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چكيده
دانش به عنوان مهمترین جنبه رقابتی ،سازمان را قادر میسازد تا بهرهور باشد
و از محصوالت و خدمات رقابتی رها شود .چابک بودن یکی از پایههای افزایش
بهرهوری مدیریت دانش است .حجم باالی توسعه ادبیات در حوزه مدیریت
دانش و چابکی سازمانی ،اهمیت این دو مقوله را نشان میدهد به نحوی که
چابکی سازمانی زمانی حاصل میشود که مدیریت دانش ،از هر جهت ،در حال
تعادل باشد .این پژوهش درصدد است که شکلی از همگرایی این دو را از این
نظر که ابعاد آنها قویاً با یکدیگر ارتباط دارند ،مورد آزمون قراردهد .اقشار دانشور
بسیج (بسیج مهندسین ،اساتید و دانشجویی) به عنوان مورد مطالعه انتخاب و
با استفاده از پرسشنامه وضعیت چابکی و مدیریت دانش در آنها ارزیابی شد .در
ادامه تجزیه و تحلیل تکمیلی به کمک آزمون Tانجام و با کمک شاخصهای کلی
و جزئی برازش ،فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان میدهد،
ابعاد زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش ،رابطه مثبت و معناداری با چابکی در
صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج دارد.
واژگان کلیدي:
چابکی ،مدیریت دانش ،زیرساخت ،فرایند ،بسیج
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 -1مقدمه و بیان مساله
از بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران ،تاكنون توجه بسیار زیادی از سوی حضرت
امام خميني و مقام معظم رهبري به قشر دانشگاهی شد؛ به عنوان مثال ،حضرت
امامخمینی(ره) بعد از دوران سیاه طاغوت که مردم را در فقر علمی و جهالت نگه داشته
بود ،تنها در فاصله بین  22بهمن سال  1357تا  22بهمن سال  60 ،1358دیدار با
اقشار دانشگاهی در جهتدهی و هدایت این قشر اثرگذار در جامعه داشتهاند .ایشان
حتی در دوران سخت و خطیر جنگ تحمیلی نیز با وجود حساس شمردن مسئله
جنگ ،حساسیت مسئله دانشگاه را مهم ،ماندگار ،بنیادین و همیشگی میدانستند و
مسئله تعلیم و تربیت و دانشگاهها را در رأس اموری که بعد از انقالب نیازمند اصالح
و تحول است ،در نظر داشتند .مقام معظم رهبری نیز بر شکستن مرزهای دانش و
رسیدن به عرصههای جدید علمی تأکید داشتهاند و همواره مسئوالن کشور را به توجه
به دانشگاهیان توصیه فرمودهاند و در عین حال ،خود در این امر بر همه مسئوالن
سبقت دارند؛ به طوری که تعداد دیدارهای ایشان با قشر دانشگاهی و نخبگان علمی
در سالهای رهبری ایشان ،بیش از سه برابر مجموع دیدار سران قوه با قشر مذکور بوده
است .از دیگر سو ،سند چشمانداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران نیز که به عنوان
سند باالدستی مطرح است ،در بندهای اول خود ،جایگاه علمی کشور را در عالیترین
سطح جهان اسالم معرفی میکند (ذوالفقارزاده و نوروزي ،1391،ص.)380
بیتردید ابداعات و نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش ،تخصص و تعهدات
کارمندان به عنوان ورودیهای کلیدی در فرایند خلق ارزش دارند؛ این در حالی
است که سازمانها با نوآوریپذیری باالتر ،در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین
گسترش قابلیتهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد باالتر کمک میکند،
موفقتر خواهند بود .از طرف دیگر دیدگاه دانشمحور ،سازمانها را به عنوان مخازن
دانش و شایستگی مجسم میکند .این در حالی است که نظریه چابکی بر اساس
دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش ،یکپارچگی توسعه و دانش را تسهیل میکند.
امروزه رقابت برای چابکسازی سازمان و بهبود کیفیت خدمات ،به عنوان یک مسئله
راهبردی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند ،شناخته شده
است .سازمانهایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست مییابند ،سطوح
باالتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمهای برای دستیابی به مزیت رقابتی
پایدار خواهند داشت (پاشازاده و گوهری .)1391،سازمانها برای افزایش توانایی خود در
زمینه بهبود کاال و خدمات و در نتیجه بهرهمندی مشتریان و مصرفکنندگان ،به
دانش نیاز دارند .در حال حاضر ،شرکتها و سازمانهای بسیاری روی مدیریت دانش

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2مدیریت دانش و شاخصهای آن
مدیریت دانش ،فرایندی نظاممند برای کسب مزایای رقابتی یا دستیابی به اهداف
سازمانی است .خود دانش معموالً در اسناد ،فرایندهای اجرایی و معیارها گنجانده
میشود .از آنجا که دانش منبعی رقابتی تلقی میشود ،سازمانهای اخذ دانش،
ابتکارعمل مدیریت دانش را تعیین ،اجرا و تقسیم میکنند و از داراییهای دانش بهره
میجویند .این ابتکارعملها حاصل مدلسازی ،فرایند تجاری یا بازمهندسی ،مدیریت
کیفیت و سازمانهای یادگیری هستند ( .)Cholip, 2008, p 45مدیریت دانش ،یک بافت
سازمانی برای بدنه دانش در سازمان فراهم میکند؛ بنابراین یک بافت منحصر به فرد
برای پایه دانشی سازمان بهوجود میآورد ( .)Plessis,2007, p 28ویگ ( )1997بیان میکند
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سرمایهگذاری کردهاند .بهرغم موفقیتهای برخی ،سازمانهای بسیار زیادی نیز با
شکست مواجه شدهاند .به نظر میرسد یک سری از شرایط ،موقعیتها و چالشها
منجر به موفقیت یا شکست نهایی فعالیت مدیریت دانش در سازمان میشود .بدیهی
است شناسایی مهمترین عناصر مدیریت دانش در راستای چابکی سازمانی میتواند
گام بسیار ارزشمندی برای چابکسازی قلمداد شود؛ لذا به نظر میرسد شناسایی
ابعاد و اقدامات مدیریت دانش در سازمانهای چابک از یک سو و بررسی ارتباط آنها با
اقدامات و ابعاد چابکی از سوی دیگر ،یک ضرورت انکارناپذیر در حوزه تحقیقات چابکی
است .بهرغم تحقیقات بسیار در هر یک از دو حوزه چابکی و مدیریت دانش ،پژوهشهای
چندانی در مورد ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی و تأثیر آنها بر یکدیگر انجام نشده
است و بیشتر پژوهشها تئوریک و غیرتجربی میباشند .بررسی و کنکاش در زمینه چابکی
با تأکید بر دانشمحوری و مدیریت دانش ،میتواند جهش بزرگی را در چابکسازی و
عملکرد باالی اقشار دانشور بسیج ایجاد نماید؛ لذا سازمانهای صنعتی ،علمی و نظامی
نیز که در تعامل با بسیج قرار دارند ،نیاز به شناخت دانش اقشار دانشوری و دانشگاهی
بسیج ،بهویژه بر ابعاد چابکی صنعت را دارند .تالش پژوهشگران در این مقاله ،پاسخ
به این سؤال است که ابعاد زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش چه نقشی در مسیر
چابکسازی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج دارد؟ اهميت بررسي اين مسأله از
آنجا ناشي ميشود كه زیرا حضور سازمان یافته «اقشار دانشور و دانشگاهی بسیج» در
صحنههای مختلف در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،کارکردهای متعددی
را برای نظام و جامعه به همراه داشته است ،ضرورت دارد شناخت منظمی از آنها
بهدست آورد و در راستاي استفاده بيشتر از ظرفيتهاي و قابليتهاي آن تالش كرد.
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«مدیریت دانش ،دانش کاربردی ،سیستماتیک ،صریح ،تجدیدنظر شده و حساب شده
است تا از این طریق ،اثربخشی دانشمحور بنگاه را به حداکثر برساند (.)Douglass,2008
برگرن ( )2003بیان میکند که مدیریت دانش ،یک استراتژی بهینه و سیستماتیکی
است که انتخاب ،سازماندهی و ذخیره میشود و اطالعات ضروری کسب و کار یک شرکت
را برای ارتقای عملکرد کارکنان و افزایش رقابتپذیری سازمان بهبود میدهد (جعفری و
همکاران ،2007،ص  .)127نقش مدیریت دانش ،پل زدن میان فرایند اقدام و پرکردن شکاف
موجود است .با فرایند مدیریت دانش ،بهترین اقدامات به سرعت تبدیل به فرایندهای
جدید و استاندارد میشوند (برجرون ،1386،ص  .)64مالهوترا ( )2002بیان میکند که
مدیریت دانش ،فرایندی است که بهواسطه آن ،سازمانها در زمینه یادگیری ،خلق،
گسترش و کاربرد دانش ،مهارتهای مورد نیاز را کسب میکنند.
رویکردهای مدیریت دانش در دو جریان قابل شناسایی است؛ نخستین رویکرد بر
بعد نظامهای مدیریت دانش استوار است که دربرگیرنده طیف وسیعی از رویکردها،
سامانهها و روشهای عملیاتی است که بهمنظور حمایت و اداره فرایندهای مبتنی
بر دانش طراحی شدهاند .بر اساس این نگرش ،فرایند مدیریت دانش بهطور عمده بر
فناوری اطالعاتی متکی است .رویکرد دوم ،رویکرد اجتماعی است .تمرکز این رویکرد
بر افراد و اعضای سازمان است؛ زیرا اعتقاد بر این است که دانش ،پدیدهای اجتماعی
است .بر اساس این رویکرد ،بخش عظیمی از دانش سازمان بهصورت ضمنی است که
قابل مشاهده نیست و یکی از دغدغههای این رویکرد ،تبدیل دانش ضمنی به دانش
صریح است (زعفریان و همكاران ،1387 ،ص .)75-102
شركتها برای افزايش توانايي خود در زمینه بهبود كاال و خدمات و در نتيجه،
بهرهمندي مشتريان و مصرفكنندگان به دانش نياز دارند .كاالها و خدمات بهبود
يافته بايد به وسيله تغييرات در سيستمها ،ساختارها و شيوههاي حل مسئله ،همراه
شوند ( .)Davenport,et.al,1998, p28نوناكا و تاکیشی ( )١٩٩٥ادعا ميكنند كه مدیریت
دانش ،بهعنوان توانايي سازمان در ايجاد ،ذخيره و توزيع دانش ،براي برتري رقابتي
در حوزههاي كيفيت ،سرعت ،نوآوري و قيمت ،مطلقاً حياتي است .با وجود آنكه
دانش بهآساني قابل اندازهگيري نيست ،سازمانها بايد دانش را بهمنظور دستيابي به
مزايايي كه از مهارتها ،تجارب و دانش ضمني كارمندان در سيستم و ساختارشان،
قابل اكتساب است ،به طور مؤثر مديريت كنند( .)Hung,et.al,2005با وجود اين ،يكي از
1
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جدول .1طبقهبندی شاخصهای مدیریت دانش
اجزا

شاخص
زیرساختی
مأموریت و ارزش سازمان

امکانسنجی ،اولویتها ،نگرش مدیران ارشد ،شایستگیها ،ارزشهای سازمانی

سازمانی

دستورالعمل دانش ،ساختار فیزیکی محیط کار ،رهبری ،فرهنگ ،مدیریت فرایند و دادهها

فناوری اطالعات

مستندسازیدیجیتال،شبکههایارتباطی

یادگیری و آموزش

دارایی منابع انسانی ،طبقهبندی وظایف
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مهمترين چالشهاي شناسايي شده ،توانايي فهم مديريت دانش و اهداف آن است که
هنوز توافق عمومي درباره مفهوم مديريت دانش وجود ندارد ( .)Earl,1999, p29-38تحليل
تعاريف ارائه شده نشان ميدهد كه بسياري از آنها در يك مورد شباهت دارند و آن
اینکه مديريت دانش منجر به بهبود عملكرد سازماني ميگردد .عوامل حیاتی مدیریت
دانش موفق ،متعدد هستند که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند.
حسنعلي ( )2002عوامل موفقيت مديريت دانش را به پنج طبقه رهبری؛ فرهنگ؛
ساختارها ،نقشها و مسئوليتها؛ زيرساخت فناوری اطالعات و اندازهگيري تقسيم
كرده است .این در حالی است که دیگر محققان ،عوامل حیاتی برای موفقیت مدیریت
دانش را اینها میدانند :فرهنگ سازمانی باز و مورد اعتماد ()Wild,et.al,2002, p374؛
مسئوليت رهبري مديريت ارشد ()Dess,et.al,2000( ،)Moffett,et.al,2003؛ درگيري كاركنان
()Ryan,et.al,2001( ،)Moffett,et.al,2003؛ آموزش كاركنان ()Greengard, 1998؛ كار تيمي قابل
اعتماد ()Geraint 1998؛ قدرت كاركنان ()Ulrich, 1998؛ زيرساخت سيستمهاي اطالعاتي
()King,et.al,2003؛ اندازهگيري عملكرد ()Barsky,et.al, 2000؛ محكزني()Davis,1996؛ و
ساختار دانش (.)Hsieh,et.al,2002
با توجه به ادبیات ،گستره وسیعی از این عناصر ،شاخصها و مؤلفهها پیش روی
محققان قرار گرفت .برای هدفمندسازی انتخاب شاخصها ،ضمن مصاحبه با خبرگان،
مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیریت دانش که برای اقشار دانشور بسیج ،متناسب و
معنیدار ،در حوزه مفهومیتحقیق و متناسب با نوع تحلیلهای آماری مورد نیاز باشد،
انتخاب شد .نتیجه تحلیل شاخصهای فوق ،چارچوب جدول زیر را برای گروهبندی
معیارهای ارزیابی مدیریت دانش ارائه نمود.
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فرایندی
تولید دانش ،کسب دانش

ایجاد و کسب دانش
ذخیره و سازماندهی دانش
تسهیم دانش و ارزش افزوده
بهکارگیری و استفاده از دانش
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تسخیر و ذخیرهسازی دانش ،حفظ دانش ،طبقهبندی دانش ،پشتیبانی دانش ،مرتب
کردن دانش ،تجزیه و تحلیل دانش
تبدیل دانش ،توزیع دانش ،توسعه و انتقال دانش ،اجتماعی کردن دانش ،ایجاد ارزش
افزوده ،مشارکت و همکاری در زمینه دانش
حل مسئله ،پیشبینی ،ابزار مزیت رقابتی

 -2-2چابکی سازمانی و شاخصهای آن
واژه چابكی در فرهنگ لغات ،به معناي حركت سريع ،چاالك ،فعال و توانايي حركت
بهصورت سريع و آسان و توانایی تفكر سريع و هوشمندانه است ( .)Hornby,2000ریشه
و خاستگاه چابكي ،توليد چابك است و توليد چابك ،مفهومي است كه طي سالهاي
اخير عموميت يافته و بهعنوان یک استراتژي موفق توسط توليدكنندگاني كه خودشان
را براي افزايش عملكرد قابل مالحظه آماده ميكنند ،پذيرفته شده است .در چنين
محيطي ،هر سازماني بايد توان توليد همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر كوتاه،
طراحي مجدد محصوالت ،تغيير روشهاي توليد و واکنشپذیری كارا به تغييرات را
داشته باشد .به نگاهی که چنين توانمنديهايي را داشته باشد ،سازمان چابک اطالق
خواهد شد .چون چابکی مفهوم نسبتاً جدیدی است ،تعریف مشترک و جهانشمولی
از این مفهوم که مورد پذیرش همگان باشد ،وجود ندارد و مانند هر مفهوم فراگیر دیگر
نمیتوان یک تعریف خاص را به عنوان تعریف جهانشمول چابکی معرفی نمود .در
جدول زیر ،خالصهای از تعاریف چابکی آمده است.
جدول  .2تعاریف چابکی
مرجع

تعریف

یوسف و همکاران
()1999

کشف موفقیتآمیز پایههای رقابتی (سرعت ،انعطافپذیری ،نوآوری ،کیفیت و
سودمندی) از طریق یکپارچه کردن منابع قابل ترکیببندی مجدد و مدیریت دانش
برای فراهم کردن محصوالت موردنظر مشتری در محیط بازاری در حال تغییر سریع

داو ()1999

توانایی یک سازمان برای پاسخ سریع اثربخشی و کارا به نیازها و فرصتهای کنشی و
فراکنشی در مواجهه با محیط نامطمئن و غیرقابل پیشبینی

منور و همکاران
()2009

توانایی یک مؤسسه برای سرآمد بودن همزمان در قابلیتهای کیفیت توزیع،
انعطافپذیری و هزینه به طریق هماهنگ (بهپیش رفتن همزمان)

مرجع

تعریف

سامپا مورتی و
همکاران)2008( 2

توانایی یک مؤسسه برای طراحی مجدد فرایندهای موجود بهطور سریع و خلق بموقع
فرایندهای جدید برای قادر بودن به کسب مزایا و شکوفایی در موقعیت بازاری پویا و
غیرقابل پیشبینی

اشرفی و همکاران
()2005

یک توانایی سازمانی برای لمس کردن تغییر محیطی و پاسخ اثربخش و کارا به آن
تغییر

3

توانایی یک مؤسسه برای تغییر پویا یا شکلبندی مجدد فرایند تجاری مجزا برای
ماندگار شدن با نیازهای بالقوه مؤسسه

راسچکه و داوید
()2005

شارپ)2012( 5

ریچارد شاپ ،چابکی استراتژیک در دانشگاه را به این صورت تعریف میکند :توانایی
دانشگاه ،بهعنوان یک سیستم انسانی در حال حیات برای شکوفا شدن و یادگیری امواج
مداوم تغییر یک بخش طبیعی و غیرقابل اجتناب زندگی سازمانی باشد ،نه یک بخش
جدا و یک رویداد تهدیدکننده را چابکی استراتژیک میگویند.

5. Sharpe

		3. Raschke & David
4. Mates, Yakalan & Bradish

			1. Menor & et al
		2. Sanbarmurthy & et al

درخصوص ضرورتهای چابکی سازمانی محققان مختلف ،گروهبندیهایی از
شاخصها و الزامات متفاوت را ارائه کردهاند .گلدمن و همکاران ( )1995چهار بعد
استراتژیک اصلی را توسعه دادند که بر دستیابی به قابلیتهای رقابتپذیری چابک
تأکید دارند :غنیسازی مشتری ،همکاری برای افزایش رقابتپذیری ،سازماندهی برای
تغییرات اصلی و اهرميکردن اثر افراد و اطالعات .همچنانکه يوسف ( )1992بيان نمود،
چابكي تنها از راه يكپارچگی سلسله مراتب نيازهاي مشتريان در چارچوبی از محيط داخلي
و خارجي سازمان حاصل ميشود .اين امر از رهگذر يك ديدگاه كلگرا به تكنولوژيهاي
پیشرفته تولیدی سازمان همراه با توانمندیهاي داخلي كه آنها را پردازش ميكنند و نیز
از طريق كاربرد فناوری سيستمهاي اطالعاتي حاصل ميشود .یوسف و همکاران ()1999
توانمندسازهای تولید چابک را یکپارچگی ،شايستگي ،تيمسازي ،تكنولوژي ،كيفيت،
تحول ،مشاركت ،بازار ،آموزش و پرورش و رفاه و آسايش بیان کردهاند .گوناساکارن ()1999
براي توليد چابك ،چهار وجه اساسي را تحت عناوين استراتژی ،تكنولوژی ،سیستمها
و نیروی انسانی در نظر ميگيرد .تسورولودیس و واالوانیس ( )2002چهار بعد اصلی
ارزیابی چابکی و زیرشاخههای آن را به این شکل بیان نمودند1 :ـ زیرساخت تولید
1

2

3

1. Goldman & et al
2. Gunasekaran
3. Tsourveloudis & Valavanis
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ماتیس ،یاکاالن و
برادیش)2005( 4

توانایی یک سازمان برای کشف (شناسایی) تغییرات (که میتواند فرصتها یا تهدیدها
یا ترکیبی از آن دو باشد) در محیط تجاریاش و دادن یک پاسخ سریع و با تمرکز به
مشتریان و سهامداران بهوسیله شکلبندی مجدد ،منابع ،فرایندها و استراتژیهایش
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(زمان راهاندازی و تغییر روش ،تطبیقپذیری (تنوع ماشین /ایستگاه کاری عملیات
قابل اجرا) ،درجه انطباقپذیری ماشین ،قابلیت تعویضپذیری (توانایی برنامهریزی
مجدد شغل) ،اشتراک عملیات ،تنوع سیستم جابهجایی مواد ،سرعت انتقال ،تنوع
اجزا ،تالش برای تغییر روش ،اشتراک ناحیه)؛ 2ـ زیرساخت بازار (قابلیت پیکربندی
مجدد ترکیب محصول ،پیمانهای بودن شاخص (سهولت اضافه کردن مؤلفههای
جدید) ،توانایی گسترش ،دامنه حجم)؛ 3ـ زیرساخت افراد (سطح آموزش ،گردش
شغلی)؛ 4ـ زیرساخت اطالعات (قابلیت تعمیم ،سطح استانداردسازی ،شبکهبندی).
جعفرنژاد و شهایی ( )1386با بررسی ادبیات چابکی ،معیارهای بیستگانه چابکی را
معرفی کردند :ساختار سازماني ،تفويض اختيار ،راهاندازي توليد ،وضعيت كاركنان،
مشاركت كاركنان ،ماهيت مديريت ،پذيرش پاسخ مشتري ،چرخه عمر محصول ،دوره
خدمت -محصول ،بهبود طراحي ،روش توليد ،برنامهريزي توليد ،سيستمهاي هزينه و
حسابداري ،اتوماسيون ،ادغام فناوري اطالعات ،تغيير فرايندهاي كاري و فني ،مديريت
زمان ،وضعيت كيفيت ،وضعيت بهرهوري و برونسپاري .این گروهبندیها و بسیاری
موارد مشابه آن مورد کنکاش قرار گرفتند تا در نهایت ،الگوی طبقهبندی زیر برای
مؤلفههای چابکی سازمانی تنظیم گردید.
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جدول .3طبقهبندی شاخصهای ارزیابی چابکی
شاخص

اجزا

انعطافپذیری مدل تولید ،انعطافپذیری سیستم تولید ،نیروی کار منعطف ،ساختار و روشهای
انعطافپذیری
انعطافپذیری ،مکان کاری انعطافپذیر ،استراتژی کسب و کار انعطافپذیر
پاسخگویی

پاسخگویی به تغییرات تقاضا ،پاسخگویی به تغییرات محیط کسبوکار و بازار ،پاسخگویی به
تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعی ،درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات

سرعت

یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن ،زمان عملیات ،زمان تغییرات تولید ،زمان
تحویل کاال و خدمات ،زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر

شایستگی

بوکار توسعه یافته ،مهارت و دانش افزایش
قابلیت چند ریسکی ،دشواری کپیبرداری روشهای کس 
تکنولوژیها ،شکلدهی شراکت سریع ،ارتباط بسته با مشتریان و عرضهکنندگان ،گران بودن معرفی
محصول جدید ،غنیسازی مشتری ،نوآوری محرک مشتری ،رضایت مشتری ،تعاون و همکاری برای
افزایشرقابتپذیری

 -3-2اقشار دانشور بسیج
با نظر به جایگاه و اهمیت نقشآفرینی بسیج در جامعه و پذیرش این امر که مهمترین
قالب و شکلی که مردم پس از پیروزی انقالب اسالمی بهصورت داوطلبانه در آن حضور

 -4-2پیشینه پژوهش
ریک داو ( )1999به بیان ارتباط مدیریت دانش ،توانایی پاسخگویی و چابکی مؤسسه به
صورت مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته و چنین میگوید« :چابكي سازماني زماني ب ه دست
ميآيد كه مديريت دانش و توانايي پاسخگويي ،در تالشهاي سازماني ،حالتي متعادل
داشته باشند ».لوی وهازان ( )2009نیز مدیریت دانش را جنبه کاربردی فرهنگ سازمانی
1

2

1. Rick Dove
2. Levy & Hazzan
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یافتهاند و با عضویت در آن در مقاطع حساس از ارزشهای اسالمی و انقالب دفاع و حمایت
کردهاند ،بسیج است؛ به این فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخصوص
جایگاه بسیج باید توجه کرد« :بسیج یعنی متن مردم ،آن مردمی که میتوان امید
دفاع از انقالب را از آنها داشت(».مقام معظم رهبري) از سوی دیگر بسیج به دلیل فراگیر
و مردمی بودن و نقش حساس در تعامالت اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و امنیتی ایفا
کردن در کانون توجه قرار دارد (فرهادی)1381 ،؛ لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیج،
به عنوان قشر دانشور و علمی تأثیرگذار بر نقش مدیریت دانش در مسیر چابکسازی
صنعت ،تعریف دقیقی از این قشر مهم و برجسته و اهمیت آن الزم و ضروری میباشد.
اگر بخواهيم مفهوم بسيج و بسيجي را در ادبيات انقالب اسالمي جستوجو كنيم،
چارهاي جز بيان مراد حضرت امام خميني(ره) از بسيج و بسيجي نداريم؛ در انديشه
امام(ره) بسيج نهادي است اجتماعي با ابعاد متعدد .در اين نگرش ،بسيج ديگر صرفاً
سازماني نظامي نيست كه فقط در زمان جنگ و براي دفاع در مقابل دشمن شكل
گرفته باشد ،بلكه نهادي است وسيع و پاسخگوي نيازهاي اساسي و حياتي جامعه و
با اجزاي ديگر نظام ،چنان هماهنگي و پيوند دارد كه انفصال آن جز با انحالل جامعه
اسالمي متصور نيست (امام خمینی ،1378 ،ص  .)195در سال  1387همزمان با نامگذاری
سال نوآوری و بهمنظور هماهنگی ،هدایت و توسعه هدفمند و شبکهسازی فعالیتهای
علمی در اقشار دانشور بسیج اعم از اساتید ،پزشکان ،مهندسین ،دانشجویان ،طالب،
دانشآموزان و حقوقدانان ،سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری تأسیس شد و در
حال حاضر نیز شورای علمی بسیج در مرکز و استانها ،هادی این حرکت مهم هستند.
بسیج علمی در دهه پیشرفت و عدالت ،جهاد علمی و جریانسازی گفتمان علمی در
عرصههای ملی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و اقداماتی را در دستور کار قرار
داده است که از آن جمله میتوان به اجرای طرح خوشههای تعالی دانش بهمنظور
توسعه تعامالت علمی اقشار دانشور بسیج ،در راستای ارائه مجموعهای از برنامههای
علمی متناسب با همه گروههای سنی و تحصیلی اشاره کرد.
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دانستهاند و چگونگی بنیان نهادن تغییر فرهنگی بهوسیله چابکی سازمانی را بیان کردهاند
و این تغییر فرهنگ را نیازمند ابتکار در مدیریت دانش دانستهاند .آنها همچنین بهکارگیری
توانمندسازهای مدیریت دانش از دیدگاه مهندسی نرمافزار چابک را مورد بحث قرار دادند و
چگونگی افزایش چابکی از طریق استخراج دادهها و مدیریت دانش را بیان داشتند .فرانکلین
بکر ()2001درتحقیقیباعنوان«چابکیسازمانیوزیربنایدانش»بیانمیکندکهروشها
و مدلهای ضروری کنونی کافی نیستند و برای غلبه بر عدم اطمینان در سازمانهای چابک،
نیاز به استراتژیهای انطباقپذیری برای بهکارگیری ابزارهای مدیریت دانش است.
اشرفي و همكاران ( ،)2005چارچوبي را برای اجراي چابكي تجاري در سراسر
سيستمهاي مديريت دانش فراهم کردهاند .حاتمینسب و زنجیرچی ( ،)1390پژوهشی
تحت عنوان «نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش در مسیر چابکسازی صنعت
نساجی کشور» ارائه دادهاند .قنبری و همکاران ( ،)1393پژوهشی با عنوان ارزیابی اثر
فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابکسازی سازمان فراهم کردهاند .شایان
ذکر است ،در زمینه خاص مورد پژوهش ،پژوهش داخلی یافت نشد.
1

2
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 -3روش پژوهش
این پژوهش از این نظر که به دنبال شناسایی مشکالت زیرساختی و فرایندی مدیریت
دانش و همچنین ضعفهای موجود در اقدامات چابکی سازمانی و ارائه پیشنهادهایی
برای حل مسائل موجود میباشد ،کاربردی است و از آنجا که جمعآوري دادهها در اين
پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامهاي پشتيباني ميشود ،ميتوان
آن را در گروه پژوهشهاي ميداني قرار داد .برای توزیع پرسشنامه ،ابتدا ادبیات پژوهش
بررسی و شاخصهای اندازهگیری هر متغیر شناسایی و در قالب پرسشنامه تنظیم
گردید .پرسشنامه مذکور ،دارای  27سؤال مربوط به مدیریت دانش(شامل 13 :سؤال
ابعاد زیرساختی و  14سؤال ابعاد فرایندی) و  16سؤال مربوط به چابکی (شامل4 :
سؤال درباره سرعت 4 ،سؤال درباره پاسخگویی  4سؤال درباره انعطافپذیری و  4سؤال
درباره شایستگی) با طیف لیکرت میباشد.
در این پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس از جامعه نامحدود استفاده
میشود .یک نمونه اولیه از  30نفر بسیجی انتخاب و انحراف معیار آن بهعنوان برآورد
خطای انحراف معیار جامعه به فرمول زیر وارد شد:

1. Franklin Becke
2. Ashrafi & et al

تعداد نمونهای با اطمینان  95درصد ،حداکثر خطای اندازهگیری مطلوب ،0/15
انحراف معیار ( 0/92بر اساس نمونهگیری اولیه به تعداد  30عدد از مهندسین ،اساتید
و دانشجویان بسیجی شهر اصفهان)  145عدد بهدست آمد .با توجه به اینکه معموالً
درصدی از پرسشنامههای توزیع شده برگشت داده نمیشود ،تعداد  250پرسشنامه
توزیع و در نهایت ،تعداد  211پرسشنامه برگشت داده شد که از این تعداد ،فقط تعداد
 204عدد بهطور کامل تکمیل شده و مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
در این پژوهش برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ(سرمد و همکاران ،1388 ،ص )96استفاده
شده است .ابزاری که آلفای کرونباخ آن باالتر از سطح مقداری مینیمم که نانلی ()1987
پیشنهاد گردید یعنی  0/7باشد از جنبه پایایی در حد مناسبی قرار دارد .در این پژوهش
با استفاده از نرم افزار  spssنسخه ،18آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش
 0/91و برای پرسشنامه چابکی  0/82به دست آمد .میتوان اظهار داشت که پایایی
پرسشنامه پژوهش از استاندارد ( )0/7باالتر میباشد و از پايايي خوبی برخوردار است.
1

سازماني

يادگيري و آموزش

فناوري اطالعات

مأموريت سازمان

بعد زیرساختي

پاسخگويي
چابک سازي
سازماني

بعد فرایندي

بكارگيري دانش

تسهيم دانش

شايستگي
انعطاف پذيري
سريع بودن

سازماندهي دانش

ايجاد و کسب دانش

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
1. Nunnally
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فرضیههای پژوهش :فرضیههای پژوهش حاضر بر اساس مدل نظری پژوهش به شرح
زیر است:
فرضیه .1عوامل زیرساختی مدیریت دانش بر چابکی صنعت با تأکید بر اقشار
دانشور بسیج در شهر اصفهان تأثیر دارد.
فرضیه .2عوامل فرایندی مدیریت دانش بر چابکی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور
بسیج در شهر اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به اهداف و فرضیههای پژوهش ،چارچوب و الگوی مفهومی به شکل زیر
ترسیم میشود:

41

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4توصیف یافتهها
 149نفر ،یعنی معادل  73درصد از کل نمونه بسیجیان مرد و  55نفر ،یعنی معادل 27
درصد از کل نمونه بسیجیان زن بودهاند .از نظر سن ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه
سنی بین  25تا  35با  49درصد و کمترین فراوانی ،مربوط به گروه سنی باالی  45سال
با  7/8درصد بودهاند .از لحاظ تحصیالت  10نفر یعنی معادل  4/9درصد از کل نمونه
دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم 130 ،نفر یعنی معادل  63/7درصد دارای مدرک
لیسانس و  64نفر یعنی معادل  31/4درصد دارای مدرک فوقلیسانس یا باالتر بودهاند.
در جدول  4شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی
و کشیدگی ارائه شدهاند .کالین ( )2011پیشنهاد میکند که در مدلیابی علی ،توزیع
متغیرها باید نرمال باشد .او پیشنهاد میکند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها
به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد.
1

جدول  .4شاخصهای توصیفی متغیرها برای پژوهش
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متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

پاسخگویی

3/09

0/73

0/27

-0/30

شایستگی

3/05

0/76

0/08

-0/03

انعطافپذیری

2/84

0/66

-0/24

-0/41

سریع بودن

3/03

0/78

-0/03

-0/17

چابکی سازمانی

3/01

0/51

-0/26

0/68

ماهیت و هویت سازمان

3/25

0/79

-0/09

-0/65

فناوری اطالعات و ارتباطات

3/21

0/73

0/06

0/13

رهبری و مدیریت

3/21

0/63

-0/12

-0/52

ساختار فیزیکی محیط کار و برنامههای
آموزشی

3/24

0/75

-0/28

-0/02

بعد زیرساختی

3/21

0/60

-0/18

-0/36

ایجاد و کسب دانش

3/30

0/81

0/11

0/56

تسهیل اقدامات مربوط به دانش

4/07

0/62

-0/65

0/07

نگهداری ،انتقال و بهکارگیری دانش

3/45

0/86

-0/09

0/35

هماهنگسازی دانش

3/25

0/79

-0/10

-0/63

بعد فرایندی

3/52

0/45

0/15

/06

با توجه به جدول ،قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از  1میباشد؛
بنابراین ،این پیشفرض مدلیابی علی ،یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است.
1. Kline

 -2-4آمار استنباطی
در این بخش ،در جدول  5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند .با توجه
به اطالعات جدول رابطه بعد زیرساختی مدیریت دانش با چابکی سازمان ( )0/25مثبت
و در سطح  0/01معنیدار میباشد .رابطه بعد فرایندی مدیریت دانش نیز با متغیر
چابکی سازمانی ( )0/21در سطح  0/05مثبت و معنیدار میباشد.
جدول  .5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2

1

بعد زیرساختی مدیریت دانش

1

2

بعد فرایندی مدیریت دانش

0/21

1

3

چابکی سازمانی

0/25

0/21

1

 -1-2-4نرمال بودن چند متغیره متغیرها
از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای
گردآوری شده استفاده گردید .استفاده از این روش ،نیازمند نرمال بودن چند متغیره
متغیرها میباشد .در این پژوهش ،برای بررسی نرمال بودن چند متغیره از ضریب
کشیدگی استاندارد شده مردیا 1استفاده شد و عدد  7/21به دست آمد که کمتر از
 168میباشد که از طریق فرمول ) p(p+2محاسبه شده است .در این فرمول  pمساوی
است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این تحقیق  12میباشد (.)Teo,et.al,2012
 -2-2-4بررسی فرضیههای تحقیق
با توجه به جدول  6اثر مستقیم بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابکسازی سازمانی()0/27
است .آماره تی این عدد نیز ( )2/03میباشد که در سطح  0/05معنیدار است؛
بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میشود .اثر مستقیم بعد فرایندی مدیریت دانش
بر چابکسازی سازمانی نیز ( )0/33میباشد .آماره تی متناظر این عدد نیز ()2/65
میباشد که در سطح  0/01معنیدار است .بر این اساس ،فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید
میشود .در آخرین مرحله از تحلیل ،تأثیر عوامل فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش،
بهعنوان متغیر مستقل ،بر هر یک از اقدامات در زمینه چابکی سازمانی سنجیده میشود.

1. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value

نقش زيرساختي و فرايندي مديريت دانش در مسير چابکسازي صنعت با تأکيد بر اقشار دانشور بسيج  /علي اصغر شهبازي و ايمان نوربخش

ردیف

متغیر

1

3
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جدول  .6نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
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فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

p

نتیجه

بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابکسازی سازمانی
تأثیر مثبت دارد

0/27

2/03

0/05

حمایت شد

بعد فرایندی مدیریت دانش بر چابکسازی سازمانی
تأثیر مثبت دارد

0/33

2/65

0/01

حمایت شد

 -3-2-4بررسی برازش مدل
قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد این فرضیهها ،الزم است شاخصهای برازش کلی و
جزئی را مورد بررسی قرار داد تا از مناسب بودن پردازش دادهها به مدل مطمئن شد.
برای بررسی برازش مدل از شاخصهایی که گیفن ،اشتراب و بودرئو )2000( 1مطرح
نمودهاند ،استفاده شده است .این شاخصها شامل موارد زیر هستند .شاخص کای دو
که مقادیر کمتر از  3قابل پذیرش هستند ،شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 2شاخص
برازش تطبیقی )CFI(3که مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب الگو هستند،
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )AGFI( 4که مقادیر بیشتر از  0/8قابل قبول
هستند ،شاخص برازش ایجاز )PNFI( 5که مقادیر بیشتر از  0/6نشانگر برازش مناسب
الگو هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ) RMSEA(6که مقادیر کمتر از
 0/08نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول  7این شاخصها گزارش شدهاند.
جدول  .7نتایج برازش مدل
شاخص برازش

مقدار

شاخص کای دو

1/69

نیکویی برآزش

0/91

برآزش تطبیقی

0/92

برآزش تعدیل یافته

0/86

برآزش ایجاز

0/73

مجذور میانگین مربعات خط

0/07

1. Gefen, Straub & Boudreau
2. Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Parsimony Fit Index
6. Root Mean Square Error of Approximation
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با توجه به جدول فوق مقدار تمامی شاخصهای بر ارزش ،بیشتر از مقادیر ارائه شده
توسط گیفن و همکاران ( )2000هستند .مقادیر شاخص مجذور میانگین مربعات خط
و شاخص نیز کمتر هستند .درمجموع با توجه به این یافتهها میتوان گفت که همه
شاخصها در محدوده مناسب قرار گرفتهاند و میتوان از کلیت مدل اطمینان حاصل
نمود؛ بنابراین مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عناصر زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش
و اقدامات چابکسازی با تأکید بر اقشار دانشور بسیج در شهر اصفهان بررسی و ارزیابی
شود .یافتههای تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه معنادار بین عناصر زیرساختی و
فرایندی مدیریت دانش بر چابکی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج مورد تأیید
قرار گرفت.
در اولین فرضیه پژوهش ،بیان شده است که عوامل زیرساختی مدیریت دانش بر
چابکی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج در شهر اصفهان تأثیر دارد و نتایج تجزیه
و تحلیل فرضیه پژوهش مبنی بر اثر مستقیم بعد فرایندی مدیریت دانش ،بر چابکی
صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج مثبت و معنادار میباشد (با ضریب  )0/27که
اوالً ،نشاندهنده این است که رابطه بین عنصر فرایندی مدیریت دانش و چابکی صنعت
با تأکید بر اقشار دانشور بسیج رابطهای مستقیم میباشد؛ ثانیاً این رابطه قوی است
و با توجه به قابل قبول بودن شاخصهای برازش کلی و جزئی ،فرضیه اول پژوهش
پذیرفته شده؛ لذا فرضیه اول بهطور کامل تأیید میشود.
در دومین فرضیه پژوهش ،بیان شده است که عوامل فرایندی مدیریت دانش بر
چابکی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور بسیج در شهر اصفهان تأثیر دارد و نتایج تجزیه
و تحلیل فرضیه پژوهش مبنی بر اثر مستقیم بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابکی
سازمان مثبت و معنادار میباشد (با ضریب  )0/33که نخست نشاندهنده این است که
رابطه بین عنصر زیرساختی مدیریت دانش و چابکی صنعت با تأکید بر اقشار دانشور
بسیج رابطهای مستقیم میباشد؛ دوم این رابطه قوی است و با توجه به قابل قبول
بودن شاخصهای برازش کلی و جزئی ،فرضیه اول پژوهش پذیرفته شده؛ لذا فرضیه
اول بهطور کامل تأیید میشود.
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 -1-5پیشنهادها
طی مراحل مختلف این پژوهش به نکات جدیدی پی برده شد و همزمان با پیشرفت
آن ،ابهامات بیشتری فراروی محققان ایجاد شد که با توجه به محدودیتهای موجود،
بررسی آنها نیازمند پژوهشهای بیشتر میباشد؛ بنابراین پیشنهادهایی ارائه میگردد
که عبارتند از:
1 .1تحقیق حاضر بر اقشار دانشور بسیج در شهر اصفهان انجام گرفت .پژوهشهای
بیشتر روی افراد سازمانهای مختلف تولیدی و خدماتی ،میتواند به اعتبار
یافتههای این پژوهش کمک نماید؛
2 .2در این پژوهش ،تنها ابعاد زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش بر چابکی
اقشار دانشور بسیج بررسی شد .پیشنهاد میگردد تا پژوهشگران در آینده تأثیر
متغیرهای مستقل و میانجی دیگر را بر چابکی آزمون کنند؛
3 .3تغییر فرهنگ حاکم بر اقشار دانشور بسیج در خصوص تقویت چابکی بهصورت
یک هنجار مثبت و ارزش مناسب
4 .4وجود نظامهای تشویقی و ایجاد انگیزه در اقشار دانشور بسیج و ترغیب آنها به
ایجاد ،ذخیره و تسهیم دانش
فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هجدهم  /شماره / 66بهار 1394
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 -2-5محدودیتهای پژوهش
هر پژوهشی به نوبه خود با موانع و مشکالتی مواجه است .پژوهش حاضر نیز از این امر
مستثنا نبوده است؛ لذا به شرح مشکالت در ادامه پرداخته میشود:
1 .1در هر پژوهشی ،تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد .جامعه این پژوهش،
اقشار دانشور بسیج در شهر اصفهان بودند .حتی اگر سایر جوامع یعنی سازمانها
و بخشها ،شباهتهایی به جامعه این پژوهش داشته باشند ،باز هم باید این
اصل را رعایت کرد؛ چرا که هر جامعه تا اندازهای منحصر به فرد است.
 2 .2یکی دیگر از موانع پژوهش حاضر را میتوان در کمبود پیشینه تحقیقات داخلی
در مورد موضوع پژوهش دانست.
3 .3از مهمترین محدودیتهای پژوهشهای میدانی ،عدم همکاری افراد در پر
کردن پرسشنامه میباشد .در پژوهش حاضر نیز این مشکل وجود داشت .عدم
همکاری افراد ،باعث بههمخوردن اصل تصادفی بودن نمونه آماری میگردد.
البته برای رفع این مشکل در این پژوهش ،تعداد پرسشنامههای پخش شده،
بیشتر از تعداد نمونههای تعیین شده بود.

منابع
الف) مقالهها

1 .1حاتمینسب ،حسن و زنجیرچی ،محمود ()1390؛ نقش زیرساختی و فرایندی
مدیریت دانش در مسیر چابکسازی صنعت نساجی کشور ،چشمانداز مدیریت
صنعتی ،شماره 1
2 .2زعفریان ،رضا؛ اسماعیلزاده ،مونا و شاهی ،نساء ()1387؛ ارائه الگوی پیادهسازی
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