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چکیده :هدف اين پژوهش ،مطالعة مديريت دانش در سازمانهای هولوگرافیک است .برای
نیل به اين هدف ،پس از مطالعه و بررسی يافتههای پژوهشهای پیشین در قالب مبانی
تئوريک تحقیق ،چارچوب مورد نظر ارائه میشود .برای بررسی میدانی ،در پژوهش حاضر ،از
جامعة آماری شامل اساتید دانشگاه علوم پزشكی ايالم (مشتمل بر دانشكدههای زيرمجموعه)
استفاده شده است .اين پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی-
پیمايشی است .ابزار گردآوری اطالعات عالوه بر مطالعة کتابخانهای ،پرسشنامة محققساخته
است که روايی آن از سوی خبرگان و پايايی آن از طريق روش آلفای کرونباخ تأيید شده است.
برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی از روش تحلیل عاملی تأيیدی و بهمنظور بررسی میزان
روابط میان ابعاد چارچوب تحقیق ،از رويكرد مدلسازی معادلههای ساختاری ( )SEMاستفاده
شده است .يافتههای تحقیق نشان میدهد که بین ابعاد شناسايیشدۀ مديريت دانش و چارچوب
و ماهیت هولوگرافیكی سازمان ،روابط معناداری وجود دارد و الگوی ارائهشده از برازش قابل
قبولی برای تبیین آن برخوردار است.
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مقدمه

در قرن حاضر که عصر اطالعات و اقتصاد دانشمحور است ،اطالعات ،دانش و اهمیت ايندو
بهعنوان منابع سازمان ،بهسرعت درحال افزايش است .درنتیجه ،مديريت سازمان از مديريت کاال
به سمت مديريت دانش و اطالعات تغییر يافته است (موسیخانی و نادی.)1390 ،
مديريت دانش شامل تمام فرايندهای مربوط به شناسايی ،اشتراك و تولید دانش و مستلزم
نظامی برای تولید و نگهداری از مخازن دانش و همچنین ترويج و تسهیل اشتراك دانش و
يادگیری سازمانی است؛ بنابراين ،سازمانها امروزه درتالشاند تا دانش را بهطور مؤثرتر و
کاراتری مديريت کنند تا عملكردشان بهبود يابد (ضیايی و همكاران .)1390 ،از اينرو ،در
سازمانهای هولوگرافیک بهعنوان چهرۀ جديد سازمانی -که براساس ساختار سايبرنتیكی (آرايش
خودتنظیم) طراحی میشود و هريک از اجزا بهصورت شمايی از کل سیستم ظاهر میشوند
(سرلک -)1387 ،روية مديريت دانش در جهت خلق و بهاشتراكگذاری دانش در بین کارکنان را
میتوان از اجزای جدايیناپذير سازمانهای هولوگرافیک برای مجهزساختن تکتک کارکنان
قلمداد کرد؛ بنابراين ،با توجه به جديدبودن اين مقوله ،پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی
دانشگاه علوم پزشكی ايالم بهعنوان يک سازمان هولوگرافیک ،به مطالعة رابطة میان مديريت
دانش و ابعاد سهگانة آن .1 ،دانش نیروی انسانی .2 ،دانش مكانیسم و  .3دانش مستند (رازی و
سمیعی ،)1391 ،با سازمان هولوگرافیک بپردازد و نقش اين عناصر در سازمان هولوگرافیک را
واضحتر سازد.
مسئلة پژوهش
در دنیای رقابتی امروز ،دانش به منبع راهبردی بسیاری از سازمانها تبديل شده است .به اعتقاد
نوناکا در شرايط ناپايدار امروز ،تنها منبع قابل اتكا برای کسب مزيت رقابتی پايدار ،دانش است
(نوناکا .)1994 ،تأثیر مديريت دانش در موفقیت سازمانها ،بهطور شايان توجهی از سوی محققان
و صاحبنظران تأيید شده و بر آن تأکید شده است (مانیان و همكاران1390 ،؛ دونان و وونكا،
2008؛ جان و چوی)2007 ،؛ چرا که مديريت دانش ،شامل تمام فرايندهای مربوط به شناسايی،
اشتراك و تولید دانش است و به نظامی برای تولید و نگهداری از مخازن دانش و نیز ترويج و
تسهیل اشتراك آن و يادگیری سازمانی نیاز دارد .اندازهگیری موفقیت مديريت دانش ،درواقع،
پايهای برای ارزيابی سازمان و تحريک مديريت در زمینة مسائل باارزش سازمان و توجیه
سرمايهگذاری در فعالیتهای مربوط به اين حوزه است .ارزيابی آمادگی مديريت دانش ،نشانگر
وضعیت کنونی مديريت دانش در شرکت و تغییرهای مورد نیاز برای بهبود قابلیتهای مديريت
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دانش در شرکت است (عطوفی نجفآبادی و بنیهاشمی .)1392 ،از اينرو ،سازمانهای موفق،
دانش را سرمايهای سازمانی میدانند و ارزشها و قوانین سازمانی را برای پشتیبانی از تولید و
اشتراك دانش ،توسعه میدهند (ضیايی و همكاران .)1390 ،از سوی ديگر ،يافتن ابعاد و چارچوب
مديريت دانش در سازمانهايی با ويژگیهای هولوگرافیک ،اهمیت مضاعفی دارد .بهعبارت ديگر،
سازمانهای عصر اطالعات ،در ماهیت خود ،ويژگیهای هولوگرافیكی دارند (کردنايیج و
همكاران .)1389 ،هدف از پرداختن به اين مقوله آن است که اساس پارادايم سازمانهای
امروزی ،جايگزينکردن پیچیدگی بهجای سادگی و تناقض بهجای وضوح و روشنی است .در اين
بین ،با توجه به شرايط جديد دنیای امروز -که سازمانها بايد آمادگی خود را برای جلوگیری از
پیشامدهای غیر منتظره حفظ کنند -طراحی الگوی هولوگرافیک از سازمان ،راهكاری مناسب
بهنظر میرسد .مفهوم هولوگرافیک سازمان ،شبكهای بههمپیوسته است که بهطور همزمان،
وحدت اجتماعی و سازمانی و يكپارچگی اجزا را بهنمايش میگذارد (دنیز .)2004 ،اين ساختار
هولوگرافیكی به شكلی طراحی میشود که تمامی کارکنان و اجزای سازمان ،پس از آموزش
بتوانند هر اطالعات و مهارتی را در هر زمان و مكانی در اختیار داشته باشند که تحقق اين امر را
میتوان در جهت تحقق مديريت دانش در سازمانهای منعطف جستوجو کرد؛ بنابراين ،وجود
چارچوب مناسب برای بررسی وضعیت سازمان ،از منظر مديريت دانش ضروری است (منوريان و
همكاران .)1390 ،از اينرو ،اين نوشتار با هدف بررسی رابطة مديريت دانش و ابعاد آن با ماهیت
هولوگرافیكی سازمانها ،درصدد پاسخگويی به پرسشهای زير است:
 چه رابطهای میان مديريت دانش و ماهیت هولوگرافیكی سازمانها وجود دارد؟
 رابطة هريک از ابعاد مديريت دانش ،اعم از دانش تكنولوژيک ،انسانی و مستند با جامعة
آماری مورد نظر (بهعنوان يک سازمان هولوگرافیک) به چه شكل است؟
بدينمنظور ،پژوهش حاضر درصدد است تا با مطالعه و بررسی دانشكدههای دانشگاه علوم
پزشكی ايالم به سؤالهای فوق پاسخ مناسب دهد.
مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش

اساسیترين مشخصة سازمانهای هوشمند قرن بیستويكم ،تأکید بر دانش و اطالعات است
(يوسفی و همكاران .)1391 ،درواقع ،در اين عصر ،نه تنها خود دانش ،بلكه اشتراك دانش را کلید
موفقیت میدانند؛ بنابراين ،يكی از مسائل چالشبرانگیز در سازمانها اين است که دانايی و دانش
افراد ،از حالت ضمنی به حالت صريح تبديل شود .از جمله ابزارهای مهم برای حل اين مسئله،

 650ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت دولتی

 ،دورة  ،6شمارة  ،4زمستان 1393

مديريت مؤثر دانش است .اگرچه بعضی معتقدند دانش ،قدرت است ،بهنظر میرسد دانش بهخودی
خود قدرت ندارد .چیزی که به افراد قدرت میدهد ،آن بخش از دانش است که با ديگران تسهیم
میکنند (سرلک و اسالمی .)1390 ،امروزه مديريت دانش به موضوعی مهم در سطوح جهانی
تبديل شده است و جوامع علمی و تجاری ،هردو بر اين باورند که سازمانهای دارای قدرت دانش،
میتوانند برتریهای بلندمدت و پايدار خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند (اخوان و باقری،
 .)1389مديريت دانش ،رويكردی ساختاريافته و برنامهريزیشده برای مديريت ايجاد ،تسهیم،
بهرهبرداری و نفوذ دانش بهعنوان دارايی سازمانی است که در راستای راهبرد کسبوکار ،توانايی،
سرعت و اثربخشی شرکت را در تحويل محصوالت و خدمات برای رضايت مشتريان تقويت
میکند .مفهوم اصلی مديريت دانش ،به اينصورت ارائه میشود که هريک از افراد بدانند چیزی را
که همگی میدانند ،آن را بهکار گیرند و همه بدانند چیزی را که هريک از افراد میدانند ،آن را به
کارگیرند و همه بدانیم چیزی را که نمیدانیم ،آن را فرا گیريم (ابزری و همكاران .)1390 ،مديريت
دانش با ايجاد و توسعة دارايیهای دانشی يک سازمان با نگرش فرارفتن از اهداف سازمان مرتبط
است و مستلزم تمام فعالیتهايی است که به شناسايی ،تشريک و ايجاد دانش مربوطند .اين کار،
نیازمند سیستمهايی برای ايجاد و نگهداری منابع ،پرورش و تسهیل دانش و يادگیری سازمانی
است (ساعدی و يزدانی .)1388 ،در اين زمینه ،سازمانهايی موفقاند که دانش را بهعنوان يک
دارايی میبینند و ارزشها و هنجارهای سازمانی را که موجب حمايت از ايجاد و تشريک دانش
میشود ،توسعه میدهند .مديريت دانش به خلق ،اشتراكگذاری و نفوذدادن دانش در فكر ،ذهن و
تخیل افراد میپردازد و تالش میکند تا دانشهای پراکنده در افراد سازمان را بهگونهای جمعآوری
و مديريت کند تا به خلق دانشی جديد منجر شود (مالهوترا .)2000 ،مديريت دانش ،فرايندی
شناختهشده است که در آن ،سازمان به تولید ،کسب ،تسهیم ،انتقال و بهکارگیری دانش برای
افزايش بهرهوری سازمانی میپردازد (حسنپور و همكاران .)1391 ،سازمانها از طريق مديريت
دانش تالش میکنند با استخراج دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان و تسهیم آن در میان
تمامی افراد ،دانش ذخیرهشده در سیستم را به يک منبع قابل استفاده تبديل کنند تا مزيت رقابتی
پايدار بهوجود آيد (حسنوی و همكاران .)1389 ،مديريت دانش را با توجه به انواع دانش در سازمان
میتوان در سه دسته جای داد:
 .1مديريت دانش در حیطة دانش نیروی انسانی :دانشی که در مغز اعضای سازمان وجود دارد؛
 .2مديريت دانش در حیطة دانش مكانیسم :دانشی که حامل وظايف ويژه در سختافزار ماشین
است؛
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 .3مديريت دانش در حیطة دانش مستند که به شكل بايگانی کتاب ،سند ،دفتر کل ،دستورها و
نمودار ذخیره میشود (رازی و سمیعی.)1391 ،
به معنای صريحتر ،نظامهای مديريت دانش را میتوان نظامهايی تفسیر کرد که با
بهرهگیری از فناوری اطالعات ،توسعه يابند و فرايند ايجاد ،ذخیره ،بازبینی ،انتقال و بهکارگیری
دانش را بهکار گیرند (علوی و لیدنر .)2001 ،موفقیت مديريت دانش ،مستلزم آن است که
مديريت عالی سازمان در اجرای روند مديريت دانش ،دارای انگیزه و پیشرو در کار باشد .در اين
صورت است که مديريت دانش در پیكرۀ سازمان نفوذ میکند ،بر همة فرايندها ،رفتار ،فرهنگ و
ارزشها تأثیر میگذارد و اين عوامل ،کارمندان را در همة سطوح و قسمتهای سازمانی
دربرمیگیرد .از جمله عواملی که برای تحقق مديريت دانش در سازمان ،ضروری بهشمار میآيند
را میتوان در موارد زير خالصه کرد:
 درك و پذيرش ارزش اطالعاتی و دانش ،بهعنوان يک ابزار راهبردی؛
 وجود گروه مديريتی قوی که به اجرای مديريت دانش وفادار باشند؛
 ايجاد و بسط فرهنگ پذيرش تغییر در سازمان؛
 ايجاد انگیزه در جهت بهبود مستمر عملكرد کارمندان؛
 اعتقاد به اينكه کارمندان ،از توانايیهای بالقوۀ خود بهطور کامل بهرهبرداری نمیکنند؛
 پذيرش يک سیستم باز ،برای تسهیم اطالعات و دانش (نعمتی.)1388 ،
از اينرو ،با توجه به عوامل مذکور مديريت دانش را میتوان انشعابی از سازمانهای
يادگیرنده دانست .اما مهم آن است که در مديريت دانش ،دانش تغییر میکند و قسمتی از
اطالعات ازبین میرود؛ بنابراين ،بايد از اتالف اطالعات مفید جلوگیری کرد (آگستام.)2006 ،
سازمان هولوگرافیک
در عصر اطالعات ،به موازات حرکت به سمت پیچیدگی ،سازمانها برای حفظ انعطاف و پاسخ
بهموقع به الزامهای محیطی ناچارند در مقايسه با محیطهای پايدار و باثبات ،به واحدها و اجزای
فرعی خود ،آزادی عمل بیشتری دهند و از آنجاکه مستقلشدن و خودگردانشدن واحدها موجب
از میان رفتن تمرکز در سازمان میشود ،پیامدهای سوئی را برای سازمان بهدنبال دارد .از اينرو،
سازمانها مجبورند بهدنبال روشهايی باشند که از طريق آنها ويژگیهای کل را در يكايک اجزا
متبلور کنند تا هر جزء ،آينة تمامنمای کل سازمان باشد .الگوی ارائهشده برای چنین سازمانی را
میتوان در اصل هولوگرافیكی سازمانها يافت .ايجاد مفهوم هولوگرافیک را به دانشمند مجاری
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به نام دنیس بوگار نسبت میدهند که در سال  1948با توجه به صفحات مكانیكی هولوگرام،
مقولة هولوگرافیكی را مطرح ساخت .واژۀ هولوگرافیک متشكل از دو جزء «هول» 1به معنای کل
و «گراف» 2به معنای نماست که بهصورت تحتالفظی به معنای تصويری از کل يا تمام تصوير
است .تفكر کلگرا در حقیقت ،همان تفكر سیستمی است؛ با اين تفاوت که در تفكر سیستمی،
تأکید بر مجموعة اعضای بههموابسته است که در آن ،همگی اجزا ،يک واحد کل را تشكیل
میدهند (فیضی ،)1385 ،اما تفكر هولوگرافیک پا را فراتر نهاده و عالوه بر قبول تفكر سیستمی،
معتقد است که کیفیت کل ،در يكايک اجزا نهفته است و هريک از اجزا ،بهتنهايی يک کل را
تشكیل میدهند .از جمله ويژگیهای بارز سازمانهای هولوگرافیک میتوان موارد زير را ذکر
کرد:
 اين سازمانها حافظهای شگفتانگیز دارند که به شیوهای غیر متمرکز ،سازماندهی شدهاند و
در دسترس قرار گرفتهاند؛
 نبود تمرکز در سازمان و ديدگاههای متفاوت در امر مديريت ،بهوضوح قابل مشاهده است؛
 در سازمانها از تمرکز تخصص و تخصصگرايی بیش از حد -که حیطة عملكرد افراد را
کاهش میدهد -جلوگیری میشود؛
 در فضاهای هولوگرافیكی ،ظرفیتها ،اطالعات ويژه و کنترل بهگونهای توزيع شدهاند که به
هر فرد اجازه میدهند تا به يک جزء حیاتی از کل تبديل شود؛
 سازمانهای کلگرا همانند مغزهای هوشمند خود سامان دادهاند که منعكسکنندۀ تمام
ويژگیهای سازمان يادگیرندهاند (سرلک.)1387 ،
به بیان واضح ،استعارۀ سازمان هولوگرافیک ،بیانگر سیستمهايی است که کیفیت کل
بهگونهای در تمامی اجزا متبلور است که هر جزء و واحد ،توانايی خودسازماندهی و بازآفرينی را
بهطور پیوسته داشته باشد و در آن ،اجزا توانايی پاسخ به نیازهای محیطی را داشته باشند و
سازمان با وجود چالش در هر واحد يا جزء ،بدون مشكل به مسیر خود ادامه دهد .از اينرو،
مديران اين سازمانها بايد چگونهآموختن را به اعضای خود ياد دهند تا اعضای واحدها چگونگی
برخورد با مسائل پويا را فراگیرند و بتوانند بهگونهای مستقل به مسائل و چالشهای فرارو غلبه
کنند .در ادامه ،به برخی از مهمترين پژوهشهای حوزۀ سازمان هولوگرافیک اشاره میشود و
توضیحاتی به اختصار داده میشود.

1. whole
2. graph
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کردنايیج و همكاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «ماهیت هولوگرافیكی تحول در
سازمانهای عصر اطالعات» ،چالشهای اصلی سازمانهای امروزی را ناشی از نبود چارچوب
مفهومی منسجم برای درك و تشريح تحول تعريف کردهاند و پاسخ سازمان به تحولها را
مستلزم بهکارگیری يک مدل هولوگرافیكی مناسب دانستهاند .همچنین اظهار داشتهاند هر
شخص و سازمانی در زمان تغییر ،با دو نیروی متضاد حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود
مواجه است که اين دو نیرو در دو سطح عاطفی و ادراکی بر افراد تأثیر میگذارند و از ترکیب آنها
چارچوبی برای تسهیل تطابق با دوران گذار ايجاد میشود (کردنايیج و همكاران .)1389 ،سرلک
و علوی ( )1389در پژوهشی با عنوان «ارزيابی زمینههای استقرار سازمان هولوگرافیک در
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان» وظايف سازمانهای امروزی در پیشبرد ويژگی هولوگرافیكی در
سازمان و همآوازشدن با تغییر را در موارد ذيل دانستهاند:
 فرهنگسازی اهمیت نقش ديدگاه هولوگرافیک (ديدگاه کلگرا) به سازمان در موقعیت
سازمان بین سرمايههای انسانی؛
 ايجاد فرهنگ توزيع دانش بین کارکنان برای انتقال دانش به کارکنان جديدالورود و
تأثیرگذاری در نگرش آنان؛
 ايجاد بسترهای الزم برای استفاده از دانش افراد باتجربه؛
 بسترسازی برای ساختاری تیمی و مشارکت فعال کارکنان در تصمیمگیریهای کالن
سازمان؛
 تأکید بر توانمندی کارکنان و مسئولیت در برخورد با موقعیتهای بحرانی (سرلک و علوی،
.)1389
رازی و سمیعی ( )1391در مطالعة «نقش مديريت دانش در سازمانهای دولتی» معتقدند از
جمله مشكلهای سازمانهای امروز در پیادهسازی مديريت دانش اين است که نتوانستهاند دانش
را از داده و اطالعات متمايز کنند و ويژگیهای منحصربهفرد دانش و کارکنان دانشی را ناديده
گرفتهاند .آنان مشكل دوم در اجرای مديريت دانش را ،نبود روش مناسب برای پیادهسازی
مديريت دانش معرفی کردهاند و درنهايت اظهار داشتهاند که برای استقرار تخصصی مديريت
دانش ،وجود طیف وسیعی از زمینههای تخصصی ضروری است .به عقیدۀ آنان ،مديريت دانش،
زمانی بهطور کامل تحقق پیدا خواهد کرد که تیم مديريت کامال دريابد که مديريت دانش چیست
و چه مواهبی را برای سازمان بهدنبال خواهد داشت (رازی و سمیعی.)1391 ،
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چارچوب مفهومی و فرضیههای پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش که پیشتر بیان شد و همچنین با اتكا به مطالعة مبانی نظری و پیشینة
پژوهش ،در اين بخش ،فرضیههای اصلی و فرعی بیان میشوند و سپس بر مبنای اين فرضیهها،
چارچوب مفهومی پژوهش حاضر ارائه میشود.
فرضیة اصلی

 مديريت دانش بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارد.
فرضیههای فرعی

 دانش تكنولوژيک بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارد.
 دانش مستند سازمانی بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارد.
 دانش نیروی انسانی بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارد.
براساس فرضیههای فوق ،چارچوب مفهومی پژوهش حاضر شامل سه بعد شناسايیشدۀ
متغیر مديريت دانش و همچنین متغیر سازمان هولوگرافیک به صورت زير است:
دانش تكنولوژيک
سازمان
هولوگرافیک

مديريت دانش

دانش مستند
دانش نیروی انسانی

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمايشی است که در
قالب همبستگی ،روابط میان متغیرهای مديريت دانش و سازمان هولوگرافیک را بررسی و تحلیل
میکند .برای بررسی میدانی ،از جامعة آماری اساتید دانشگاه علوم پزشكی ايالم (مشتمل بر
دانشكدههای وابسته) استفاده شده است .تعداد کل اساتید 163 ،نفر است و با استفاده از فرمول
کوکران 115 ،نفر بهعنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند .در اين پژوهش ،برای ارزيابی
پايايی ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ برای پرسشنامة موجود در اين
پژوهش 0/8437 ،محاسبه شده است که نشاندهندۀ پايايی باالی ابزار پژوهش است .برای
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تحلیل دادههای بهدستآمده در اين پژوهش ،از رويكرد مدلسازی معادلههای ساختاری ()SEM
با بهکارگیری نرمافزار تحلیل آماری لیزرل 2استفاده شده است .روش  SEMبهکارگرفتهشده در
اين تحقیق ،شامل دو مرحله است؛ در مرحلة اول با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی ،3بهدنبال
بررسی متغیرهای مدل هستیم که متغیرهای تحقیق در اين مرحله ،تأيید يا رد میشوند و در
مرحلة دوم ،با استفاده از مدل ساختاری ،فرضیههای تحقیق را بررسی میکنیم.
تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چارچوب پژوهش
ابتدا تحلیل عاملی تأيیدی متغیر مستقل -که در اين پژوهش ،مديريت دانش است -انجام
میشود و سپس تحلیل عاملی تأيیدی متغیر وابسته -که در اين تحقیق ،سازمان هولوگرافیک
است -انجام میگیرد.
الف) تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل (مدیریت دانش)

از آنجاکه متغیر مديريت دانش ،چند بعد دارد ،جزء متغیرهای دومرحلهای محسوب میشود؛ پس
دو تحلیل عاملی دارد :تحلیل عاملی مرتبة اول که در آن ،از شاخصها به ابعاد میرسیم و تحلیل
عاملی مرتبة دوم که در آن ،از ابعاد به متغیر دست میيابیم .شكل  ،2نتايج حاصل از اجرای
تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة اول را برای متغیر مستقل ،يعنی مديريت دانش نشان میدهد.

1. Structural Equation Modeling
2. Lisrel Software
)3. Confirmatory Factor Analysis (CFA
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شکل  .2تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول برای متغیر «مدیریت دانش»

در تحلیل عاملی مرتبة اول ،رابطة میان ابعاد و شاخصها (پرسشها يا گويهها) را بار عاملی
مینامند .در اين مرحله بايد همة بارهای عاملی هر متغیر (هر بعد) همگی بزرگتر از  0/5باشند
تا پذيرفته شوند .در شكل  ،2در همة بارهای عاملی ،هر سه بعد بزرگتر از  0/5هستند؛ پس
میتوان گفت که اين ابعاد ،بهخوبی از طريق پرسشهای مربوط سنجیده شدهاند .همانطور که
در شكل باال نیز مشخص است ،تمام عاملها بارهای عاملی معنادار و نسبتا بااليی دارند .نتايج
شكل فوق ،بیانگر تأيید تحلیل عاملی تأيیدی و چارچوب مفهومی تحقیق است .شكل  ،3نتايج
حاصل از اجرای تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم برای متغیر مديريت دانش را نشان میدهد.
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شکل  .3تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم برای متغیر «مدیریت دانش»

نتايج تحلیل عاملی تأيیدی متغیر مديريت دانش نشان داد که مدل اندازهگیری آن مناسب و
تمامی اعداد و پارامترهای مدل ،معنادار است .همچنین نتايج ،بیانگر وجود روابط همبستگی مثبت
و معنادار بین ابعاد متغیر مديريت دانش است.
ب) تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته (سازمان هولوگرافیک)

متغیر وابسته در اين پژوهش يعنی سازمان هولوگرافیک ،با استفاده از پرسشها يا گويههای
پرسشنامة پژوهش سنجیده شده است .شكل  4نتايج حاصل از اجرای تحلیل عاملی تأيیدی برای
متغیر وابسته ،يعنی سازمان هولوگرافیک را نشان میدهد.
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شکل  .4تحلیل عاملی تأییدی متغیر «سازمان هولوگرافیك»

با توجه به ويژگیهای مدل ارائهشده در شكل  ،4نتايج تحلیل عاملی تايیدی متغیر سازمان
هولوگرافیک نشان داد که مدل اندازهگیری آن مناسب و همة اعداد و پارامترهای مدل ،معنادار
است.
بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر )1پژوهش
پس از بررسی و تحلیل عاملی برای تمامی متغیرها و ابعاد مدل پژوهش و مناسببودن مدل
برای تبیین ويژگیهای پژوهش ،در اين بخش با استفاده از روش تحلیل مسیر ،به بررسی مدل
ساختاری پرداخته میشود .برايناساس ،برای بررسی کلیت مدل تحقیق و تحلیل روابط میان
متغیرها و ابعاد آنها با اتكا به فرضیة اصلی تحقیق ،از نرمافزار تحلیل آماری لیزرل استفاده شد.
نتايج حاصل از اجرای اين مدل در شكل  5نشان داده شده است.

1. Path Analysis
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شکل  .5مدل معناداری فرضیة اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

بررسی برازش 1مدل پژوهش
در جدول  1نتايج اجرای مدل ساختاری برای تمامی متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش ارائه
شده است .اين جدول( R ،ضريب استاندارد) ،مقدار  2tو شاخصهای برازش مدل ،از قبیل کای
دو GFI ،RMSEA ،و ...را نشان میدهد .اگرمقدار   2کم ،نسبت   2به درجة آزادی ()df
کوچکتر از  3RMSEA ،3کوچکتر از  0/1و نیز  4GFIو  5AGFIبزرگتر از  90درصد باشد،
میتوان نتیجه گرفت که مدل اجراشده برازش مناسبی دارد .ضريب استاندارد رابطة موجود نیز در
صورتی که ارزش  ،tاز  2بزرگتر يا از  -2کوچکتر باشد ،در سطح اطمینان  99درصد معنادار
خواهد بود.

1. Fitness of Model
2. T-value
3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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جدول  .1نتایج اجرای مدل ساختاری میان متغیرهای مدل مفهومی پژوهش
فرضیه
2

303/33

0/057

244

0/96

0/93

3

303/33

0/057

244

0/92

0/91

4

303/33

0/057

244

0/94

0/92

عدد معناداری

1

25/05

0/054

19

0/93

0/95

مديريت دانش  سازمان
هولوگرافیک
دانش نیروی انسانی  سازمان
هولوگرافیک
دانش تكنولوژيكی  سازمان
هولوگرافیک
دانش مستند  سازمان
هولوگرافیک

نتیجة فرضیه
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همانطور که مشاهده میشود ،اوال با توجه به معناداربودن ارزش  ،tاعتبار و برازندگی مناسب
مدل تأيید میشود؛ چرا که مقدار کای دو ،مقدار  RMSEAو نسبت کای دو به درجة آزادی ،کم
و مقدار  GFIو  AGFIنیز باالی  90درصد است؛ بنابراين ،تمامی فرضیهها (فرضیة اصلی و سه
فرضیة فرعی مدل پژوهش) تأيید میشوند.
مقادير بهدستآمده از جدول  1نشان میدهد که مدل فرضیة اصلی تحقیق برازش خوبی
دارد .با توجه به اينكه میانگین مجذور خطاهای مدل نیز کمتر از  0/08است و همچنین کای دو
به درجة آزادی نیز کوچکتر از  3است ،مدل ،برازش و تناسب بااليی دارد و روابط تنظیمشدۀ
متغیرها براساس چارچوب پژوهش ،منطقی بوده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر تالش کرد تا رابطة میان مديريت دانش و ابعاد شناسايیشدۀ آن را با سازمان
هولوگرافیک بررسی کند و نقش مديريت دانش را در سازمان هولوگرافیک تحلیل کند .برای اين
منظور ،براساس مطالعة مبانی تئوريک و همچنین پیشینة پژوهش ،فرضیهها و چارچوبی مفهومی
ارائه شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش ،دال بر صحت و تأيید فرضیههای
مورد نظر بود .در ادامه ،نتیجهگیری از فرضیهها تبیین میشود .فرضیة اصلی پژوهش ،مدعی
است که مديريت دانش بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارد .براساس جدول ،1
ضريب استاندارد بین دو متغیر مكنون مديريت دانش و سازمان هولوگرافیک 0/68 ،است ،و با
توجه به  tبهدستآمده ( )8/25که بزرگتر از  1/96است ،فرضیة مورد نظر تأيید میشود .پس
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میتوان نتیجه گرفت که مديريت دانش بر ماهیت هولوگرافیكی سازمانها تأثیر معنادار و مثبت
دارد .از اينرو ،فرضیة اصلی پژوهش تأيید میشود.
فرضیههای فرعی پژوهش بیانگر آن است که دانش تكنولوژيكی ،دانش مستند و دانش
نیروی انسانی ،بر ماهیت سازمان هولوگرافیكی سازمانها تأثیری معنادار دارند .پس از تحلیل
دادهها ،مقادير T-Valueهای بهدستآمده در جدول  -1که همة آنها بزرگتر از  1/96هستند -در
همة فرضیههای فرعی تحقیق تأيید میشوند.
سازمان پديدهای است که کلیت آن در هالهای از ابهام پوشیده شده ،تجريدی و انتزاعی است
و امكان دارد اجزای آن در نقاط مختلف پراکنده باشند .همین پراکندگی و نبود انسجام در اجزای
سازمان ،در مواردی چند ،پیامدهای مخربی را بهدنبال داشته است؛ چرا که بههنگام بحران يا خأل
کاری در يک جزء ،در دستیابی سازمان به اهداف و کار ساير واحدها اختالل ايجاد میشود .از
اينرو ،آنچه بهتازگی به آن توجه شده است ،مقولة هولوگرافیكی در سازمانهاست .هولوگرافیک
در سازمانها نشان میدهد که امكان آن هست که مراحلی ايجاد کرد که در آن بتوان کل را در
تمام قسمتها کدگذاری کرد؛ بهگونهای که هر بخش ،نمايانگر کل باشد .در اين بین ،مديريت
دانش در سازمان بهعنوان مؤلفهای که نقش سیستمهای اطالعاتی سازمانهای عصر نوين را
بازی میکند ،در رشد سازمانهای هولوگرافی نقش مؤثری ايفا میکند .از اينرو ،آنچه در اين
پژوهش بررسی شده است ،بررسی ماهیت هولوگرافیكی سازمانها و همچنین بررسی نقش
مديريت دانش در رشد سازمانهای هولوگرافی است .با توجه به تحلیل و تفسیر دادهها میتوان
اذعان داشت که بین ابعاد مديريت دانش با اولويتبندی :دانش تكنولوژی با  t-valueمعادل
 4/58که اين بعد از مديريت دانش در مطالعة سرلک ( )1387مورد توجه قرار گرفته و
سیستمهای اطالعاتی و نشر دانش را از الزامهای سازمانهای هولوگرافیک بهشمار آورده که
معتقد است اين سیستمهای نشر اطالعات نبايد بهصورت متمرکز ،بلكه بهصورت پراکنده و
نسبتا مستقل در جريان باشند .ديگر ابعاد مطروح دانش نیروی انسانی با  t-valueمعادل ،4/28
دانش مستند با  t-valueمعادل  3/97بعد از دانش تكنولوژی ،بهترتیب ،بیشترين تأثیر و رابطهای
معنادار با مقولة هولوگرافیكی در سازمانها دارد.
با توجه به موضوع ،پیشنهادهای زير ارائه میشود:
 .1بیشتر مطالعههای صورتگرفته در زمینة مديريت دانش به تعريف و معرفی ابعاد مديريت
دانش پرداختهاند و کمتر پژوهشهايی برای ارائة مدل و پیادهسازی اين مقوله صورت گرفته
که احتماال پژوهشهای آتی در اين زمینه ،بیشتر معطوف به تبیین مدل برای اجرای مديريت
دانش خواهند بود.
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 تاکنون پژوهشهای زيادی در حوزۀ هولوگرافیک صورت نگرفته، همانطور که اشاره شد.2
 توصیه، نوين و از لحاظ بهکارگیری مبهم است،است و از آنجاکه اين نوع از ساختار سازمانی
میشود مطالعههای بیشتری برای استخراج ابعاد صورت گیرد و ويژگیهای متنوعتری از
.سازمان هولوگراف تعريف شود
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