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 دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر یریتاستقرار مد یهامؤلفه
 

 3مهرداد همراهی ،2فرد ، حسین افالکی1ناصر باغبان

 چکیده
استان  در اداره کل ثبت احوال مدیریت دانش استقرارهای لفهؤشناسایی م هدف این تحقیق،

کیفی از  آن با توجه به اهداف پژوهش، رویکردنظری و  ،این پژوهش از نوع تحقیقات باشد.می بوشهر

ای و میدانی استفاده گردید. ها از دو روش کتابخانهآوری دادهجهت جمعباشد. می مضمونتحلیل  نوع

با  گیری هدفمندبا استفاده از روش نمونه گیری از نظرات کارشناسان و مدیران اداره کل، جهت بهره

داشتند، مدیران و متخصصانی که اطالعات مورد نیاز پژوهش را در اختیار نفر از  23، حداکثر تنوع

آوری گردید. مصاحبه تا رسیدن انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق، اطالعات مورد نیاز پژوهش جمع

 سواالت این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه. ادامه پیدا کرد نظری اطالعات به حد اشباع

ورد بررسی و بازبینی نظران مشد و به منظور مناسب بودن و کفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب 

-ها نسخه ها در فاصله کوتاهی پس از انجام مصاحبه های به دست آمده از مصاحبه قرار گرفت. داده

-از روش  قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال نتایج، اریابیبعتاجهت  بندی و تحلیل شدند. برداری، دسته

برای افزایش اعتماد،  همچنین، .بهره گرفته شد قابلیت تأیید پذیری،و  پذیریپذیری، قابلیت اطمینان

ثر ؤهای منتایج، سه مولفه به عنوان مولفه بر اساس ها از دو کدگذار استفاده شد.در جریان کدگذاری

 گرفت،بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر مورد شناسایی قرار 

 باشد.می های سازمانیهای انسانی و زیرساختزیرساختهای فنی، زیرساخت شاملکه 
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 مقدمه
سازد. مدیریت مفهوم بسیار ارزشمندی است که زمینه را برای نوآوری فراهم می ،1مدیریت دانش

رسد) ها ضروری به نظر میبرای نوآوری در شرکتدانش برای تولید موفقیت آمیز محصوالت جدید و 
و بررومختلفی ی با چالشهارا ها نمازساوز، مری انیادر دسریع ات تغییر (.3،3012سوک  هو و کانگ

د یجای افرصتهااز نوین ی هاوریفناو مدیریتی ی هااربزابه کمک و پیشری هانمازست. ساده اکر
هاست. اربزاین از انش یکی دامینمایند. مدیریت داری برهبهرمانی زسااف هداجهت نیل به ه در شد

نش دایا س یی ناملموداراین است. ن امازنامرئی سای ییهاد ارزش از دارایجاایند افر، نشدامدیریت 
به ه یندآقابتی ی رمزیتهاد و میشوب ها محسونمازمنبع حیاتی ساو ساسی ایک عامل ان به عنو

ی جا، مالیو  فیزیکیی هاسرمایهو هد شد اگر خوه نش جلودایت مدیردر ها نمازنایی سااشکل تو
ند که با اهسیدرین نتیجه اها به نمازساوزه مراهند. دهنی میی و ذفکری هابه سرمایهد را خو
مانی زساد عملکرد جهت بهبون در شایفکری ظرفیتهااز نند انش میتودامدیریت زی سادهپیا

 (.1230طاهری الری، ،صرافی زاده ،جف بیگیکنند )نده ستفاا
های بلند یتوانند برترها با قدرت دانش میجوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان

اند که مدیریت های رقابتی حفظ کنند. دانشمندان در تحقیقات خود دریافتهمدت خود را درعرصه
اری دارد. وضعیت و فضای های دیگر زودگذر نیست؛ بلکه تاثیرات ماندگدانش بر خالف مدیریت

ای که سرعت تغییر در ها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است به گونهرقابتی سازمان
ها است. تغییرات مستمر ها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنبیشتر سازمان

)ژین و  آورده استها به وجود دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان
توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت هایی می. در این میان تنها سازمان(2،3030همکاران

رقابتی خود را حفظ کنند. به نظر دانشمندان این عرصه، حفظ مزیت رقابتی و بقای سازمان به کمک 
های نو در سازمان خلق دانشمدیریت دانش امکان پذیر است به گونه ای که بتوان پیوسته به 

پذیری و مدیریت های کنونی، اهمیت بیشتری برای درک، انطباق(. سازمان1287، امانی) پرداخت
تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری دانش و اطالعات روز آمد به منظور بهبود 

هایی اند. چنین سازمانپیشی گرفتهتر به ارباب رجوعان عملیات و عرضه خدمات و محصوالت مطلوب
 ،4)یلنیوا و همکاران ریت به نام )مدیریت دانش( هستندنیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدی

3030.) 
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سازی آن از اهمیت بسزایی برخوردار پیاده بررسی اولیه ،یت دانشثر مدیرؤر مدر راستای استقرا
فناورانه و  ازعوامل مختلفی همچون عوامل سازمانی،کارهایی که است که با تمرکز برروی راه

 )رخشان، توان به اهداف آن دست یافتفرایندهایی که بطور مستقیم با دانش در ارتباط هستند می
1231 .) 

های توانند از ظرفیتسازی مدیریت دانش میاند که با پیادهها به این نتیجه رسیدهامروزه سازمان
جهت بهبود عملکرد سازمانی استفاده کنند، البته اجرای اثربخش و کارامد فکری کارکنانشان در 

دهنده دارند و ها و عوامل کلیدی است که نقش شتابمدیریت دانش مستلزم توجه به زیرساخت
شوند. به طور معمول برای اجرای یک سیستم مدیریت دانش ابتدا موجب تسهیل و توانمندی آن می

کند تا با ها کمک میسازمان رکرد. شناسایی عناصر تاثیرگذار ب را مشخصباید عناصر موثر بر آن 
تمرکز بر محورهای اصلی، روند اجرای سیستم مورد نظر را تسهیل و تسریع کرده و از هدر رفتن 
منابع جلوگیری کنند و استقرار این سیستم را در سازمان تسهیل و آسان کنند )فتحی، احمدی و 

 (.1232وحدت، 

های پنج ساله توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله، اولویت دادن به دولت در برنامه رویکرد
به کشور نخست منطقه  1414دانایی محوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور است تا ایران 

آسیا از تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود. از آن جایی که تحقق این آرمان 
 ،های راهبردی، متناسب با محوریت دانایی تدوین و اجرا گرددروط به آن است که برنامهتحولی، مش

های کلی سیاست 12باشد و هم چنین به اهمیت این موضوع در بند میالزم  هایمستلزم زیر ساخت
بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و دانش نظام اداری کشور

هم چنین راهبرد  .(1283های کلی نظام اداری، سازی اطالعات اشاره شده است ) سیاستیکپارچه
به امر  1414راهبرد در سند چشم انداز علم و فن آوری کشور در افق  12کالن چهارم از میان 

اسالمی در نهادهای علمی،  -کردن آن بر اساس الگوهای ایرانی مدیریت دانش و تاکید بر نهادینه
) نقشه جامع علمی کشور ،  و دفاعی امنیتی تدوین گردیده استسیاسی، اجتماعی، فرهنگی  اقتصادی،

1283.) 
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 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 
مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد 

برای تفسیر داده ها و اطالعات  تسهیالت برای آنها با توجه به استراتژی شرکت است تا توانایی آنها
)با استفاده از نتایج موجود اطالعات، تجربه، مهارت ها، فرهنگ، شخصیت، خصوصیات فردی، 
احساسات و غیره( از طریق معنا بخشی به داده ها و اطالعات افزوده شود.مدیریت دانش، مدیریت 

ماندهی، انتشار و استفاده و صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، ساز
 (.3012، 1فروسو  گراوراکتشاف دانش است)

ها به مروری بر روند تکامل مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش، در سراسر دوره
های های رسی گرفته تا انواع سیستمهای مختلفی حضور داشته، از تصاویر حک شده در لوحشکل

مدار و تحقق یکپارچه  ها، ایجاد فرهنگ دانشزه انسان با استفاده از آنفنی و تکنولوژیکی که امرو
 2003).، 3)برگرن کندچهار حلقه خلق، سازماندهی، تبادل، و به کار بستن دانش آن را مدیریت می

  های مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده مفهوم مدیریت دانش برای مدت
منظور درک بهتر مهفوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطالعات و است.بنابراین به 

دانش، نه داده است و نه اطالعات، هرچند به هردو  ها بپردازیم.دانش و تفاوت و ارتباط میان آن
 داده، اطالعات و از نظر مراتب با هم متفاوتند. ماهوی نیست و صرفاً ها لزوماًآن  مربوط بوده و تفاوت

درک این سه واژه و  ها را به جای هم مورد استفاده قرار داد.بتوان آن  دانش مفاهیمی نیستند که
 .(3018 2چگونگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای علمی دارد)میلز،

از  ،با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات متعددی در این زمینه توسط پژوهشگران صورت گرفته
(در تحقیقی با عنوان بررسی نقش و ارائه الگوی تاثیر گذار 1238رشید و پاشایی هوالسو )جمله 

( در تحقیقی با عنوان ارائه 1238) دهقانی و همکاران، مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس
 ایثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش در بین خبرگان دانشگاهی و حرفهؤمدل جامع عوامل م

های زیرساختی مدیریت در تحقیقی تحت عنوان تاثیر قابلیت (1238عباسعلی و جعفری )، صنعت
سازی و با عنوان پیاده پژوهشی ( در 1237) خیری، عملکرد سازمان دانش و راهبرد کسب و کار بر

 برای IT طراحی یک الگوی( در پژوهشی با عنوان 3030) 4استقرار مدیریت دانش، باتلر و همکاران
 9چانگ و همکارانهای مدیریت دانش در یک سازمان دولتی و یک سازمان غیر دولتی، سیستم
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بندی در دولت تایوان، عوامل موفقیت مدیریت دانش و چارچوب طبقه ( در تحقیقی با عنوان3030)
( با 3013)3روشاسوسا و ، در تحقیقی با عنوان مدیریت دانش و رقابت (3013)1جاست و همکاران

 اند.به این موضوع پرداختهمدیریت دانش استراتژیک  عنوان

های سلسله مراتبی همچون اداره تحوالت گسترده و پیوسته عصر حاضر سبب شده که سازمان
کل ثبت احوال استان بوشهر امروزه در پاسخ به شرایط ناپایدار و متغیر موجود نیازمند استفاده بیشینه 

های واگذار شده، برآوردن نیازهای نیازهای سازمانی، اجرای ماموریتاز دانش موجود خود باشد. تامین 
های پیچیده و پویای فعلی است که موجب شده است اداره کل ثبت احوال مشتریان و نیز بقا در محیط

پذیری به سمت استفاده هر چه بیشتر از استان بوشهر، عالوه بر حرکت به سوی چابکی و انعطاف
 این گیری کند. این موضوع سبب شده است که اکنون مدیریت دانش دردانش موجود خود جهت 

مربوط  ،اداره کل به موضوع مهمی تبدیل گردد، زیرا به مهمترین سرمایه ارزشی سازمان یعنی دانش
آوری و ضمنی شدن امور حوزه فنشود. این همه در کنار نقل و انتقاالت افراد متخصص، تخصصیمی

ها، لزوم ها و لزوم هماهنگی با آنها، تغییرات سریع فن آوریی مربوط به آنهاشدن بسیاری از دانش
های شغلی بهتر در خارج سازمان، های خرید دانش، خروج کارکنان متخصص و فرصتکاهش هزینه

ضرورت پیش بینی رویارویی با شرایط عدم اطمینان مانند عدم توزیع مناسب خدمات به مناطق تحت 
گیری هر چه بیشتر و یلی است که لزوم شناسایی مدیریت دانش برای بهرهپوشش، از جمله دال

های سنگین صورت گرفته برای گذاریکارآمدتر از دانش این مجموعه و جلوگیری از هدررفتن سرمایه
نماید. همچنین با توجه به خیل عظیم اربابان رجوع اداره کسب دانش از طریق گوناگون را ضروری می

تواند در جلب و رسد که استقرار مدیریت دانش میها به نظر میو مراجعه مکرر آن کل ثبت احوال
  جذب و وفاداری مشتریان تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

های مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترک ها و ابداعات در مهارتمدیریت دانش با نوآوری
های اطالعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به سوی بسیاری دارد. ابتدا مدیریت دانش بر سیستم

های مدیریتی تغییر داد. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت توسعه مدیریت سرمایه فکری و مهارت
توان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات به های آن در حیطه عملکرد سازمان ها، میویژگی

 یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است.  روز برای ادامه حیات سازمان ها به

ها از آن جایی که مدیریت دانش به عنوان یک پارادایم در دانش مدیریت مطرح است و سازمان
الگوی مناسب لذا محقق بر آن شد تا ، الگوی مدیریت دانش را پیاده کنندناچارند که مفروضات 

 . نمایدسازی پیاده تان بوشهراستقرار مدیریت دانش را برای اداره کل ثبت احوال اس
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 شناسی روش
استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت های شناسایی مولفهبا توجه به اینکه هدف این پژوهش؛ 

آن با توجه به اهداف  رویکردباشد، این پژوهش از نوع تحقیقات نظری و احوال استان بوشهر می
است  یفیدر روش پژوهش ک یاوهیش مضمون لیتحلباشد. می 1تحلیل مضمون کیفی از نوع پژوهش،

3تِم ایتمرکز دارد. مضمون  یفیک یها داده یمعان یالگو ریو تفس لیتحل ،ییکه بر شناسا
عنصر  

محتوا  لیو تحل هیهستند که در تجز ییواحدها نیترها پر ارزشروش است. مضمون نیدر ا یدیکل
پاراگراف  ایجمله  ایکلمه  کیاست که از  یخاص یمعنا نیو منظور از مضام رندیمدنظر قرار گ دیبا

براین اساس، ابتدا مطالعه وسیعی بر روی مبانی نظری و پژوهشی موضوع تحقیق  شود.یمستفاد م
گیری از نظرات کارشناسان و های زیادی جمع آوری گردید. سپس جهت بهرهصورت گرفت و داده
مدیران و نفر از  23، با حداکثر تنوع ی هدفمندگیربا استفاده از روش نمونه مدیران اداره کل، 

متخصصانی که اطالعات مورد نیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق، 
آوری گردید. مصاحبه تا رسیدن اطالعات به حد اشباع ادامه پیدا کرد اطالعات مورد نیاز پژوهش جمع

ها در جریان مصاحبه موارد قبل شد، مصاحبه متوقف گردید.های نمونه ها تکرار و همین که پاسخ
هایی در مورد تفسیر معنای پدیده  ( توصیف1238) همکاران سعی بر این شد تا به اعتقاد دانایی فرد و 

-آوری شود. جهت امکان تبادل بهتر افکار و اطالعات، مصاحبه نیمه ساختارمند بهمورد بررسی جمع

های ارتباط کالمی و  ها از مهارت دید و به منظور هدایت هر چه بهتر مصاحبهصورت رو در رو انجام گر
شد و به منظور   غیرکالمی استفاده شد. سواالت این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه

نظران مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. مناسب بودن و کفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب
ها نسخه برداری،  ها در فاصله کوتاهی پس از انجام مصاحبه ست آمده از مصاحبههای به د داده

 بندی و تحلیل شدند. دسته
)بررسی از زوایای  پذیریاعتبارقابلیت  روش سه از تحقیق اریابیبعتاجهت در این پژوهش، 

)توسعه و  پذیری، قابلیت انتقال مختلف، تبادل نظر با اساتید، کفایت مراجع و کنترل از سوی اعضاء(
گیری از رویه خاص کدگذاری و ها، بهرهتوصیف غنی از مجموعه داده ها در طول دوره گردآوری داده

-های ضبط شده، بررسی مجدد یافته)مرور یادداشت ها و مصاحبه پذیریقابلیت تأیید ها( وتحلیل داده

ها از دو کدگذار استفاده شد. برای افزایش اعتماد، در جریان کدگذاری همچنین، صورت گرفت. ها(
ها از راهنمایی استاد راهنما و سایر اساتید بهره برده و الزم به ذکر است که در تمام مراحل کدگذاری

هایی که در یک تناقضات در کلیه مراحل کدگذاری رفع گردید. به این صورت که برخی از گویه

                                                 
1 . Thematic analysis 
2 . Theme 
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برای   لفه دیگر منتقل شد.ؤدیگر و حتی به م زیرطبقه قرار داده شده بود با نظر اساتید به زیرطبقه
رعایت مالحظات اخالقی، محقق عالوه بر معرفی خود و توضیح اهداف تحقیق به مشارکت کنندگان، 

کنندگان های مشارکت کنندگان را گرفت. به مشارکتبرداری از گفتهاجازه ضبط صدا و یادداشت
کلیه اطالعات فردی محرمانه باقی خواهد ماند و پس از اطمینان داده شد که در هنگام انتشار نتایج، 

 های صوتی حذف خواهند شد.گزارش نهایی، فایل
است که بر  یفیدر روش پژوهش ک یاوهیشکه  ،مضمون لیتحلاز  هاتجزیه و تحلیل دادهبرای 

ا ب بخش این در استفاده شد. تمرکز دارد یفیک یها داده یمعان یالگو ریو تفس لیتحل ،ییشناسا
 در های موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانشمولفه به مربوط مفاهیم، کاوی متون شیوهاستفاده از 

 شبکه قالب در مفاهیم مضمون،روش تحلیل  از استفاده با گرفت و قرار بررسی موردمطالعاتی  منابع

 گردید. ترسیم )پایه و فراگیر و سازمان دهنده( مضامین
سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت های موثر بر پیادهمولفه کهدر پاسخ به این پرسش 

با مطالعه پیشینه تحقیق، مضامینی به عنوان مضمون پایه شناسایی ، استان بوشهر کدامنداحوال 

معرفی  شناسایی و گردید که مضمون سازمان دهنده و فراگیر آن همچنان که در جدول زیر آمده
 گردید.

 ها و منابع مکتوبهای نظام مدیریت دانش برآمده از مصاحبهمولفهتحلیل  (1) جدول
 مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضمون پایه

 افزاری مورد نیازافزاری و نرمهای سختزیرساخت
افزاری و های سختزیرساخت

 نرم افزاری

 های فنیزیرساخت

 الزامات مدیریت دانش دانش توانمندسازهای مدیریت

 برنامه ریزی برنامه و استراتژی

 امکانات فناوری اطالعات های نوین اطالعات و ارتباطات در اداره کلوجود فناوری

ها، بودجه مناسبی  ها و شرکت های سالیانه سازمان در برنامه
 بینی شود. های مدیریت دانش پیش برای برنامه

 بودجه و هزینه فناوری

 توانایی کارکنان توسط کارکنان مدیریت دانشوانایی درک وبکار بستن ت

 های انسانیزیرساخت

 تأمین منافع کارکنان وجود ارتباط شفاف بین مدیریت دانش و منافع کارکنان

شناسایی، حفظ و نگهداری افراد تیزهوش، کنجکاو و 
طلب به دلیل دارا بودن توانایی خلق، تسهیم و استفاده  دانش

 از دانش
 کارکنان تواناجذب و حفظ 

 رهبری مشارکتی گیری های سازمانمشارکت کارکنان در تصمیم

 رهبری علمی رهبری متخصص و کاردان
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کنند که انگیزه مالی  افراد زمانی اقدام به توزیع دانش می
جبران  الزم را برای این کار داشته باشند و از آنان پشتیبانی

 .زحمات شود
 حمایت از کارکنان

های سنتی به یک سازمان یادگیرنده،  تبدیل سیستمدر 
های آموزشی یک سازمان، نقش حساسی ایفا  برنامه

توانند موانع  های آموزشی نامناسب می کنند. برنامه می
 .ای برای توسعه مدیریت دانش باشند عمده

 برنامه آموزشی قوی

ای )مجموعه مهندسان،  های علمی یا حرفه تشکیل انجمن
 گذاری دانش شغلی ( برای تهیه و به اشتراک..محققان و 

 های علمی تخصصیانجمن

 های سازمانیزیرساخت

افراد به راحتی بتوانند که  سازمانوجود فضایی باز در 
های های خود را اظهار نمایند بر روند مثبت فعالیت ایده

 .مدیریت دانش اثرگذار خواهد بود
 جو فرهنگی باز

به طور   های جاری سازماندستورالعملها و  فرایندها، رویه
ای( مورد بازنگری و بهبود قرار گیرند؛ به  وره)دمستقیم 

های مورد نیاز  نحوی که کارکنان، دسترسی آسان به دانش
 .برای انجام کار داشته باشند

به روزرسانی فرایندهای انجام 
 کار

 جو سازمانی حمایتی جو سازمانی دانش محور

ون وجود فرهنگ مشارکتی مناسب و دیریت دانش بدم
ای موفق بکار گرفته شود  تواند به گونه مبتنی بر اعتماد نمی

اگر یک فرهنگ سازمانی، توزیع و تسهیم دانش را تقویت 
های ناگوار  نکند مدیریت دانش در آن سازمان با چالش

 .روبرو خواهد شد

 فرهنگ مشارکتی

 اداره،تبادل و گردش آزاد آمار و اطالعات در 
 های اداره کلایجاد درک مشترک از مأموریت

 تبادل آزاد اطالعات

های  دانش، دارایی است و استفاده از آن مانند دیگر دارایی
 .گذاری و نگهداری است سازمان نیازمند سرمایه

 حفظ دانش سازمانی

 نظام ارزیابی عملکرد وجود نظام ارزیابی عملکرد سازمانی

 فرهنگ سازمانی دانش محورفرهنگ سازمانی 

 تعامل سازمانی های مختلف سازمانهمکاری نزدیک بخش
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های موثر بر پیاده سازی نظام مولفه به عنوان مولفه سهآید، برمی (1)شماره  همچنانکه از جدول
های زیرساختمدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شناسایی گردید که عبارتند از 

 .های سازمانیهای انسانی و زیرساختزیرساخت فنی،

براین اساس شبکه مضامینی برای این سوال تحقیق ساخته و پرداخته شد که به خوبی ارتباط بین 
شده  مضامین پیشنهادشبکه مضامین، این  دهد.دهنده را نشان میمضمون فراگیر و مضامین سازمان

-کند. در این گام، شبکهمیها تحلیل ها را بر اساس آندادهها را تعریف و تعدیل، و جهت تحلیل داده

های مضامین، ابزاری برای تحلیل شود. شبکهرسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل می ،های مضامین
کند تا به درک عمیق تری از معانی متون هستند، نه خود تحلیل. این شبکه ها به پژوهشگر کمک می

ها را بشناسد. پس از ایجاد شبکه ست آمده را تشریح کند و الگوهای آنبرسد و بتواند مضامین به د
 .ها تفسیر کندمتن اصلی، مراجعه و آن را به کمک این شبکه های مضامین، پژوهشگر باید مجدداً به
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 سازی نظام مدیریت دانشهای موثر بر پیادهشبکه مضامین مولفه (1شکل )
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های متغیر مدیریت دانش از تحلیل عاملی برازش مدل مفهومی و دست یابی به مولفهبه منظور 
 استفاده شده است.   spssو  lisrelر از نرم افزاو برازش مدل ارائه شده  تاییدی
 

 های پژوهشیافته
های اندازه گیری قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات تحقیق، می بایستی از صحت مدل

مکنون  تحقیق اطمینان حاصل شود که اینکار توسط تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای 

 سایر و χ2آمارة بایستی در تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از تحلیل مسیر   گیرد.صورت می

 است که مناسب مدلی که صورت بدین .گیرد قرار بررسی مورد مدل برازش بودن مناسب معیارهای

χ2آزمون .باشد ذیل بهینه هایحالت دارای
 اختالف آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر چه هر 

GFIآزمون  .دهدمی نشان را مدل و داده بین
AGFIو   1

درصد بایستی بیشتر باشد.آزمون   90از   3
RMSR میانگین اختالف بین داده برای معیار یک آزمون این زیرا است؛ بهتر باشد کمتر چه هر-

 های مدل است.مشاهده شده و داده های

فنی و سازمانی را در حالت تخمین استاندارد  ،انسانی ساختار گیری ابعادمدل اول مدل اندازه

بودن مدل است. با دهد. نتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسبنشان می (1)مطابق شکل

 باشد که مقدار کم و مناسبی استمی 78/313محاسبه شده برابر با  χ2توجه به خروجی لیزرل مقدار

مقدار مناسب و پایینی است و مدل از χ2 میزان  ،باشد 2کوچکتر از  dfبه χ2)چنانچه نسبت 

 dfبه  χ2تر باشد و به عبارت دیگر نسبت کمχ2تناسب خوبی برخوردار است. هر قدر که میزان
در این مدل این نسبت  باشد.تر میسبباشد مدل از برازش بهتری برخوردار است و منا ترپایین

پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی  باشد.می 37/1درحدود 
را  RMSEA =0.055همچنین خروجی میزان  های مشاهده شده تحقیق است.پژوهش با داده

RMSEAهرچه میزان شاخص   χ2عالوه بر  برای مدل نشان می دهد.
مدل از  ،کمتر باشد  

تری برخوردار است.به عبارت دیگر مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار است و لذا برازش مناسب
گیری های اندازههمچنین مدل اند.باشند ارائه نشدهها که بیانگر کیفیت برازش مدل میسایر شاخص

ها را در توضیح واریانس نمرات یا گویهها و رد میزان تاثیر هر کدام از متغیردر حالت تخمین استاندا
 سازمانیسوال توانسته است واریانس عامل  8سازمانی دهد. برای عامل متغیر یا عامل اصلی نشان می

عبارت دیگر ( بیش از سایر سواالت توانسته واریانس را توضیح دهد  به84) 8که سوال  را توضیح دهد.

                                                 
1 . Goodness of Fit Index 
2 . Adjusted Goodness of Fit Index 
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 اثیری که در آن دارد بیشتر از سایر سواالت دیگر است.همبستگی این سوال با عامل یاد شده و ت
سواالت توانسته است واریانس را  سایر ( بیش از82/0) 9و 2،3سواالت  همچنین برای عامل فنی

توانسته است  ( بیش از سواالت دیگر82/0، ) 9عامل فنی توضیح دهد. برای  عامل انسانی سوال 
 دهد. را توضیح انسانی سازمانیواریانس عامل 

 
 در حالت  تخمین استاندارد گیریمدل اندازه( 2)شکل

گیری  ابعاد قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه( 3)خروجی بعدی شکل 
دهد که تمامی ضرایب نتایج حاصله نشان می دهد.مدیریت دانش را در حالت معناداری نشان می

معناداری  بزرگتراست. 3ها از عدد مقدار آزمون معناداری تک تک آن زیرا اند.بدست آمده معنادار شده
باشد.به عبارت دیگر قرار گرفتن هر کدام از این اعداد نشان دهنده معنادار بودن و تایید شدن مدل می

 ها در قالب هر کدام از عوامل سه گانه  استخراج شده در مدل معنادار است.گویه
مدیریت دانش نشان دهنده تایید شدن و معنادار بودن  گیری ابعاداندازه بنابراین نتایج اجرای مدل

ها برازش مناسب پایین و مناسب این مدل RMSEAو χ2میزان  مدل مفهومی تحقیق می باشد.
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های سایر شاخص دهد.و انطباق مدل مفهومی پژوهش را با داده های مشاهده به خوبی نشان می
 ست .ارائه شده ا 3برازش در جدول 

 های برازش مدل اصلی تحقیق در تحلیل عاملی مرحله اول شاخص (2)جدول 
 شاخص مقدار گزارش شده حد قابل قبول

 (RMSEA) برآورد یمربعات خطا نیانگیم شهیر 099/0 1تر از  برابر یا کوچک

 (CMIN/DF)ر بهنجار شده ئاسکو یکا 32/1 2تر از  برابر یا کوچک

 (GFI) شاخص نیکویی برازش 30/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (AGFI)اصالح شده شاخص نیکویی برازش  32/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (CFI)تطبیقی شاخص برازش  37/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (NFI)هنجار شده شاخص برازش  33/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (IFI)افزایشی شاخص برازش  38/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 

 
 در حالت معناداری گیریمدل اندازه( 3)شکل 

شود، کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل  معنادار شده است همان طوریکه مشاهده می
های دهد که شاخصگیری نشان میبزرگتر است. بنابراین مدل اندازه 32/1ها از زیرا عدد معناداری آن

 باشند.ساختارفنی و ساختار انسانی مناسب می ،ساختارسازمانیبرازش ابعاد 
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های فنی و زیرساخت ،های سازمانیمدیریت دانش )زیرساخت گیری ابعادمدل دوم مدل اندازه

نتایج تخمین  دهد.نشان می (4)( را در حالت تخمین استاندارد مطابق شکل های انسانیزیرساخت

محاسبه χ2)قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

 2کوچکتر از  dfبه χ2)چنانچه نسبت  می باشد که مقدار کم و مناسبی است 78/313شده برابر با 

ر قدر که مقدار مناسب و پایینی است و مدل از تناسب خوبی برخوردار است. هχ2 میزان  ،باشد

تر باشد مدل از برازش بهتری پایین dfبه  χ2تر باشد و به عبارت دیگر نسبت کمχ2میزان
پایین بودن  باشد(.می 37/1در این مدل این نسبت درحدود  باشد.برخوردار است و مناسب تر می

ه های مشاهده شدمیزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با داده
عالوه بر  دهد.را برای مدل نشان می RMSEA =0.055همچنین خروجی میزان  تحقیق است.

χ2   هرچه میزان شاخصRMSEA
-به تری برخوردار است.مدل از برازش مناسب ،کمتر باشد  

ها که بیانگر کیفیت عبارت دیگر مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار است و لذا سایر شاخص
 اند.باشند ارائه نشدهبرازش مدل می

 
 در حالت تخمین استانداردمرتبه دوم  گیریمدل اندازه( 4)شکل
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گیری ابعاد قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه( 9)خروجی بعدی شکل 

( را در حالت های انسانیهای فنی و زیرساختزیرساخت ،های سازمانیمدیریت دانش )زیرساخت

زیرا  اند.دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شدهنتایج حاصله نشان می دهد.نشان می معناداری
معناداری این اعداد نشان دهنده معنادار  بزرگتراست. 3ها از عدد مقدار آزمون معناداری تک تک آن

قالب هر کدام از ها در .به عبارت دیگر قرار گرفتن هر کدام از گویه باشدبودن و تایید شدن مدل می
 عوامل سه گانه استخراج شده در مدل معنادار است.

های فنی و زیرساخت ،های سازمانی مدیریت دانش )زیرساخت بنابراین نتایج اجرای مدل مفهومی

میزان  باشد.دهنده تایید شدن و معنادار بودن مدل مفهومی تحقیق می( نشانهای انسانیزیرساخت

χ2 وRMSEA ها برازش مناسب و انطباق مدل مفهومی پژوهش را با پایین و مناسب این مدل
 ارائه شده است . (2) های برازش در جدولسایر شاخص دهد.های مشاهده به خوبی نشان میداده

 های برازش الگوی پیشنهادی پژوهشبررسی شاخص (3)جدول 

 شاخص مقدار گزارش شده حد قابل قبول

 099/0 1تر از  برابر یا کوچک
 برآورد یمربعات خطا نیانگیم شهیر

(RMSEA) 

 (CMIN/DF)ر بهنجار شده ئاسکو یکا 37/1 2تر از  برابر یا کوچک

 (GFI) شاخص نیکویی برازش 81/0 7/0تر از برابر یا بزرگ

 (AGFI)اصالح شده شاخص نیکویی برازش  32/0 7/0تر از برابر یا بزرگ

 (CFI)تطبیقی شاخص برازش  37/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (NFI)هنجار شده شاخص برازش  33/0 3/0تر از برابر یا بزرگ

 (IFI)افزایشی شاخص برازش  37/0 3/0تر از برابر یا بزرگ
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 در حالت معناداریمرتبه دوم  گیریمدل اندازه( 5)شکل

پارامترهای مدل، معنادار شده است. شود، کلیه اعداد معناداری مربوط به همچنانکه مشاهده می
های دهد که شاخصگیری نشان میبزرگتر است. بنابراین مدل اندازه 32/1ها از زیرا عدد معناداری آن

 باشند.برازش ابعاد مدیریت دانش همگی مناسب می

 و پیشنهادات گیرینتیجه
 در اداره کل ثبت احوالمدیریت دانش  های موثر بر استقرارشناسایی مولفه ،هدف این تحقیق

های مورد نیاز از انجام گرفت. داده تحلیل مضمونروش تحقیق بود که با استفاده از  استان بوشهر
های به عنوان مولفهرا ، سه مولفه منابع مکتوب و مصاحبه با خبرگان جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج

 قرار دادشناسایی  مورد احوال استان بوشهرموثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت 
براین اساس شبکه  ،های سازمانیهای انسانی و زیرساختهای فنی، زیرساختزیرساختکه عبارتند از 

مین مضامینی برای این سوال تحقیق ساخته و پرداخته شد که ارتباط بین مضمون فراگیر و مضا
  سازمان دهنده را نشان داد.

-های بسیار گسترده و همچنین اصرار بر جهانی شدن و افزایش رقابتبا محیطها امروزه سازمان

ها برای رسیدن به ها و شرکتزمانادانش یکی از مهمترین منابع س .پذیری بازار پویا مواجه هستند
بیشتر به  ها گرایشسازمان. نیازمند مدیریت دقیق است ،و به دلیل پویا بودن ستهای رقابتی امزیت

به استراتژی دانش محور، تغییر  ارائه خدمات صرف،انش پیدا کرده اند، بنابراین استراتژی موضوع د
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ها فاکتور مهمی برای دانش در درون سازمان های اخیر اعتقاد به اینکه مدیریتدهه جهت داده است.
 دانش درون سازی مدیریتموفقیت تجاری است، افزایش یافته است و قبول این واقعیت که پیاده

خگویی به ها برای پاسبسیاری از سازمان. شودقا درک و ارتقا دانش ضمنی میسازمان، باعث ارت
در اداره اند. نمودههای مدیریت دانش گذاری بر روی سیستمتمرکز و سرمایه چالش مدیریت دانش،

های زیرساختگذاری در قالب سه مولفه مهم و اساسی این سرمایهکل ثبت احوال استان بوشهر، 
های سازمانی، به نظام و تشکیالت این اداره کل از گیرد. زیرساختسازمانی، فنی و انسانی صورت می

جو فرهنگی باز ارتباطات کارکنان را سهل تر و مفیدتر می نماید. این کند. جهات مختلف اشاره می
راحت تر می سازد.  تسهیل ارتباطات، دانش و فرهنگ را در بین کارکنان رواج داده و تسهیم دانش را

های علوم از جمله مدیریت و پیشرفتبا تغییرات  اداره کل به روزرسانی فرایندها درنتیجه همگام شدن
و تحول سازمانی است. این به روز رسانی، نیازهای جدید کارکنان و مراجعان اداره را بررسی و مرتفع 

ند تا پایان برنامه پنجم توسعه، کلیه ها مکلف شدنماید. طبق برنامه توسعه کشور، همه سازمانمی
بر  جو سازمانی حمایتیفرایندهای خود را شناسایی و اصالح نمایند. مدیران اداره، چتری را با عنوان 

از آنجا که سرپرستان سازمان با کارکنان رابطه مستقیم و مستمری دارند، از  .گسترندسر کارکنان می
کردن این نیازها قادر خواهند بود تا موجبات انگیزش آن برطرفها مطلع بوده و با نیازهای دانشی آن

فرهنگ . کلیه کارکنان با داشتن شان را فراهم نمایندها برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه
، در همه امور اداره مشارکت داشته و نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود سازمانی مشارکتی
وجود داشته باشد، دانش و تجربه نسل  تبادل آزاد اطالعاتتی که در اداره نمایند. در صورارائه می

حفظ قدیم به نسل های جدید منتقل شده و اداره در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد گرفت. این امر به 
به اداره کمک می نماید تا  نظام ارزیابی عملکرددر طی زمان کمک خواهد کرد.  دانش سازمانی
سازمان، مدیران و کارکنان را از جهت بهبود و توسعه مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار  سطوح سه گانه

از آنجا که استقرار و بهبود نظام مدیریت دانش را فراهم نماید.  فرهنگ سازمانیدهد و از این طریق 
ینده مزیت امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زا

تعامل سازمانی آنها می تواند تسهیل در  و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، رقابتی
می امکانپذیر  انجمن های علمی تخصصیبا تشکیل نیز دانش را در سازمان توسعه دهد. این تعامل 

 گردد.

نیاز جهت استقرار های فنی مدیریت دانش، مسائل فیزیکی و امکانات مورد مولفه زیرساخت
های مرتبط با سازمان و امکانات سخت افزارها و نرم افزاردهد. مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می

ها و سامانه های الکترونیکی سازمانی جهت ارائه بهتر خدمات را فناوری اطالعات، رایانه، اتوماسیون
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یدن به اطالعات و توجه به مشارکت عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشدر بر می گیرد. 
سازمانهایی موفق هستند که به  ،ه جای نیروی انسانی عملکردی استنیروی انسانی دانش گرا ، ب

مدیریت  .اد شده به نفع خود استفاده کنندکمک ابزارها مدیریتی و فناوری نوین ، از فرصت های ایج
که پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره  با اطمینان می توان گفت . دانش یکی از ابزارها است

برداری بهینه از اطالعات قابل دسترس و منابع وجود در یک سازمان منجر خواهد کوتاه مدت به بهره
تواند پایه جدیدی جهت پیشرفت و توسعه در منافع سازمانی باشد در دوره های بلند مدت نیز می شد.

 بودجه و هزینه فناوری. تهیه این فناوری ها نیازمند تأمین ندو مهارتها را برای آینده مطمئن تقویت ک
 ها بسیار گزاف خواهد بود. است که بعضا برای سازمان

های موثر در استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر، از دیگر مولفه
هایی است که هر دارایینیروی انسانی از مهم ترین و باارزش ترین باشد. انسانی می هایزیرساخت

های بدست آوردن مزیت رقابتی و دستیابی به اهداف سازمان در اختیار دارد و یکی از موثرترین راه
های امروزی که در جو دانش محور، رو سازماناین سازمانی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان است. از

ن و تحول گرا فعالیت می کنند، مستلزم رقابتی، مشتری گرا، پاسخگو کیفیت گرا، مشارکتی، کارآفری
و کارکنان توانمند، متعهد و  ،باشنددستیابی سریع به نیروی انسانی توانمند به عنوان ابزار رقابتی می

به ن کنارکااند. ها شناخته شدهوظیفه شناس به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی در سازمان
فرهنگی د و ضا شور ارمحیط کان در ناآساسی ى اهازنیا هـنکآهند یافت مگر است نخوى دنمنداتو
-خطرو ی ـهوگرر کا، گیراکت فررمشا ،متقابلد عتمان اچو اییـهارزش ه ـشته باشد که بد داجوو

ک، تحر، پویایی ف،اـنعطاتن ـشدالیل دگانیک  به ى ارهارساختا، یگرى دسو از .دـهدا ـبهى ذیرـپ
برعکس میکنند.  همافرى نمنداتواى برى را مناسبتریط اشرو... توجه به تخصص ، عملآزادى 
ى، رـگیمیمـز تصـتمرک، االـسمیت بر ردارى ازوـت برخـه علـنتی  بـسو ک ـتیاکرروبوى هارساختا

 .ندزى دارنمندسااتو اىرـباى هدـکننود دـیط محارـشد و...  اـیر زاـیم کـتقس

امروز مهم و  هایکه در سازمانهای مدیریت دانش موضوعی است به سیستم توجه بنابراین
مندی از مزایای نظام مدیریت دانش در این شود، جهت بهرهمی پیشنهاد از این رونماید. حیاتی می

ریزی دقیق، زیرساخت های الزم در این راستا گیری از نتایج این تحقیق و برنامهاداره کل، با بهره
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات  اداره کل مستقر گردد.فراهم نموده و این نظام با شایستگی در این 

همسو و ( 3013) روشاسوسا و (، 3030(، چانگ و همکاران )1237)خیری (، 1238دهقانی و همکاران)
 .باشدجهت میهم
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 منابع
 در مدیران بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خالقیت و نوآوری سـازمانی  (.1287، مرتضی )امانی

 .دانشگاه شـهید بهشتی :شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد 3و  4مدارس مناطق 

 شماره ویژه، چهارمین  ;و حسابداری  مدیریتمطالعات  (. پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش.1237) مهتاب، خیری
 پاییز.، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مدیریتکنفرانس بین المللی 

 عجام یکردی: روتیریدر مد یفیپژوهش ک یشناسروش(. 1238)عادل  آذر ، یدمهدیس ی، الوان حسن فرد ییدانا، 
 .صفار  ،ی: اشراقناشر

 (. ارائه مدل جامع عوامل موثر بر استقرار 1238زهرا ) فه،یوظ رضا؛یعل ،ینورمحمد؛ موغل ،یعقوبیمسعود؛  ،یدهقان
 .27شماره ،1238بهار ،یآموزش تیرینو در مد یافتیمجله ره دانش، تیریاثربخش مد

 ،ارشد ، دانشگاه آزاد  ینامه کارشناس انیدانش، پا تیریعوامل موثر بر استقرار مد ی(. بررس1231محمد ) رخشان
 .یواحد تهران مرکز یاسالم

 دانش بر انتقال  تیریگذار مد ریتاث ینقش و ارائه الگو ی(. بررس1238) نیهوالسو، ام ییپاشا ؛یغالمعل د،یرش
 .79، شماره1238بهار ک،یاستراتژ یفرهنگ دفاع مقدس، مجله مطالعات دفاع
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