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Abstract

Purpose: The main purpose of present study is to
measure the application of knowledge management
in General Inspectorate Organization of Iran so as to
examine the preparedness of organization to
establish and apply knowledge management items
(1-data collection, 2-knowledge mining, 3-shaping
and storage of knowledge, 4-knowledge distribution
and sharing, 5-updating of knowledge).
Methodology: The present study is a descriptive
survey. For data-collected, the researcher’s
questionnaire developed based on Lin and Tsering’s
model is used. The stability of questionnaire is
obtained in pre-test and through Cronbach’s alpha
coefficient (0. 90) while its validity is verified based
on face validity by university experts and
professors. The statistical population of present
study includes 621 individuals and the statistical
sample, as determined through Cochran’s formula,
is 201 individuals. The return rate of questionnaire
form is 94 percent.
Findings: Through analysis of hypotheses at two
descriptive and inferential levels, it one may suggest
that with exception of knowledge distribution and
sharing, the use of other knowledge management
items in General Inspectorate Organization of Iran
was more than average.
Conclusion: The results suggest a deep
understanding of organizational employees of
knowledge management. In addition, the conditions
for implementation of knowledge management in
General Inspectorate Organization of Iran are
satisfied.
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چکیده
 سنجش میزان استفاده از مؤلفههای مدیریت دانش، هدف اصلی تحقیق:هدف
در سازمان بازرسی کل کشور میباشد که به منظور بررسی میزان آمادگی
 جمعآوری-1( سازمان جهت استقرار و بهکارگیری مؤلفههای مدیریت دانش
 انتشار و به-4 ، شکلدهی و ذخیره دانش-3 ، استخرا دانش-2 ،اطالعات
. بهنگام نمودن دانش) صورت گرفته است-5 ،اشتراک گذاشتن دانش
 روش تحقیق از نوع توصیفی –پیمایشی میباشد که برای:روششناسی
جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مد یوچن لین و
پین تسرین تهیه گردید استفاده شده که پایایی پرسشنامه از روش پیش
) بدست آمد و روایی آن از1/91( آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 جامعه.طریق روایی صوری توسط خبرگان و اساتید محترم دانشگاه تعیین شد
 نفر و حجم نمونه آماری که توسط فرمو621 آماری مورد مطالعه شامل
. بوده است%94  نفر و نرخ بازگشت پرسشنامه211 کوکران محاسبه شده
 با تحلیل فرضیات در دو سطح توصیفی و استنباطی مشخص گردید به:یافتهها
غیر از مؤلفه انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش که معنادار نمیباشد در بقیه موارد
میزان استفاده از مؤلفههای مدیریت دانش در سازمان بازرسی باالتر از حد
.میانگین میباشد
 نتایج نشاندهنده درک عمیق کارکنان سازمان از مدیریت دانش:نتیجهگیری
میباشد و همچنین بیانگر آن میباشد که زمینهها و شرایط الزم جهت اجرا و
.بهکارگیری مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور فراهم میباشد

واژههای کلیدی
. کنتر و نظارت، مدیریت دانش،دانش
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مقدمه
بررسی موضوعی تحت عنوان مدیریت دانش بلرای اوللین
بار با گزارش سلالیانه  1994شلرکتی سلوئدی ،پیشلرو در
خدمات مالی به نام اسکاندیا 1شروع شد .ایلن گلزارش در
برگیرنده یک سلسله تحلیللهلای ملالی بلود کله تلالش
مللیکللرد ارزش سللرمایه فکللری 2شللرکت –دارائ لیهللای
دانشی -را کمی کند .این شرکت به یک جنبه غیلر کملی
شدهای دست یافت که از قدیم ملورد توجله قلرار داشلت:
سرمایه فکری حداقل بله انلدازه سلرمایه ملالی سلنتی در
تأمین در آمدهای پایدار نقش دارد .اسلکاندیا موضلوعی را
به اثبات رساند که سلالها ملورد ظلن و گملان بسلیاری از
مدیران بود :دانش ،دارایی با ارزشی است کله مثلل سلایر
داراییها به مدیریت ،رشد و بهرهبرداری نیاز دارد( .رادین ،2
)1 :1383
مدیریت دانش در عصر جدید ،تحلوالت شلگرفی را
در مباحث مدیریتی ایجاد کلرده اسلت .ملدیریت دانلش بله
دنبللا تصللرف دانللش ،خللرد و تجربیللات بللا ارزش افللزوده
کارکنان و نیز پیاده سلازی ،بازیلابی و نگهلداری دانلش بله
عنوان داراییهای سازمان است .به گفتله پیتلر دراکلر" 0راز
موفقیت سازمانها در قرن  21همان مدیریت دانش اسلت".
بنابر این مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانایی برتر امکان
اتخللاذ تصللمیمات معقللو تللر در موضللوعات مهللم و بهبللود
عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند .از این رو ملدیریت
دانایی مقولهای مهمتر از خود دانایی محسوب میشود که در
سازمانها بله دنبلا آن اسلت تلا نحلوه چگلونگی تبلدیل
اطالعات و دانستههلای فلردی و سلازمانی را بله دانلش و
مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن نماید (گالسلر،0
.)11 :2113
کل منابع دانش را به یک کوه یخ تشبیه کلردهانلد
که قسمت مشهود آن ،دانش آشکار 6است .این قسلمت از
دانللش ،بلله راحتللی قابللل دسللتیابی ،شناسللایی و بلله
اشتراکگذاری است .قسمت مخفی این کوه ،همان چیزی
است که لفظ دانش ضمنی 7به آن اطالق ملیشلود .ایلن
قسمت ،یادآور سخن مشهور مایکل پوالنی ( )1966اسلت
که گفته است" :ما بیش از آن چیزی که ملیتلوانیم بیلان

کنیم ،میدانیم( " .پلوالنی )211 :1966 ،8دانلش آشلکار،
دانشی است که قابل کد شدن 9است .مصادیق این نلوع از
دانش ،کتاب ،مقاله ،سخنرانی ،روشهای مدون سازمانی و
سایر مستندات مشابه میباشد .در مقابلل ،دانلش ضلمنی،
دانشی است که به راحتی قابل کد شدن نیست .این دانش،
معمللوالً در درون انسللانهللا ،رویلههللای سللازمان و حتلی
فرهن جواملع و سلازمانها مسلتتر اسلت .نوناکلا و کونلو
11
( )1998معتقدند که دانش ضمنی ،تا حد زیادی شخصی
و انتزاعی 11بوده و به سختی قابل بیان و توصیف 12اسلت.
به همین دلیل آنها بر مشکل بودن انتشلار دانلش ضلمنی
تأکید کرده و در ضمن معتقدند که تجربله ،یکلی از منلابع
اصلی خلق دانش است (نوناکا و کونو .)211 :1998 ،13هلر
چند که مدیریت دانش ضمنی ،به مراتب مشکلتر از دانش
آشللکار اسللت ،امللا ارزش آن در کسللب مزیلت رقللابتی در
سازمان ،بیشتر میباشد .برای یک مدیریت دانش کارآملد،
تسخیر هر دو دانش نهلان و عیلان الزاملی اسلت .چلالش
واقعی مدیریت دانش در توانایی تشخیص و تسخیر دانلش
نهان است به طوریکه در هنگام نیاز قابل بازیلابی باشلد.
بیشتر سازمانها تنها بر مدیریت دانش عیان ،دانش سلهل
الوصو که تنهلا  21درصلد از کلل دانلش سلازمان را در
شکل میدهد ،تمرکز میکنند و استفاده از دانلش نهلان را
به وقوع تصادفی آن وا میگذارند .تبدیل دانلش نهلان بله
دانش عیان مشکل است اما غیر ممکن نیست (گانلدی،14
.)375 :2114
یکی از مسایل مهم در سازمانها خصوصاً سازمان
بازرسی تبدیل دانش نهان به دانش آشکار می باشد کله از
این طریق بتوانند بر توسعه دانش و بهبود عملکرد فردی و
سازمانی بیفزایند .اگلر چله در حلا حاضلر سلازمانهلای
بسللیاری در زمینلله توسللعه دانللش در سللطوح مختلللف
سرمایهگذاری کرده و موفق بودهاند اما سازمانهای بسلیار
زیادی نیز با شکست مواجه شدهاند .عدم وجلود مکلانیزم-
های صحیح ارزیابی و پیادهسازی مدیریت دانش ،این نلوع
سرمایهگذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی
تبدیل نموده است .از این رو سلازمانهلا بایلد محیطلی را
برای اشتراک ،انتقا و تقابل دانش در میان اعضلای خلود
بلله وجللود آورنللد و افللراد را در جهللت بللا مفهللوم کللردن

1. Skandia financial service
2. Intellectual capital
3. Radding,Alan
4. Peter Drucker
5. Glaser
6. Explicit knowledge
7. Tacit knowledge

8. Polanyi
9. Can be coded
10. personal
11. Abstract
12. Expressible
13. Nonaka&Konno
14. Gandhi
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تعامالتشان آموزش دهند و سعی در ایجاد بسلتر سلازی و
شناسایی عوامل زمینهای جهت استقرار مدیریت دانلش در
سازمان نمایند (بالگون.)581 :2114 ،9
لللذا از آنجللا کلله سللازمان بازرسلی کللل کشللور از
پرچمداران و یکی از اصلیترین نهادهای نظارتی است بلر
آن شدیم تا میزان بهکارگیری فرایندهای مدیریت دانش را
در این سازمان مورد بررسی قرار دهیم.
مسأله اصلی تحقیق ایلن موضلوع ملیباشلد کله
مطالعات انجام شده در ایران نشان میدهد که ساختارها و
فرایندهای نظارتى بطور کلى با مشکالتى مواجله هسلتند
که شاید مهمترین مسئله زمانی است که فرایندهای کنتر
و نظارت صورت میگیرد و تجربهای در این زمینه بدسلت
میآید که این تجربیات معموال در ذهن افراد درگیر در امر
کنتر و نظارت باقی میماند و ممکن است با رفلتن ایلن
افراد از سازمان به هر دلیلی (بازنشستگی ،اسلتعفا ،انتقلا ،
اخرا  ،فوت ،) .....هیچ گاه این تجربیات مورد استفاده قرار
نگیرد و کارکنان جدیدالورود و یا افراد جایگزین کارمنلدان
قبلی سازمان مجبور به دوباره کاری و کسب تجربه دوباره
در این زمینه شوند که این امر باعث افزایش هزینه و هلدر
رفتن زمان در امر کنتر و نظارت میشود و مانع از تحقق
اهداف نظارتى مىشود.
پس به طور خالصه ملیتلوان مسلأله تحقیقلی را
چنین بیان نمود که آیا کارکنلان سلازمان بازرسلی کلل از
مدیریت دانش در مراحل کاری استفاده مینمایند؟
همچنین امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمانهلا
بیش از پلیش پیچیلده ،متاییلر و گسلترده شلده اسلت .و
تاییرات دانش نیز عدم تعاد نوینی را بلرای سلازمان بله
وجللود آورده اسللت (مشللبکی و زارع لی .)39 :1382 ،کلله
اهمیت و ضرورت تحقیق را دوچندان نموده است چرا کله
عدم توجه به دانش ،پیادهسلازی ملدیریت دانلش و علدم
استفاده عملی از فرآیندهای آن در سازمان باعلث کلاهش
کارایی و اثربخشی سازمانی میشود .و از آنجا که سلازمان
بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی کشور
و از ارکان قوه قضائیه میباشد و نقش نظلارتی آن عاملل
تضمین کننده سالمت حاکمیت دستگاههای اجرایی اسلت
یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دسلتیابی
به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری
است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام ،و تاییراتی کله
1. Balogun

با هدف اصالح انجام میشود مرهون نظارتهلای ملؤثر و
کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گونلاگون
اعما میشود که این خود اهمیت بلهکلارگیری ملدیریت
دانش در فرآیندهای نظارت وبازرسی را دو چندان میکند.
مدیریت دانش
مدیریت دانش :ابتداییترین تعریف بلرای ملدیریت دانلش
عبارت است از :یافتن راهی جهت خلق ،شناسایی ،کشلف،
توزیع و انتقا دانش سازمانی به افراد نیازمند آن (افقهلی،
.)88 :1382
مدیریت دانش ،هنر یلا عللم جملعآوری دادههلای
سازمانی ،تشلخیص و درک روابلط و الگوهلای موجلود و
تبدیل آنها به اطالعات قابلل دسترسلی و مفیلد و دانلش
ارزشمند است ،به صورتی کله بله آسلانی قابلل پخلش و
بازیابی باشد (زنجیرچی و ربانی.)16 :1385 ،
در ارتباط با ملدیریت دانلش ،ملد هلا و فرآینلدهای
مختلفی ارائه شده است که در ادامه ملد انتخلابی را توضلیح
میدهیم.
2

مدل یوچنگ لین و پینگ تسرینگ

3

یوچن لین و پین تسرین از دانشلگاه مللی تلایوان در
سا  2114به توسعهی سیستم ملدیریت دانلش صلریح و
ضمنی بر اساس فعالیتهلای پلروژه و بله جهلت حفلظ و
استفاده مجدد از دانش پرداختند .در این سیستم آنها دانش
ضللمنی پللروژه شللامل :تجربیللات ،نللوآوری ،دانسللتن
چگونگیهلا ،حلل مشلکالت ،عللل دیرکلرد و ...و دانلش
صریح پروژه شامل :گزارشها ،نقشهها ،راهنماها و غیره را
بر اساس ساختار شکست کار مسلتند کلرده و تحلت یلک
سیستم مدیریت دانش قلرار دادنلد .آنهلا بلا ایلن سیسلتم
اهداف زیر را دنبا میکردند:
 .1کاهش وابستگی دانش به افراد.
 .2کاهش ریسک از دست دادن دانش به علت ترک پروژه
توسط افراد.
 .3افزایش سرعت دسترسی به دانش.
 .4جلوگیری از دوباره کاریها.
 .5کاهش زمان و هزینه پروژه.
2. Yu-Cheng Lin
3. H. Ping Tserng
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شرح مدل انتخابی و مورد مطالعه

در شکل  2سطح باالی مدیریت دانش به نملایش
درآمده اسلت کله در ادامله بله شلرح کاملل هلر یلک از
فرایندهای مد مدیریت دانش میپردازیم.

شکل .2سطح باالی فرآیند مدیریت دانش
الف) جمعآوری اطالعات

اطالعللات مللیتوانللد از داخللل و خللار سللازمان
جمعآوری شود ،در داخل سازمان از طریق تصمیمگیری در
مورد اینکه چگونه دانلش ،افلراد را قلادر بله انجلام املور
میسازد و چه توسعه و پیشلرفتی جهلت ایجلاد فراگیلری
افراد باید ایجاد شود و در خار از سازمان از طریق تلالش
برای کسب دانش و مهارتهلا از سلازمانهلا و مؤسسلات
دیگر از طریق استخدام افراد مناسب با آموزش الزم یا دارا
بودن تجربه کاری یا از طریق ایجاد رابطه با سازمانهلای
دیگر (آلویس وهارتمن)138 :2118 ،9
ب) استخراج دانش

بعد از مرحله جمعآوری اطالعات ،استخرا دانلش
میباشد که این دانلش شلامل درسهلای گرفتله شلده و
پیشنهادات میباشد و اغلب در ذهن افراد درگیر در سازمان
میباشد (زرآبادی پور.)115 :1385 ،
ج) شکلدهی و ذخیره دانش

دقت سازماندهی شود که این نیز از وظایف کتابخانلههلا و
مراکز اطالع رسانی است .زیلرا ذخیلره دانلش موجلود بله
استفاده مؤثر در زمان مناسب خود وابسته است.
د) انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش

مدیریت دانش بسیار فراتر از فناوری اسلت ،املا بلی-
تردید فناوری دانش بخشی از مدیریت دانلش اسلت .بلدیهی
است که در دسترس قلرار گلرفتن چنلد فنلاوری جدیلد مثلل
شبکه وب و اینترنت باعث تسهیل و تسریع نهضلت ملدیریت
دانش می شود (رحمان سرشلت .)183 :1379 ،مؤسسلات بله
منظور بهکارگیری مطلوب ملدیریت دانلش بایسلتی ضلرورت
ایجلاد فرهنل اشللتراک دانلش میللان کارکنللان را از طریللق
فرآیندی تحت عنوان "نهادینهسلازی ملدیریت دانلش"درک
نمایند .اهمیت نهادینهسازی مدیریت دانش در مؤسسه به ایلن
دلیل است که اوالً درک نادرست کارکنان را از مدیریت دانلش
تصحیح نموده و ثانیاً آنها را در درک مزایای اشتراک دانش در
سازمان یاری رساند .تحقیقات حاکی از این مطللب اسلت کله
مهمترین مانع اجلرای اثلربخش ملدیریت دانلش در سلازمان
فقدان فرهن اشتراک دانش به دلیل ارتباطات ضلعیف میلان
کارکنان میباشلد .فرهنل اشلتراک دانلش در سلازمان بله
نگرش افرادی که این فرهن را ایجاد نمودهاند ،وابسته است.
در صورتیکه کارکنان تمایلی به تقسیم دانش بلا دیگلر اعضلا
سازمان نداشته باشند ،بسیار مشکل خواهد بلود کله از طریلق
سیستم پاداشدهی یا الزامات قانونی ،فرهن اشتراک دانلش
را میان آنان گسترش داد .ایجلاد فرهنل اشلتراک دانلش در
سازمان نیازمند آموزش مدیران و کارکنلان و فرآینلد ملدیریت
تاییر میباشد .رهبران دارای نقش کلیلدی در تاییلر نگلرش-
های کارکنان و ایجاد موفقیتآمیز فرهن اشلتراک دانلش و
نهادینهسازی مدیریت دانش در سازمان هستند (بِسِرا:2111 ،2
.)68
بهنگام کردن دانش

با توجه به تایرات محیطی و همچنین با گذشت زمان نیازمنلد
آن هستیم که اطالعات و دانش سازمانی موجود را بروز کلرده
و خود را با جدیدترین اطالعات و دانش روز مجهز سلازیم تلا
در بازار رقابت از دیگر رقبای خود عقب نمانیم و همچنلین بلا
کیفیت هر چه تمامتر بتوانیم خدماترسانی کنیم.

اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و این
نگهداری چگونه باشد که قابلیت ارزیابی حداکثری فراهم
شود ،فرآیندهای نگهداری دانش را شامل میگردد.
گزینش ،ذخیرهسازی و روزآمدسازی ملنظم دانلش
که دارای ارزش بالقوهای برای آینده میباشلد بایسلتی بله

فرضیات تحقیق
 .1میزان استفاده از جمعآوری اطالعات در سازمان بازرسی

1. Alwis & Hartman

2. Becerra
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کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
 .2میزان استفاده از استخرا دانش در سازمان بازرسی کل
کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
 .3میزان استفاده از شکلدهی و ذخیره دانلش در سلازمان
بازرسی کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
 .4میزان استفاده از انتشار و به اشتراک گذاشتن دانلش در
سللازمان بازرسللی کللل کشللور بیشللتر از حللد میللانگین
میباشد.
 .5میزان استفاده از بهنگام کردن دانش در سازمان بازرسی
کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
روششناسی تحقیق
با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش ،بررسی میزان
استفاده از مؤلفههای مدیریت دانلش در سلازمان بازرسلی
کل کشور میباشد ،ملیتلوان گفلت ایلن تحقیلق از نظلر
هدف ،کاربردی ملیباشلد .و چلون بله منظلور گلردآوری
اطالعات در زمینه ادبیلات پلژوهش از روش کتابخانلهای
(استفاده از اسناد و مدارک) به روش فیشبرداری از کتلب،
بررسللی مجللالت و اطالعللات موجللود در سللایتهللا و
شبکههای اینترنتی استفاده گردیده است و همچنین جهت
بررسی و اثبات فرضیههای تحقیلق از پرسشلنامه محقلق
ساخته و روش های آمار توصیفی و استنباطی بهلرهگیلری
شده است پس میتوان گفت که پژوهش حاضر بر اسلاس
ماهیت و روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است.
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنلان
سازمان بازرسی کلل کشلور ( 831نفلر) بله جلز کارکنلان
خدماتی ( 67نفر) و کارمنلدان دفتلری ( 142نفلر) کله در
مجموع تعداد کل جامعه آملاری پلژوهش  621نفلر بلوده
است.
روش نمونهگیری در این تحقیلق بلر اسلاس روش
طبقه بندی شده متناسب با حجم میباشلد و بلرای انتخلاب
واحدهای نمونه آماری از روش کامالً تصادفی استفاده شلده
است.
جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقلدماتی بلا
توزیع پرسشنامه بین  31نفر از کارکنان انجلام شلد کله از
این طریق در سطح اطمینان  95درصد ،حجم نمونه برآورد
شده از طریق فرمو کوکران که به شرح ذیلل ملیباشلد
محاسبه گردید:
)

(

62 × 3. 84 × 0. 74 × 0. 26
620 × 0. 0025 3. 84 × 0. 74 × 0. 26

n

در ایللن پللژوهش عمللدهتللرین ابللزار گللردآوری
اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته می باشد .پرسشنامه بلر
اساس نظر خبرگان و نخبگان ملدیریت بلر اسلاس ملد
یوچین لین 1و پین تسرین ساخته شده که هر مؤلفله
دارای  5سوا میباشد و در مجموع تعداد  25سوا تهیله
گردید.
از آنجا که پرسشنامه مورد اسلتفاده محقلق سلاخته
بوده است ،روایی پرسشنامه از طریق روایلی صلوری تعیلین
گردید ،که بدین منظور با مشورت و نظلر خلواهی از اسلاتید
محتللرم و نخبگللان در ایللن زمینلله توانسللتیم بللر اعتبللار آن
بیفزاییم.
پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفلای کرونبلاخ
که در یک مطالعه مقدماتی بلا توزیلع  31پرسشلنامه بلین
کارکنان سازمان بازرسی کل کشور صلورت گرفلت 1/91
بدست آمد.
به منظلور تحلیلل آملاری پلژوهش از روشهلای
موجود در آمار توصیفی نظیر جداو توزیع فراوانی مطللق،
درصد و میانگین جهت مقایسه اطالعات جمعآوری شده از
طریق پرسشنامه استفاده گردید و در بخش آمار اسلتنباطی
از آزمودنیهای  tتک متایره و آزمون فریدمن استفاده شد.
تحلیل توصیفی
نتایج توصیفی مربوط به پژوهش در جلداو زیلر بصلورت
خالصه آورده شده است:
جدول .1فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنس

فراوانی

درصدفراوانی

مرد

158
31

83/6
16/4

جمع

189

111

زن

جدول .1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حوزه اشتاا

صف
ستاد
جمع

فراوانی

درصد فراوانی

112
77
189

59/3
41/7
111
1. Yu-Cheng Lin
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جدول .7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

دکتری تخصصی

12

6/3

71

37

94
8
5
189

49/7
4/2
2/6
111

دکتری حرفهای و کارشناسی
ارشد
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
جمع

جدول .1فراوانی پاسخگویان بر حسب رده شالی
سمت

فراوانی

درصدفراوانی

کارشناس

14
175
189

7/4
92/6
111

مدیر
جمع

اطالعات

با توجه به جدو  ،6میلزان اسلتفاده از جملعآوری
اطالعللات در سللازمان بازرسللی کللل کشللور t = 2/91
مللیباشللد ،و ای لن می لزان در سللطح  P >1/114معنللادار
میباشد .بنابراین فرضیه مبنی بر اینکه میلزان اسلتفاده از
جمعآوری اطالعات در سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از
حد میانگین میباشد ،تأیید و فرض صفر رد میشود.
فرضیه دوم :میزان استفاده از استخرا دانش در
سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
جدول .3آزمون فرضیه دوم
ارزش=3
متغیر

تحلیل استنباطی (آزمون فرضیات)

استخراج

فرضیه اصلی :میزان استفاده از مدیریت دانش در
سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشد.
جدول .9آزمون فرضیه اصلی
ارزش=3
متغیر

انحراف معیار

میانگین

میزانt

df

دانش

سطح معناداری

مدیریت

2/6

3/49

2/74

188

1/131

ارزش=3
متغیر
جمعآوری

انحراف
معیار

5/32

میانگین

میزانt

df

4/13

2/91

188

سطح
معناداری

1/114

3/89

3/61

2/17

188

1/132

فرضیه ستوم :میلزان اسلتفاده از شلکلدهلی و
ذخیره دانش در سازمان بازرسلی کلل کشلور بیشلتر از حلد
میانگین میباشد.

جدول .7آزمون فرضیه سوم
ارزش=3
متغیر

دانش

جدول .9آزمون فرضیه او

معیار

df

معناداری

با توجه به جدو  ،7میزان بهکلارگیری اسلتخرا
دانش در سازمان بازرسی کل کشور  t = 2/17میباشلد ،و
این میزان در سطح  P >1/132معنادار میباشد .بنلابراین
فرضیه مبنی بر اینکه میزان بهکارگیری استخرا دانش در
سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از حد متوسط ملیباشلد،
تأیید و فرض صفر رد میشود.

شکلدهی و ذخیره

با توجه به جلدو  ،5میلزان اسلتفاده از ملدیریت
دانش در سازمان بازرسی کل کشور  t = 2/74میباشلد ،و
این میزان در سطح  P >1/131معنادار میباشد .بنلابراین
فرضیه مبنی بر اینکه میزان استفاده از ملدیریت دانلش در
سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از میزان متوسط میباشد،
تأیید و فرض صفر رد میشود.
فرضتتیه اول :میللزان اسللتفاده از جمللعآوری
اطالعات در سلازمان بازرسلی کلل کشلور بیشلتر از حلد
میانگین میباشد.

دانش

انحراف

میانگین

میزانt

سطح

انحراف
معیار

1/13

میانگین

میزانt

df

3/26

3/22

188

سطح
معناداری

1/111

با توجه به جدو  ،8میزان بهکارگیری شکلدهلی و
ذخیلره دانلش در سلازمان بازرسلی کلل کشلور t = 3/22
میباشد ،و این میزان در سطح  P >1/111معنادار میباشد.
بنابراین فرضیه مبنی بر اینکه میزان بهکارگیری شکلدهلی
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و ذخیره دانش در سازمان بازرسی کل کشلور بیشلتر از حلد
میانگین میباشد ،تأیید و فرض صفر رد میشود.
فرضیه چهارم :میلزان اسلتفاده از انتشلار و بله
اشتراک گذاشتن دانلش در سلازمان بازرسلی کلل کشلور
بیشتر از حد میانگین میباشد.

فرض صفر رد میشود.
میانگین رتبه مؤلفههای مدیریت دانش

مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور مؤلفههای
مدیریت دانش را به ترتیب ذیلل (جلدو  )11رتبله بنلدی
نمودهاند.

جدول .5آزمون فرضیه چهارم
جدول .11میانگین رتبه مؤلفههای مدیریت دانش

ارزش=3
متغیر

انحراف
معیار

گذاشتن دانش

انتشار و به اشتراک

1/18

میانگین

میزانt

df

3/13

1/54

188

سطح
معناداری

1/125

با توجه به جدو  ،9میزان بهکارگیری انتشار و بله
اشتراک گذاشتن دانلش در سلازمان بازرسلی کلل کشلور
 t = 3/22میباشلد ،و ایلن میلزان در سلطح P >1/125
معنادار نمیباشد .بنابراین فرضیه مبنلی بلر اینکله میلزان
استفاده از انتشار و به اشتراک گذاشتن دانلش در سلازمان
بازرسی کلل کشلور بیشلتر از حلد میلانگین ملیباشلد رد
میشود و فرض صفر تأیید میشود.
فرضیه پنجم :میزان اسلتفاده از بهنگلام کلردن
دانش در سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از حد میلانگین
میباشد.
جدول .11آزمون فرضیه پنجم
ارزش=3
متغیر

انحراف
معیار

دانش

بهنگام کردن

1/1

میانگین

میزانt

df

3/31

3/91

188

سطح
معناداری

1/111

با توجه به جلدو  ،11میلزان اسلتفاده از بهنگلام
کردن دانلش در سلازمان بازرسلی کلل کشلور t = 3/91
مللیباشللد ،و ای لن می لزان در سللطح  P >1/111معنللادار
میباشد .میزان استفاده از بهنگام کردن دانش در سلازمان
بازرسی کل کشور بیشتر از حد میانگین میباشلد ،تأییلد و

میانگین

مؤلفه مدیریت دانش

رتبه

جمعآوری اطالعات

4/21

استخراج دانش
انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش

3/45
2/87
2/26

بهنگام کردن دانش

2/22

شکلدهی و ذخیره دانش

جدول  .11نتایج آزمون فریدمن
تعداد نمونه

189

درجه آزادی

224/82
4
1/111

کای دو
سطح معناداری

با توجه به جدو  ،12مشاهده میشود میزان کلای
دو در آزمون ناپارامتریک فریدمن  224/82میباشد کله از
لحاظ آماری در  P > 1/111معنادار میباشد.
نتایج به دست آملده نشلان ملیدهلد کله ترتیلب
مؤلفه های مدیریت دانش از نظر کارکنان سازمان با آنچله
در مد ارائه شده است منطبق میباشد.
بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل یافته های مربلوط بله فرضلیات پلژوهش
نشان داد که بر اساس نظرات کارکنلان سلازمان بازرسلی
میزان بهکارگیری فرایندهای مدیریت دانش بلاالتر از حلد
متوسط بوده است و به ترتیب دارای میلانگین (جملعآوری
اطالعات=  ،4/13اسلتخرا دانلش= ،3/61شلکلدهلی و
ذخیره دانش= ،3/26انتشار و به اشتراک گذاشلتن= 3/13و
بهنگام کردن دانلش=  )3/31ملیباشلند .دادههلا و نتلایج
آماری بیانگر معنادار بودن این میزان بلهکلارگیری فراینلد
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مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور بوده وللی در
مورد انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش هر چند میزان به-
کارگیری این مرحله باالتر از حد متوسط بلوده اسلت وللی
این میزان معنادار نمیباشد.
از آنجا که هدف اصللی تحقیلق سلنجش میلزان
استفاده از مؤلفههای مدیریت دانلش در سلازمان بازرسلی
بوده است با توجه به تحلیل فرضیات میتوان نتیجه گرفت
که سازمان بازرسی آملادگی الزم را جهلت اسلتقرا و بله-
کارگیری مدیریت دانش را دارد چلرا کله یکلی از مسلائل
مهم و چالش برانگیز در بحث استقرار مدیریت دانش درک
کارکنان از مسأله و پذیرش آن میباشلد کله خوشلبختانه
نتایج بیانگر این میباشد که این چالش در سلازمان وجلود
ندارد و کارکنان درک عمیقی از اهمیت مسلأله دارنلد کله
این احساس در طی انجلام مراحلل پلژوهش در کارکنلان
سازمان به وضوح دیده شد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفلت کله زمینلههلا و
شرایط الزم جهت اجرا و بهکلارگیری ملدیریت دانلش در
سازمان بازرسی کل کشور فلراهم ملیباشلد و الزم اسلت
مدیران سازمان برای ارتقای کیفیت و بهرهمنلدی مفیلد از
grounded theory, methodology, sociology press,
millvaley,CA.
 Nonaka. I. and konno. N, (1998) ,the concept ofBA- building a foundation for knowledge
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Hall ,Inc, Third Edition: 420.
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پتانسیل موجود در سازمان برنامههایی کلاربردی همچلون
مدیرت دانش را در دستور کار خویش قرار دهند.
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