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چکيده
سازمانها براي موفقيت و رقابت در محيط پر فراز و نشيب نياز به استفاده از راهبردهاي قابل انطبـا و
هوشمند در رويهها و فرآيندهاي مديريت دانش دارند .يکي از مهمترين مولفههاي مديريت دانـش ،تسـهيم
دانش است .تسهيم به معناي به اشتراک گذاشتن دادهها ،اطالعات ،تجربهها است .به عبـارت ديگـر فرآينـد
تسهيم ،توزيع دانش به تمام نقاط فعاليت و حتي فراتر از آن به بيرون از سازمان است .هد

از اين مطالعه؛

بررســي رابطــه ابعــاد ســاختاري ســازمان(تمرکز ،رســميت و پيچيــدگي)با تســهيم دانــش در خبرگــزاري
ج.ا.ا(ايرنا)ميباشد .روش اين پژوهش کاربردي و از نوع هبستگي اسـت کـه در بـين کارکنـان خبرگـزاري
جمهوري اسالمي ايران در تهران اجرا شده است .حجم نمونه تحقيق  17نفر بوده که بـا روش خوشـهاي و
تصادفي ساده گردآوري شده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که در بين مولفههاي تسهيم دانش انتقـال
راهبردي باالترين و انتقال کارشناسي کمترين ميزان اهميت را داشـته اسـت .همچنـين در بـين مولفـههـاي
ساختار سازماني  ،پيچيدگي بيشترين و تمرکز کمترين اهميت را دارا بوده اسـت .تحليـل همبسـتگي نشـان
ميدهد که بين مولفه هاي رسميت ،تمرکز ،پيچيدگي و تسهيم دانـش ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد .نتـاي
تحليل رگرسيوني بيانگر آن است که  15درصد واريـان

تسـهيم دانـش توسـط سـاختار سـازماني تعيـين

ميشود.
کليد واژهها:

ساختار سازمانی ،تمرکاز ،رساميت ،پيديادگی ،ماديريت داناش ،تساهيم داناش و خبرگازاری
ج.ا.ا(ايرنا)


 .5دانشجوي دکتراي مديريت دانش دانشگاه عالي دفاع ملي ،پست الکترونيکي fatemi.ezat@yahoo.com :
 .5عضو هيات علمي دانشگاه امام صاد (ع) ،پست الکترونيکيlatifi@isu.ac.ir :




 .1مقدمه
امروزه اهميت مديريت دانش به عنوان يک سالح مهم براي حفظ مزيت رقابتي و بهبود
عملکرد سازمان ها به رسميت شناخته شده و نتاي پژوهشهاي متعـدد صـورت گرفتـه در
نقاط مختلف دنيا حاکي از اثر مستقيم مديريت دانش بر بهبود عملکرد ميباشد ،به طوريکـه
چنانچه کيفيت دانش سازماني خوب باشد ،ميتوان انتظار داشـت کـه عملکـرد مـديريت و
سازمان به ميزان قابل توجهي بهبود يابد .بسياري از صاحبنظران در حـوزه علـم و فنـاوري
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

معتقدند؛ سازمان هاي موفق در قرن بيست و يکم آنهايي هستند که بطور دائم دانـش جديـد
توليد کرده و به صورت گسترده آن را در کل سـازمان بـه اشـتراک گذاشـته و بـه صـورت
محصوالت و فناوري جديد عرضه ميکنند(هاديزاده مقدم و همکاران.)5335 ،
پيادهسازي مديريت دانش نه تنها براي شرکتها و سـازمانهـاي بـزرو و انتفـاعي حـائز
اهميت است ،بلکه براي سازمان هـاي غيـر انتفـاعي همچـون دانشـگاهها ،مراکـز بهداشـتي و
رسانهها نيز مهم و ضروري است .بخش رسانهها بهعنوان سازماني که نيازمند کارکنان مـاهر و
با دانش است ،به علت ارتباط با جامعه ،نيازمند استفاده از روشهايي کارا در ارائهي خـدمات
جهت بهبود کيفيت و برآورده سازي به موقع نيازهاي مخاطبين است که تنها در سايه اسـتفاده
از روشهاي نوين مديريت اطالعات و تخصيص زمان مناسب به امر مديريت دانـش امکـان-
پـذير اسـت( .)Mirghafoor & et all,5757: 11مـديريت دانـش ،عـالوه بـر مـديريت اطالعـات
مسئوليت تسهيل در ايجاد دانش جديد و مديريت روشـهاي تسـهيم و کـاربري دانـش را نيـز
برعهده دارد .مديريت دانش  ،کسب دانش درسـت ،بـراي افـراد مناسـب،در زمـان صـحيح و
مکان مناسب است به گونه اي که آنان بتوانند براي دستيابي به اهدا

سازمان ،بهترين استفاده

را از دانش ببرند .مديريت دانش ،با تجزيه و تحليل و شناسايي دانش الزم و سـودمند درگيـر
بوده و به دنبال برنامه ريزي چند بعدي و کنترل مناسب در توسعه سرمايههـاي دانـش ،بـراي
برآوردن هد هاي سازمان ميباشد .به طور خالصـه مـديريت دانـش ،مـديريت فراينـدهايي
است که ايجاد  ،انتشار و به کـارگيري دانـش را از طريـق يکـي نمـودن تکنولـوژي سـاختار
سازماني و افراد براي ايجاد يادگيري اثربخش ،حل مسئله و تصميم گيري در سازمانهـا مقـرر
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ميدارند( .)Dutta,5773: 01مطابق با تعريف مديريت دانش ،تسهيم دانـش يکـي از حـوزههـاي



کليدي در فرآيند مديريت دانش است .فرهنگها تعاريف و پيامهاي متفـاوتي را از مفهـوم بـه
«اشتراک گذاشتن» ارايه ميکنند .در بيشتر مواقع ارزش شما براي يـک سـازمان در آن چيـزي
است که شما ميدانيد و ديگران نميدانند .در برخي از سازمانها ،بـه اشـتراک گـذاري دانـش
امري طبيعي است اما در برخي ديگـر هنـوز ايـن نگـرش قـديمي کـه دانـش قـدرت اسـت
حکمفرمايي ميکند .بسياري از سـازمانهـاي پـيشرو ،راهبردهـايي را بـا هـد

تغييـر ايـن

نگرشهاي منسوخ شده آغاز کردهاند .آنها عوامل انگيزشي متنوعي را به کار گرفتهاند تا نشـان
آنها ،براي افرادي که دانش خود را در اختيار ديگران قرار مـيدهنـد ،برنامـههـاي قـدرداني و
دادن پاداش را در نظر گرفتـه انـد کـه از قـدرداني در شـرکت ،درج در خبرنامـه تـا پرداخـت
پاداشهاي مادي قابل توجه را شامل ميشود .برخي ديگر از شرکتها ،کارمنـدان خـود را بـر
مبناي اين که به چه ميزان در فعاليتهاي تسهيم دانش مشارکت داشـتهانـد ارزيـابي نمـوده و
براي آنها ترفيع و يا مرخصيهاي ويژه در نظر ميگيرند.
در همين راستا مباحث مرتبط با مديريت دانش و به کارگيري مناسب آن در سازمانهـا،
سواالتي متعدد در ذهن انديشمندان اين حوزه به وجود آورده اسـت .از آنجـا کـه يکـي از
مهمترين عوامل موفقيت مديريت دانـش ،وجـود سـاختار سـازماني 5مناسـب ،سـازگار بـا
مديريت دانش مي باشد ،مبحث سـاختار سـازماني سـازگار بـا مـديريت دانـش کـه بتوانـد
را هبردهاي کسب و کار و مديريت دانش را همزمـان پوشـش دهـد از اهميتـي دو چنـدان
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دهند در زمينه تسهيم دانش در سازمان خود مصمم و جدي هستند .به عنـوان مثـال برخـي از

برخوردار گرديده است.
خبرگزاريها و نهادهاي رسانه اي يکي از مهمترين سازمانهاي دانش بنيان در گذشته و
به ويژه در جوامع امروزي که معرو

به عصر دانش و انفجار اطالعات اسـت ،مـيباشـند.

خبرگزاري جمهـوري اسـالمي ايـران بـا سـابقه بـيش از  17سـال فعاليت(تأسـي
قديمي ترين آژان

)5353

خبـري کشـور اسـت .بنـابراين توسـعه و روزآمـد نمـودن فراينـدها و
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5. Organizational Structure




ساختارهاي سازماني و متناسب سازي آنها با شـرايط و اقتضـائات محـيط داخـل و خـارج
سازمان به امري ضروري تبديل شده است.
همانگونه که بيان شده با توجه به اين که خبرگزاريها در عصر امروز بـه يـک سـازمان
دانش بنيان تبديل شدهاند به همين دليل مديريت دانش و فرايندهاي تسـهيم دانـش هماننـد
ساير سازمان هاي دانش بنيان بر عملکرد و بهروري خبرگزاريها موثر خواهد بـود .در ايـن
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ميان نقش ساختار سازماني و تأثير آن بر تسهيم دانش در خبرگزاري ايرنا موضـوعي اسـت
که مطالعه آن الزم و ضروري به نظر مي رسد .در مصاحبه با مـديران خبرگـزاري مشـخص
شد مديريت در خبرگزاريهاي دولتي نوعي رسميت و تمرکز در ساختار اداري آنهـا وجـود
دارد که ميتواند فرايندهاي مديريت دانش و تسهيم دانش را که با ساختارهاي افقي و غيـر
متمرکز سازگاري بيشتري دارد را دچار اختالل کند .بر اين اساس هد

اصلي اين پژوهش

سنجش ابعاد ساختار سازماني حاکم بر خبرگزاري ايرنا و رابطه آن با تسـهيم دانـش اسـت.
سوال اصلي اين تحقيق اين است که چه ارتباطي ميان ساختار سازماني و تسـهيم دانـش در
خبرگزاري ج.ا.ا وجود دارد؟ همچنين ر سوال فرعي اين تحقيق اين است که چـه ارتبـاطي
ميان؛ تمرکز ،رسميت و پيچيدگي با انتقال ترتيبي ،آشـکار ،پنهـان ،راهبـردي و کارشناسـي
دانش وجود دارد؟
پيشينه تحقيق
تحقيقات زيادي در خصوص مديريت دانش از يک سو و ساختار سـازماني صـورت گرفتـه
است .براي مثال سرلک و اسالمي به مطالعه ارتباط سرمايه اجتماعي و تسهيم دانش پرداختـهانـد
تحقيق آنها نشان مي دهد که در بـين کارکنـان دانشـگاه صـنعتي شـريف افـرادي کـه از سـرمايه
اجتماعي بيشتري برخوردارنـد در تسـهيم دانـش نقـش فعـالتري دارنـد(سـرلک و اسـالمي.)5337 :
همچنين نتاي تحقيقي با عنوان فرهنگ سازماني و مديريت دانش نشان داده است کـه بـين
اين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد(آشنا و همکاران .)5335 :در تحقيقـي ديگـر رهنـورد و
صدر( )5311نشان داده اند که فرهنگ تسهيم دانـش متـأثر از عـواملي چـون نظـام پـاداش،
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فضاي تعاملي کارکنـا ن ،انـدازه سـازمان و وجـود تکنولوژيهـاي مناسـب اسـت .مطالعـهي



تسليمي بيانگر ارتباط معنادار بين فرهنگ سازماني و تسهيم دانش است .عالوه بر اين قلـي
لي و حکمي( )5335نيز نشان دادهاند که چگونه تسهيم دانش بر کيفيـت ارائـه خـدمات در
بانک پارسيان اثر گذار است .جعفري و همکارانشان( )5337به بررسي عوامـل سـاختاري و
فرهنگي موثر بر راهبردهاي مديريت دانش پرداخته و به اين نتيجه رسيدهاند که بين ساختار
ســازماني و مــديرت دانــش ارتبــاط منفــي و معنــادار وجــود دارد .رحمــان سرشــت و
همکاران( )5337در پژوهشي به بررسي رابطه ساختار سازماني و مديريت دانـش در ايـران
منفي وجود دارد .اما بين رسميت و پيچيدگي و مديريت دانش ارتبـاط مثبـت و مسـتقيمي
برقرار است.
در بخش تحقيقات خارجي ،بررسيهاي صـورت گرفتـه در  135موسسـه آمريکـايي و
اروپايي نشان مي دهد که مقاومت در مقابل ايجاد مديريت دانش علـل مختلفـي دارد کـه از
جمله آنها مي توان به محدوديت فنـآوري ،نبـود سيسـتم انگيزشـي ،شـرايط محـيط کـار و
ساختار سازماني اشاره کرد .اين تحقيق بيان ميکند که در  51درصد مواقع ساختار سازماني
نامناسب مانع اصـلي در اسـتقرار مـديريت دانـش اسـت(افـرازه 515 :5311 ،و لئـو و ويـو.)5757 ،
همچنين در تحقيق ديگر نتاي نشان داده است کـه بـين عـواملي چـون سـاختار سـازماني،
فرهنگ و تکنولوژي سـازماني از يکسـو و قابليـت تسـهيم دانـش ارتبـاط معنـادرا وجـود
دارد( .)Soonhee Kim & Hyangsoo: 5771به هر حـال مقـاالت مختلـف يـا در مقـام متغيـر
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خودرو پرداختهاند .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که بين تمرکز و مـديريت دانـش ارتبـاط

مستقل و يا متغير وابسته به مفهوم تسهيم دانش پرداخته اند اما هيچکدام به طور مشـخص
رابطه ساختار سازماني به عنوان يک عامل مهم اثرگـذار بـا تسـهيم دانـش را بـه آزمـون
نگذاشته اند .بنابراين اين تحقيق با اين هد

محوري سـعي در بررسـي ايـن موضـوع را

دارد.
زاهاري( ،)5751در پژوهشي تاثير اشتراک دانش را بر عملکـرد سـازمان مـورد بررسـي
قرار داده است .جامعه آماري اين پژوهش  131نفر از مديران شرکتهـاي بيمـه در کشـور
مالزي ميباشد .نتاي اين پژوهش نشان داد که تسهيم دانش بر عملکرد سازمان تاثير مثبـت
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زيادي دارد و اگر کارکنان با يکديگر در ارتباط باشند و به تسهيم دانش بپردازند اين تعامـل
باعث افزايش عملکرد فردي کارکنان خواهد شد.
ادبيات تحقيق
دو متغير اصلي اين تحقيق شامل ساختار سازماني و مديريت و تسهيم دانش مـيباشـد.
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که در ادامه از منظر صاحبنظران و نظريه پردازان مورد بررسي و تبيين قرار خواهد گرفت.
نظريات ساختار سازمانی
بر اساس مطالعات صورت گرفته انجام هر گونه برنامهريزي و اجراي سياسـتي مسـتلزم
توجه به بسترهاي ساختار آن سـازمان اسـت .بـه گونـه اي کـه حتـي برخـي معتقدنـد کـه
توانمندسازي کارکنان بستگي به ساختار سازماني دارد .توجه به تسهيم دانـش بعنـوان يـک
توانمندي ارزشمند براي سازمانهاي پيشرفته توجه بـيش از پـيش بـه سـاختار را ضـروري
مي سازد .ساختار سازماني از اين بابت اهميت دارد که نشانگر نقشهاي گونـاگون ،سلسـله
مراتب اين نقشها و نيز چگونگي توزيع قدرت و اقتدار و در کل چنـد و چـون ارتباطـات
ميان نقشها در درون يک سازمان است(داونپورت و پروساک.)5303 :
سـاختار سـازمان فرايندي است مستمر از تغييرات محيط پيرامون ،اسـتراتژي و عوامـل
داخلي سـازمـان که به طـور غـير قابل اجتـنـاب بــه مــرور زمـان تغــيير مـيکنـد ،ايـن
تغييرات گاهي عميق ،ريشهاي و بزرو و گاهي محدود و به طور مداوم يا متناوب ميباشـد
که سازمان بايد همواره آمادگي الزم در مواجهه با آنهـا را داشـته باشد.ابعاد ساختاري بيـان
کننده ويژگيهـاي درونـي يـک سازمان هستند و مبنايي بدست ميدهنـد کـه مـيتـوان بـه
وسيله آنها سازمانها را اندازه گيري و با هم مقايسه کـرد .از ميـان ابعـاد سـاختاري ،بيشـتر
نظريـه پـردازان سـازماني روي سـه بعــد تمرکــز ،رســميت و پيچيــدگي اتفــا نظــر
دارنـد؛
در بعاد پيديادگی؛ سازمان ها داراي تقسـيم کـار ،عنـاوين شــغلي ،تقسـيم واحـدها،
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سطوح سلسله مراتبي،مهارتها و فرهنگ سازماني هستند ،درجه پيچيدگي ساختار سازماني



بــه وســـيله معيارهــايي ماننــد تفکيــک افقــي(تعــداد واحــدهاي فرع ـي ســازمان)،تفکيک
عمودي(سطوح سلسله مراتب) ،پراکندگي جغرافيايي( پراکندگي فعاليتها و پرسنل از نظـر
جغرافيايي) قابل سنجش است.
بعد رسميت؛ به ميزان يا حدي که مشاغل سازماني استاندارد شدهاند اشاره ميکند .اگـر
شغلي از ميزان رسميت باالئي برخوردار بوده متصدي آن براي انجام دادن فعاليتهاي مربـوط
برخوردار ميباشد.
بعد تمرکز؛ به سطوحي از سلسله مراتب اختيار اطال ميشـود کـه مـيتوانـد تصـميم
گيري کند در واحدهاي سازماني متمرکز بيشتر تصميمات از طريق سلسله مراتب فرماندهي
اتخاذ ميگردد ،در حالي که در واحدهاي غيرمتمرکز ،تصميمگيري به مد يران صف واگذار
ميشود و يا تصميمات با مشارکت زيردستان اتخاذ ميگردد (آقابابايي و همکاران.)5331 ،
برنز و استاکر در يک طبقه بندي کلي ساختار سازمان ها را به دو نوع ساختار مکانيکي
و ساختار ارگانيکي تقسيم مي کنند .ساختار مکانيکي براي محـيط هـاي بـا ثبـات و قابـل
پيش بيني و ساختار ارگانيکي در محيط هاي مـتالطم و داراي تغييـر قابـل اسـتفاده اسـت
( .)Gresov & Drazin,5770: 33در ساختار مکانيکي رسميت ،پيچيدگي و تمرکز باال بـوده در
حالي که ساختار ارگانيکي منعطف بوده و ميزان نفوذ افراد در آن بر اساس مهارت و دانـش
ميباشد( .)March & Simon,5773: 51واقعيت اين است که اين طبقهبندي بسيار کلـي بـوده و

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

به آن شغل و اينکه چه موقعي انجام شود و چگونه بايد انجام گردد از حداقل آزادي عمـل

نيازمند طرحهاي نظري سنجشپذيرتري است.
رابينز معتقد است که نکته ديگري که در خصوص نظام اداري و ساختاري بايد در نظـر
داشت تعريف علمي ساختار سازماني از طريق شناسايي اجزا متشـکله آن اسـت .چـرا کـه
ساختار سازماني در نمودار تشکيالتي سازمان خالصه نميشود .بلکه شامل ميزان پيچيدگي،
ميزان رسميت و ميزان تمرکز يا عدم تمرکز سازماني نيز خواهد بود(.)Robbins: 5331
پيچيدگي به تفکيکهاي درون سازمان اشاره داردو نشان دهنـده ميـزان تنـوع و تعـدد
وظايف سازمان است .پيچيدگي شـامل سـه نـوع پيچيـدگي عمـودي ،افقـي و جغرافيـايي
ميشـود( .)Gresov and Drazin5770: 30پيچيـدگي جغرافيـايي بـه تفکيـک مکـاني دوايـر و
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واحدهاي سازماني اشاره دارد ،پيچيدگي عمودي به تعدد سـطوح و اليـههـاي مـديريتي و
پيچيدگي افقي به تعدد مشاغل و عناوين شغلي اشـاره دارد .در واقـع هرقـدر مأموريـتهـا
متنوعتر و پيچيدهتر باشند و تقسيم کار در سازمان بيشتر باشد ،سازمان از پيچيدگي بيشتري
برخوردار است .ميزان رسميت در ساختار گوياي آن است کـه تـا چـه حـد مقـررات و
قوانين و دستورالعملها در سازمان جـاري هسـتند و تـا چـه ميزانـي کارهـا بـر اسـاس
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

استانداردها و ضوابط از پيش تعيين شده صـورت مـي گيرنـد .رسـميت داراي دو بخـش
مکتوب يعني قوانين ،مقرارت ،دستورالعمل ها ،شرح و ظـايف ،و بخـش رعايـت ،اجـرا و
کنترل برمـيگـردد( .)March and Simon5773: 50هرقـدر سـازمان داراي قـوانين و مقـررات
بيشتري براي انجام امور باشد ،ميزان رسميت آن باالتر خواهد بود .تمرکز و عدم تمرکز نيز
نشان دهنده ميزان تفويض اختيار به سطوح پايين سازمان در تصميمگيريها است .در واقـع
تمرکز به ميزان استقالل يک شغل در تصميمگير و انتخاب توجه دارد.
مديريت و تسهيم دانش
در دنياي امروزي به منظور همگام شـدن بـا تغييـرات روزافـزون و تطبيـق سـازمان بـا
نوآوريهاي جديد ،ديگر نمي توان به اطالعات کهنه گذشته و شـيوههـا و روشـهاي نـامنظم
قبلي اکتفاء نمود .محيط متغيير امروزي يک برنامه ريزي منظم و بکارگيري شيوههاي متنـوع
را براي بازسازي اطالعات و تبديل آنها به دانش ،ميطلبد .در واقـع دانـش بـا يـک عقيـده
مبتني بر اطالعات به دست ميآيد .چرچمن ،نوناکا و تاکـه اوچـي( )5331اظهـار مـيکننـد
تصور دانش به عنوان مجموعه اطالعات ،ربودن مفهوم از همه زندگي آن اسـت .دانـش بـر
خال

اطالعات ريشه در اعتقادات ،تعهدات و دربافت ذهني کاربري دارد که بر اسـاس آن

عمل ميکند .فقط انسان است که ميتواند در خلق دانش نقش مرکزي به عهده داشته باشـد
و کامپيوترها صرفاً ابزاري بـا توانـايي پـردازش شـگر

هسـتند(عـدلي .)5311 ،داونپـورت و

پروساک ) 5331(5از انديشمندان مشهور حوزه دانش ،دانش را ترکيبي منعطف و قابل تبديل
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5. Davenport and Prusak



از تجارب ،ارزشها  ،اطالعات معني دار و بينشهـاي متخصصـان کـه چـارچوبي را بـراي
ارزيابي و انسجام اطالعات و تجارب جديد ارائه ميدهد ،ميداند.

همانطور که در شکل شماره  5پيداست اطالعات ،دانش و دانايي را نبايد به عنوان يـک
مجموعه جمع بندي شده ساده در نظر گــرفت ،بلکــه الزم اسـت مفهــوم هــر يـک بـه
صورت مجـرد و نيز ارتبـاط آنهـا بـا هـم به صـورت عميق درک شود .آنچــه کـه تحـت
عنـوان داده در اين فرآيند مشاهـده ميشــود به عـنوان نقطــهاي در نظـر گرفتـه ميشـود
که از نظر زمـان و مکـان بـدون معني است .در عيـــن حـــال بــه جمــع آوري ســاده

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

شکل شماره  -0مراحل حرکت از داده به دانايی ()Fleming: 0336

مـجـمــوعـهاي از دادهها نـمـيتــوان واژه اطالعات 5اطـال نمـود بلکـه واژه اطالعـات
ناظر به توصيف دقيق و تعريف مشخص از يک مقوله خاص است که پاسخ سئواالتي مانند
چه ،چه کسي ،چه وقت و کجا از آن بدست ميآيـد .طـي گذر از اطالعات مقصـد بعـدي
دانش5است که متشکل از راهبرد ،عمل و رويه يا روش ميباشد .دانش از اطالعـات مشـتق
شده و بنابراين از آن غنيتر و معنيدارتر است .درگـام بعـد چنانچه دانش با تجسم اصـول
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و مبانـي همراه شـده و بينش و بصيرت بــه آن ضـميمه گــردد ،دانـايي و خـرد 5حاصـل
خواهد شـد .بنابراين مديريت دانش به مجموعـه فرآيند هايي اطال مي شـود کـه طـي آن
دادهها به معرفت تبديل ميشود .بر همين اساس سروين 5مديريت دانـش را کـاربرد دانـش
جمعي به منظور حصول اهدا

خاص سازماني ميداند(.)Darroc& et all: 5775

نوناکا وتاکئوچي( )5331به صورت بسيار ساده معتقدند ،مديريت دانش فرآيندي است کـه
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

طي آن سازمان به ايجاد ارزش از داراييهاي فکري و دانش -محور ميپردازد .اغلـب ،ايجـاد
ارزش مستلزم به اشتراکگذاري دانش بين کارکنـان ،بخـشهـاي سـازماني و يـا حتـي سـاير
سازمانهاست .آنها دانش را به دو گروه دانش صريح و دانش ضمني تقسيم مـيکننـد .دانـش
صريح را به عنوان دانشي که قابليت کدگذاري و بيـان از طريـق گـويش اسـت بيـان نمـود و
دانش ضمني را انتزاعي دانسته و دستيابي به آن آسان نيست و دانش ضمني آن چيـزي کـه در
ذهن افراد و تجريبات آنها است و به صورت صريح شده و مقاله و يا ...قابل انتشار نيست.
فرايندهاي اصلي در تبديل دانش عبارتند از )5(:از ضمني به صريح ،برون سـازي؛()5از
صريح به صريح ،ترکيب؛ ()3از صريح به ضمني،درونسازي؛ و ( )1از ضـمني بـه ضـمني،
جامعه

پذيري (11

 .)Nonaka5331:مديريت دانش بيش از همه چيز به دنبال آن است که بـين

افراد شاغل در يک سازمان ارتباط دانشي برقرار کند،راههاي اسـتفاده از دانـش سـازماني را
ياد دهد،زمينههاي تبديل دانش شخصي به دانـش جمعـي وبـالعک

را فـراهم آورد تـا در

نهايت نوآوري و خالقيت را تقويت کند(حسن زاده.3)10 :5311
در بين تعاريف گوناگوني که در زمينه مديريت دانش بيان گشته است عامل انسـاني بـه
عنوان عاملي مشترک قابل مشاهده ميباشد و اين امـر بيـانگر لـزوم توجـه و دقـت هرچـه
بيشتر در بکارگيري دانش در سازمانها ميباشد .امـا نبايـد از نظـر دور داشـت کـه دانـش
گروهي ،جمع صر

دانش فردي نيست ،بلکه دانش افراد بايستي از طريق هماهنگ نمودن

تعامالت و فناوريهاي اطالعات تشريک و تسهيم گردد .اين سـطح از يـادگيري سـازماني،
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مستلزم تبديل يادگيري فردي و گروهي در يک چارچوب سيستماتيک از سـرمايه سـازمان
ميباشد .به طور خالصه مي گفت که مديريت و تسهيم دانـش فراينـدي فـردي ،گروهـي و
چند وجهي است که سعي در ايجاد ،بهره گيري ،انتقال و ذخيره سـازي دانـش دارد .شـکل
زير چرخه مديريت و تسهيم دانش را به خوبي نشان ميدهد.

بنابراين ميتـوان گفت که کارکـرد مديريت دانش ناظر بر مجمـوعــه اي از اقـدامــات
نـظام مـند است که دستيـابي به رانـدمــان حـداکثر و مـوثـر از دانش را ميسـر مـيکــند.
رسيدن به اين هد

مستلزم داشتن راهبرد مديريت دانش است که برمبناي آن خلق دانـش،

نگهداري ازدانش ،انتقال دانش و بهـرهگيري از دانش در سازمـان بطورمشـخص تعريـف و

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

شکل شماره  -0چرخه مديريت دانش و تسهيم دانش (ايمانزاده)0936 ،

روابط حوزههاي عملکردي هــر يک نيز تعيين ميشود.
با وجود آنکه دانش به آساني قابل اندازهگيري نيست ،سـازمانهـا بايسـتي دانـش را بـه
منظور دستيابي به مزايايي که از مهارتها ،تجارب و دانش ضـمني کارمنـدان در سيسـتم و
ساختارشان ،قابل اکتساب است ،به طور مؤثر مديريت کنند،با اين وجود ،يکي از مهمتـرين
چالش هاي شناسايي شده ،توانايي فهم مديريت دانش و اهدا
عمومي درباره مفهوم مديريت دانش وجود

ندارد(,5771

آن اسـت کـه هنـوز توافـق

 .)Hungتحليل تعـاريف ارائـه شـده

نشان ميدهد که بسياري از آنها در يک مورد شـباهت دارنـد و آن اينکـه مـديريت دانـش
منجر به بهبود عملکرد سازماني مي گردد .برخي از عوامـل حيـاتي مـديريت دانـش موفـق،

50




تحت کنترل و برخي خارج از کنترل هستند .صاحبنظران عوامل موفقيت مديريت دانـش را
به:رهبري؛ فرهنگ؛ ساختارها ،نقشهـا و مسـئوليت هـا و زيرسـاخت فـن آوري اطالعـات؛
تقسيم کردهاند (.)Hung ,5771: 35
همانگونه که بيان شد ،ساختار سازماني ميتواند مشو يا مانع موفقيت مـديريت دانـش
باشد .ميزان تمرکز ،رسميت ،چگونگي جريان اطالعـات بـين واحـدها ،وضـعيت اسـناد و
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

مدارک محرمانه سازمان و .. .عوامل ساختاري مهمي هستند که وضعيت و ويژگـي آنهـا بـه
طــور مســتقيم بــر خلــق ،انتقــال ،ذخيــرهســازي و بــه کــارگيري دانــش در ســازمان تــأثير
ميگذارد(حميـديزاده .)501 :5330 ،هر دو جنبه ساختارهاي رسـمي و غيررسـمي بـر مـديريت
دانش تأثير دارند .همان گونه کـه سـاختار رسـمي خطـوط راهنمـايي را بـراي فعاليـتهـاي
مديريت دانش فراهم ميکند ،ساختار غيررسمي کانالهاي ارتباطي مـورد نيـاز بـراي تبـادل
دانش را فراهم ميکند(ذکريا و همکاران.)5331 ،
(نصر اصفهاني ،)5331 ،بسيار اتفا ميافتد که دانش خلق شـده در يـک سـازمان ،در ديگـر
بخشهاي همان سازمان مورد نياز ميباشد ،اما به دليل خالء تعامالت دانشي هـي اطالعـي
از وجود چنين دانشي و يا کارشناسان خبـره آن دانـش ،در دسـترس نيسـت و سـازمان در
بخشهاي ديگر ـ به دليل عدم تعامل دانشي ـ دچار هزينه ميشود.
جدول شماره  -0مقايسه مدلهای تسهيم دانش
صاحبنظر

ابعاد و شاخصها

مدل زوالنسکی
()0336
مدل ديکسون
()0111

انتقال دانش در اين مدل طي چهار مرحله زير انجام ميشود 5 :انتقال توسط فرسـتنده 5 ،پيـاده
سازي 3 ،دريافت توسط گيرنده 1 ،يکپارچگي

مدل اسويبای
()0110
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هان و آنان
تومانال ()0117
حسن دوست و

ديکسون پن مکانيزم براي انتقال دانش پيشنهاد ميدهد :انتقال ترتيبي ،آشکار ،پنهـان ،راهبـردي
و کارشناسي.
اسويباي نه حالت براي انتقال دانش بيان ميکند :انتقال دانش بين افراد،انتقال دانش از افـراد بـه
ساختار بيروني ،انتقال دانش از ساختار بيروني به افراد ،انتقال دانـش از شايسـتگي بـه سـاختار
دروني ،انتقال دانش از ساختار درونـي بـه شايسـتگي فـردي ،انتقـال دانـش بـه درون سـاختار
بيروني،انتقال دانش از ساختار بيروني به ساختار درونـي ،انتقـال دانـش از سـاختار درونـي بـه
ساختار بيروني ،انتقال دانش در درون ساختار دروني سازمان
فناوري ،فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان ،ساختارهاي انگيزشي و رقابت
ساختار ،زيرساختهاي فناوري ،اعتماد ،روحيه جمعپذيري و کار گروهـي ،پاداشـها و انگيـزش-



پرومال ()0100

ها ،طرز رفتار و مهارتهاي کامپيوتري اعضاء

ويلياو و
بوکويتز()0113

شامل هفت عامل يافتن ،بکارگيري ،يادگيري ،تسهيم ،ارزيابي ،ايجاد /نگهداري ،و حذ

دانش

در ميان مدل هاي مختلفي که در فو به آنها اشاره شده است ،مدل ديکسون  -به دليـل
توجه به جهات مختلف تسهيم دانش -مبناي سنجش اين تحقيق قرار گرفته است .ديکسون
پن سازوکار براي تسهيم دانش پيشنهاد ميدهد که عبارتند از :انتقال ترتيبي ،آشکار ،پنهان،
تسهيم دانش ترتيبی؛ زماني که گروه مشابهي از کارکنان دانشي ،کار مشابهي را يک بـار
ديگر با بکارگيري دانش خود انجام دهند اين نـوع تسـهيم دانـش اتفـا مـيافتـد .از نظـر
ديکسون اين امر مستلزم آن است که دانش منحصر به فردي کـه هـر فـرد بـه دسـت آورده
است در درون يک گروه منتقل ميکند ،به طوري که دانش ميتواند براي کل گـروه معنـا و
مفهوم پيدا کند.
تسهيم دانش آشکار؛ زماني رخ ميدهد که از تجربيات کارکنان يـک گـروه دانشـي در
انجام فعاليتي مشابه در تيمي ديگر استفاده شود .دانش گروه به طور آشـکار و بـه صـورت
واژگان اعداد فرمول علمي ،مشخصات و ماننـد آن تسـهيم مـيشـود .از نظـر ديکسـون در
بسياري از سازمانها اين نوع سيستم مشابه استفاده از بهترين الگوهـا در اجـراي پـروژههـا
ميباشد .ماهيت کار گروه ،تکراري و يکنواخت است.

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

راهبردي و کارشناسي.5

تسهيم دانش پنهان؛ زماني اتفا ميافتد که گروهي از کارکنان دانشي ،کار مشابهي را با
به کارگيري دانش گروه ديگر ،در بافتي ديگر انجـام دهنـد .دانـش گـروه ديگـر از طريـق
فعاليت اجتماعي به صورت دانش پنهان منتقل ميشود .ازنظر ديکسون تسهيم دانـش پنهـان
براي برخي سازمانها بسيار حياتي است ،زيرا دانش ضمني منجر به ايجـاد مزيـت رقـابتي
براي سازمانها ميشود .ماهيت کار گروه ،تکراري و غير يکنواخـت اسـت .ايـن سـازوکار
همچنين تسهيم نزديک ناميده ميشود  ،نه به دليل موقعيت فيزيکي بلکه به دليل تشابه بين
گروه منبع و گروه دريافت کننده.
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تسهيم دانش راهبردی؛ زماني رخ ميدهد که يک گروه ،مسؤليت کاري که به نـدرت
اتفا ميافتد يا يک پروژه استثنايي را بر عهده ميگيرد و ميخواهـد از تجربـه ديگـران در
درون سازمان که کار مشابه اي را انجام دادهاند ،استفاده کند .در اين سازوکار ،اغلب مديران
سطح عالي سازمان شرکت دارند و نوع د انش مورد نياز براي انجام کار را تعيين مـيکننـد.
نوع دانشي که منتقل ميشود ميتواند هم آشکار و هم پنهان باشد.
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

تسهيم دانش کارشناسی؛ زماني رخ ميدهد که دانـش عمـومي و آشـکار از يـک منبـع
کارشناسي درون و يا بيرون سازمان به منظور توانمند کردن گروه براي حل مسائل جديـد بـا
روشها و دانش جديد منتقل ميشود .در حالت کلـي و علـيرغـم وجـود تعـاريف و طبقـه
بنديهاي متفاوت ،تسهيم دانش فعاليتي ارادي و داوطلبانه جهت اشتراک دانش از يـک فـرد،
گروه يا سازمان به ساير افراد جهت دستيابي به منافع مشترک در سازمان است(ايمان زاده .)5331
ارتباط ساختار سازمانی با تسهيم دانش
همانطوري که پيش از اين اشاره شد عوامل مختلفي بر کيفيت مديريت و تسهيم دانـش
اثرگذارند .در اين بين مباحث نظري مديريت دانش به اهميت ساختار سـازماني در اجـراي
موفقيتآميز مديريت دانش تاکيد شده اسـت( .)Gottschalk,5771: 575اجـراي موفـق راهبـرد
مديريت دانش به ساختار منعطف و شيوههاي کنترل و نظارت نـوين وابسـته اسـت .اولـين
گام براي ايجاد يک سامانه کامل انتقال دانش در سازمان ،توسعه تـيمهـاي دانـش از طريـق
استفاده از دانشگران 5در حوزههاي ميان وظيفهاي سازمان است .به اين صورت که از طريق
تيمهاي دانش شرايطي فراهم ميشود که انتقال دانش بـه حـوزههـاي وظيفـهاي راحـتتـر
صورت ميگيرد .بيشتر اوقات اين ايده که يک دايره وظيفهاي سازمان به وسـيله جمعـي از
دانشگران که دانش و تخصص در حوزه مورد نظر را دارند جايگزين شـود ،در سـازمانهـا
حاکم است در حالي که ممکن است دانش ضمني ديگري نيز براي تصميم گيـري بهتـر در
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يک حوزه وظيفهاي يک تيم دانش ،الزم باشد .عالوه بر اين اينکه تسهيم تجربههـا (دانـش)
به عنوان يک راهبرد جهت بهبود عملکرد سازماني مطرح ميشود.
اجراي مقدماتي ساختار دانش ممکن است منطبق بر سلسله مراتب سـازماني باشـد امـا در
نهايت اين تيمهاي دانش هستند که به جـاي تقسـيمات وظيفـهاي در پـروژههـا نقـش بـازي
ميکنند .به هر حال عملکرد برخي از بخشها با جنبههاي وظيفه اي مرتبط است و سـاختاري
ميبايست فراهم شود تا به تسهيم بيشتر دانش کمـک کنـد(  .)Walters & Zaiyong, 5771بنـابر
ميشود.

شکل شماره  9ا الگوی نظری تحقيق

همانطور که در نمودار فو مشهود است مبتني بر نظريه رابينز ساختار سازماني بـه سـه
بعد رسميت ،پيچيدگي و تمرکز تقسيم شد و بر اساس نظريه و مدل ديکسون تسهيم دانش

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

آنچه که در مباحث نظري به آن پرداخته شـد الگـوي نظـري تحقيـق بـه شـکل زيـر ترسـيم

در پن بعد ترتيبي ،آشکار ،پنهان ،راهبردي و کارشناسي شاخصسازي شد .بنابراين فرضـيه
اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سازماني و تسهيم دانش است .فرضـيات فرعـي
نيز از بررسي ارتباط بين ابعاد ساختار سازماني و تسهيم دانش ميباشد .فرضيه اول اين کـه
بين رسميت سـازماني و تسـهيم دانـش ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد .فرضـيه دوم ،ميـان
پيچيدگي سازماني و تسهيم دانش ارتباط معناداري وجود دارد .در نهايت اينکه بـين تمرکـز
سازماني و تسهيم دانش ارتباط معنادار وجود دارد.
خبرگزاری ج.ا.ا(ايرنا)
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خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) ( )Islamic Republic News Agencyکه بيشتر با نـام اختصـاري ايرنـا
شناخته ميشود ،در سال  5353به نام آژان
سال پ

پارس در وزارت امور خارجه تشکيل شد و سـه

از پيروزي انقالب اسالمي يعني در دي مـاه  ،5317بـا تصـميم نماينـدگان مجلـ ،

خبرگزاري پارس به خبرگزاري جمهوري اسالمي با نام اختصاري «ايرنا» )(IRNAتغيير يافـت.
گردآوري اخبار ايران و جهان مهمترين کارکرد و وظيفه بنيادين و اوليه ايرنا ميباشد
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي براي دسترسي اقشار مختلـف جامعـه بـه آخـرين
اخبار و اطالعات اقداماتي چون ارائه لحظه به لحظـه اخبـار و گزارشـهاي خبـري ايـران و
جهان از طريق شبکه رايانهاي داخلي پيامنگـار و شـبکه جهـاني اينترنـت ،انتشـار نشـريات
تحقيقي و تخصصي در زمينههاي مختلف سياسـي ،فرهنگـي ،اجتمـاعي ،اقتصـادي و ارائـه
خدمات مربوط به اسناد و ميکروفيلم را انجام ميدهد.
اخبار در تهران از طريق خبرنگاران حوزهها ،روابط عمومي سازمانهـا و وزارتخانـههـا،
رابطين خبر ،اخبار خبرگزاريهاي خارجي و شنود راديويي و تلويزيـوني دريافـت و پـ

از

تنظيم بر روي خروجيهاي مطبوعات ،اقتصادي ،ايرنا فارسي ،ايرنـا انگليسـي ،ايرنـا عربـي
ارسال ميشود و اخبار شهرستانها نيز توسط خبرنگـاران و رابطـين بـه دفـاتر و سـپ

بـه

مناطق هشتگانه خبري ارسال ميشود و توسط سردبيران و دبيران بر روي خروجيهاي ذکر
شده قرار ميگيرد.
گردآوري اخبار و گزارشها در شهرستان هـا زيـر نظـر هشـت منطقـه خبـري صـورت
مي گيرد و هر منطقه تعدادي از استانهاي کشور را تحت پوشـش قـرار مـيدهـد .اخبـار و
گزارش ها توسط رابطين خبري و خبرنگاران شهرستانها تهيه و پ

از ارسال به منطقـه آن

را به طور مستقيم بر روي خروجيهاي سازمان قرار ميدهند که اين اقدام به منظور تمرکـز
زدايي و سرعت بخشيدن به ارسال خبرها صورت گرفته است.
فعاليت اداره کـل اخبـار خـارجي بـه عهـده هشـت گـروه .اروپـا و آمريکـا ،آفريقـا و
خاورميانه .آسيا و اقيانوسيه .شبه قاره هند و آسياي ميانه .اخبار انگليسي ،اخبار عربي ،اخبار
بينالمللي فارسي و اخبار خارجي است .گروه اخبار خارجي مشتمل بـر سـه بخـش شـنود
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صوتي و تصويري ،ترجمه اخبار خارجي و شبکه اطالعرساني جهاني (اينترنت) به صـورت



 51ساعته 53 ،فرستنده راديوئي و  53فرستنده ماهوارهاي را بـر روي نوارهـاي ويـدئويي و
صوتي مغناطيسي ضبط ميکند .فرستندههاي راديويي روزانه در  11نوبت شنود مـيشـود و
اين برنامهها عالوه بر زبان فارسي به زبانهاي انگليسي ،عربي و فرانسه نيز ترجمه ميشود.
همچنين اخبار خبرگزاريهاي مهم جهان و شبکه جهاني اينترنت نيـز در ايـن گـروه مـورد
بررسي قرار ميگيرد و خبرهاي مهم از آنها استخراج ميشود.
مناطق خبري ايرنا در خارج از کشـور شـامل منطقـه خاورميانـه و آفريقـا بـه مرکزيـت
دفتر ارشد هند که پوشش خبري آسياي ميانه و شبه قاره را به عهـده دارنـد خبرهـاي تهيـه
شده در  37دفتر خارجي ايرنا و اخبار رابطـين خبـري و خبرنگـاران آزاد ايرنـا در سراسـر
جهان را به طور مستقيم بر روي خروجيها ارسال ميکنند.
روششناسي تحقيق
اين تحقيق به لحاظ هد  ،کاربردي و روش انجام آن ،توصيفي از نوع همبستگي است.
جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران و کارشناسان حوزه رسانه اي خبرگـزاري جمهـوري
اسالمي ايران است که تعداد آنها  07نفر ميباشد .اين تحقيق از لحاظ زماني در سـال 5331
به انجام رسيده است .با توجه به جدول نمونهگيري گرجسي و مورگان  17نفـر بـه عنـوان
نمونه انتخاب شد و به طور تصـادفي بـا آنهـا مصـاحبه صـورت گرفـت .روش گـردآوري

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

بيروت ،منطقه اروپا و آمريکا به مرکزيت لندن ،آسيا و اقيانوسيه به مرکزيـت کواالالمپـور و

اطالعات به صورت پرسشنامه ساختاريافته است و شامل سـه بخـش سـواالت زمينـهاي(1
سوال) ،سواالت مربـوط بـه سـاختار سـازماني( )53و سـواالت تسـهيم دانـش( 51سـوال)
مي باشد .براي تعيين روايي پرسشنامهها سعي شد از پرسشنامه استاندارد و بوميشدهاي کـه
در تحقيقات مختلف بکار گرفته شده استفاده شود .پايايي پرسشنامهها نيز از طريق محاسـبه
آلفاي کرونباخ برآورد شد .به طوري که پايايي پرسشنامه ساختار سـازماني( )./01و تسـهيم
دانش( )./11بدست آمد .که اين ميزان نشان دهنده پايايي باال و انسجام دروني سئواالت هر
دو پرسشنامه ميباشد.
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از حيث قلمرو زماني،مکاني و موضوعي  ،اين تحقيق در سـال ، 31-31در تهـران و در
موضوع ساختار سازمان و تسهيم دانش انجام شده است.
يافتهها
متغيرهاي زمينهاي نمونه گردآوري شده تحقيق نشان ميدهد که  17درصد پاسـخگويان
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مرد و  17درصد نيز زن هستند .ميانگين سني آنها  30/1سال و ميانگين سنوات کـاري آنهـا
در حدود  55/51سال اسـت .همچنـين در حـدود  11درصـد پاسـخگويان دارنـده مـدرک
کارشناسي و مابقي آنها مدرک کارشناسي ارشد دارند.
نتاي آماره هاي مرکزي ميانگين نشان ميدهد که در بين متغير تسهيم دانش بعـد انتقـال
راهبردي با  ، 3/35و انتقال پنهان با  5/11به ترتيب بيشترين و کمترين ميانگين را بـه خـود
اختصاص دادهاند .همچنين در متغير ساختار سازماني پيچيدگي با  3/11بيشترين ميـانگين و
و تمرکز با  5/11کمترين ميانگين را گزارش ميدهد .در قالـب جـدول زيـر شـاخصهـاي
مرکزي و پراکندگي تمامي ابعاد دو متغير ارائه شده است.
جدول  -0شاخصهای مرکزی و پراکندگی
رديف

متغيرهاي اصلي

انحراف

ميانگين

ميانه

0

انتقال ترتيبی

3251

3233

./135

0

انتقال آشکار

5215

5211

./015

5

9

انتقال پنهان

5211

5217

./010

5

1

3

انتقال راهبردی

3235

3217

./117

5

1

5

انتقال کارشناسی

5211

5217

./015

5

1

6

رسميت

3275

3277

./131

5

1

7

تمرکز

5211

5201

./115

5

1

1

پيديدگی

3211

3217

./001

5

1

تحقيق

استاندارد

حداقل

حداکثر

5

1
1



دادههاي جدول  3نشان ميدهد که از نظر افراد نمونه اولويت بندي عوامل تسهيم دانش
از لحاظ ميزان مطلوبيت از نظر اولويت با مقدار خي دو  11/1در سطح معنـاداري α=7/71
در رتبههاي متفاوت قرار دارند .به ترتيب اولويت مولفههـاي عبارتنـد از انتقـال راهبـردي،
انتقال ترتيبي ،انتقال آشکار ،انتقال پنهان و انتقال کارشناسي.
جدول  -9اولويت بندی درجه اهميت متغيرها بر اساس آزمون فريدمن
0

انتقال ترتيبی

3201

دوم

0

انتقال آشکار

5233

سوم

9

انتقال پنهان

5251

چهارم

3

انتقال راهبردی

3215

اول

5

انتقال کارشناسی

5251

پنجم

خی دو

درجه آزادي

سطح معناداري

53.31

1

./777

متغير

رتبه بندي

درجه اهميت

0

رسميت

5211

دوم

0

تمرکز

5205

سوم

9

پيديدگی

5213

اول

خی دو

درجه آزادي

سطح معناداري

03.11

5

./775

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

رديف

متغير

رتبه بندی

درجه اهميت

همچنين دادههاي جدول  3در خصوص اولويتبندي ابعاد و مولفههـاي متغيـر سـاختار
سازماني نشان ميدهد که به ترتيب پيچيدگي ،رسميت و تمرکز با مقدار خـي دو  51/1در
سطح معناداري  α=7/71در رتبههاي اول تا سوم قرار دارند.
جدول شماره  1گزارشگر همبستگي 5دو به دوي تمامي ابعاد دو متغير ساختار سازماني
و تسهيم دانش مي باشد .همانطوري که در جدول پيداست از بين مولفههـاي مختلـف تنهـا
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 .5عالمت * بيانگر معناداري رابطه است .يک ستاره سطح  7/71و دو ستاره سطح  7/75است.




تمرکز سازماني است که با همـه ابعـاد تسـهيم دانـش و سـاختار سـازماني رابطـه منفـي و
معکوس دارد.
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جدول  -3همبستگی دو به دوی همه ابعاد تسهيم دانش و ساختار سازمانی
0

0

9

3

5

6

7

1

ترتيبی

آشکار

پنهان

راهبردی

کارشناسی

رسميت

تمرکز

پيديدگی

0

انتقال ترتيبی

5

./53

**./11

./75

**./311

**./33

**-./15

./73

0

انتقال آشکار

-----

5

**./15

**./15

**./15

**./15

**-./11

./51

9

انتقال پنهان

-----

-----

5

**./33

**./05

**./35

**-./33

./51

3

انتقال راهب

-----

-----

-----

5

**

**

**

متغيرها

./13

-----

-----

-----

-----

5

./50

**-./15

./55

6

رسميت

-----

-----

-----

-----

-----

5

**-./11

./51

7

تمرکز

-----

-----

-----

-----

-----

-----

5

1

پيديدگی

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

5

کارشناسی

**

-./15
5

براي آزمون سه فرضيه ارتباط ابعاد سهگانه ساختار سازماني با تسهيم دانش نتاي نشـان
مي دهد که رسمت سازماني همبستگي  7/11و معناداري را با تسهيم دانش دارد .به اين معنا
که هر چه بر ميزان رسميت سازمان افزوده شود بر ميزان تسهيم دانش نيز افزوده مـيشـود.
رابطه همبستگي بين پيچيدگي و تسهيم دانش نيز مستقيم و به ميزان  7/31ميباشد.
جدول  -5نتايج همبستگی ابعاد ساختار سازمانی با متغير تسهيم دانش
متغيرها

مولفه ها
همبستگي

5

تسهيم دانش

معناداري
5

5

5

3

رسميت

تمرکز

پيديدگی

**./11

**-./17

**./31

./777

./777

./777

ضريب تبيين R

./55

./31

./51

نتيجه آزمون

تأييد

تأييد

تأييد

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

انتقال

./13

./10

-./13

**

اما رابطه بين تمرکز سازماني و تسهيم دانش به ميزان  -7/1ميباشد .نشان ميدهد رابطه
معکوس بين اين دو برقرار است به اين معنا که هر چه بـر ميـزان تمرکـز سـازماني افـزوده
ميشود تسهيم دانش کاهش پيدا ميکند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که بين ابعاد سـاختار
سازماني و تسهيم دانش يک رابطه يگنواخت و يکسان وجود ندارد.
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در ادامه براي فهم اين نکته که کداميک از ابعاد ساختار سـازماني بيشـترين تـأثير را بـر
متغير تسهيم دانش را دارند .از تحليل چنـدمتغيري رگرسـيون اسـتفاده شـد .نتـاي تحليـل
رگرسيوني که در جدول گزارش شده است نشان ميدهد ،اوال کل معادله با توجه بـه نتـاي
آزمون  Fمعنادار مي باشد .دوما مقدار واريان

تبيين شده متغيير تسهيم دانش توسـط ابعـاد

سهگانه ساختار سازماني به ميزان  7/15ميباشد .بعبارت ديگر  15درصـد واريـان

تسـهيم

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

دانش با متغير ساختار سازماني تعيين ميشود.
جدول  -6نتايج تحليل رگرسيونی
متغيرهاي
پيش بيني

ضرايب
Beta

آزمون
T

معناداري
sig

0

تمرکز

- ./135

-32513

./777

0

رسميت

./531

52555

./771

9

پيديدگی

./531

52711

./511

مدل

ضريب
2

تبيين R
./153

آزمون
F

572031

معناداري
sig

./777

افزون بر اين نتاي ضرايب رگرسيوني نشان ميدهد کـه از بـين عوامـل سـه گانـه تنهـا
تمرکز و رسميت رابطه ي معناداري را به تسهيم دانش برقرار ميکنند .در ايـن بـين تمرکـز
سازماني بيشتر نقش را در تبيـين تسـهيم دانـش دارد و شـيب خـط رگرسـيوني آن -7/13
مي باشد .به اين معنا که با هر واحد افزايش در تمرکز سازماني به ميزاني که ذکر شد متغييـر
تسهيم دانش کاهش پيدا ميکند .همچنين به ازاي هر واحد افـزايش در رسـميت بـه ميـزان
 7/53در متغير تسهيم دانش افزايش به وجود مي آيد .در پايان براي به آزمون گذاشـتن کـل
فرآيند تحليل مسير از تحليل معادالت ساختاري ليزرل استفاده شد .آزمونهاي بـرازش مـدل
به اين سؤال پاسخ مي دهند که آيا مدل مورد نظر برازش و هماهنگي خوبي با دادههـا دارد.
گفتني است که معموال مدل با توجه به نظريات و فرضيات تنظيم مـيشـود .لـذا در تحليـل
معادالت ساختاري که هم تحليل عاملي و هم تحليل مسـير را بـا هـم مـورد بررسـي قـرار
ميدهد اين شاخصها نشان مي دهد که آيا دادهـاي کمـي فـراهم شـده مويـد مطالعـات و
الگوي نظري هست و يا خير و يا اينکه نيـاز بـه اصـالح دارد ،در نمـودار شـماره  5قابـل
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مشاهده است.



همانطوري که در نمودار شماره  5پيداست آزمون خي دو( )χ5با درجه آزادي  50معنادار
است .شاخص خطاي مجموع مجذورات ميانگين )RMSEA(5کمتر از  7/5اسـت .همچنـين
دو شاخص ارزيابي مقدار نسبي واريان

و کوواريان  )GFI(5و ميانگين مجذورات به جاي

مجموع مجذورات )AGFI(3که بزرگتر از  7/3است .در مجموع و با توجه به شـاخصهـاي
گزارش شده فو  ،ميتوان چنين نتيجه گرفت که دادههاي گردآوري شده به خوبي ارتبـاط
نظري بين دو متغير ساختار سازماني و تسهيم دانش را تأييد ميکند.
بحث و نتيجهگيري

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

نمودار شماره  - 0خروجی تحليل معادالت ساختاری نرم افزار ليزرل

يافتههاي تحقيق نشان مي دهد که در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا)از بعد تسهيم دانـش در حـد
ميانگين قرار دارد .با اين توضيح که در بين انواع تسهيم دانش انتقال راهبردي يعنـي توجـه
مديران و مسئول به فرآيند اشتراک دانش به نسبت ديگر متغيرها در وضـعيت خـوبي قـرار
دارد .اما از بعد انتقال کارشناسي و پنهان وضعيت مناسبي وجود ندارد .بنابراين با توجـه بـه
ادبيات اشاره شده در خصوص انتقال کارشناسي ،به مسئولين سازمان.


5. Root Mean Square Error of Approximation
5. Goodness of fit index
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3. Adjusted Goodness of Fit Index




همچنين يافتههاي تحقيق حکايت از رابطه منفي بين تمرکز و تسهيم دانش دارد .با توجه بـه
اينکه در بين ابعاد مختلف ساختار سازماني ،تمرکز کمترين ميانگين بوده است .ضمن توجـه بـه
اين که اين مورد يک ارزيابي مثبت از خبرگزاري است اما به دليل دانـشبنيـان بـودن رسـانههـا،
مديران بايد تالش کنند هر چه بيشتر اين تمرکز موجود را تا حد ممکن کـاهش دهنـد .در واقـع
خبرگزاري بايد تالش کند که دستورالعملها و آييننامـههـا را طـوري تـدوين کنـد کـه ضـمن
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شفا

بودن آنها شرايط بروز خالقيت کارکنان را نيز فـراهم نمايـد.در واقـع رابطـه مثبـت بـين

رسميت ،پيچيدگي و تسهيم دانش بيانگر اين موضوع است که پاسخگويان معتقدنـد کـه وجـود
دستورالعمل و تعر شرح فعاليت هر شغل به نـوعي زمينـههـا را بـراي اسـتقالل شـغلي و در
نهايت تسهيم دانش فراهم ميکند .بعبارت ديگر اگرچه رسميت در سازمان افزايش پيدا مـيکنـد
اما هي منافاتي با افزايش تسهيم دانش در بين کارکنان وجود ندارد.
بيان اين نکته ضروري است که يافتهها و نتاي تحليل رگرسيوني نشان ميدهد که در بـين
ابعاد سهگانه ساختار سازماني تمرکز سازماني نقش تعيين کنندهتـري در تبيـين تسـهيم دانـش
دارد .اين يافتهها نشان داد که حدود  15درصد واريان

تسهيم دانش توسط ساختار سـازماني

تبيين ميشود .اين يافته نيز مويد اين نکته بسيار مهم است که خبرگزاري ج.ا.ا براي تسـريع و
تسهيل در فرآيند تسهيم دانش الزم است که از ميزان تمرکز موجود در سازمان بکاهد.
در پايان با توجه به نتاي تحليل معادالت ساختاري که با نرم افزار ليزرل صورت گرفت
بايد گفت که دادههاي گردآوري شده به خوبي ارتباط نظري را تأييد مـيکننـد .بـه عبـارت
ديگر مدل آماري به طور کامل با الگوي نظري تحقيق منطبق ميباشد .اين به اين معنا اسـت
که براي افزايش تسهيم دانش در خبرگزاري ايرنا به خـوبي مـيتـوان تغييراتـي در سـاختار
سازماني ايجاد نمود و نتاي دلخواه و مثبتي را کسب کرد.
پيشنهادات
 به مديران خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) پيشنهاد ميشـود؛ بسـترهاي سـاختاري و سـازمانيالزم از جمله؛ امکان تعامالت دانشي واحـد سـازماني همطـراز در داخـل و خـارج
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کشور براي اشتراک دانش بين واحدهاي سازماني برون مـرزي بـا واحـدهاي درون



مرزي و همچنين تعامل دانشي بين واحدهاي درون مرزي(صر

نظرا از پراکنـدگي

جغرافياي سازماني) با همديگر به صورت هدفمند و در جداول زماني تعريف شـده
برقرار گرديده تا امکان بهره¬گيري از دانشهاي خلق و کسب شده توسط خبرگـان
و نخبگان ديگر واحدهاي سازماني همطراز مهيا گردد.
 به منظور ارتقاي هر چه بيشتر تسهيم کارشناسي پيشنهاد ميشود که در گروه خبـري ،جلساتي براي تبادل دانش و تجربيان برگزار گردد.
خبرگزاري کنفران

ها و همايشهايي به منظور تبا دل تجربيات (موفقيت /شکست)

بين صاحبنظران خبره و نخبه خبري برگزار گردد.
 به منظور ارتقـاي سـطح دانـش و بخصـوص تسـهيم دانـش آشـکار پيشـنهاد مـي-شود،آرشيو مناسبي بـراي ذخيـره دانـش و تجـارب مسـتند شـده حاصـل از انجـام
پروژهها انجـام شـود و سيسـتمهـاي الکترونيکـي مناسـبي بـراي تسـهيم اطالعـات
تخصصي پيشبيني گردد تا اطالعات مستند شده را در بين دانشجويان دانشکده خبـر
به اشتراک بگذارند.
 به منظور افزايش انتقال منحصر بـه فـرد در درون يـگ گـروه ،پيشـنهاد مـيگـردد،سازکارهايي براي تشويق افراد براي انتقال دانش بدست آمده از تجربيات خود را در
بين کليه واحدهاي سازماني پيش بيني و اجراء نمايند.
انتظار مي رود پ

مقاله پژوهشي :بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج.ا.ا(ايرنا) 

 -به منظور ارتقاء و بهبو د ميزان تسهيم دانش پنهـان پيشـنهاد مـيشـود ،در دانشـکده

از اعمال پيشنهادات شاهد ،کاهش هزينه ها ،افزايش سرعت نـوآوري

و بسترسازي الزم براي تحقق شعار محوري خبرگزاري ج.ا.ا ؛ که عبارت است از «سرعت،
دقت و صحت» باشيم.
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فهرست منابع و مآخذ
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آيت اهلل سيد علي خامنه اي در ديدار جمعي از محققان و پژوهشگران(www.leader.ir ،)5335/1/1
آشنا و همکاران( ،)5335نقش فرهنگ سازماني در تسهيل اقدامات مديريت دانش ،مجله مـديريت فنـآوري
اطالعات ،شماره .1
آقابابايي،راضيه و رحيمي،حميد( .)5331بررسي ابعاد ساختاري سازمان هـاي دانـش محـور مـورد مطالعـه:
دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکي ،سال هشتم  ،شـماره دو  ،صـص

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331


















افرازه ،عباس( )5311مديريت دانش :مفاهيم مـدلهـا ،انـدازهگيـري و پيـاده سـازي ،چـا

دوم ،دانشـگاه

اميرکبير.
ايکوجيرونوناکا و هيروتاکاتاکوچي( ، )5311مديريت دانش شرکتهاي دانش آفرين .نويسندگان ،:ترجمـه:
دکتر علي عطافر ،جبار اسالمي ،آناهيتا کاوه و سعيد انالويي ـ ناشر :سما ،چا

اول.

ايمان زاده ،علي( .)5331رابطه بين تسهيم و اشتراک گذاري دانش با نـوآوري در دانشـجويان گـروه رشـته
تروي و توسعه روستايي دانشکد ه کشاورزي دانشـگاه تبريـز ،فصـلنامه پـژوهشهـاي تـروي و آمـوزش
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داونپورت ،تام

اچ .و الرن

سرشت ،ناشر :ساپکو .چا

پروساک( ،)5303مديريت دانش .نويسندگان :ترجمه :دکتر حسـين رحمـان
اول،

ذکريا ،زارع ،ملکپور ،فاطمه و زارع ،شايسته( .)5331بررسـي رابطـه سـاختار سـازماني و مـديريت دانـش،
فصلنامة علمي -پژوهشي مديريت منابع در نيروي انتظامي ،سال سوم ،شمارة ، 3صص 507-510
جعفری ،مهدي 2گرجي ،ابوالقاسم و صالحي ،حسن()5337رابطه عوامل ساختاري و فرهنگـي سـازمان بـا
استراتژي مديريت .صص 31-10
حسن زاده ،محمد( )5311بررسي مديريت دانش در دولت جمهوري اسـالمي ايـران  ،پايـان نامـه دکتـراي
کتابداري،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد.
حميدي زاده محمد رضا ( ،)5330برساختها و پيکره بندي دانشهاي سازماني و ملـي ،تهـران :انتشـارات
اديبان روز
داونپورت ،تام

اچ ،الرن

پروساک ( ،)5331مديريت دانش ،ترجمـه حسـين رحمـان سرشـت .تهـران:

ساپکو.
رابينز ،استيفن پي ،) 5311( ،.مديريت رفتار سـازماني(جلد سـوم) ،ترجمـه علـي پارسـائيان و سـيد محمـد
اعرابي ،چا

اول ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.

رحمان سرشت و همکاران( ،)5337رابطه ساختار سازماني و مديريت دانش :مطالعـه مـوردي ايرانخـودرو،
مجله مديريت فرهنگي ،شماره بيست و سوم.
رهنورد ،فرج اهلل ،صدر ،فاطمه( )5311رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانـش کارکنـان بـا عوامـل سـازماني در
دستگاههاي دولتي ،مجله فراسوي مديريت ،شماره .1
سرلک ،محمدعلي ،اسالمي ،طاهره( )5337تسـهيم دانـش در دانشـگاه صـنعتي شـريف :رويکـرد سـرمايه
اجتماعي ،نشريه مديريت دولتي ،شماره .1



 انتشـارات: تهـران.)اول

 مديريت دانش حرکت بـه فراسـوي دانـش (نسـخه چـا.) 5311( . فاضل2عدلي
.فراشناختي انديشه

:) تسهيم دانش و کيفيت خدمات واحدهاي سـازماني مـورد مطالعـه5335( دلآرام، حکيمي، بهروز،قلي لي
.53  شماره، مجله چشم انداز مديريت دولتي،بانک پارسيان
 انتشـارات: تهران. سازمان در عصر صنعت و اطالعات و دانايي.)5313(  ناصر2 و عسگري2 عباس2منوريان
.دانشگاه تهران
 بررسـي ضـرورتهـا و چـالشهـاي.)5331( محمدرضـا، محمدعلي وگلـي، طاهري،حسن،نصر اصفهاني






 )ا(ايرنا.ا. بررسي رابطه ساختار سازماني با تسهيم دانش در خبرگزاري ج:مقاله پژوهشي

 شـماره،3 دوره، ) مديريت بهره وري (فراسوي مـديريت،استقرار مديريت دانش در شرکت ملي گاز ايران
.535 - 513  صص33
بررسي رابطه بين تسهيم دانـش و نـوآوري در.)5335( پروين، و محبي، بهروز، قلي لي،اکرم،هاديزاده مقدم
570-510 صص5  شماره50  دوره،پژوهشهاي مديريت در ايران،سازمانهاي خدمات مالي
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