای انتقال ،فراهم ساختن دسترسی به هوش سازمانی در تمام ابعاد
دانشگاه و ایجاد جو اعتماد و اطمینان ،عملکرد مطلوبی در تحقق مدیریت دانش داشته باشند .هدف مدیریت
دانش ،خلق  ،گردآوری ،و تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی است .پیادهسازی مؤثر مدیریت دانش ،مستلزم
حمایت همه جانبهی مدیران سازمانها و اعمال تغییراتی در فرهنگ و ارزشهای سازمان ،ساختار سازمانی،
سیستم پاداشدهی ...،و حرکت تدریجی (نه ناگهانی) به سمت اهداف آن می باشد .مدیریت موفق دانش ،بسیاری
از عناصر سازمانی را به هم پیوند میدهد که شامل فنآوری ،فعالیتهای منابع انسانی ،ساختار سازمانی و فرهنگ

است تا اطمینان ایجاد شود که دانش مناسب به افراد در سازمان رسیده است و در نهایت ،فعالیتهای آغازین
مدیریت دانش را تسهیل کند (بالافکن و همکاران.)1397 ،
جو مشارکتی

1

"جو" و "مشارکت" از جمله مقولههایی هستند که طی چند دهه اخیر توجه صاحبنظران و عالقه مندان به رفتار
فردی ،گروهی و سازمانی را به خود جلب کردهاند (حاملی و همکاران .)۱۳۹۹ ،جو یعنی ادراگ رسمی و غیر رسمی از
سیاستها ،اعمال و رویههای سازمانی که میتواند بر متغیرهای دیگر سازمانی اثر بگذارد .جو سازمانی را میتوان با ادراگ
کارکنان و توصی آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجید .مجموعهای از ویژگیهای قابل توصی یک سازمان میدانند
که در طول یک مقطع زمانی ،نسبتا پایدار میماند (جو کویچ و همکاران .)۲۰۲۰ ،این ویژگیها ضمن آن که بر رفتارهای
کارکنان در درون سازمان اثر میگذارد ،میتواند یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز کند .جو سازمانی کیفیتی نسبی و
پایدار از محیط داخل سازمان است که کارکنان آن را تجربه میکنند و بر رفتارشان اثر میگذارد (صالحی کرد آبادی و
Collaborative Organizational Climate
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1

همکاران .)۱۳۹۵ ،جو مشارکتی یکی از مهمترین مسائل مربوط به محیط سازمانی است که ارتباط مستقیم با رفتار کارکنان
دارد (بربرو گلو .)۲۰۱۸ ،1جو مشارکتی تظاهر فعلی ارزشهای فرهنگی ،سازماندهی بیشتر و ریشه دارتر و انتزاعیتر است
و میتواند در ارتباط با روابط بین فردی و معانی (مفاهیم) باشد که نتایج فراوانی را بیان میکنند .به این ترتیب ،جو
مشارکتی به ویژگیهای اجتماعی اشاره میکند که قابل مشاهده و درگ است و باعث میشود اعضای سازمان احساس
انگیزه برای تعامل و خدمت در این محیط را داشته باشند (کیرلیو و همکاران .)۲۰۱۸ ،2جو مشارکتی فضایی است که در
آن افرادی که مشکل مشابهی را درگ میکنند و میتوانند به طور سازنده تفاوتها را کش کرده و راهحلهایی فراتر از
دیدگاه محدود خود جستجو کنند .جو مشارکتی به عنوان یکی از جنبههای فضای کلی سازمان به عناصر مشترگ فرهنگ
سازمانی اشاره دارد که اعضای سازمان را برای به اشتراگ گذاشتن دانش خود الهام میبخشد .نویسندگان تأیید میکنند
که جو مشارکتی بسیار به حمایت سرپرست و همکاری اعضای تیم برای به اشتراگ گذاری دانش وابسته است (جو کویچ
و همکاران.)۲۰۲۰ ،
تعاریف جو مشارکتی

در جدول شماره ( )2به برخی از تعاری صاحبنظران درخصوص مفهوم جو مشارکتی اشاره شده است:
جدول  .2خالصهای از تعاریف مرتبط با مفهوم جو مشارکتی (محقق ساخته)
ردیف

صاحبنظران و سال

تعریف

1

جوکویچ و همکاران
()2020

جو مشرارکتی شرامل در مشرترکی از هنجارها  ،باورها و باورهای سرازمانی در راسرتای کمک به یکدیگر
است.

2

جلدانی و همکاران
()2020

جو مشارکتی در سازمان به معنای ایجاد یک رویکرد «یک به یک» برای تسهیل یادگیری فردی و تغییر
رفتار فردی است.

3

3

آلدرین و اوتاما
()2019

4

وو)2017( 4

5

کوکس و همکاران
()2016

7

رضائی و همکاران
()2015

جو مشررارکتی در سررازمان در واقع ایجاد فضررایی اسررت که بین مربیان و افرادی که مربی آنان در گیر
است ،کمک میکند.
جو مشارکتی در سازمان روشی است برای بهبود عملکرد از طریق بهبود روابط بین مافوق و زیردست.
5

جو مشررارکتی در سررازمان یعنی فرایند همراهی و حمایت مسررتمر در جهت اسررتوار ماندن در اهداف و
مقاصررد خود و به عبارتی سررادهتر هنر تسررهیل کردن انجام فعالیتها ،مراحل یادگیری و از همه مهمتر
پیشرفت فرد است که به طور مداوم بر پیشرفت و رشد کارکنان تمرکز دارد.
جو مشارکتی در سازمان یک رابطه شخصی است که در آن کارکنان به همکار کمتجربه در زمینه شغلی
یاری میرساند تا در حیطه شغلی خود رشد کند .این حمایت میتواند رسمی یا غیررسمی باشد.

1

Berberoglu
Kirilo et al
3
Aldrin & Utama
4
Woo
5
Cox et al.
2
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1

8

باتی و همکاران
()2014

9

آگراوال و همکاران
()2009

جو مشارکتی در سازمان نوعی رابطه تعاملی است که به افراد در زمینه شناسایی ،هدایت و تحقق اهداف
شررخصرری و شررغلی ،سررریعتر ازآنچه خود قادر به انجام آن هسررتند کمک میکند و عالوه برافزایش
مهارتهای ارتباطی ،حل مسررالله ،کار گروهی و ارتقای توانمندیهای فردی به توسررعه شررایسررتگیهای
اصلی شغل نیز میانجامد.
2

جو مشررارکتی در سررازمان به نوعی ،رابطه حمایتی اسررت که مربی زمینه را جهت موفقیت طرف مقابل
خود متعهد میشرود .و هر فرد متخصرب و توانمندی با کسرب آموزشهای الزم در این زمینه میتواند به
یک مربی تبدیل گردد.

انواع مشارکت

در یک طبقهبندی ،انواع مشارکت به صورت زیر تقسیم شده است:
مشارکت ابزاری :در این نوع مشارکت کارکنان بصورت یک ابزار مالحظه میشوند .این نگرش بدون توجه به
مبانی انسانی و فرهنگی افراد ،صرفاز به انسان با دیدی اقتصادی و مادی توجه میکند.
مشارکت تحمیل شده :این نوع مشارکت که توسط افراد نخبه در سطوح سازمانی توسط مدیران ارشد هدایت
میشود به صورت برنامهریزی شده و هدایت شده افراد را در اداره امور سهیم میسازد.
مشارکت توسعهای :این نوع مشارکت فرایندی است :اجتماعی ،یکپارچه ،جامع ،پویا ،همبسته ،مکمل ،چند
بعدی و چند فرهنگی؛ به عبارت دیگر ،مشارکت توسعهای خواهان مشارکت همه افراد در سازماندهی جامعه است.
در مشارکت توسعهای به نیازهای عالیه انسانی توجه میشود (سعادت و باقری.)1399 ،
ابعاد موثر در ایجاد جو مشارکتی

✓ فرهنگ سازمانی مشارکتی :در این فرهنگی از اعضای سازمان خواسته می شود در امور مشارکت کنند تا
سازمان بتواند از عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر بر آید .در این فرهنگ به نیازهای کاری کارکنان
توجه میشود و همین امر موجب عملکرد عالی سازمان خواهد شد (اوئرهامر وهال.)2013 ،3
✓ نگرش کارکنان به مشارکت :چگونگی نگریستن انسان به اطراف گاه ،روشن و امیدبخش و گاه تیره و دل آزار
است .موفقیت و خوشبختی یک انسان براساس رفتار و کردار نیک او شکل میگیرد و کردار نیکی بر مبنای پندار
نیک استوار است .نگرش انسان میتواند سبب باال رفتن یا فرو افتادن او شود .در بسیاری مواقع فرق بین موفقیت
و شکست نوع نگرش است .نگرشها یک جزء ضروری و مکمل دنیای کار هستند .مدیران بیان میدارند که کار
کنانی که نگرشهای منفی دارند ،درباره آن با دیگران صحبت میکنند و قضاوتهای منفی را در سازمان نزد
دیگران گسترش میدهند .در بسیاری موارد عملکرد ضعی به نگرشهای منفی ربط داده میشود و به کاهش
1

Beattie et al.
Agarwal et al.
3
Auernhammer & Hall
2
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انگیزش ،کاهش بازخورد عملکرد ،عدم اعتماد در مدیریت و یا مسائل دیگری منجر میشود (یعقوبی و همکاران،
.)۱۳۹۷
✓ حمایت از گروه های کاری :کارکنان حمایت گروهی ادارگ شده را به عنوان نوعی مکانیسم کنار آمدن محسوب
میکنند .به عبارت دیگر حمایت فراهم شده توسط همکاران به معنی همیاری و کمک به یکدیگر تعری میشود
(جو کویچ و همکاران.)۲۰۲۰ ،
✓ نظارت مداوم :نظارت مداوم ناظران به معنی ارزیابی مداوم ناظران و سرپرستان نسبت به مراودات در سازمان و
ارتباطات بین کارکنان تعری میشود (جو کویچ و همکاران.)۲۰۲۰ ،
جو مشارکتی
فرهنگ سازمانی مشارکتی

نگرش کارکنان به مشارکت

حمایت از گروههای کاری

جو نظارت مداوم

شکل  .3ابعاد جو مشارکتی در سازمان (جو کویچ و همکاران.)۲۰۲۰ ،

ارتباط بین متغیرهای پژوهش

در واقع مشارکت یک نیاز فطری و ذاتی انسان است .مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان بوده و
امروزه نیز در سازمانهای موفق ،کارکنان در تصمیمگیریهای مرتبط با کار خودشان ،مشارکت میکنند .بر طبق نظر
میالنی و همکاران ( )۱۳۹۸نقش مشاکت در سازمانها ،به طور روز افزون در چند دهه گذشته اهمیت یافته است .مشارکت
یکی از ابعاد جو سازمانی میباشد .همچنین بر طبق نظر جوکوویچ و همکاران ( .)۲۰۲۰تاکید اصلی جو مشارکتی بر دخالت
دادن و مشارکت دادن افراد در کارها و توجه به انتظارات در حال تغییر و تحول شتابنده محیط برون سازمانی است.
همچنین بر طریق نظر سعادت و باقری ( )1399هدف سازمان در این حالت پاسخگویی سریع به محیط و افزایش بازدهی
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است .از نظر جو مشارکتی دخالت دادن کارکنان در فعالیتهای سازمان آفریننده حس مسالولیت و تعلق در آنهاست و به
نحو فزایندهای موجب افزایش تعهد افراد نسبت به هدفها و پذیرش مسالولیتهای سازمان میشود و با ایجاد فضای مشارکت
سازمانی میتوان مدیریت مبتنی بر دانایی و دانش را ترویج نمود .بر طبق نظر رشید علی پور و همکاران ( )۱۳۹۸با بررسی
و تحلیل اهمیت و ویژگیهای دانش در حیطه عملکرد سازمانها نیز ،میتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات
روز آمد ،برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است .به خصوص اگر روند تغییر و تحوالت
دانش در جوامع معاصر به دقت مورد ارزیابی واقع شود .این نتیجه مهم حاصل میشود که جامعه فراصنعتی امروز ،جامعهای
اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوریهای نیرو افزار جای خود را به فناوریهای دانش افزار میدهند .بنابراین مدیریت
سازمانها باید با تکیه بر دانش برتر ،امکان اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر
دانش را پیدا کنند بر همین اساس سازمانها معموال برای افزایش مشتری و منابع خود ،تالش بیشتری برای ساختن
ساختارهای موثر در مدیریت دانش برای توسعه افراد و داراییهای اجتماعی انجام میدهند و خود را برای کارایی و
انعطافپذیری بیشتر در برابر خواستههای اعضاء آماده میکنند .از این رو ،فرآیند ایجاد ،ذخیره ،به اشتراگگذاری و استفاده
از دانش از آنجا که ابزاری اساسی برای اهرم عملکرد سازمان و ارائه مزیت های رقابتی به سازمانها است ،مورد توجه
بیشتری قرار میگیرد .اهمیت مدیریت دانش برای سازمانها واضد است و مشارکت آن به سوی ارائه خدمات و تولید ،بدین
ترتیب که بهبوددهنده عملکرد سازمانی است کلید رقابتپذیری سازمان است.
مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 :H1فرهنگ سازمانی مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.
 :H2نگرش کارکنان به مشارکت بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.
 :H3حمایت از گروههای کاری بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.
 :H4نظارت مداوم بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

فرهنگ سازمانی مشارکتی

نگرش کارکنان به مشارکت
فرایند مدیریت دانش
حمایت از گروههای کاری

15
نظارت مداوم

جو مشارکتی

شکل  .4مدل مفهومی پژوهش بر گرفته شده از پژوهش جوکویچ و همکاران ()2020

روششناسی تحقیق

پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع پژوهشهای توصیفی  -پیمایشی است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک شهر در شهر مشهد تشکیل میدهند .جامعه آماری مورد بررسی در
این پژوهش تمامی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میباشد که طبق استعالم از نیروی انسانی این سازمان
تعداد آنها حدود  187نفر است .به منظور نمونهگیری از روش سرشماری (تمام شمار) استفاده خواهد شد و تمامی 187
نفر به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب خواهند شد .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه میباشد؛ که این
پرسشنامه شامل دو بخش است .بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالتی در خصوص مسائل جمعیتشناختی از جمله جنسیت،
سطد تحصیالت ،سن و سابقه خدمت است؛ بخش دوم از چندین پرسشنامه به شرح زیر تشکیل شده است ،استفاده
میگردد:
پرسشنامه فرایند مدیریت دانش :در این پژوهش ،جهت سنجش متغیر مدیریت دانش از پرسشنامه جوکوویچ
و همکاران ( )2018که دارای  8بعد (کسب دانش ،استفاده از دانش ،یادگیری دانش ،تسهیم دانش ،ارزیابی دانش،
حفظ دانش ،خلق دانش و جایگزینی دانش) و شامل  25گویه است.
پرسشنامه جو مشارکتی :در این پژوهش ،جهت سنجش متغیر جو مشارکتی از پرسشنامه جوکوویچ و همکاران
( )2018که دارای  4بعد (فرهنگ سازمانی مشارکتی ،نگرش کارکنان ،حمایت گروه کاری و نظارت مداوم) که دارای 16
گویه است.

جدول  .3مشخصات پرسشنامه پژوهش
پرسشنامه

شماره سواالت

تعداد سواالت

فرایندهای مدیریت دانش

سوال  1الی 25

25

فرهنگ سازمانی مشارکتی

 1الی 4

4

حمایت گروههای کاری

 5الی 9

5

جو سازمانی مشارکتی

16

نگرش کارکنان

 10الی 13

3

نظارت مداوم

 14الی 16

4

روایی( 1اعتبار)

در هر پرسرشرنامه علمی ،روایی وسریله اندازهگیری از اهمیت ویژهای برخوردار اسرت .مقصرود از روایی آن اسرت که
وسریله اندازهگیری واقعاز بتواند خصریصره مورد نظر و نه متغیر دیگری را اندازهگیری کند .به عبارتی چیزی را اندازهگیری
کنیم که قصد اندازهگیری آن را داریم .باید تأکید کرد که تنها یک روایی وجود ندارد .یک آزمون یا مقیاس برحسب هدف
علمی یا عملی که اسرررتفاده کننده آن دارد ،روایی پیدا میکند .روایی در این پژوهش به دو دسرررته روایی محتوا و روایی
سازه تقسیم میشود:
 -1در تحقیق حاضرر عالوه بر اشرراف پژوهشرگر بر موضروع مورد مطالعه و نیز اسرتفاده از پرسرشرنامههای اسرتاندارد؛ به
منظور قوت بخشریدن هرچه بیشرتر به ابزار اندازهگیری ،جهت بررسری روایی صروری و محتوا با توجه به اسرتاندارد
بودن پرسشنامهها ،بر اساس نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و تعدادی از صاحبنظران در حوزه تحقیق و اخذ
نقطه نظرات ایشان استفاده شد که مورد تائید قرار گرفت است.
 -2همچنین جهرت سرررنجش روایی سرررازه در این پژوهش از تکنیرک تحلیرل عاملی تائیردی با اسرررتفراده از نرمافزار
 Smart Plsاستفاده شده است.
پایایی( 2تکرارپذیری)

برای بررسری پایایی پرسرشرنامه ،از ضرریب آلفای کرونباخ که ،برای سرؤاالت چند مقیاسری کاربرد دارد ،اسرتفاده
میشرود .این روش برای محاسربه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ،از جمله پرسرشرنامه یا آزمون هایی که خصریصرههای
مختل را اندازه گیری می کنند ،به کار میرود .برای محاسرربه ضررریب آلفای کرونباخ ،ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر
مجموعه سرؤالهای پرسرشرنامه و واریانس کل را محاسربه کرد (سررمد و همکاران .)1390 ،پایایی یک سرنجه ،ثبات و
هماهنگی منطقی پاسر ها در ابزار اندازهگیری را ،نشران میدهد و به درسرتی و خوب بودن یک سرنجه کمک میکند
(حافظ نیا .)1392 ،هدف از سرنجش پایایی پرسرشرنامه این اسرت که ،در زمانها و مکانهای مختل  ،کاربرد داشرته باشرد.
فرمول ضریب آلفای کرونباخ ،به صورت زیر است:

Validity
Reliability
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مجموع سؤاالت =  ) s tمیباشد.
در این تحقیق ،ضرریب آلفای کرونباخ ،توسرط نرم افزار  Spss18محاسربه میگردد .بدین منظور ،از نمونه  30تایی
به عنوان پیشآزمون اسررتفاده می شررود .معموال ،دامنه ضررریب اعتماد آلفای کرونباخ ،از صررفر(به معنای عدم پایداری) تا
مثبت یک (به معنای پایایی کامل) اسرت و هرچه مقدار به دسرت آمده ،به عدد مثبت یک نزدیکتر باشرد ،قابلیت اعتماد
پرسرشرنامه ،بیشرتر میشرود .طبق قاعده تجربی ،آلفا دسرت کم باید  0/7باشرد تا ،بتوان مقیاس را ،دارای پایایی به شرمار
آورد .که در جدول شرماره ( )4میزان ضرریب الفای کرونباخ برای تک تک سرواالت پرسرشرنامه ،متغیرهای تحقیق و کل
پرسشنامه آورده شده است.
جدول  .4پایای پرسشنامه
مؤلفه /متغیر

تعداد سواالت

آزمون ضریب آلفای کرونباخ

فرایندهای مدیریت دانش

25

0/920

جو مشارکتی

16

0/843

فرهنگ مشارکتی

4

0/878

حمایت گروههای کاری

5

0/726

نگرش کارکنان

4

0/874

نظارت مداوم

3

0/840

مدلسازی ،بررسی و تجزیه تحلیل دادهها (یافتهها)

در این پژوهش ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شده است که با توجه به نتایج حاصل از تجزیه
و تحلیل اطالعات بهدستآمده مشخب شد از بین پاس دهندگان به پرسشها  71درصد مرد و  29درصد زن و از بین
آنها  0درصد افراد کمتر از  20سال سن 55 ،درصد بین  21تا  40سال 45 ،درصد بین  41تا  60سال سن داشتند و هیج
یک از افراد پاس دهنده سنی بیشتر از  60سال سن نداشتند و از بین افراد پاس دهنده  21درصد کمتر از  10سال46 ،
درصد بین  10تا  20سال 33 ،درصد بیش از  20سال سابقه کار در سازمان را داشتند .همچنین اطالعات بهدستآمده از
میزان تحصیالت پاس دهندگان نشان میدهد که از بین پاس دهندگان به پرسشها  12درصد دارای مدرگ کاردانی59 ،
درصد دارای مدرگ کارشناسی و  29درصد دارای مدرگ کارشناسی ارشد هستند.
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برآورد الگوی اندازهگیری

در این بخش به کمک روش تحلیل عاملی تاییدی ارتباط بین هر عامل با گویههایش و همچنین روایی و پایایی
مدل مورد بررسی قرار گرفت .در صورتی مدل اندازهگیری ،مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بار عاملی هر یک از
گویههای متناظر با عاملها دارای مقدار حداقل  0/7باشد (هیر و همکاران .)2017 ،در شکل شماره ( )5مقادیر روی
خطوط بین عاملها و گویههای نظیرشان بارعاملی را نشان میدهند .مشاهده میشود که همه گویهها دارای بارعاملی قابل
قبولی هستند .اعداد درون دایرهها میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEرا نشان میدهند که برای همه عاملها بیشتر
از  0/5است؛ بنابراین روایی همگرای عاملها مورد تایید است.

شکل  .5مدل اندازهگیری

مدل ساختاری
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در این بخش به ارزیابی روابط ساختاری پرداخته شد و به کمک بوت استرپینگ ارتباط بین عاملها در فرضیه
اصلی مورد سنجش قرار گرفته شد .شکل شماره ( )6و ( )7مدل ساختاری تحقیق را نشان میدهد.

شکل  .6مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد) فرضیه اصلی پژوهش

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معناداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکه
در این تحقیق در سطد اطمینان  0/95یا خطای  0/05بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معنادار
خواهند بود که کوچکتر از -1/96و بزرگتر از  +1/96باشند .به این معنیکه اگر در آزمون  tعددی بین  -1/96و +1/96
باشد ،بیمعنا خواهد بود.
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شکل  . 7مدل ساختاری با نمایش ضرایب مسیر فرضیه اصلی پژوهش (آماره )t

همچنین در جدول شماره ( )5معنیداری مسیرهای بین متغیرهای پنهان از نظر آماری توسط مقادیر  tبهعنوان
آماره آزمون بررسی شده است.
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جدول  .5نتایج مدل ساختاری تحقیق
فرضیه
فرضیه اول

مسیر

نتیجه

جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

پذیرش

فرضیه فرعی اول

فرهنگ سازمانی مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

پذیرش

فرضیه فرعی دوم

نگرش کارکنان به مشارکت بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

پذیرش

فرضیه فرعی سوم

حمایت از گروههای کاری بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

پذیرش

فرضیه فرعی چهارم

نظارت مداوم بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

پذیرش

قاعده کلی تصمیمگیری مدلهای ساختاری بر اساس مقادیر  tچنین است که اگر مقدار قدر مطلق مقادیر  tبرای
ضریبی بیش از  1/96باشد ،آن ضریب در سطد اطمینان  95درصد معنیدار است.
نتیجهگیری و بحث

در این پژوهش به بررسی بررسی تاثیر جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش در اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی پرداخته شد .فرضیه اصلی پژوهش به این صورت بود که جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و
شهرسازی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد .نتایج پژوهش نشاندهنده تائید این فرضیه است .نتایج بهدستآمده از این
فرضیه گویای این است که هرچقدر در این سازمان فضا و جو حاکم بر سازمان باز و مشارکتی باشد ،میتوان پیشبینی
نمود که فرایند مدیریت دانش در این سازمان به خوبی پیادهسازی و اجرا شود .در تبیین نتایج حاصل از این فرضیه میتوان
به نتایج پژوهش سعادت و باقری ( )1399اشاره کرد که نشان دادند جو مشارکتی دخالت دادن کارکنان در فعالیتهای
سازمان آفریننده حس مسالولیت و تعلق در آنهاست و به نحو فزایندهای موجب افزایش تعهد افراد نسبت به هدفها و
پذیرش مسالولیتهای سازمان میشود و با ایجاد فضای مشارکت سازمانی میتوان مدیریت مبتنی بر دانایی و دانش را ترویج
نمود .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش جوکویچ و همکاران ( ،)2020اوساما و همکاران ( )2020و نالدوکن و
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تنگیلیموگلو ( )2017همخوانی دارد و همراستا است .فرضیه فرعی اول پژوهش که به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی
مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میپردازد ،با اطمینان  95درصد تائید میشود.
این بدین معنی است مادامی که در اداره کل راه و شهرسازی فرهنگ مشارکت و کمک و همکاری حاکم باشد میتوان
انتظار داشت که فرایند مدیریت دانش به یکی پس از دیگری به خوبی اجرا شوند .در همین راستا جوکویچ و همکاران
( )2020نشان دادند که ایجاد فرهنگ مشارکت در تسهیم و اشتراگ دانش در سازمان ،نیازمند ایجاد جو مثبت سازمانی
مبتنی بر مشارکت مدیران و کارکنان در فرایند مدیریت تغییر است .لذا جو سازمانی دارای نقش کلیدی در تغییر نگرشهای
کارکنان و ایجاد موفقیتآمیز و نهادینهسازی مدیریت دانش در سازمان هستند .به طور کلی نتایج حال از این فرضیه با
نتایج پژوهش جوکویچ و همکاران ( ،)2020احمد و همکاران ( ،)۲۰۱۶جعفری و همکاران ( )۱۳۹۹و صیدی و سینا
( )۱۴۰۰همخوانی دارد و همراستا است .فرضیه دوم فرعی پژوهش به بررسی تأثیر نگرش کارکنان به مشارکت بر فرایند
مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میپردازد؛ که نتایج کسبشده از آزمون این فرضیه حاکی از تائید
این فرضیه است .این بدین معنی است که هرچقدر دیدگاه و نگرش کارکنان در مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان
مثبت باشد ،آنها در اجرای بهتر فرایند مدیریت دانش در این سازمان تالش بیشتری خواهند نمود .نتایج حاصل از این

فرضیه با نتایج پژوهش جوکویچ و همکاران ( )2020همخوانی ندارد و ناهمراستا است .اما نتایج پژوهش چیانگ و چن
( )۲۰۲۰و محمد علی و حمد ( )۲۰۲۰همخوانی دارد و همراستا است .فرضیه فرعی سوم پژوهش به بررسی تأثیر حمایت
از گروههای کاری بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پرداخته است .این بدین معنی است
که هرچقدر تیمسازی و حمایت از گروههای کاری در این اداره به خوبی صورت گیرد ،این فضای همکاری گروههای کاری
باعث اثربخشی مدیریت دانش در این اداره میشود .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش نتایج حاصل از این فرضیه
با نتایج پژوهش جوکویچ و همکاران ( )2020همخوانی ندارد و ناهمراستا است .اما نتایج پژوهش چیانگ و چن ()۲۰۲۰
همخوانی دارد و همراستا است .فرضیه فرعی چهارم پژوهش به بررسی تأثیر نظارت مداوم بر فرایند مدیریت دانش اداره
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پرداخته است .این بدین معنی است که یک سیستم نظارت مناسب در سازمان میتواند
تک تک مراحل اجرای مدیریت دانش در این سازمان به خوبی اجرا خواهد شد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش جوکویچ و همکاران ( )2020همخوانی ندارد و ناهمراستا است.
پیشنهادات کاربردی

-

با توجه به تائید تاثیرگذاری جو مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در
فرضیه اصلی پژوهش پیشنهاد میشود مدیران این سازمان با ایجاد کانالهای ارتباط نزدیک و آسان و کانال های
ارتباطات اینترنتی از قبیل شبکههای اجتماعی ،فضایی را جهت تبادل و بروز آزادانه نظریات و اندیشههای کارکنان
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ایجاد کند تا به این وسیله از همافزایی کارکنان استفاده کرده و بدین طریق به کارکنان انگیزهی باالتر برای انجام
مشارکت در تصمیمگیری و انجام بهتر امور اداری داده شود .همچنین پیشنهادات زیر جهت افزایش مشارکت
کارکنان ارائه میشود:
 .1ارائه پاداش به کارکنان فعال در مباحث و تصمیمگیریهای سازمان
 .2توجه به تمامی ایدهها و اندیشههای خوب و کاربردی کارکنان که باعث دلگرمی و اعتماد کارکنان میشود
 .3شناسایی افراد با استعداد جهت گماردن در پستهای کلیدی سازمان.
 با توجه به تائید تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی مشارکتی بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسانرضوی در فرضیه فرعی اول پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود ایجاد سیستم پرداخت حقوق و پاداش عادالنه
و بر مبنای شایستگی و بهره وری؛ اجتماعیسازی و معرفی کارکنان تازه وارد برای آشنایی سایر کارکنان با آنان
و کاهش مقاومتهای ارتباطی؛ انعطافپذیرتر کردن ساختار و فرهنگ حاکم بر سازمان در راستای پذیرش تازه
واردها؛ تقویت ارتباطات مثبت و صمیمی در میان کارکنان از طریق فعالیتهای فوق برنامه و خارج از محیط کار
به صورت جمعی البته با رعایت پروتکلهای بهداشتی در دوارن کرونا؛ ترویج فرهنگ گفتگو و مذاکره برای حل
مشکالت؛ سعی در افزایش آستانه تحمل شنیدن نظرات مخال ؛ تعری رویههای فعالیت به گونهای که نیاز به
تعامل در بین افراد و گروهها احساس شود؛ ارتقاء کارکنان بر اساس شایستگی و سعی در پذیرش آن از سوی سایر
کارکنان ارتقای عدالت مدیران در چگونگی ارتباط با کارکنان زیردست؛ حفظ برابری و تطابق حقوق افراد در گروه
و جلوگیری از اصطکاگ منافع افراد ،چرا که این عوامل موجب تقویت فرهنگ مشارکتی در سازمان میشود.

-

با توجه به تائید تاثیرگذاری نگرش کارکنان به مشارکت بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی در فرضیه فرعی دوم پژوهش پیشنهاد میشود پیشنهاد میشود که مدیران این اداره در محیط کاری
سازمان ،فضایی از همدلی و احترام را در بین کارکنان رواج دهند ،به طوری که هر یک از کارکنان آزادانه و بدون
ترس از تمسخر ،نظرات و ایدههای خود را بیان کنند .این ارتباط باید دوطرفه و بدون نگرانی از توبی و در سطوح
مختل سازمان برقرار باشد .کلیة موانع فرآیندی ،شخصی ،فیزیکی و معنایی در ارتباطات سازمانی باید برطرف
شود ،و برای تقویت بعد مشارکت و درگیر بودن ،الزم است تمام سطوح کارکنان بهطور صحید ،در تصمیمگیری
سهیم شده و سازمان باید احساس آزادی را منعکس نماید .همچنین پیشنهاد میشود که با فراهم کردن شرایط
محیطی مناسب برای کارکنان و فضای صمیمانه به دور از رفتارهای قلدرمالابانه و تعدیگری شخصیتی (همچون
پرخاشگری ،تهدید ،رفتارهای شغلی برنامه ریزی شده و  )...باعث ایجاد دیدگاه و نگرش مثبت شود.
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-

-

با توجه به تائید تاثیرگذاری حمایت از گروههای کاری بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی در فرضیه فرعی سوم پژوهش پیشنهاد میشود با تقویت فرهنگ کار تیمی؛ جلوگیری از تشکیل گروههای
کاری با عملکرد جزیرهای؛ تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان و مدیران؛ چرخش نیروی کار؛ استقرار افراد باتجربه
در زمینه ارتباطات اجتماعی در هر یک از گروه های کاری؛ برنامهریزی جهت انجام ورزش و بازیهای تیمی؛
برگزاری جلسات بینگروهی برای ایجاد صمیمیت در افراد با مشارکت سرپرستان و مدیران.
با توجه به تائید تاثیرگذاری نظارت مداوم بر فرایند مدیریت دانش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در
فرضیه فرعی چهارم پژوهش پیشنهاد میشود با انتصاب افرادی در سازمان با ماهیت شغلی نظارت نامحسوس بر
اجرای صحید فرایند مدیریت دانش ،کارکنانی که از مسالولیتهای خود شانه خالی میکنند و با بهانههای متفاوت
مانع اجرای صحید مدیریت دانش و تسهیم و اشتراگ دانش در سازمان میشود برخورد شود.

منابع
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 .12رحیمینیا ،خدیجه؛ ملکی ،مریم .)1392( .بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی ،پیام نور و
علمی– کاربردی تربت جام ،نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی).66-57 :)8(12 ،
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مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
 .14رستمی یزدی ،فاطمه .)1397( .بررسی رابطه بین بهروزی کارکنان و رفتار نوآورانه با توجه به نقش میانجیگری ظرفیت جذب دانش

و تسهیم دانش (مطالعه موردی :شعب بانک ملت شهر مشهد) ،سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،حسابداری و حسابرسی
پویا ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین.
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(نمونه پژوهش :شرکت شیر پگاه) ،مدیریت راهبردی دانش سازمانی.151-113 :)7(2 ،
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کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازارگانی ،گرایش تحول ،دانشگاه ازاد واحد نیشابور.
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علوم مدیریت و توسعه.36-25 :)6(5 ،
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نقش جو و ساختار سازمانی (مورد مطالعه :صنعت بیمه استان گیالن) ،فصلنامه آیندهپژوهی.44-31 :)106(27 ،
 .24صیدی ،راحله؛ سینا ،فاطمه صغری .)۱۴۰۰( .پیشبینی توانمندسازی دبیران ،مبتنی بر مدیریت دانش و جو سازمانی مورد مطالعه
دبیران مقطع متوسطه اول شهر پردیس ،پژوهش های جامعه شناختی.161-141 :)1(15 ،
 .25طاحانپور ،سمیه؛ آرایی ،وحید .)1399( .بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش

میانجی فرایند ایجاد دانش و نقش تعدیلگر سبکهای تصمیمگیری (نمونه پژوهش :سازمان امور مالیاتی کشور) ،مدیریت راهبردی
دانش سازمانی.212-177 :)10(3 ،
 .26فرهنمند ،محمد؛ نقیزاده ،رضا؛ نقیزاده ،محمد .)1394( .فناوری سیستم های خبره حسابداری؛ استراتژیهای مدیریت اکتساب
دانش ،چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران ،تهران.
 .27قاسمی ،محمد؛ شهرکی ،حمید؛ لکزایی ،مصطفی؛ طباطبایی فاطمی ،علی .)1396( .بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی و
تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی،
مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.
 .28قشقایی ،امیرحسن؛ خیاط مقدم ،سعید؛ عرفانیان خانزاده ،حمید .)1396( .بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات بر رفتار نوآورانه

کارکنان با توجه به نقش میانجیگری قابلیت جذب دانش کارکنان (مطالعهای در دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد) ،کنفرانس بین
المللی فناوری اطالعات ،دولت الکترونیک و شهر هوشمند.
 .29عاملریاضتکش ،الهه .)1394( .بررسی تاثیر اخالق حرفهای بر ابعاد مدیریت دانش با توجه به نقش میانجیگری نوآوری
سازمانی (مطالعهای بر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی ،گرایش تشکیالت
و روشها ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد.

 .30عباسی ،ایمان .)1398( .بررسی رابطه بین تعدی نظارتی و تسهیم دانش با توجه به نقش تعدیلگری عدالت سازمانی
(مطالعهای در دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
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Abstract
The present research aimed to Investigating the Effects of Collaborative Climate on Knowledge
Management Process (A Study on Roads and Urban Development Office of Khorasan Razavi). The current
study is of applied type in terms of goal; it is done by descriptive-correlational method for data collection
and it is quantitative type in terms of data analysis technique. The study population consisted of 187
employees Roads and Urban Development Office of Khorasan Razavi According to the inquiry from the
manpower, their number is about 187 people, and all of them were selected as the sample members of the
research. The 41-item questionnaire was utilized as measurement tool in this study for which content
validity was derived and confirmed according to the comment of experts. Cronbach alpha coefficient test
was adapted to measure reliability of the questionnaires and this coefficient was derived 0.92, and 0.84
respectively for variables of Collaborative Climate and Knowledge Management Process. Structural
equation technique using Smart PLS software was used for data analysis after normalization test. Likewise,
the results showed that the Collaborative Climate and its dimensions (Collaborative Organizational Culture,
Employee Attitude, Work Group Support and Immediate Supervisor) have a positive and significant effect
on Knowledge Management Processes in the General Administration of Roads and Urban Development
Office of Khorasan Razavi.
Key words: Organizational Climate, Collaborative Climate, Knowledge Management, Knowledge
Management Processes, Roads and Urban Development Office of Khorasan Razavi.
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