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چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسی تاثير مدیریت دانش استراتژیک با ابعاد(دانش مشتری،روابط ذینفعان،بينش محيط کسب
وکار،حافظه سازمانی،دانش در فرآیندها،دانش در توليدات و خدمات،دانش کارکنان) بر قابليتهای فردی کارکنان انجام
گرفت.روش تحقيق توصيفی-پيمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.در این تحقيق کليه کارکنان شهرداری سمنان به
عنوان جامعه آماری تحقيق انتخاب شدند و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد  298نفر از کارکنان به عنوان گروه
نمونه انتخاب شدند.به منظور سنجش و اندازه گيریهای متغير های تحقيق(هفت بعد مدیریت دانش استراتژیک و چهار بعد
قابليتهای فردی کارکنان) به ترتيب از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گوپتا و شرما ( )2015و پرسشنامه استاندارد
قابليتهای فردی کارکنان احمدی ( ) 1388استفاده شد.برای سنجش تاثير مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی
کارکنان در از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.نتایج حاصل بيانگر این واقعيت بود که تاثير معناداری بين مدیریت
دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در وجود دارد و بر اساس آزمون فریدمن بعد دانش در فرآیندها باالترین و
بعد دانش در خدمات پایين ترین رتبه را دارا می باشند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش استراتژیک،مهارتهای فردی،شهرداری سمنان.
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The Effect of Strategic Knowledge Management on Individual
Skills of Employees (Case Study: Municipality of Semnan)
Zahra Moradi Nasab
Master of Psychology, Semnan City Municipal Specialist.

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of strategic knowledge
management on dimensions (customer knowledge, stakeholder relationships,
business environment insight, organizational memory, knowledge in processes,
knowledge in products and services, employee knowledge) on individual
capabilities of employees. The research was descriptive- Survey and purposeful.
In this research all Semnan municipality employees were selected as the statistical
population of the research. Then, using the Cochran formula, 298 employees were
selected as the sample group. In order to measure and measure the variables
Research (Seven Dimensions of Strategic Knowledge Management and Four
Dimensions of Individual Personnel Capacity) The standard questionnaire of
Gopta & Sharia Knowledge Management (2015) and Ahmadi's Individual
Individual Awareness Questionnaire (2009) were used. To measure the effect of
strategic knowledge management on individual capabilities of employees,
Spearman correlation test was used. The results of this study showed that There is
a significant relationship between strategic knowledge management and
individual capabilities of employees. According to Friedman test, knowledge is
the highest in the processes, and the level of knowledge in services is the lowest.
Keywords: Strategic Knowledge Management, Individual Skills, Semnan
Municipality.
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 -1مقدمه
امروزه مشکل چگونگی کسب اطالعات نيست؛ بلکه چگونگی مدیریت کردن آن است .سازمان هایی که دانش خود را
مدیریت می کنند ،به سطح باالیی از بهره وری دست می یابند .سازمان ها با دسترسی بيشتر به دانش کارکنان خود می توانند
تصميمات بهتری اتخاذ کنند ،فرایندها را بهسازی کنند و از تکرار کارها کاسته و بر نوآوری ها بيفزایند .در عصر حاضر نه تنها
بقا و رشد و توسعه سازمان ها به داشتن دانش و مدیریت صحيح آن وابسته است ،بلکه بقای جامعه نيز به کارگيری دانش به
روز و کارامد وابسته است .برای حرکت جامعه به سوی دانش مداری  ،آموزش و پرورش رکن اصلی و اساسی به حساب
می آید .از آن جا که دانش و اطالعات مهمترین اصل برای بهره وری ،رقابت های اقتصادی و توسعه است و منابع انسانی
مهمترین ابزار و سرمایه جامعه برای تحقق اهداف و مقاصد سياسی و اقتصاد است ،دولت ها برای پيشرفت در این زمينه،
اولویت بيشتری را به آموزش و تربيت نيروی انسانی اختصاص می دهند .آموزش و پرورش به عنوان یکی از گسترده ترین
نهادهای اجتماعی رسمی باید در استقرار مدیریت دانش به عنوان قابليت اصلی نسبت به سایر سازمان ها پيشگام بوده و نقش
رهبری را ایفا کند .کارول معتقد است که مدیریت دانش در آموزش و پرورش چالشی است که باید به آن توجه کنيم ،زیرا
فرهنگ موجود در آموزش و پرورش ،اگر چه یکه و خاص نيست ولی در سطح باالیی فردی است(کارول.)1388،
امروزه دانش جزء الینفک موفقيت سازمان ها محسوب می شود .این مساله در سازمان های فرهنگی که سرمایه های
فکری و دارایی های نامشهود در این نوع از سازمان ها بسيار با اهميت می باشد ،دارای نقش حياتی می باشد .اگر روند تغيير و
تحوالت دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار نگيرد ،این نتيجه مهم حاصل می شود که جامعه فراصنعتی امروز
جامعه ای اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نيروافزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند .حيات و
بقاء هر سازمان تا حد زیادی به توانایی ها ،مهارت ها ،آگاهی ها ،دانش و تخصص های مختلف منابع انسانی ،به ویژه کارکنان
آن سازمان بستگی دارد و هر چه افراد آمادگی بيشتری داشته باشند بهتر می توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهيم
باشند .امروزه که تمام سازمان ها به نوعی از پيشرفت سریع تکنولوژی متاثر هستند ،برای حفظ و ادامه حيات خویش ناگزیرند
دگرگونی هایی همسو با این پيشرفت را در همه ی ابعاد سازمان خود به وجود آورند .زیربنا و نقطه ی شروع همه ی این تغيير
و تحوالت ،توانمندسازی و به کارگيری صحيح منابع انسانی می باشد(تقی پور و جهانيان.)1391،
یک سازمان به منظور برتری یافتن از سایر سازمان ها باید منابع انسانی را توسعه داده و ميزان rrاطالعات و دانش در
دسترس را افزایش دهد.مدیریت دانش؛ ایجاد ،اکتساب ،جمع آوری ،تسهيم دانش برای افزایش یادگيری و بهبود عملکرد و در
نتيجه توانمندسازی کارکنان می باشد .کارکنان و دانشی که در سر آن هاست ،منابع بسيار ارزشمندی برای سازمان هستند .
دانش و چگونگی دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شود .از این رو یادگيری
سازمانی و توليد دانش در طول چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است(هومستن.)2010،
در دنيای تجارت امروزه که به شدت رقابتی است ،تکنولوژی هنر ،محصوالت برتر و منابع ثابت مزیت های ورود به بازار
هستند .بسياری از سازمانها متوجه شده اند که کليد پيروزی در رقابت ،توانایی نيروی کار آنها در حداکثر کردن این امتيازها
است .بدیهی است که ابزارهای فناوری یک شرکت به مثابه توانایی کارکنان برای استفاده از ابزارها مفيد هستند :ارزش ادراك
شده محصول با ميزان فواید آن تعيين می شود(برو و همکاران.)2017،با این وجود ممکن است یک سازمان دریابد که تعيين
توانایی های حياتی کارکنان برای حصول به موفقيت دشوار است .رفتارهای ضروری برای عملکرد مؤثر از یک سازمان به
سازمان دیگر و از نقشی به نقش دیگر بسيار متفاوت است .بنابراین ،بسياری از شرك تها از مد لهای قابليت به منظور
شناسایی مهارت ها ،دانش ،ویژگيهای فردی اساسی مورد نياز برای عملکرد موفقيت آميز در شغل و اطمينان از تمرکز نظام
های منابع انسانی بر توسعة نيروی انسانی استفاده نموده اند .تغييرات بنيادی در فعاليتها ،رویه ها و کسب و کار مدیریت
منابع انسانی در طول دهه های گذشته ،سبب شده اند که موضوع قابليتهای منابع انسانی مورد توجه سازمان های پيشرو قرار
گيرد(ميرکاظمی.)1392،
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قابليت های فردی تحت عنوان دانش فردی ،مهارتها ،توانایيها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و
حل کردن مسائل کسب و کار تعریف شده است.قابليت های سرمایه انسانی از نقطه نظر فردی می تواند به دو دسته سخت و
نرم تقسيم شود :شایستگی کارکنان و نگرشهای کارکنان.
شایستگی کارکنان شامل :دانش (دانش فنی وتئوریهای دانشگاهی) ،مهارتها (توانایی کارکنان در تکميل ماموریتهای
کاری) ،استعدادها و ابتکار کارکنان بخش سخت آن را تشکيل ميدهد که دانش و مهارتها باالترین نقش را دارند.نگرشهای
کارکنان بخش نرم آن را تشکيل ميدهند و شامل نواوری کارکنان در کار و رضایت از شغلشان می باشد و بعنوان پيش نيازی
برای کارکنان محسوب ميگردد که از طریق آن شایستگيهایشان را باال می برند(عالم تبریز و محمد رحيمی.)1393،
قبل از تعریف مدیریت دانش ،بسيار ضروری است که بدانيم دانش به چه معنا است .در فرهنگ آکسفورد پيشرفته ،دانش
به معنای تمام دانسته های فرد تعریف شده است که می تواند از طریق تجربه به دست آید .همچنين دانش به عنوان اطالعات
سازماندهی شده تعریف شده است(فرهنگ لغت آکسفورد.)2000،سازمان ناسا مدیریت دانش را این گونه تعریف می کند:
گرفتن اطالعات صحيح در زمان صحيح و از افراد صحيح و کمک به کارکنان درجهت خلق ،اشتراك دانش و به کارگيری
اطالعات به شيوه ای که عملکرد ناسا و شرکایش را به شکل قابل سنجشی ارتقاء بخشد(گافری و همکاران.)2013،
هاینس مدیریت دانش را فرایندی مبتنی بر چهار رکن زیر می داند:
-1محتوا :که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن)مربوط ميشود.
-2مهارت :دستيابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش.
 -3سازماندهی :سازماندهی دانش های موجود.
 -4فرهنگ :فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد(ابطحی و صلواتی.)1391،
امروزه مدیریت دانش به عنوان مغز سازمان مطرح است و کارکنان را به دانش و اطالعات مورد نياز مجهز می کند تا
بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و تصميمات صحيح تر و سریع تری را اتخاذ نمایند .دانش مهم ترین دارایی نرم
سازمان هاست .مدیریت صحيح این دارایی ،کليدی ترین عامل برتری و رقابت پذیری سازمان ها در دنيای امروز است .برای
توسعه دانش باید با سازمان ها ،موسسات و انباره های دانش خارج از سازمان ارتباط مستمر برقرار کرد و این نکته را در نظر
داشت که بخشی از دانش مورد نياز ما نزد دیگران و بخشی از دانش مورد نياز آن ها نزد ماست .لذا رهبر یک سازمان دانش
محور بایستی برقراری ارتباط مداوم بين سازمان خود و مجامع علمی و آکادميک را در زمره اهداف استراتژیک سازمان خویش
قرا دهد و همواره در پی یافتن راه کارهای موثر برای برقراری ارتباط با مشتریان باشد(سوری و همکاران .)1392،
دانش ،فرآیند ایجاد ،مستند سازی و انتقال اطالعات ضمنی و آشکار در سازمان است به طوری که اطالعات مناسب در
مکانی مناسب و به موقع در اختيار افراد مناسب قرار گيرد[.]11طبق نظر گوپتا و شرما( ،)2004مدل مدیریت دانش استراتژیک
از هفت بعد تشکيل شده است که عبارتند از:
-1دانش مشتری :که فعاليت های کليدی آن شامل توسعه روابط عميق مبتنی بر تسهيم دانش،درك نياز مشتری و
شناسایی فرصتهای جدید میباشد.
-2روابط ذینفعان :که فعاليتهای کليدی آن شامل بهبود جریان دانش بين عرضهکنندگان ،کارمندان ،ذی نفعان جامعه
و استفاده از این دانش برای تدوین استراتژی کليدی.
-3بينشهای محيط کسب و کار :که فعاليتهای آن شامل کنکاش محيطی سيستماتيک شامل محيط سياسی ،اقتصادی
تکنولوژیکی ،روندهای اجتماعی و محيطی ،تحليل رقبا و سيستمهای هوشمند بازار می باشد.
-4حافظه سازمانی :که فعاليتهای آن شامل تسهيم دانش ،پایگاه دادههای مربوط به بهترین تجربيات ،اسناد بر خط و
قلمروهای مباحثه ،مناظره و اینترنت میباشد.
-5دانش در فرایندها :که فعاليت های کليدی آن شامل هدایت دانش به فرایند کسب و کار و تصميم گيری می باشد.
-6دانش در توليدات و خدمات :که شامل ارائه خدمات مبتنی بر دانش و احاطه محصوالت از دانش میباشد.
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-7دانش در افراد :که فعاليتهای کليدی آن شامل نشستهای تسهيم دانش ،کارگاههای نوآوری ،شبکههای یادگيری و
اجتماعات دانش و فناوری اطالعات میباشد(.گوپتا و شرما.)2011،
شهرداری سمنان در راستای استقرار سيستم مدیریت کيفيت و با هدف نهادینه نمودن استانداردهای ملی و بين المللی و
کسب گواهينامه ایزو  9001:2008به دنبال افزایش سطح قابليتهای فردی کارکنان خود می باشد ..اهداف پيش بينی شده در
خط مشی کيفيت شهرداری سمنان عبارتند از:
 توانمند سازی و افزایش بهره وری نيروی انسانی از طریق بهبود سطح دانش و مهارت و استفاده از توانایی های فردی
و گروهی آنان در راستای اهداف شهرداری .
 مدیریت برنحوه ی تامين خدمات شهری و حصول اطمينان از ارائه خدمات مورد نياز با کيفيت مناسب .بدیهی است
کليه کارکنان شهرداری سمنان جهت دستيابی به این اهداف مهم با حداکثر توانایی های علمی و تخصصی خود در
اجرای این سيستم ،همراه و کوشا خواهند بود  ،بطوری که کيفيت ارائه خدمات به شهروندان تحت تاثير هيچ عامل
دیگری قرار نگيرد.
کارکنان متخصص ،وفادار ،سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگيزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه
عضویت سازمانی از نيازهای اصلی و بسيار ضروری هر سازمانی است.سازمانها در تالش هستند برای بهبود قابليتهای فردی
کارکنان و اثربخشی خود  ،به بازنگری مأموریتها ،مهندسی مجدد فرایندها و استقرار سيستم های مدیریت دانش اقدام کنند.با
توجه به این که شهرداری سمنان همانند سازمانهای دیگر دارای پتانسيل مناسبی در زمينه مدیریت دانش می باشد،لذا پژوهش
علمی و سازمان یافته ای برای این سازمان انجام نشده،این نياز را بيشتر تقویت می کند که این پژوهش صورت گيرد.تحقيق
حاضر با مدنظر قراردادن اهميت مدیریت دانش استراتژیک در دنيای کسب و کار امروز  ،به بررسی تاثير مدیریت دانش
استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان می پردازد .بدین ترتيب پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که
آیا مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد؟
فرضيات این تحقيق عبارتند از:
فرضيه اصلی:
مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
فرضيه های فرعی:
 -1دانش مشتری بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -2روابط با ذینفعان بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -3بينش های کسب و کار بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -4حافظه سازمانی بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -5دانش در فرآیندها بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -6دانش درتوليدات و خدمات بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
 -7دانش کارکنان بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.

 -2پیشینه پژوهش
سيادت و حسينی()1395به تحقيقی با عنوان ارایه الگوی ساختاری مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای کارکنان در
دانشگاه شهيد بهشتی پرداختند .روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه ی آماری این پژوهش را کليه ی
کارکنان دانشگاه شهيد بهشتی با مدرك دیپلم و باالتر از آن تشکيل می دهد .با روش نمونه گيری تصادفی تعداد  291نفر از
کارمندان بر اساس جدول حجم نمونه ی کرجسی و مورگان انتخاب شدند .از بين این تعداد  277پرسشنامه تکميل و تحليل
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شد.نتيجه تحقيق بيانگر این است که رابطه ی معناداری بين ابعاد مدیریت دانش استراتژیک و قابليتهای کارکنان برقرار است
و بيشترین اثر مستقيم را می توان تحت عنوان اثر مستقيم دانش کارکنان در بعد سرمایه فکری بر پذیرش فن آوری عنوان
نمود.
حسينی وهمکاران() 1395تحقيقی با عنوان شناسایی وتبيين رابطه مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد منابع انسانی
درشهرداری های غرب استان مازندران انجام دادند.نوع تحقيق کاربردی واز نظر روش توصيفی پيمایشی و همبستگی است.
جامعه آماری تحقيق  331نفر از کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  161نفر تعيين و با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .داده های تحقيق با روش همبستگی
مورد تحليل قرار گرفتند .یافته های تحقيق حاکی از آن است که بين مدیریت دانش استراتژیک با عملکرد کارکنان رابطه
معنادارو مثبت و قوی وجود دارد.
رمضانی و همکاران( )1394تحقيقی با عنوان بررسی رابطه مدیریت دانش با قابليتهای فردی کارکنان بانک رفاه استان
آذربایجان غربی انجام دادند .نوع تحقيق کاربردی و از نظر روش توصيفی پيمایشی و همبستگی است .جامعه آماری تحقيق
 206نفر از کارکنان بانک رفاه کارگران شعب مرکزی شهرهای استان آذربایجان غربی شامل شهرستانهای اروميه ،مهاباد،
اشنویه ،نقده و بوکان می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133نفر تعيين و با استفاده از روش نمونه گيری
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و قابليتهای فردی
کارکنان بود .یافته های تحقيق حاکی از آن است که مدیریت دانش با قابليتهای فردی کارکنان در بانک رفاه استان
آذربایجانغربی تاثير مثبت و معناداری دارد.
کاترین شاو و همکاران ( )2017در مطالعه ای اقدام به بررسی موضوع مدیریت دانش استراتژیک در سازمان های عمومی
نموده اند .در این مطالعه آنها نحوه ی تأثير فرهنگ تسهيم دانش بر استقرار و کارآمدی مدیریت دانش در یک سازمان را مورد
بررسی قرار داده اند .مطالعات ليبوویتز و چن نشان داد که تسهيم دانش در سازمان های دولتی دارای چالش های منحصر به
فرد است .این پژوهشگران اشاره می کنند که سازمان های دولتی دارای نظام بوروکراتيک و سلسله مراتبی هستند که باعث
مشکالتی در تسهيم دانش در سازمان ها می گردد .ليبوویتز و چن به بی ميلی افراد برای تسهيم دانش خود اشاره می کنند که
ناشی از تصور آنها در مورد دانش است که آن را ابزار حفظ قدرت خود در سازمان ميپندارند.
پاالیولوگوز و همکارا ( )2016در پژوهشی به بررسی رابطه بين مدیریت دانش با رضایت شغلی  ،قابليتهای فردی و
بهره وری کارکنان در  24سازمان)نفت گاز ،بانک ،بخش های ارتباطی( پرداختند  ،نتایج تحقيق نشان داد که ارتباط قوی بين
متغير مستق)مدیریت دانش( با متغير وابسته) رضایت شغلی ،قابليتهای فردی ،بهره وری کارکنان)وجود دارد .هنگامی که
مولفه های مدیریت دانش در سازمان اجرایی شوند ،سبب می شود کارکنان رضایت بيشتری از کار خود داشته باشند و نيز
سبب قابليتهای فردی باالتر و افزایش بهره وری آنها می گردد.
پژوهشی باعنوان « مدیریت دانش و سازمانهای دولتی » درسال ( )2015توسط ميکالوپولس وسایکوجيس در سازمانهای
دولتی یونان انجام شد  .یافته های این پژوهش گویای اهميت بيشترمدیران ميانی دراین خصوص است .از نظر این پژوهشگران
مدیران ميانی به علت ایفای نقش رابط بين سطوح عالی و عملياتی  ،اثرگذاری بيشتری برمدیرت دانش در سازمانها دارند .
ازاین رو توجه بيشتری به اهميت این سطح درموفقيت برنامه های مدیریت دانش درسازمانهای دولتی را پيشنهاد داده اند .
پژوهشی باعنوان « تأثيرمدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان» درسال ( )2014ميالدی توسط کومار از
دانشکده بازرگانی کوین درکانادا و زك از دانشکده مدیریت بازرگانی نورت استيرن درآمریکا انجام گرفته است .این پژوهش  ،اثر
مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در 19سازمان بخش خصوصی کانادا را موردبررسی قرارداده است  .سؤال
اصلی پژوهش نيز درباره چگونگی اثرگذاری مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان بوده است.در این تحقيق از
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ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است واین داده ها باکمک نرم افزار ليزرل مورد تجزیه تحليل قرار گرفته
اند .یافته های این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان تاثير گذار می باشد.

 -3روش تحقیق
روش بکار گرفته شده در این تحقيق از نوع توصيفی -پيمایشی است .توصيفی از این جهت که تصویری از وضع موجود را
ارایه می دهد ،و به توصيف منظم و نظامدار وضعيت فعلی آن می پردازد ،و پيمایشی از این جهت که داده های مورد نظر از
طریق نمونه گيری یا سرشماری از جامعه برای بررسی توزیع ویژگيهای آماری گردآوری می گردداین تحقيق با توجه به هدف
آن کاربردی است.
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که عالقمند هستيم تا نتایج تحقيق و یافته های پژوهشی را به آنها
تعميم دهيم(دالور.)1383،جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش از کليه شهرداری سمنان که تعداد آنها  1320نفر می
باشد .بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری برای کارکنان  298نفر تعيين شد.
در تحقيق حاضر جهت گردآوری مبانی نظری و مروری بر ادبيات تحقيق از مقاالت ،کتب ،طرحهای پژوهشی فارسی
مرتبط با مدیریت دانش استراتژیک و مهارتهای فردی کارکنان استفاده شد و سپس با توجه به منابع موجود و جستجو در
بانکهای اطالعاتی اینترنتی همچون الزویر ،ساینس دایرکت ،پروکوست ،مقاالت ،کتب و آثار علمی انگليسی مرتبط را یافته و
بکارگرفته شد.در این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شد:
-1پرسشنامه مدیریت دانش استراتژیک :در گردآوری داده های مربوط به مدیریت دانش استراتژیک از پرسشنامه
استاندارد گوپتا و شرما ()2015استفاده گردید که شامل  41گویه با طيف ليکرت می باشد.این پرسشنامه هفت مولفه دانش
مشتری،روابط ذینفعان،بينش محيط کسب وکار،حافظه سازمانی،دانش در فرآیندها،دانش در توليدات و خدمات،دانش را در
ميان کارکنان شهرداری سمنان مورد اندازهگيری قرار می دهد.روایی این پرسشنامه از نظرات متخصصان،خبرگان و
کارشناسان استفاده شد.در حال حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  %88می باشد.
-2پرسشنامه به قابليتهای فردی:از پرسشنامه استاندارد قابليتهای فردی احمدی ( )1388جهت سنجش مولفه های به
قابليتهای فردی در سازمان استفاده شدکه شامل 18گویه با طيف ليکرت می باشد .چهار مولفه انگيزش ،کارآفرینی  ،مهارت و
دانش را در ميان کارکنان مورد اندازهگيری قرار می دهد .برای تعيين روایی این پرسشنامه  ،از نظرات متخصصان،خبرگان و
کارشناسان استفاده شد و اصالحات الزم در آن انجام گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  %91می باشد.

 -4یافته ها
در این مرحله از تحقيق ،محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند .سپس به کمک تخمين و آزمون
فرض آماری  ،آماره ها به پارامترهای جامعه تعميم می دهد.آزمون همبستگی به بررسی ارتباط بين دو یا چند متغير می پردازد
و ضریب آن را محاسبه می نماید .همبستگی بين متغيرها ممکن است مثبت یا منفی باشد .اگر تغييرات یک متغير با تغييرات
متغير دیگر همراه باشد و افزیش یکی با افزایش دیگری یا بالعکس ،کاهش یکی با کاهش دیگری همراه شود ،می گویيم که
همبستگی بين آنها مثبت است و اگر افزایش یک متغير با کاهش متغير دیگر باشد ،گفته می شود که همبستگی بين آنها
منفی است و اگر بين دو متغير رابطه ای وجود نداشته باشد ،ضریب همبستگی صفر خواهد بود.همبستگی مثبت از صفرتا +1
نوسان می کند در حالی که ،دامنه همبستگی منفی از  -1تا صفر خواهد بود.برای محاسبه همبستگی بين متغيرها روش های
مختلفی وجود دارد که با توجه به مقياس اندازه گيری بایستی روش مناسب انتخاب شود (آذر.)1389،
آزمون فرضيه اصلی :مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.
در جدول( )1فرضيات پژوهشی،آماری و نتایج آزمون آورده شده است.
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جدول -1نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اصلی
آیا بين مدیریت دانش بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.؟

سؤال
فرضیات

فرض صفر:

مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير ندارد.

پژوهشی

فرض یک:

مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد..

فرضیات
آماری

فرض صفر:

H0: ρ=0

فرض یک:

H1: ρ≠0

شــده

آزمون انــــجام

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

میزان خطای مجاز

سطح معنیداری

0.6

0.05

0.001

نتیجه آزمون

رد فرضيه صفر

نتيجه آزمون نشان می دهد که با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است لذا فرض
صفر رد می گردد .یعنی مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری سمنان تاثير دارد.بنابراین با احتمال
 %95فرضيه اصلی تحقيق مورد تایيد قرارمی گيرد.
نتایج ضریب همبستگی اسپيرمن سایر فرضيه های تحقيق در جدول شماره ( )2آورده شده است.
جدول  – 2نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه های فرعی
فرضیه شماره

نتیجه آزمون

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

میزان خطای مجاز

سطح معنی داری

فرضيه فرعی اول

0/643

0/05

0/000

تایيد

فرضيه فرعی دوم

0/653

0/05

0/001

تایيد

فرضيه فرعی سوم

0/701

0/05

0/000

تایيد

فرضيه فرعی چهارم

0/720

0/05

0/000

تایيد

فرضيه فرعی پنجم

0/658

0/05

0/000

تایيد

فرضيه فرعی ششم

0/689

0/05

0/001

تایيد

فرضيه فرعی هفتم

0/563

0/05

0/000

تایيد

نتيجه آزمون نشان می دهد با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است .لذا کليه
فرضيه های تحقيق تایيد می گردند .یعنی مدیریت دانش استراتژیک با ابعاد(دانش مشتری،روابط ذینفعان،بينش محيط کسب
وکار،حافظه سازمانی،دانش در فرآیندها،دانش در توليدات و خدمات،دانش کارکنان) بر قابليتهای فردی کارکنان در شهرداری
سمنان تاثير دارد.بنابراین با احتمال  %95فرضيه های تحقيق مورد تایيد قرار می گيرند.
جهت رتبه بندی ابعاد مدیریت دانش استراتژیک از آزمون فریدمن استفاده گردید .نتایج آزمون (مقدار معيارآزمون برابر با
صفرکه کمتر از  0.05است) و در سطح اطمينان  0.95محاسبه شده است ،نشانگر آنست که بين مقادیر ميانگين ابعاد مدیریت
دانش استراتژیک تفاوت معنی داری وجود دارد(.جدول . ) 3برهمين اساس ميزان تاثير هریک از این ابعاد در جدول شماره()4
اولویت بندی شده است.
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جدول  -3آزمون فریدمن
298
39.479
6
0.000

تعداد
کای اسکوار
درجه آزادی
معيارتصميم

جدول  -4نتیجه آزمون فریدمن
متغیر

ابعاد مدیریت دانش
استراتژیک

میانگین

رتبه

مولفه

دانش فرآیندها

4/41

1

بينش محيط کسب و کار

4/27

2

دانش مشتری

4/14

3

دانش در کارکنان

4/03

4

روابط ذینفعان

3/66

5

حافظه سازمانی

3/35

6

دانش درتوليدات و خدمات

3/16

7

باتوجه به نتایج  ،دانش فرآیندها که ميانگين باالتری بدست آورده است ،نشان ميدهد که کارکنان با موثر بودن این
مولفه موافقت بيشتری داشته اند و در طيف امتياز باالتری به این مولفه داده اند و ميانگين حاصله که طبيعتاً عددی بين 1تا 5
خواهد بود ،در این مولفه عدد  4/41محاسبه شده است .در بين ابعاد مدیریت دانش استراتژیک ،بعد دانش فرآیندها دارای
بيشترین رتبه و بعد دانش درتوليدات و خدمات دارای کمترین رتبه می باشد.

 -5نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که مدیریت دانش استراتژیک با ابعاد(دانش مشتری،روابط ذینفعان،بينش محيط کسب
وکار،حافظه سازمانی،دانش در فرآیندها،دانش در توليدات و خدمات،دانش کارکنان) بر قابليتهای فردی کارکنان تاثير معناداری
وجود دارد .بدین معنی که هر اندازه وضعيت ابعاد مدیریت دانش استراتژیک در شهرداری سمنان افزایش یابد ،به تبع آن
وضعيت قابليتهای فردی کارکنان در بين کارکنان این سازمان افزایش خواهد یافت .به عبارت دیگر مدیریت دانش استراتژیک
الزمه و مقدمه پياده سازی موفق قابليتهای فردی کارکنان است .زمانی که افراد دارای توانمندیها و مهارتهای خاصی بوده و
مدیریت دانش استراتژیک در یک ساختار مناسب سازمانی به کار گرفته شود ،انگيزه افزایش قابليتهای فردی در بين مدیران و
کارکنان سازمان تقویت شده و همه کارکنان خود را متعهد به اهداف سازمانی دانسته و از هر فرصتی برای بهبود عملکرد
سازمانی که همانا کسب قابليتهای فردی برای سازمان است استفاده الزم را خواهند برد.
با توجه به تایيد فرضيه های تحقيق،پيشنهادات زیر ارائه می گردد:
-1با توجه به تایيد فرضيه اول،پيشنهاد می گردد تا ارتباط و همکاری مناسب و شایسته ای بين کارکنان و شهروندان به
وجود آمده و کارکنان در زمينه اداره نيازهای شهروندان سازمان دانش مناسب را کسب نمایند.کارکنان بایدرد سالیق شهروندان
نفوذ کرده و خواسته های سازمان را در آنها گسترش دهند.کارکنان باید اطالعات در مورد سالیق شهروندان را جمع آوری و
تجزیه و تحليل نمایند.
-2با توجه به تایيد فرضيه دوم ،پيشنهاد می گردد تا مدیران شهرداری تبادل اطالعات بين سازمان و کارکنان،شهروندان
را ایجاد نمایند.مدیران و کارکنان سازمان باید از از دانش جهت تدوین واجرای استراتژی های کليدی شهرداری استفاده نمایند.
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-3با توجه به تایيد فرضيه سوم  ،پيشنهاد می گردد تا دستيابی به سيستمهای هوشمند برای کارکنان فراهم شده و
تدوین و اجرای سيستمهای حفاظت اطالعات در شهرداری عملياتی شود .کارکنان باید در زمينه فعاليتهای اجتماعی و
تکنولوژی های جدید مرتبط با سازمان دانش الزم را به دست آورنده و از کسب اطالعات از جامعه غافل نشوند.
-4با توجه به تایيد فرضيه چهارم ،پيشنهاد می گردد تا مدیران شهرداری بسترهای الزم را جهت قلمروهای
مناظره،مباحثه و اینترنت فراهم نموده و پایگاه های مربوط به بهترین تجارب را فراهم آورند.همچنين تسهيم دانش بين
کارکنان و استفاده از اسناد بر خط توصيه می شود.
-5با توجه به تایيد فرضيه پنجم ،پيشنهاد می گردد تا مدیران شهرداری یک شبکه ارتباطی کارآمد و یک شبکه تصميم
گيری قوی در شهرداری ایجاد نمایند.کارکنان باید از دانش در تصميم گيری های سازمان استفاده نموده و از دیگران در زمان
بحران راهنمایی بگيرند.همچنين پيشنهاد می گردد مدیران شهرداری،ميز گردهای عمومی را جهت بررسی و تبادل اطالعات در
شهرداری راه اندازی نمایند.
-6با توجه به تایيد فرضيه ششم ،پيشنهاد می گردد تا شهراری در ارائه خدمات خود به شهروندان به نيازهای آنها توجه
نموده و به کارکنان در باره نحوه ارائه خدمات آموزش داده و از دانش استفاده نماید.
-7با توجه به تایيد فرضيه هفتم ،پيشنهاد می گردد تا جهت ذخيره سازی و کشف دانش در شهرداری بخشهای دانش
بنيان ایجاد گردند و کارگاههای دانش جهت کشف نوآوری و خالقيت در شهرداری استقرار یافته و شبکه یادگيری در سازمان
جهت انتقال و جذب دانش در شهرداری دایر شود.باید مدیران و سياستگذاران شهراری،بهترین فرهنگ تسهيم دانش را در
سازمان ایج اد نمایند .جهت تبادل دانش و اطالعات در بين کارکنان،اعتماد ارتقاء یافته و از انباشت زیاد اطالعات توسط افراد
خاص جلوگيری به عمل آید .ابزارهای مناسب جهت کسب دانش در شهرداری در بين همه کارکنان ایجاد شود.
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