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 خالصه

كنند دریابند، چگونه منابع دانش متخصصان تالش می .در سازمان مطرح است یراهبرد هیسرما کیارزشمند و  ییدارا کی عنوانبهدانش  

حياتی برای  مؤلفهیک  عنوانبه وری اطالعاتفنا. مزیتی رقابتی از آن استفاده كرد عنوانبهگردآوری و مدیریت شود تا بتوان  مؤثری صورتبه

كردن دانش  یندیها و جلسات، پخش دانش و فراارائه وسيلهبهگردآوری و تركيب دانش از داخل یا بيرون سازمان، انتشار آن از طریق  ایجاد دانش

 ندیدر فرا تأثيرگذار ینقش بيرو ترك از همين .كند دهد دانش را خلق، تسهيم، ذخيره و استفاده، به سازمان اجازه میو گزارشات هاطرح از قبيل

 قيتحقخلق دانش شركت آب و فاضالب مشهد است. تركيب  ندیبر فرا پشتيبانی فناوری اطالعاتهدف این پژوهش بررسی تأثير . خلق دانش دارد

مختلف شركت  یهاشاغل در حوزه یرسمكاركنان  هي، كلیجامعه آمار. است یبه لحاظ هدف كاربرد و یشیمايپ-یفيتوص از لحاظ روشحاضر 

. پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت 222 نهایتاً ،ساده یتصادف یريگروش نمونهبوده و به كمک  یفرد ليسطح تحل. باشدیآب و فاضالب مشهد م

پشتيبانی ، بين دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهاستفاده شده است.  spss افزارنرم به كمک آزمون رگرسيون خطیبرای ارزیابی مدل پژوهش نيز از 

 خلق دانش تأثير مثبت و معناداری وجود دارد.تركيب  ندیفرا با فناوری اطالعات

 

 ت دانش، پشتیبانی فناوري اطالعات، فرایند خلق دانش، ترکیب، شرکت آب و فاضالبیمدیرکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه  .1
 

در  هاآننامشهود  یهاها، اطالعات، دانش و اندوختهدرآوردن داده در اختيارحت كنترل و ت ت،یریبه نحوه مد ندهیدر آ یدولت یهاسازمان یبقا

مند و نظام شتريتوجه ب نی[. بنابرا1است ]آوری و اشاعه كارآمد دانش وابسته به فراهم یهای دولتدارد. در واقع عملكرد سازمان یدرازمدت بستگ

 .است یدانش الزم و ضرور تیریهمچون مد یتیریمد نینو یبه الگوها یدولت یهاسازمان

مهم در توسعه، عمران و  اريبس یو دفع فاضالب را بر عهده دارند، نقش آوریو جمعآب شرب سالم  و توزیع تأمينآب و فاضالب كه  هایشركت

از جمله  یديكل نفعانیذ نيو همچن شركت یو كارشناسان فن رانیانجام شده و مصاحبه با مد یهایبراساس بررس .كنندیم فایشهرها ا یآبادان

 هاآن یو دانش تخصص اتيكه تجرب ییهاو پروژه هاتيوجود دارد كه فعال یاريكه موارد بس دیو مهندسان مشاور مشخص گرد مانكاريپ یهاشركت

 ليدل نيشده است. به هم یمل یهاهیاز سرما یتوجهقابلباعث هدررفت منابع  مسئله نیو ا رسندیو خطا به انجام م یدوباره و با روش سع اند،بدست آمده

برخورداراست. در  ییباال تياز اهم یبعد یهادر پروژه هاآنها و استفاده مطلوب از كسب شده در پروژه اتيو تجرب یمند دانش فنثبت مستمر و نظام

و صورت نگرفتن  شده، نبود فرهنگ مشاركت در سازمان های انجامسازی نتایج پروژهچون عدم مستند یلیكه به دال یادار هایكاری یوازواقع م

ساز ارائه توانند زمينهمسائل می نیشركت شده است و ا نیدر ا ایعدیدهباعث بروز اختالالت و مشكالت  شودمیبين واحدها انجام  انشمناسب تبادل د

كره سازمان وارد كرده و اجرای يبر پ ناپذیریجبراننيازها، لطمات در برآورده كردن  كفایتعدماین  نهایتاً خدمات نامناسب از سوی شركت گردند و 

رویكرد سيستماتيک خلق، دریافت، سازماندهی و استفاده از  عنوانبهتواند مدیریت دانش می انيم در ایناختالل خواهد كرد.  فرایندهای سازمان را دچار
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دارای  هاازمانكارگيری مدیریت دانش در سسازی و بهس مطالعات صورت گرفته، پياده[. براسا2ها توانایی سازمان را بهبود بخشد ]دانش و آموخته

 و بهبود عملكرد، حفظ مزیت رقابتی، افزایش خالقيت و نوآوری، بهبود انگيزش، افزایش انتقال دانش در بين كاركناناز جمله های بسياری مزیت

 سازیپيادهگام جهت  نيو اول گرددیاثبات م هاسازماندانش در  تیریدانش و مد یرياساس لزوم بكارگ نیبر ا [.3است ]افزایش كيفيت خدمات 

اعم از سخت افزار و  هایاز فناور شوندیدانش باعث م تیریمدی توانمندسازهاباشد.  یمیی آن وانمندسازهات ییها شناسادانش در سازمان تیریمد

 قیحياتی برای ایجاد دانش از طر مؤلفهیک  عنوانبهفناوری اطالعات  .ردیدانش انجام پذ یريارگو بك ميكارآمدتر استفاده شود و خلق، تسه افزارنرم

و  هاطرح از قبيلكردن دانش  یندیها و جلسات، پخش دانش و فراارائه وسيلهبهگردآوری و تركيب دانش از داخل یا بيرون سازمان، انتشار آن 

فرایند عنصر تركيب  ربفناوری اطالعات  ين رو الزم است تا تاثيرهم ازخلق، تسهيم، ذخيره و استفاده كند.  دهد دانش راگزارشات، به سازمان اجازه می

 :باشد یم لیبه شرح ذ زين قيتحق لمهم پرداخته است و سوا نیاساس پژوهش حاضر به ا نیارزیابی گردد. بر ا هاسازماندانش در  خلق

 فرایند خلق دانش تاثير دارد؟ركيب عنصر تاطالعات بر  یفناور یبانيآیا پشت -1
 

 

 ینظر یمبان. 2

 دانش مدیریت 2-1

 
تخصص و  ،یدئولوژیمختلف با توجه به زمان، ا نيمتخصص یمباحث علوم انسان یگفت مانند تمام توانیدانش م تیریاز مد فیخصوص ارائه تعر در

كرد. در واقع سختی ارائه تعریف  دايپ توانیباب نم نیرا در ا یجامع فیاند و در مجموع تعردانش اشاره نموده تیریاز مد یفیرشته خود به تعر

منظور ابتدا  نیهای مختلف، تعاریف گوناگونی را بيان كنند بدنظران براساس تجارب خود و دیدگاهمشخص از مدیریت دانش موجب شده تا صاحب

 .شودیم یاز منظر متخصصان مختلف ارائه و بررس فیتعار

ثروت از  ديآن سازمان به تول یكه ط دانندیم یندیدانش را فرآ تیریكه مد باشدیم ینوناكا و تاكوچ فیتعر نهيزم نیقابل ارائه در ا فیرتعا نياز اول

 .ثروت است ديدانش صرفا تول تیریهدف مد فیتعر نیبراساس ا [.4پردازد ]یخود م یفكر هیسرما ایدانش 

خود ارائه نموده  فیرا در تعر ندیفرآ نیكه داونپورت چند سال بعد مراحل ا باشدیم ندیفرآ کی یانش داراد تیریمد ینوناكا و تاكوچ فیبراساس تعر

 یندیدانش را فرآ تیریمد زين [. داروچ5، توزیع و استفاده كارا از منابع دانش تعریف كرد ]آوریجمعبعنوان  توانیاست؛ از منظر او مدیریت دانش را م

 زين رمی[. اسكا6كند ] یم تیریانتشار و استفاده از دانش را در سازمان مد م،يتسه نهایتاً و  كندیم ییمكان آن را شناسا ایلق كرده و كه دانش را خ داندیم

 اشاعه، استفاده و بهره ،یسازمانده ،یمرتبط با آن از جمله خلق، جمع آور یندهایو فرآ یاتياز دانش ح حینظام مند و صر تیریدانش را مد تیریمد

است كه به طور گسترده در سرتاسر سازمان به اشتراک گذاشته و به طور  یبه دانش سازمان یدانش شخص لیتبد ازمنديدانش ن تیری. مدداندیم یبردار

 .[7شود ]میمناسب به كار گرفته 
 

 

 مدیریت دانش توانمندسازهای 2-2

 

ممكن  هاآنشوند كه آغاز مدیریت دانش بدون پوشی در مدیریت دانش می های غيرقابل چشمپيش نيازهای سازمانی ضروری، مربوط به زیرساخت

هایی هستند كه دانش سازمان را توسعه داده و [. توانمندسازهای مدیریت دانش مكانيزم2سازد ]تواند موفقيت مدیریت دانش را غيرممكن نبوده و می

توانمندسازهای مدیریت دانش ایجاد كننده  قتيدر حق [.11[. ]9آورند ]می وجودبهكارگيری دانش درسازمان بسترهایی مناسب برای خلق، تسهيم و به

تواند شامل می شمجموعه توانمندسازهای مدیریت دان [.11]هستند های الزم در سازمان جهت افزایش كارایی فرآیندهای مدیریت دانش زیرساخت

های دانش و یا منابع دانش، ای مدیریت دانش و منابع دانش، هدایت و رهبری فعاليته، ساختار سازمانی، ارزیابی فعاليتفناوریفرهنگ، رهبری، 

 [.12]باشدانگيزش كاركنان و عوامل بيرونی 
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 یفناور رساختیز 2-2-1

 

جنبه تكنولوژیكی  عنوانبهتر شود. در تعریف دقيقای مورد استفاده یک سازمان تعریف میهای رایانهای از سيستممجموعه عنوانبهاطالعات  فناوری

 هایگاهی. وجود پااشدب، شبكه و ابزارهای الكترونيكی دیگر میافزارنرمها، شود كه در برگيرنده سخت افزار، پایگاه دادهیک سيستم اطالعات شناخته می

در كل سازمان انتشار  افتهین بصورت ساختارتا دانش موجود در سازما كنندیابزارها كمک م ریو سا کيپست الكترون هایستميدانش، گروه افزارها، س

 .گرددیم زين یسازمان ریيادگیامر باعث سهولت در  نیكه ا ابدی

تا دانش موجود در سازمان را بصورت  سازدیم ریدانش را امكان پذ تیریمد شود،یكه بر آن بنا م یفناوری اطالعات، با فراهم كردن معماری سازمان

فناوری اطالعات عالوه بر اتصال كاركنان به دانش مدون قابل استفاده مجدد، برقراری ارتباط و  .[5] دینماو انتشار  رهيخآوری، ذجمع افتهیساختار 

[ 2كرده ]های گوناگون سازمان را حذف های دانش را ممكن ساخته و موانع ارتباطی بين بخشتسهيل كردن گفتگو بين كاركنان، یكپارچه سازی جریان

 یاطالعات نقش مهم یفناور نیبنابرا؛ [13]ندارد ی خلق دانش حمایت كرده و محدودیتی در ذخيره سازی، انتقال و بازیابی دانش صریح و از فرآیندها

 یهاستميو س یكيالكترون یريادگی[. 2موثر دانش است ] تیریمهم در مد یكرده و توانمندساز فایخلق و انتقال دانش ا ندیدر فعال كردن هر دو فرا

دارد كه جزء  یقو اريبس یدانش فناور تیریمد [.14]باشند یم یخلق دانش سازمان ندیاز فرا تیحما یاطالعات برا یفناور یاز جمله ابزارها یبانيپشت

 کی دانش تیریاست. در واقع مد ندهیاطالعات، پشت كردن به آ یموثر بدون استفاده از فناور یكار یهاسازمان جادیآن است. امروزه ا یجدانشدن

به طور  یكار یهابه هدف دنيرس یاطالعات، برا یارائه شده توسط فناور یهااز فرصت یعال تیریاش آنست كه مدو الزمه بوده یراهبرد تیریمد

دانش در  تیریمد یقرار دهد. برا هاآن اريافراد را در اخت ازيانتخاب شود كه دانش مورد ن یابه گونه دیبا یفناور [.15]كند  یكامل بهره بردار

 [.16]شودمنجر  نفعانیشهروندان، كاركنان و ذ انيم ایپو یتعامل یرفت كه به برقرار ییهایبه سراغ فناور دیبا یدولت یهاسازمان

 

 

 اطالعات یفناور یبانیپشت 2-2-2

 

، ذخيره آوریجمعشود. فناوری اطالعات نی میای كه در آن مدیریت دانش با استفاده از فن آوری اطالعات پشتيباپشتيبانی فناوری اطالعات یعنی درجه

[. خلق دانش 9كند ]یسازد و بنابراین به خلق دانش كمک مو مبادله دانش را به طور سریع در یک مقياس بزرگ كه در گذشته عملی نبود فراهم می

شود یم یمنته یآت یهااستفاده یبرا یابیو باز رهيذخ م،يسهشده كه با خلق دانش آغاز شده و به مراحل استفاده، انتقال، ت لياز چند مرحله تشك یسازمان

دانش  تیریدارد. مد یآن بستگ استفادهدانش و ابزار مورد  نیا تیریمدرن به نوع مد یهانحوه استفاده از دانش موجود در سازمان نیبا وجود ا [.17]

 .كند یبانيرا پشت ندیفرا نیاست كه بتواند ا یستميس ازمندين

كند كه دانش چگونه قابل دسترس و قابل استفاده است. برای انجام كارهای مشترک و ارتباط ميان طالعات در داخل یک سازمان مشخص میفناوری ا

مهم  یسازی سيستماتيک اطالعات و فرایندهای پيش بينی نيز از این زیر ساخت فنشود. همچنين برای ذخيرهاعضا از فناوری اطالعات استفاده می

شود. بنابراین حمایت فناوری اطالعات برای شروع و اجرای مدیریت دانش ضروری است. بعالوه كاربرد و استفاده از دانش استفاده میمدیریت 

 یكپارچه وین،افزارها، اینترانت و اجتماعات مجازی در جهت تسهيل تد گروه های اطالعاتی و ارتباطی ازجمله پرتال دانشی، پایگاه داده آنالین،فناوری

 [.19و12]است سازی و اشاعه دانش سازمانی محور تمركز مطالعات بسياری بوده 

اطالعات  یبرآورد فناور یاصل اريمع عنوانبهاطالعات  یگوناگون فناوری اطالعات، در پژوهش حاضر از پشتيبانی فناور یارهاياز ميان مع ليدل نيبه هم

 [.21و21]است استفاده شده 

 

 

 خلق دانش فرایند 2-3
 

اشاره  ییهاتيدانش به فعال تیریمد ندیگيرد تا اطالعات به دانش تبدیل شود و در واقع فرآمنظور از فرایند دانش فعل و انفعاالتی است كه صورت می 

در سازمان  كه شودیاطالق م زیيدانش به تمام آن چ تیریمد ندیفرآ گر،ید ی. به عبارتكندیم لیبه عمل تبد یدانش را از تئور تیریدارد كه مد
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در ميان  [.23]سازی، بازیابی، انتقال و كاربرد دانش مطرح شود تواند به اشكال مختلف از جمله خلق، ذخيرهو می [22]انجام داد توانیدانش م وسيلهبه

انی است، از اهميت زیادی جه زار، به این دليل كه امروزه خلق دانش یک سالح استراتژیک در با”خلق دانش“های مربوط به این فرایندها فعاليت

 تیتقو ها،یموجود دانش، كاهش كاست یهامجدد تكه بيشكل و ترك رييگيرد كه به تغهایی را دربرمیبرخوردار شده است. خلق دانش فعاليت

  یدر پژوهش حاضر از مدل سك [.24]پردازدیاز سازمان م یرونيب یهایو كاربرد فناور یرونيب یهاطيو كنترل مح شیپا ها،تيها و توسعه قابلپژوهش

محققان  ریای توسط ساطورگستردهبه  SECIتوان بيان نمود كه نخست مدلنوناكا و تاكوچی بهره گرفته شده است، در بيان علت انتخاب این مدل می

صوالت جدید و فناوری اطالعات مورد مح وسعهگذاری مشترک، تهای تحقيقاتی زیادی از قبيل یادگيری سازمانی، سرمایهپذیرفته شده است و در حوزه

گيرد. انتقال دانش باشد بلكه تبدیل و انتقال دانش را نيز دربرمیتنها شامل خلق دانش میدوم اینكه، مدل مذكور نه[.31-25و  9]استفاده قرار گرفته است

از طریق تبدیل دانش  SECIمدل [.31]ر گرفته شوندعوامل باید در مدیریت دانش در نظ نیا یار مهم بوده و هر دويموجود و خلق دانش جدید بس

باشد؛ مدل فرایند تبدیل دانش شامل چهار فعاليت می نیدهد. در اصریح و ضمنی به یكدیگر، خلق دانش را مورد تجزیه و تحليل قرار می

 .شودیم یريگبرآورد و اندازه بيترك اريمع دانش با مدیریت بعد فرایندهای قيتحق در اینسازی. درونی وسازی، تركيب سازی، برونیاجتماعی
 

 

 :SECI نظریه خلق و تبدیل دانش سازمانی 2-3-1
 

 عنوانبهكه دانش  یفرض اساس نیبا توجه به ا ی. وابدییتوسعه م ،یحیو تصر یدانش ضمن انيم یتعامل اجتماع قیاز طر یدانش سازمان نوناكا دهيبه عق

)از سازییاجتماع یاساس راهبرددو نوع از دانش، به چهار  نیا نيب ایپو یتعامل جادیاست و با ا یسازكپارچهیو  یگسازمان، مستلزم هماهن یاصل هیسرما

 نی. از اكندیدانش اشاره م لیتبد ندیدر فرا یسازیو درون بي(، تركیحیبه دانش تصر ی)از دانش ضمنیسازی(، برونیبه دانش ضمن یدانش ضمن

اقدام كند. بر اساس این مدل دانش از عناصر عينی و ضمنی تشكيل شده است و نحوه تبدیل  دیبود به خلق و توسعه دانش جد سازمان قادر خواهد ق،یطر

در این مدل فرض  .[ 32]به یكدیگر و نيز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی)فردی، گروهی و سازمانی( مرود توجه قرار گرفته است هاآن

سازی به دانش عينی تبدیل شود. تواند از خالل فرآیند جامعه نگری به دانش ضمنی فرد دیگری منتقل شده و در فرآیند برونیمیشده كه دانش ضمنی 

تواند به شدن و انتشار میسازی به دانش ضمنی تبدیل شود و از طریق تركيبتواند از طریق فرآیند درونیهمچنين بر اساس این مدل دانش عينی می

 .[33]دیگری تبدیل شود دانش عينی
 

 

 بیترک 2-3-2
 

تری از این نوع دانش است. مباحث اصلی در تركيب فرآیندهای ارتباط، اشاعه و سيستمی های پيچيدهتركيب شامل تبدیل دانش تصریحی به شكل

مرحله اول است. این شامل گردآوری  كردن دانش است. در عمل مرحلة تركيب به سه فرآیند استوار است. گرفتن و ادغام كردن دانش تصریحی جدید

ها است. مرحله دوم، انتشار دانش تصریحی بر اساس فرآیند های عمومی از داخل یا بيرون سازمان و سپس تركيب این دادهدانش بيرونی شده مانند داده

شود و مرحله سوم ویرایش یا اعضای سازمان پخش می ها و جلسات است، در این جا دانش جدید بينانتقال این شكل دانش به طور مستقيم به وسيلة ارائه

در فرایند  .[34]ها، گزارشات و اطالعات بازارمانند اسناد و مداركی از قبيل طرح بردیمفرآیندی كردن دانش تصریحی قابليت استفاده از آن را باال 

گيرد. این دانش یک مجموعه واحد به كار می عنوانبهدانش را ای از باشد در حقيقت فرد قطعات گسستهتركيب كه تبدیل دانش صریح به صریح می

تواند دانش موجود در سازمان را توسعه دهد. این تبدیل از سطح گروهی به سازمانی اتفاق جدید از اطالعات مختلف و متنوعی درست شده كه می

تری از دانش تبدیل های منظمكدیگر، دانش صریح یا آشكار به مجموعهكليدی دانش با ی یهابخش قيتركيب با استفاده از تلف ندیفرا در .[35]افتدمی

 .[36]شودیم
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 فرایند خلق دانش فناوري اطالعات

 :خلق دانش ندیفراعنصر ترکیب اطالعات و  یفناور یبانیپشت ارتباط 4 -2
 

[ . زیرا به توزیع 11فاده كند]دهد دانش را خلق، تسهيم، ذخيره و استحياتی برای ایجاد دانش، به سازمان اجازه می مؤلفهیک  عنوانبهاطالعات  فناوری

آوری، جمع عات[ . بعالوه فناوری اطال37كند]كند و نيز جستجو و استفاده آسان از آن را فراهم میعمودی و افقی كمک می صورتبهساختاری دانش 

[ . فناوری 9]كندیاین به خلق دانش كمک مسازد و بنابرذخيره و مبادله دانش را به طور سریع در یک مقياس بزرگ كه در گذشته عملی نبود فراهم می

های سازی جریانیكپارچه نان،اطالعات عالوه بر اتصال كاركنان به دانش مدون قابل استفاده مجدد، برقراری ارتباط و تسهيل كردن گفتگو بين كارك

 دواین فناوری اطالعات نقش مهمی در فعال كردن هر[ . بنابر2های گوناگون سازمان را حذف كرده]دانش را ممكن ساخته و موانع ارتباطی بين بخش

 .كندفرایند خلق و انتقال دانش ایفا می

و  هاطرح از قبيلكردن دانش  یندیها و جلسات، پخش دانش و فراارائه وسيلهبهگردآوری و تركيب دانش از داخل یا بيرون سازمان، انتشار آن 

داشتن  اري. بدون در اختباشندیم گریكدیآشكار به  یهادانش لیاطالعات در تبد یز فناوراز كاربرد و استفاده ا ینيع یگزارشات، نمودها

 ب،يرو ترك نیرا به همراه نخواهد داشت. از یقيدانش توف تیریمد یهااز پروژه کی چيه یاجرا از،يمورد ن یافزارو نرم یافزارسخت یهارساختیز

 تيفراوان بر اهم ديوجود دارند كه تاك ادییز قاتيتحق .[36]خلق دانش دارد ندیدر فرا تأثيرگذار ینقشبوده و  حیعامل در انتشار دانش صر نیترعمده

 .[ 13[ ]9] [32دانش دارند ] تیریمد ندیاطالعات و فرا یفناور انيارتباط م

 

 

 قیتحق یمفهوم مدل2-5

 

توجه به پيشينه تحقيق و مرور ادبيات موضوعی مربوط و اینكه در تحقيقات گوناگون، به طور همزمان رابطه توانمندسازها و فرایندها مورد  با            

[ . 41] [ .39[ . ]32دانش] دیریتاطالعات بر فرایند م یفناور یبانيتاثيرگذاری پشت هاآنبررسی قرار گرفته است و همچنين با استناد به تحقيقاتی كه در 

 (.1اند، مدل مفهومی تحقيق حاضر ارائه شده است)شكلتحليل و تایيد گردیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق یمدل مفهوم- 1 شکل

 

 

 قیروش تحق. 3

 

ضالب شركت آب و فا رانیمد ماتيدر جهت بهبود تصم توانیمورد انتظار آن را م جیكه نتا ليدل نیاست، به ا یحاضر به لحاظ هدف كاربرد قيتحق

 زمانسا نیدانش در ا تیریمد ستميس سازیپياده یبرا یفناور یها رساختیو ز یسازمان یريادگی یبه منظور آماده ساز یعمل یمشهد و ارائه راهكارها

 یكنان رسمكار هيحاضر، كل قيتحق یاست. جامعه آمار یشیمايو از نوع پ یفيتوص قاتيازجمله تحق قيتحق نیاز لحاظ روش، ا نيبه كار برد. همچن

 عهاز جام یريگنمونه شيساده استفاده شد. ابتدا پ یتصادف یريگ. از روش نمونهباشدیمختلف شركت آب و فاضالب مشهد م یهاشاغل در حوزه

 411)قيتحق نیا یبدست آمد. با توجه به محدود بودن جامعه آمار 632/1نمونه مقدار  شيپ نیا ارينفر انجام شد و انحراف مع 31به تعداد  یآمار

 ان،كوكر یتصادف یريگدر فرمول نمونه یگذاریحداقل حجم نمونه استفاده شد. با جا نييجامعه معلوم جهت تع یكارمند( از فرمول كوكران برا

 تركيب دانش پشتيبانی فناوری اطالعات
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كه از  دیگرد عیپرسشنامه توز251ها، تعداد از پرسشنامه یعدم بازگشت تعداد ینيب شيعدد مشخص شد. با توجه به پ 225حداقل حجم نمونه به تعداد 

حاضر  قيتحق امهپرسشن یمحتوا و صور ییها از پرسش نامه استفاده شده است. رواداده یآورجمع یو بازگردانده شد. برا ليپرسشنامه تكم 222 نيب نیا

رشته  دياز اسات یادقضاوت تعد قیاز طر نيمعتبر گذشته و همچن یهااستخراج شده از پژوهش یهامشخص شدن سواالت با توجه به مولفه قیاز طر

 ییایاز پا حاصل یهاافتهیقرار گرفت.  دیيو تا یو متخصصان و كارشناسان شاغل در شركت آب و فاضالب مشهد مورد بررس یدانشگاه فردوس تیریمد

 .استفاده شده است ادهرگرسيون خطی ساز  جهت آزمون فرضيه تحقيق پژوهش نی. در اباشدیم 1.7باالتر از  رهايكرونباخ متغ ینشان داد كه آلفا

 

 

 ها افتهی. 4

 

های جمعيت شناختی پاسخ دهندگان اعم از وضعيت جنسيت، سن و ميزان تحصيالت به طور كامل تجزیه و تحليل توصيفی اطالعات، ابتدا ویژگی در

  .مورد بررسی قرار گرفته است

پاسخ  نيدهندگان زن هستند. همچندرصد پاسخ 22ندگان مرد و درصد پاسخ ده 72دهد كه دهندگان نشان میمربوط به جنسيت پاسخ اطالعات

 نیگو در این بازه سدرصد از افراد پاسخ 2/41سال است كه 31-41اند كه بيشترین بازه مربوط به بازه  دهندگان از نظر سنی در چهار بازه پراكنده شده

گو دارای مدرک درصد از افراد پاسخ 4/2درصد كارشناسی ارشد و  6/23،   درصد كارشناسی 6/66دهندگان فوق دیپلم، درصد پاسخ 4/7قرار دارند. 

 .تحصيلی دكتری هستند

 صحت و رگرسيون آماری هایفرضاز جمله پيش .آزمون رگرسيون انجام شود یهافرض، ابتدا می بایست پيش هقبل از انجام آزمون فرضي            

-وابسته می باشد. جهت تحقق این موضوع، برای بررسی نرمال بودن متغير وابسته از آزمون كلموگروف متغير بودن نرمال تحقيق، بررسی فرض آزمون

می باشد بنابراین فرض نرمال بودن متغير  15/1بيشتر از  پشتيبانی فناوری اطالعاتسطح معناداری برای متغير  1اسميرنوف استفاده شد. با توجه به جدول 

همچنين مقدار آماره  .فرض نرمال بودن خطاها و استقالل خطاها به نمایش گذاشته شده است متغير وفرض نرمال بودن  2و  1. در جداول شودمیپذیرفته 

 ( بيانگر استقالل خطاها می باشد.961/1) واتسون -دوربين
 

 هابررسی نرمال بودن داده- 1جدول 

 نام متغير
 Z آماره مقدار

اسميرنوف – كولموگروف  
 سطح معناداری

تيبانی فناوری اطالعاتپش  0.120 0.092 
 

 بررسی نرمال بودن و استقالل خطاها - 2جدول 

 آزمون استقالل خطاها آزمون نرمال بودن خطاها شماره فرضيه

واتسون-آماره دوربين انحراف معيار ميانگين  

1 -5.24 E -15 1.952 .9611  

 

 .است شده ارائه بوطهمر 3ل ودر جد رگرسيون مدل نتایج در این بخش            
 

 آزمون و ضرایب رگرسیون -3جدول

  مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غيراستاندارد

T داریمعنیسطح  

Beta خطای استاندارد Beta 

 پشتيبانی فناوری اطالعات 1
4.295 .309 .434 2.668 .011 
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(. ضریب رگرسيونی ) sig=0.011دارد) فرایند تركيبرابطه معنادار با  تپشتيبانی فناوری اطالعا نشان می دهد 3جدول  هاییافتهكه  گونههمان

Beta=0.434 فرایند سطح  ميزان بر شودمیافزوده  شركت آب و فاضالبدر  پشتيبانی فناوری اطالعات( مربوطه بيانگر اینست كه هر چه بر ميزان

 .خواهد شد  تركيب دانش افزوده

 

 گیرینتیجه. 5

 

 یج. در ادامه نتامشهد بودفرایند خلق دانش شركت آب و فاضالب عنصر تركيب اطالعات بر  یفناور یبانيبررسی تاثير پشت اصلی این پژوهش هدف

 .گرددیارائه و ميزان همسویی یا عدم همسویی آن با ادبيات موجود و پيشينه تحقيق در این زمينه، بررسی م يهحاصل از آزمون فرض

 .دارد یخلق دانش تاثير مثبتتركيب  ندیاطالعات بر فرا یفناور یباني: پشتتحقيق هيفرض

گيرد. خلق دانش اثر گذار است. یعنی فرضيه تحقيق مورد تایيد قرار میتركيب  ندیاطالعات بر فرا یفناور یبانيدارد كه پشتآزمون فرضيه تحقيق بيان می

دانش تركيب  ندیبر فرا عاتاطال یفناور یبانينتایج خود نشان دادند كه پشتدر  [36] یرغفوريای از محققان همچون مدر ميان مطالعات داخلی نيز عده

 .اندنيز رابطه بين این دو متغير را تایيد نموده[ 9]یو ل یدارد. مطالعات چو یتاثير مثبت

ناوری اطالعات در داخل یک سازمان كند. ف یبانيرا پشت ندیفرا نیاست كه بتواند ا یستميس ازمنديدانش ن تیریموضوع، مد اتيبرطبق ادب            

كند كه دانش چگونه قابل دسترس و قابل استفاده است. برای انجام كارهای مشترک و ارتباط ميان اعضا از فناوری اطالعات استفاده مشخص می

شود. بنابراین مدیریت دانش استفاده میبينی نيز از این زیر ساخت فنی مهم . همچنين برای ذخيره سازی سيستماتيک اطالعات و فرایندهای پيششودمی

جمله  زا یبانيپشت یهاستميو س یكيالكترون یريادگیبرای شروع و اجرای مدیریت دانش است.  رگذاريتاث یفناوری اطالعات عامل یبانيحمایت و پشت

های اطالعاتی و ارتباطی فناوری یابزارها نیاز ا . كاربرد و استفادهباشندیم یخلق دانش سازمان ندیاز فرا تیحما یاطالعات برا یفناور یابزارها

و اشاعه دانش  زیدر جهت تسهيل تدوین، یكپارچه سا یافزارها، اینترنت و اجتماعات مجازی كمكازجمله پرتال دانشی، پایگاه داده آنالین، گروه

 از قبيلكردن دانش  یندیها و جلسات، پخش دانش و فراارائه لهوسيبه. گردآوری و تركيب دانش از داخل یا بيرون سازمان، انتشار آن باشدیسازمانی م

داشتن  اريباشند. بدون در اختیم گریكدیآشكار به  یهادانش لیاطالعات در تبد یاز كاربرد و استفاده از فناور ینيع یها و گزارشات، نمودهاطرح

 .را به همراه نخواهد داشت یقيدانش توف تیریمد یهاروژهاز پ کی چيه یاجرا از،يمورد ن یافزارو نرم یافزارسخت یهارساختیز

بعالوه . [ 9]دهد دانش را خلق، تسهيم، ذخيره و استفاده كندحياتی برای ایجاد دانش، به سازمان اجازه می مؤلفهیک  عنوانبهفناوری اطالعات             

سازد و بنابراین به خلق در یک مقياس بزرگ كه در گذشته عملی نبود فراهم میآوری، ذخيره و مبادله دانش را به طور سریع فناوری اطالعات جمع

و تسهيل كردن گفتگو بين  تباطفناوری اطالعات عالوه بر اتصال كاركنان به دانش مدون قابل استفاده مجدد، برقراری ار. [ 9]كندیدانش كمک م

و از فرایندهای خلق [ 2]های گوناگون سازمان را حذف كردهنع ارتباطی بين بخشهای دانش را ممكن ساخته و مواسازی جریانكاركنان، یكپارچه

بنابراین فناوری اطالعات نقش مهمی در فعال كردن هردو فرایند . دانش حمایت كرده و محدودیتی در ذخيره سازی، انتقال و بازیابی دانش صریح ندارد

 .كندخلق و انتقال دانش ایفا می

و  هاطرح از قبيلكردن دانش  یندیها و جلسات، پخش دانش و فراارائه وسيلهبهو تركيب دانش از داخل یا بيرون سازمان، انتشار آن  گردآوری            

داشتن  اري. بدون در اختباشندیم گریكدیآشكار به  یهادانش لیاطالعات در تبد یاز كاربرد و استفاده از فناور ینيع یگزارشات، نمودها

 ب،يرو ترك نیرا به همراه نخواهد داشت. از یقيدانش توف تیریمد یهااز پروژه کی چيه یاجرا از،يمورد ن یافزارو نرم یافزارسخت یاهرساختیز

 [.36]خلق دانش دارد ندیدر فرا تأثيرگذار یبوده و نقش حیعامل در انتشار دانش صر نیترعمده

شده است و از آنجا  ترليسازمان و خارج از سازمان تسه یاعضا انيارتباط م یاز پرتال سازمان یريگهبا بهر زيدر شركت آب و فاضالب مشهد ن            

ها و اطالعات داده کيستماتيس یسازرهيدر جهت ذخ یاقدامات باشدیدانش م تیریمد یسازادهينخست پ یو فازها نیكه شركت در مراحل آغاز

توان به طراحی و تدوین پژوهش كارت اشاره نمود كه از جمله اهداف از جمله این اقدامات می .و اجرا دارد سازیپيادهها را در مرحله و پروژه هاتيفعال

 [.41]بوده است همكاران یو پژوهش یعلم یها و دستاوردها اندوخته یمستندسازآن 
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های سازمانی در اختيار كارمندان قرار بگيرد تا يات مربوط به پروژهارائه كند كه طی آن اطالعات و تجرب اییشود سازمان ساز و كارهپيشنهاد می            

از سازمان برای خود نگه دارد بلكه منجر به این امر  هاآنكاری جلوگيری شود و سازمان سرمایه دانشی كاركنان خود را بعد از خروج تنها از دوبارهنه 

 كنند.پيدا می به اطالعات موردنيازشان دسترسی تراحتشود كه كاركنان ر
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