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(تاریخ دریافت0031/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0031/10/ 01 :

چکیده
ویژگیهای درون سازمان جزئی از منابع حیاتی در موفقیت آن محسوب میشود ،بنابراین ،توجه بیشازپیش به شناسایی این ویژگیهاا و
نیز چگونگی تأثیر آنها بر خروجیهای سازمان در محیط بهسرعت در حال تغییر امروزی ،ضروری به نظر میرسد .هدایتکاردن داناش
موجود در سازمان امری انسانی و تابعی از فرهنگ سازمانی است .مادیریت داناش جن اة کااربردی فرهناگ ساازمانی اسات و چگاونگی
بنیاننهادن تغییر فرهنگی ،نیازمند ابتکار در مدیریت دانش است .همچنین ،بررسی و مطالعه در زمینة چابکی با تأکید بار داناشمحاوری
میتواند جهش بزرگی را در چابکسازی و عملکرد باالی سازمانها ایجاد کند .هدف ایان پاژوهش اراحای مادلی بارای بررسای تاأثیر
فرهنگ سازمانی ،چابکی سازمانی و تسهیم دانش بر عملکرد استانداری چهارمحالوبختیاری اسات .ایان پاژوهش باا توجاه باه هادف،
کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی -هم ستگی است .دادههاا از نموناة  071نفاری از کارکناان اساتانداری چهارمحاالوبختیااری
جمعآوری ،و رابطة بین سازههای مدل پژوهش با مدلسازی معادالت ساختاری آزمون شد .نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی بار
تسهیم دانش تأثیرگذار است .همچنین ،تسهیم دانش بر چابکی سازمانی تأثیر میگذارد و عواملی مانند چابکی سازمانی و تساهیم داناش
بر عملکرد سازمانی تأثیرگذارند .بنابراین ،توجه به فرهنگ سازمانی و عوامل مؤثر بر گسترش تسهیم دانش و چابکی سازمانی میتواند به
افزایش عملکرد سازمان کمک کند.

کلیدواژگان
تسهیم دانش ،چابکی سازمانی ،عملکرد سازمانی ،فرهنگ سازمانی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهkhazaei110@gmail.com :
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مقدمه
این موضوع که سازمانها چگونه در محیطهای پویا و غیرقابل پیشبینی رفتار کنندد ،طدی چنددین
دهه از مباحث مورد عالقه در دانشگاه و صنعت بوده است .دو دیدگاه در این زمینده اهمیدت دارد.
دیدگاه ایستا که چگونگی تأثیر ساختار انعطافپذیر سازمان در توانایی انطباق با محدیط را بررسدی
میکند .در مقابل دیدگاه پویا بر نحوة ایجاد ،اصالح و شکلدهی مجدد قابلیتهدای سدازمان بدرای
تطبیق آنها با تغییرات محیطی تمرکز میکند ( .)Robert & Grover, 2012, p.581سازمان در مفهوم
امروزی آن مجموعهای از عناصر در حال تعامل ،سطوح ترتیبیافتده و واحددهدای تصدمی گیدری
است ،شناسایی و بررسی این عناصر همواره یکی از مه ترین مسائل پیش روی محققدان سدازمانی
بوده است ( .)Martinelli & Dante, 2001, p.71پژوهشگران تالش میکنند اثر تغییرات این عناصدر
را از طریق فرایندهای میانجی بر عملکرد سازمان بررسی کنند (.)Cheng et al., 2013, p.247
البته این موضوع به اندازهگیری عملکرد وابسته است ،زیرا مدیریت مؤثر هد بده انددازهگیدری
صحیح عملکرد وابسته است ،بنابراین ،عملکرد و سنجش آن در مطالعات مدیریت بسدیار اهمیدت
دارد ( .)Cho, 2011, p.241یکی از مفروضات عملکرد داخلی سازمان این است که توانمنددیهدای
کارکنان موجدب بهبدود فراینددهای داخلدی سدازمان مدیشدود ( .)Huang et al., 2013, p.191ایدن
توانمندیها تحت تأثیر عوامل مختلفی است .از جمله فرهنگ سازمانی کده بده عوامدل مختلد

و

وجوه گوناگونی تقسی بندی میشود که هر یک از این عوامل به میزان متفاوتی بر شاخص عملکرد
تأثیر میگذارد .در واقع ،وجود فرهنگ به سازمان کمک میکند مجموعهای از ارزشهای واضدح و
تعری شده و درکشدنی از جهت و هدف راهبردی خود داشدته باشدد

( Yilmaz & Ergun, 2008,

.)p.290
از طرفی ،پژوهش دربارة پیامدهای مدیریت دانش در سدازمانهدا بده نتدایم مفیددی در زمیندة
عملکرد سازمانی بهتر منجر شده است .به عبارتی ،نوآوری به عندوان یکدی از پیامددهای مددیریت
دانش میتواند بر عملکرد سازمان تأثیر گذارد ( .)Lopez et al., 2011, p.504مدیریت دانش موفدق
می تواند ظرفیت الزم را برای باالبردن مزیت رقدابتی سدازمان ،تمرکدز بدر مشدتری ،بهبدود روابدط
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کارکنان ،نوآوری و هزینههای کمتر به وجود آورد ( .)Zheng et al., 2010, p.763هدر چندد برخدی
ارتقای شاخصههای بهبود عملکرد را بهطور مستقی به تسهی دانش مربوط مدیدانندد (

Wu et al.,

 ،)2013, p.64برخی محققان ه بر این باورند که عملکرد سازمانی از طریق نتایم میدانی (واسدطه)
که توسط اقدامات تسهی دانش حاصل شده است ،بهبدود مدییابدد (.)Lee & Choi, 2003, p.179
انتقال ،خلق و بهکارگیری دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است کده در آن افدراد و گدروههدا
تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری کرده و در راستای منافع متقابل دانش خدود را بدا یکددیگر
سهی کنند (کوچکی سیاهخاله و همکاران.)1931 ،
لوی و هازان )9003( 1اعتقاد دارند مدیریت دانش جنبدة کداربردی فرهندگ سدازمانی اسدت و
چگونگی بنیاننهادن تغییر فرهنگی به وسیلة چابکی سازمانی را بیان کردهاند و این تغییر فرهنگ را
نیازمند ابتکار در مدیریت دانش دانستهاند .برخی نیز چدابکی سدازمانی را ابدزاری بدرای غلبده بدر
چالشهای هزارة سوم مطرح کردهاند و بر این باورند که بررسی و مطالعه در زمینة چابکی با تأکید
بر دانشمحوری میتواند جهش بزرگی را در چابکسازی و عملکرد باالی سازمانهدا ایجداد کندد
( .)Sharifi & Ismail, 2006, p.1078به هر حال ،واقعیت آن است کده ویژگدیهدای درون سدازمان
جزئی از منابع حیاتی بر موفقیت آن محسوب میشود .بنابراین ،توجه بیشازپیش به شناسایی ایدن
ویژگیها و نیز چگونگی تأثیر آنها بر خروجیهای سازمان در محدیط بدهسدرعت در حدال تغییدر
امروزی ،ضروری به نظر میرسد (.)Zheng et al., 2010, p.764
در پژوهشهای مختل

دربارة تأثیر عوامل یادشده بدر عملکدرد سدازمانی تأکیدد شدده اسدت.

بنابراین ،با توجه به اینکه استانداری به عنوان دستگاهی حاکمیتی و نمایندة عالی دولت در استانها
نقش نظارت عالی ،سیاستگذاری و هدایت برنامههای کوتاهمدت ،میدانمددت و بلندمددت را بده
عهده دارد ،این پژوهش به دنبال آن است کده نقدش فرهندگ سدازمانی ،تسدهی داندش و چدابکی
سازمانی را بر عملکرد استانداری چهارمحالوبختیاری در قالب طراحی یک مدل بررسی کند.
1. Levy & Hazzan
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بیان مسئله
در دو دهة اخیر ،مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعهای مدورد توجده و جدذاب تبددیل
شده است و این تمایل در زمینههای تحقیقاتی و کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شدده
است (کریمی.)1931 ،
با توجه به تغییرات مداوم مدیریتی در استانداری و لزوم عرضة خدمات یکسان به شدهروندان،
بهکارگیری سازوکارها و روشهایی که به بهبود عملکرد سازمانی منجر میشود ،از موارد ضدروری
و الزامی است .الزمة بهبود عملکرد سازمانی شدناخت عوامدل تأثیرگدذار بدر آن اسدت .همچندین،
محدودیت قوانین و مقررات ،تغییرات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اهمیت چابکسازی سازمانهدا
و لزوم پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی و دراختیارگرفتن دانش و تجربة مدیران و کارشناسدان
برای جلوگیری از دوبارهکاری و هزینة مجدد و افزایش کارایی و اثربخشی را دوچندان کرده است.
انتقالندادن دانش توسط افراد ناشی از تسلط فرهنگ فردگرایی بر سازمان است .در صورتی که
وجود اعتماد ،همکاری و فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان ،موجب افزایش خلق و تبادل داندش
میشود .باتوجه به اینکه در اسدتانداری هرسداله تعددادی از کارمنددان آن بازنشسدته ،یدا بده دلیدل
تغییرات سیاسی از پستهای مدیریتی به پستهای کارشناسی منتقدل مدیشدوند .دراختیدارگرفتن،
تسهی و بهکارگیری دانش ایدن افدراد قبدل از بازنشسدتهشددن،یا تغییدر پسدت مددیریتی ،یکدی از
مشکالت محسوب میشود .بنابراین ،این پژوهش ضدمن بررسدی نحدوة تدأثیر فرهندگ سدازمانی،
تسهی دانش و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی به دنبال بیدان راهکارهدایی بده منظدور بهبدود
فرهنگ سازمانی برای اجدرای مددیریت داندش و در نتیجده افدزایش تواندایی سدازمان بده منظدور
پاسخگویی سریعتر به تغییرات محیط داخلی و خارجی است.
مباني نظری پژوهش
در این بخش بهطور خالصه دربارة هر یک از متغیرهای پژوهش از جمله فرهنگ سازمانی ،تسهی
دانش ،چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی بحث میشود:
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عملکرد سازماني

بهطور نظری ،عملکرد سازمانی میتواند بهعنوان «مقایسة بین ارزش روش ایجادشده توسدط سدازمان بدا
ارزشی که صاحبان انتظار دریافت آن را از سازمان داشتند» تعری

شدود .بدا درنظرگدرفتن ایدن مسدئله،

عملکرد سازمانی میتواند با توجه به نتایم مرتبط با مددیریت مندابع انسدانی مانندد جابدهجدایی ،غیبدت،
رضایت شغلی 1و تعهد 9یا دیگر نتایم سازمانی مانند بهدرهوری ،کیفیدت ،خددمات ،کدارایی و رضدایت
مشتری تعری

شود .عالوه بر این عملکرد سازمانی میتواند بر اساس شاخصهدای مدالی مانندد سدود،

فروش ،بازگشت دارایی یا سرمایه یا نتایم بازار سرمایه ،سه بازار Q ،تدوبین ،9و قیمدت سدهام و رشدد
سنجیده شود .همچنین ،عملکرد یک سازمان میتواند از طریدق افدراد یدا سدرمایهگدذاران مؤسسدهای از
مجرای نتایم سود خالص مساوی متفاوت شود (.)Singh et al., 2012
تعری ها و مشخصههای یکسانی برای عملکرد سازمان وجود نددارد ،زیدرا عملکدرد مفهدومی
چندبعدی است و وضعیت سازمان را نسبت به رقبا مشخص میکند ( .)Lopez et al., 2011, p.502
بنابراین ،دربارة اینکه عملکرد چیست ،توافق وجود نددارد .عملکدرد مدیتواندد هدر چیدزی مانندد
کارایی  ،بزرگی ،استحکام ،اثربخشی ،1بهرهوری  ،کیفیت و ظرفیت 3معنا دهدد (

Grosbois, 2011,

.)p.102
در ارزیابی عملکرد کسبوکار یکی از مه ترین دستورکارهای مدیریت است ،زیرا کلید دستیابی
به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد سازمان است .بسیاری از سازمانها نیدز
اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد را درک کردهاند و سیست های ارزیابی عملکدرد متندوعی در سدازمان
بهکار میگیرند (.)Fernandes et al., 2006
1. Job satisfaction
2. Commitment
3. Tobin’s Q
4. Efficiency
5. Effectiveness
6. Productivity
7. Quality
8. Capacity
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در این پژوهش با توجه به جامعبودن کارت امتیازی متدوازن (BSC) 1بدرای ارزیدابی عملکدرد و
کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی ،چهار دیدگاه آن به عنوان مبنایی برای ارزیابی
عملکرد سازمان بهکار گرفته شده است .کارت امتیازی متدوازن چدارچوبی جدامع را بدرای مددیران
فراه میکند که استراتژی شرکت را به مجموعدة منسدجمی از معیارهدای عملکدردی ترجمده کندد
( .)Kaplan & Norton, 1992کارت امتیازی متوازن در مقایسه با سیست ارزیابی سنتی که فقط شامل
معیارهای مالی بود ،طوری طراحی شده است که تصمی گیری مدیران را از طریدق هددایت نگدرش
آنها

به ابعاد گستردهتری از عملیات شرکت ،بهبود میبخشد.

فرهنگ سازماني

بر خالف گوناگونی و تفاوتها ،همة فرهنگها ویژگیهایی دارند که میان آنها همگدانی اسدت و
این ویژگیها را میتوان با روشهای علمی بازکاوی کرد .پارهای از این ویژگیها به این شرحاندد:
آموختنی است ،آموخته میشود ،اجتماعی است ،پدیدهای ذهنی و تصوری است ،خشدنودیبخدش
است ،سازگاری مییابد و یگانهساز اسدت (طوسدی ،19 9 ،ص  .)9تعرید هدای بسدیاری بدرای
فرهنگ مطرح شده است که دیدگاههای متفاوتی را دربارة آن مطدرح مدیکنندد ،امدا مناسدبتدرین
تعری

در حیطة مدیریت دانش به این شرح است« :رفتاری که توسط ادراک ،تفکر و احساس یداد

گرفته میشود و بین اعضای سدازمان انتقدال مدییابدد» ( .)Schein, 1985, p.402فرهندگ سدازمانی
مجموعة همة نشانهها ،رسوم ،مفهومها ،ارزشها و استانداردهای رفتاری است که بین اعضای یدک
گروه انسانی مشترک است و به عنوان تجربة زندگی نسل بده نسدل منتقدل مدیشدود (

& Michon

 .)Stern , 1985, p.402فرهنگ سازمانی عامدل اصدلی و مهمدی در شدکلدادن رویدههدای سدازمان
) ،) Jarnagin & Slocum, 2007, p.289یکپارچهسازی قابلیدتهدای سدازمان (،)Dove, 1994, p.37
ایجاد راهحل برای روبهروشدن با مشکالت
دستیابی به اهداف سازمان تعری

میشود

(1984, p.3

(2000

 )Shien,و نیز ایجاد مدانع یدا هموارسدازی

 .)Denison,فرهندگ ،در مطالعدات گونداگون بده
1. Balance Score Card
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عوامل مختل

و وجوه گوناگونی تقسی میشود که هر یک از این عوامدل بده میدزان متفداوت بدر

شاخصهای عملکرد تأثیر میگذارند ( .)Yilmaz & Ergun, 2008, p.290
بررسی فرهنگ سازمانی میتواند به عنوان ابزار جمعآوری اطالعات عمل کند و مدیران را قادر
میکند از این طریق بخشها ،یا گروههای کاری را با یکدیگر مقایسه کرده ،مسائل را اولویدتبنددی
کنند و ادراک و انتظارات کارکنان را شناسایی کنند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و
مطلوب را بهبود بخشند (منوریان و بختایی .)193 ،افراد برای آنکه بتوانند در سازمان بده موفقیدت
دست یابند ،باید همگام با انتظارات و قواعد فرهنگی سازمان عمل کنند ( .)Lai & Lee, 2007زیدرا
فرهنگ یک سازمان بر تعامالت کارکنان و کدارکرد سدازمان اثدر مدیگدذارد .در نهایدت ،بدر همدة
تصمی گیریها تأثیرگذار است ( .)Graham & Nafukho, 2007بسیاری از محققان و مدیران اجرایی
معتقدند عملکرد هر سازمان به درجهای که افراد به نحو گسترده از ارزشهدای فرهنگدی مشدترکی
برخوردارند ،بستگی دارد (.)Lai & Lee, 2007
تسهیم دانش

تاکنون نظرهای متفاوتی دربارة مراحل متفاوت چرخة مدیریت دانش بیان شده است کده از جملدة
آنها میتوان به چرخة مدیریت دانش ویگ ،1چرخة مدیریت دانش مهیر و زاک ،9چرخة مدیریت
دانش بیوکویتز و ویلپامز ،9و چرخة دانش بیرکین شاو و شیهان اشاره کرد .دالکدر 1بدا تلفیدق ایدن
نظرها رویکردی را پیشنهاد میکند که شامل سه مرحلة کسدب یدا خلدق ،تسدهی  ،توزیدع ،درک ،و
کاربرد دانش است .در این میان مرحلة تسهی به عنوان مرحلة انتقال دانش ،نقشی مهد در فرایندد
مدیریت دانش ایفا میکند.

1. Wiig
2. Meyer and zack
3. Bukowits and Williams
4. Birkin shaw and Sheehan
5. Dalkir
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خوب ،بارتول 1تسهی دانش رابه این شدرح تعرید

مدیکندد« :تسدهی داندش

عبارت است از اشتراک اطالعات مناسب ،ایدههدا ،پیشدنهادها و تخصدصهدا بدا دیگدران در یدک
سازمان ،تسهی دانش مجموعهای از رفتارهاست که مستلزم مبادلة اطالعات یدا کمدک بده دیگدران
است» (مانیان و همکاران .)1930 ،تسهی دانش عبارت است از مجموعه رفتارهایی است که تبادل
اطالعات یا کمک به دیگران را منجر میشود.
بعضی محققان میگویند تسهی دانش در میان کارکنان باعث پاسخ سریعتر به نیازهای مشدتری
با قیمت پایینتر میشود (یعقوبی و همکاران .)1931 ،برخی دیگر معتقدند تسهی دانش جزء الزم
برای سازمان در فعالیتهای یادگیری است که میتواند به شناخت بازار و نوآوری کمک

کند ( Lin,

 .)2007; Ordaz et al., 2010عالوه بر آن تسهی دانش دامنة وسیعی از تغییرات سازمانی را تسدهیل
میکند ( .)Calantone et al., 2002, Vaccaro et al., 2010بنابراین ،ه مؤلفة ضمنی و هد مشدهود
تسهی دانش 9نقشی مه در نوآوری دارد (.)Caillaud & Gardoni, 2010
اگر چه ممکن است تسهی دانش با همکاران مشکل باشد ،قطعاً با کاهش هزینة تولیدد ،رقابدت
سریعتر برای توسعة پروژههای جدید ،بهبود عملکرد تیمی ،قابلیتهای نوآوری و عملکرد شرکت
شامل افزایش فروش یا درآمددهای حاصدل از محصدوالت و خددمات مدرتبط اسدت (

& Arthur

Huntley, 2005; Collins & Smith, 2006; Cummings, 2004; Hansen, 2002; Hansen et al.,

.)2005; Lin, 2007; Lin, 2007; Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009
هر چند بعضی محققان بر این باورند که اقدامات تسهی دانش بهطور مستقی به بهبود عملکدرد
سازمانی منجر نمیشود .در عوض ،عملکرد سازمانی میتواند از طریق نتدایم میدانی (واسدطه) کده
توسط اقدامات تسهی دانش حاصل شده اسدت ،بهبدود یابدد

( & Lee & Choi, 2003; Davenport

.)Prusak, 1998; Hsu, 2008; Law & Ngai, 2008; Liebowitz & Chen, 2001

1. Bartol
2. Explicit and tacit knowledge sharing
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چابکي سازماني

همانطور که مطرح شد ،این موضوع که سدازمانهدا چگونده در محدیطهدای دینامیدک و غیرقابدل
پیش بینی رفتار کنند ،طی چند دهه از مباحث مورد عالقده در دانشدگاه و صدنعت بدوده اسدت .دو
دیدگاه در این زمینه اهمیت دارد .دیدگاه ایستا سازمانها را واکنشگران به تغییرات محیطی در نظر
میگیرد ،در حالی که دیدگاه پویا عالوه بر منظر واکنشگری ،سازمان را در برابر تغییدرات محیطدی
مؤثر و عامل میبیند

(2004

 .)Sanchez,بهترین و جدیدترین راه بقا و موفقیت سازمانها در دنیدای

متالط کنونی تمرکز آنها بر «چابکی سازمانی» است .چابکی سازمانی ،پاسدخی اسدت آگاهانده و
جامع به نیازهای در حال تغییر مداوم در بازارهای رقابتی و کسدب موفقیدت از فرصدتهدایی کده
سازمان به دست میآورد (یعقوبی و همکاران .)1930 ،چابکی عاملی مه برای موفقیت شرکتهدا
در محیطهای بسیار رقابتی است ( .)Haeckel, 1999; Roberts & Grover, 2012چابکی در شدرکت
موتور محرکة رقابتی اصلی در نظر گرفته میشود (.)Tseng, 2011
برایان ماسکل ( )9001چابکی را توانایی روندق و شدکوفایی در محدیط دارای تغییدر مدداوم و
غیرقابل پیشبینی تعری

کرده است .از این بابت ،سازمانها نباید از تغییرات محدیط کداری خدود

هراس داشته باشند و از آنها اجتناب کنند ،بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقدابتی در
محیط بازار در نظر بگیرند .هرمزی ( )9001معتقد است سازمانهای چابک برای واکنش به شرایط
متغیر بازار انعطاف پذیرند و سرعت بداالیی دارندد .از دیددگاه نیلدور و همکداران ( )1333چدابکی
عبارت است از به کارگیری دانش بازار و ساختار مجازی برای بهرهبرداری از فرصتهای سدودآور
در محیط بازار.
آرتتا و گیاچتی (  )900نیدز چدابکی را تو اندایی سدازمان بدرای تطدابق بدا تغییدر و اسدتفاده از
فرصتهایی که در پی وقوع تحول ایجاد میشوند ،میدانند .بهطور خالصه از سال  1331بده بعدد،
محققان بسیاری در این زمینه فعالیت کرده و هر یک تعری های متعددی بیان کردهاندد .هدر چندد
تعری های موجود از چابکی متفاوتند ،همة آنها بر سرعت و انعطافپذیری بده عندوان دو عامدل
اساسی برای رسیدن به چابکی تأکید میکنند.
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در این زمینه چند نکتة مه شایان توجه است .برای مثال ،چدابکی بده شدکل اصدلی خدود بده
تکنولوژی اطالعات وابسته نیست .نکتة مه این است که اعضای سازمان بتوانند در زمدان مناسدب
به اطالعات صحیح دست یابند .پس صرف هزینههای سنگین در سیست هدای پیچیددة تکنولدوژی
اطالعات ضروری نیست و به چابکی سازمان منجر نمیشود.
دیگر آنکه مه ترین عامل برای چابکی سازمان داشتن قابلیت تصدمی گیدری و اجدرای سدریع
است .برای افزایش سرعت در این زمینه ،باید قدرت و اختیار تصمی گیری تا حد ممکن و مناسب
به سطوح پایین منتقل شود و همة قدرتهای تصمی گیری بدهوضدوح مشدخص شدود .در ضدمن،
برای این که سازمان چابکتر شود ،چابککردن عملیاتی که بدهطدور مسدتقی بدا مشدتریان ارتبداط
دارند ،مه تر از سایر عملیات است (.)Sull, 2010
همواره باید بهدرستی از اوضاع آگاه بود .انحرافات در سیست زمانی شروع مدیشدود کده همده
چیز در نگاهی سطحی به نظر صحیح میآید .مدیران عموماً از توجده بده هشددارهای کوچدک تدا
زمانی که برای اقدام صحیح دیر شده باشد ،خودداری میکنند .اما بیشتر اوقدات سدازمانهدا در راه
چابکشدن شکست میخورند ،نه به این دلیل که اصول چابکی را بهدرستی رعایت نکردهاند ،بلکه
بهدلیل اینکه وابستگی بدین بخدشهدا را از بدین نبدردهاندد .ایدن عامدل همدان مدوردی اسدت کده
نظریهپردازان چابکی بیان نمیکنند زیرا گمان میکنند سازمانها قبدل از روآوردن بده چدابکی آن را
رعایت کردهاند.
نکتة آخر اینکه هر قدر که فرایند مدیریت ریسک بهدرستی انجام گرفته باشد ،بازه جلوگیری
از وقوع رویدادهای پیشبینینشده غیرممکن خواهد بود .عامل اصلی پاسخگویی موفقیتآمیدز بده
این وقایع در ارزیابیهای افراد بهویژه سهامداران و نیز مهارت رهبری نهفته است (

Geraldi et al.,

.)2010
مدل پژوهش و فرضیهها
با توجه به موارد یادشده (مرور مبانی نظری پژوهش) و آگاهی از نقش مه عوامل اصدلی و مدؤثر
عملکرد در این پژوهش از طریق مدل مفهومی (شکل  ،)1درصددد بررسدی تدأثیر ایدن عوامدل بدر
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عملکرد استانداری استان چهارمحالوبختیاری میباشی  .زیدرا بدا آگداهی از تدأثیر ایدن عوامدل بدر
عملکرد استانداری میتوان برنامهریزی های مناسبتری برای ارتقای عملکرد سازمان یادشده انجام
داد.
مالی
درگیرشدن

H4

مشتری
عملکرد
فرایندهای

H3

چابکی
سازمانی

در کار
H2

تسهی

H1

دانش

فرهنگ
سازمانی

سازگاری
انطباقپذیری

داخلی
رسالت
رشد و
یادگیری
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مرور مبانی نظری پژوهش ،مدل مفهومی در شکل  1نشدان داده شدد اسدت .بندا بدر مددل
مفهومی تحقیق ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة اول :فرهنگ سازمانی بر تسهی دانش کارکنان تأثیرگذار است.
فرضیة دوم :تسهی

دانش بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است.

فرضیة سوم :چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است.
فرضیة چهارم :تسهی دانش بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است.
روش پژوهش
با توجه به موضوع این پژوهش ،تفهی و شناسایی چهار مؤلفة فرهندگ سدازمانی ،تسدهی داندش،
چابکی و عملکرد ،همچنین کیفیت ارتباط بین آنها در طراحی و تدوین بهیندة استراتژیهای منابع
انسانی ،در سازمانها نقش ارزندده و کاربردی دارد .بنابراین ،میتوان پژوهش حاضدر را پژوهشدی
کاربردی در نظر گرفت .از آنجا که در این پژوهش ،پژوهشگر به دنبال طراحی مدلی برای بررسدی
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ارتباط بین متغیرهای تسهی دانش ،فرهنگ سازمانی و چابکی با عملکرد استانداری است ،میتدوان
آن را توصیفی -همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری قلمددداد کدددرد .جامعدة آمداری
پژوهش حاضر کارکنان استانداری چهارمحالوبختیاری است.
برای تعیین کفایت نمونه در مدلسازی معادالت ساختاری فرمول  1q≥n ≤11qبهکار گرفته شد
که در آن  qتعداد پرسشها و  nاندازة نمونده اسدت ( .)Alipour Shirsavar et al., 2012, p.456در
این پژوهش  10سؤال مطرح شد ،لذا حداقل به  910و حداکثر به  10نمونه نیاز است .بدین منظور
برای رسیدن به تعداد نمونة مناسب و کافی 911 ،پرسشنامه بین کارکنان ستادی استانداری توزیدع،
و در پایان

 9پرسشنامه معتبر بازگشت داده شد که این تعداد بدرای انجدام معدادالت سداختاری

مناسب بود.
همچنین ،با بررسی متون نظری موضوع و پژوهشهای تجربی انجامگرفته و نظر خبرگان حدوزة
پژوهش ،متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر (متغیر مستقل) بر عملکدرد (متغیدر وابسدته) شناسدایی ،و
پرسشنامه بر اساس آن طراحی شد .فرایند طراحی پرسشنامه به این شرح بوده است کده بدر اسداس
مدل پژوهش ،پرسشهای هر متغیر ترجمه شده و با توجه به نظرهای خبرگان حوزة مدیریت مندابع
انسانی ،رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک ،پرسشهای متناسب با ناحیة مورد مطالعه تنظی شدده
و روایی آن تأیید شد .سپس ،پرسشنامه در یک نمونة سینفری از جامعة مورد مطالعه توزیع شد .بر
اساس تجزیهوتحلیل دادههای نمونة مقدماتی بهوسیلة نرمافزار  SPSSتعدیلهای الزم انجام گرفدت.
سپس ،پرسشنامة نهایی تنظی و توزیع شد .همچنین ،بدرای تأییدد روایدی سدازة پرسشدنامه تحلیدل
عاملی تأییدی 1اجرا شد که نتایم تحلیل عاملی تأییدی نیز نشاندهندة روایی پرسشنامه بدود .بدرای
بررسی پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقددار آن بدرای کدل پرسشدنامه  0/311بده
دست آمد .جدول  1متغیرهای پرسشنامه ،منابع پرسشهای پرسشدنامه ،آلفدای کرونبداخ متغیرهدا و
تعداد پرسشهای پرسشنامه را نشان میدهد.
1. Confirmatory factor analysis
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جدول .1متغيرهاي پژوهش ،آلفاي كرونباخ و تعداد پرسشهاي پرسشنامه

متغير

تعداد پرسش

آلفای کرونباخ

منبع پرسش

فرهنگ سازمانی

1

0/3 3

دنیسون و نیل ()9000

تسهی دانش

3

0/310

وانگ و وانگ ()9019

چابکی سازمانی

10

0/311

عادل و پیشدار ()1930

عملکرد

1

0/303

کاپالن و نورتون ()1339

پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای بهدسدتآمدده بدا ندرمافزارهدای  SPSS 18و
 Amos20تجزیهوتحلیل شد .در این پژوهش برای آزمون فرضیههدا و بررسدی بدرازش کلدی مددل
پژوهش 1از مدلسازی معادالت ساختاری اجرا شد .در مدلسازی معادالت ساختاری از یک طرف
میزان انطباق دادة پژوهش با مدل مفهومی بررسی شد که آیا مدل برازش مناسدبی دارد و از طدرف
دیگر ،معناداری روابط در مدل برازشیافته آزمون شد .شاخصهای برازش مدل شامل ،CMIN/Df
 CFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،RMSEAو  IFIاست .مدلی برازش میشود که  CMINنسبت بده درجدة
آزادی ( )dfکمتر از  9باشد ،مقدار  RMSEAکمتر از  10درصدد ،و مقددار
و

IFI

CFI ،NFI ،AGFI ،GFI

بیشتر از  30درصد باشد (رضایی دولتآبادی و همکاران ،1931 ،ص33؛ عطافر و همکاران،

 ،1931ص .)1
يافتههای پژوهش
برای تعیین سطح قابل قبول هر شاخص برای مدلهدای انددازهگیدری ابتددا بایدد همدة مددلهدای
اندازهگیری را جداگانه تحلیل کرد .بر مبنای اتخاذ چنین روشی ابتدا مدل اندازهگیری که مربوط بده
متغیرها است ،بهطور مجزا آزمون شد .شاخصهای کلی برازش بدرای مددلهدای انددازهگیدری در
جدول  9بیان شده است.
1. Goodness of fit
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جدول  .2شاخصهاي كلی برازش الگوهاي اندازهگيري

نام شاخص

/Df CMIN

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

RMSEA

فرهنگ سازمانی

9/99

0/3

0/39

0/39

0/3

0/31

0/030

تسهی دانش

9/09

0/3

0/39

0/3

0/31

0/31

0/001

چابکی سازمانی

1/33

0/31

0/3

0/3

0/31

0/3

0/0

0/39

0/31

0/3

0/39

0/3

0/0 9

عملکرد

9/ 1

برازش قابل قبول

کمتر از 9

کمتر از 0/10

بیشتر از 0/30

با توجه به جدول  ،9میتوان نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری برازش خوبی دارند .به عبارتی،
شاخصهای کلی تأیید میکنند که دادهها بهخوبی از الگوها حمایت میکنند.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری در گام اول ،در گدام دوم بدرای آزمدون فرضدیههدا
مدلسازی معادالت ساختاری به کار گرفتده شدد .در جددول  9شداخصهدای کلدی بدرازش مددل
ساختاری تحقیق بیان شده است.
جدول  .3شاخصهاي كلی برازش مدل مفهومی تحقيق

نام شاخص

CMIN

/Df

مدل نهایی

9/19

برازش قابل قبول

کمتر از 9

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

RMSEA

0/39

0/31

0/39

0/39

0/31

0/003

بیشتر از 0/30

کمتر از 0/10

با توجه به مطالب یادشده میتوان نتیجه گرفت شاخصهای کلی نشداندهنددة بدرازش خدوب
الگو توسط دادهها است ،به عبارتی ،میتوان گفت دادههای جمعآوریشده بهخوبی الگو را حمایت
میکنند .پس از بررسی و تأیید الگو ،برای آزمون معناداری فرضدیههدا دو شداخص جزئدی مقددار
بحرانی 1و  Pبهکار گرفته شد .مقدار بحرانی مقدداری اسدت کده از حاصدل تقسدی «تخمدین وزن
رگرسیونی» بر «خطای استاندارد» بهدست میآید .در سطح معناداری  0/01مقدار بحرانی باید بیشتر
از  1/3باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر مورد نظر در الگو ،مه شمرده نمیشود .همچنین ،مقدادیر
کوچکتر از  0/01برای مقدار  Pنشاندهندة تفداوت معندادار مقددار محاسدبهشدده بدرای وزنهدای
)1. Critical Ratio (C.R.
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رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان  0/31است .فرضیهها بده همدراه ضدرایب رگرسدیونی و
مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به هر فرضیه در جدول بیان شده است.
جدول  .4ضرايب رگرسيونی و نتايج آزمون فرضيهها

شمارة فرضيه

متغير

مسير

متغير

ضريب رگرسيوني

مقدار بحراني

P

نتيجه

1

فرهنگ سازمانی

←

تسهی دانش

0/ 1

11/ 91

***

تأیید

9

تسهی دانش

←

چابکی سازمانی

0/ 31

11/1 3

***

تأیید

9

تسهی دانش

←

عملکرد

0/939

/31

***

تأیید

چابکی سازمانی

←

عملکرد

0/ 3

3/911

***

تأیید

*** P< 0/001

بر اساس اطالعات جدول  ،فرضیة اول تأیید شدد .بندابراین ،فرهندگ سدازمانی بدا توجده بده
باالترین ضریب رگرسیون بین سایر فرضیهها بیشترین تأثیر را دارد .نتدایم تجزیدهوتحلیدل دادههدا
فرضیة دوم ،یعنی تأثیر تسهی دانش بر چابکی سازمانی را تأیید کرد .نتایم بررسی و آزمون فرضیة
سوم دربارة تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی ،این فرضیه را تأیید کدرد .چهدارمین فرضدیة
این پژوهش مبنی بر تأثیر تسهی دانش بر عملکرد سازمانی نیز با توجه به نتایم مندرج در جددول
 ،تأیید شد.
نتیجه و پیشنهاد
سازمانهای دولتی بهدلیل وجود ذینفعان متعدد و رسالتهای درحالتغییر ،معمدوالً در رسدیدن بده
کارایی مستمر در فعالیتهای مربوط به آنها قادر نیستند .در بخش دولتی فعالیتها تا حدد زیدادی
به واسطة قوانین ،رویهها و مقررات محدود میشود ،اهداف ،سیاسی و مدبه بدوده و انددازهگیدری
آنها مشکل است ،کاالها و خدماتی که در بخش دولتی تهیه میشود ،اغلب انحصاری اسدت و در
نفوذ بازار قرار نمیگیرند ،نقل و انتقال رهبران در بخش دولتی بیشتر رخ میدهد و این سدازمانهدا
مستلزم آنند که خدمات را بهطور مساوی در اختیار همة شهروندان قرار دهند .با توجه به وظدای
خطیر و ماهیت خاص این سازمانها ،مسئوالن باید با بهکارگیری سدازوکارهای الزم ،بدرای بهبدود
عملکرد این دستگاهها گام بردارند.
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به نظر میرسد یکی از سازوکارهایی که میتواند بده بهبدود عملکدرد سدازمانهدا منجدر شدود،
مدیریت مؤثر دانش باشد .زیرا دانش سازمانی به منزلة یک دارایدی اسدتراتژیک ارزشدمند اسدت و
بهکارگیری آن دستیابی به اهداف را تسهیل میکند .مدیریت مؤثر دانش افراد درون سازمان را قدادر
میکند از همة منابعی که دردسترس ،استفاده مفیددتری کنندد و از آنجدا کده باعدث توسدعة سدایر
توانمندیها میشود ،برای بقای بلندمدت سازمان نیز ضروریاند .در حقیقت ،یک مددیریت داندش
موفق می تواند ظرفیت الزم را برای باالبردن مزیت رقابتی سازمان ،تمرکز بر مشتری ،بهبود روابدط
کارکنان ،نوآوری و هزینههای کمتر بهوجود آورد.
از طرفی ،ارتقای شاخصههای بهبود عملکرد با تسهی دانش ارتباط مستقی دارد یا میتواندد از
طریق نتایم میانی (واسطه) که توسط اقدامات تسهی دانش حاصل شده اسدت ،بهبدود یابدد .نکتدة
شایان توجه این است که فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد .مدیران باید هوشیار باشند کده فرهندگ
سازمانی با مأموریت و استراتژیهای سازمان همخوانی داشته باشد .بنابراین ،مالک قضاوت دربدارة
یک فرهنگ ،میزان هماهنگی آن با وظای

آن سازمان اسدت .فرهندگ سدازمانی شمشدیری دولبده

است .از یک سو ،بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل میکند و از سدوی دیگدر،
میتواند سدی باشد بر سر راه اعمال تغییرات در سازمان .تغییر اصولی و منطقدی فرهندگ سدازمان
(در صورت الزمبودن) تا حد بسیار زیادی در گرو آموزش تی تغییردهنده است.
همچنین ،مدیریت دانش جنبة کاربردی فرهنگ سازمانی است ،برای بنیاننهادن تغییدر فرهنگدی
به وسیلة چابکی سازمانی ،نیاز به ابتکار در مدیریت دانش است .از طرفدی ،چدابکی بدا تأکیدد بدر
دانشمحوری میتواند جهش بزرگی را در چابکسازی و عملکرد باالی سازمانها ایجاد کند.
با توجه به اثبات فرضیههای تحقیق و بیشترین تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهی دانش ،همچنین
بیشترین تأثیر تسهی دانش بر چابکی سازمان و از طرفی تأثیر تسهی دانش و چابکی سدازمانی بدر
عملکرد استانداری ،توجه به فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ضدروری اسدت .در راسدتای تأییدد
این موضوع لیدنر و همکاران (  )900نیز به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی از راه تدأثیر بدر
اعضای سازمان ،تکامل ابتکارات و انتقال داندش ،مددیریت داندش را تحدت تدأثیر قدرار مدیدهدد.
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همچنین ،این نتیجه با بررسیهای الوسون ( )9009که بیان میکند فرهنگ سازمانی میتواندد مدانع
اصلی ایجاد و نفوذ دانش در سازمان به عنوان یک دارایی باشد و وهولوزکی ( )9009که نشدان داد
به همان اندازه که مدیریت دانایی در بهدستآوردن مزیت رقابتی مه است ،فرهنگ سدازمانی نیدز
در تعری

و مشخصکردن استراتژی سازمان مه است ،مطابقدت دارد .عدالوه بدر ایدن ،نتدایم بدا

یافتههای پژوهش رهنورد و صدر ( )1933که رابطة ضعی

عوامل سازمانی مانند  .1تعهد مدیریت

به تسهی داندش؛  .9تکنولدوژی مناسدب تسدهی داندش؛  .9فضدای تعامدل اجتمداعی؛  .اعتمداد؛
 .1ساختار پاداش؛  .تفاوتهای موقعیتی؛  .اندازة سازمان را با ادراک فرهنگ تسهی دانش تأییدد
میکند ،همخوانی دارد و بیان میکند یکی از دالیل چنین رابطة ضعیفی آن است که مدیریت دانش
در بخش دولتی ایران دوران طفولیت خود را میگذراند و به تبع آن عواملی سازمانی پیشگفتده بدا
رویکرد ارتقای کیفیت و بهرهوری دانش جهتگیری نشدده اسدت .شدافعی و الوه ( )1930نیدز در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی بر ابعاد مدیریت دانش تدأثیر مدیگدذارد کده
بیشترین تأثیر را بر بعد بهکارگیری دانش خواهدد گذاشدت و بدرای پدرورش کارکندان دانشدی در
سازمان باید به ذخیرهسازی و توزیع دانش در حد باالیی توجه شدود کده بدا فرضدیههدای تحقیدق
همخوانی دارد .این نتایم نشان میدهد مدیران باید فرهنگ سدازمانهدای خدود را تجزیدهوتحلیدل
کنند ،سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعری

کرده و فرهنگ و ارزشهای مناسبی کده اهدداف

آنها را حمایت کند ،مشخص ،و سپس ایجاد کنند .در مواقع الزم برای طرد یدا اصدالح بعضدی از
فرهنگهای رایم سازمانی راهحلهای مناسبی را انتخاب کنند.
همچنین ،توانمندسازی کارکنان و ایجاد گروههای کاری اثربخش باعدث متعهدترشددن کارکندان
نسبت به سازمان میشود و وفاداری و احساس تعلق آنان را افدزایش خواهدد داد .اهمیدتدادن بده
همکاری و توافق در مسائل باعث ایجاد دیدگاههای مشترک در بخشهای مختل
مطلوب در هدفهای سطوح مختل

سازمان و توازن

سازمان خواهد شد .هر چه کارکنان از فرهنگ سازمانی بهتری

داشته باشند ،در ارزشها ،باورها و عقاید آنها اشتراک بیشتری خواهد بدود و در پدی آن احسداس
همدلی افزایش مییابد و این امر در تسهی دانش در سازمان نقش بسزایی دارد .بنابراین ،از طریدق
فرهنگ باید در ایجاد و توسعة تسهی دانش تالش کرد تا باعث بهبود عملکرد سازمانی شود.

 444

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1315

مواردی که میتواند به ارتقای فرهنگ سازمانی ،چابکی سازمان و تسدهی داندش بدرای بهبدود
عملکرد سازمانی کمک کند ،به شرح زیر است:
تغییر موفقیتآمیز در فرهنگ سازمانی ممکن است مستلزم تغییر در ساختار ،نمادها (نقشهدایی
که فرهنگ را تقویت میکنند) ،نظامها (مانندد نظدام تولیدد ،ارزیدابی ،انتخداب ،کیفیدت) ،کارکندان
(انتخاب و توسعة منابع انسانی) ،استراتژی (نمود رفتاری دیددگاه سدازمان) ،سدبک رهبدران (طدرز
تلقیها و مثالهایی که رهبران عالی میزنند) و مهارتهای مدیران (شایستگیهای افرادی که بایدد
فرایند تغییر را اجرا کنند) باشد .همسویی این عوامل میتواندد بخدش مهمدی از ایدن تغییدر باشدد.
همچنددین ،اسددتقرار سیسددت ارتباطددات م دؤثر بددرای تبیددین ارزشهددای فرهنگددی ضددرورت دارد.
سازوکارهایی برای افزایش تعهد اعضای سدازمان بده فرهندگ تدازه مطلدوب بایدد طراحدی شدود.
قدمهای نخستینی که برای تغییر فرهنگ برداشته میشود ،باید باه هماهنگ باشند .در این زمینه به
این پرسشها باید پاسخ داده شود :از چه راههایی کارکنان میتوانند در اجرای استراتژیهای تغییدر
درگیر شوند؟ چگونه میتوان از برقراری ارتباط مستمر دربارة ارزشهای فرهنگی جدیدد اطمیندان
حاصل کرد؟ چه اطالعاتی باید بده چده کسدانی توزیدع گدردد؟ چگونده مدیتدوان از پیشدرفت در
کوششهای تغییر آگاه شد؟ نشانگرهای اصلی تغییر موفقیتآمیز کدامند؟ چه نظامهای اندازهگیدری
مورد نیاز است؟ تغییر فرهنگی جز از طریق درگیرشددن ،تعهدد و حمایدت فعاالندة همدة اعضدای
سازمان محقق نخواهد شد.
اصالح فرایندها ،تفویض اختیار به فرمانداریها و واحدهای تابعه ،ترویم کدارگروهی ،تشدویق
افرادی که باورهای آنها بدا باورهدای اسدتراتژیک همسدوتر اسدت ،تددوین الگدوی مستندسدازی
تجربههای کارکنان و مدیران ،بهکارگیری روشهای نوین تجزیهوتحلیدل دادههدا نظیدر دادهکداوی،
افزایش تعلق سازمانی کارکنان و مدیران دانشمحور و اصدلی از جملده توصدیههدای کداربردی بده
مدیران برای ارتقای فرهنگ سازمانی ،تسهی دانش و چابکسازی سازمان با توجده بده یافتدههدای
پژوهش به منظور بهبود عملکرد سازمانی است.

بررسي تأثیر فرهنگ سازماني بر عملکرد سازماني :تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکي سازماني با رويکرد 444  ...

منابع و مآخذ
 .1رابینز ،استیفن (  .)19مدیریت رفتدار سدازمانی .تهدران ،مؤسسدة مطالعدات و پدژوهشهدای
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