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چكيده
زمينه و هدف  :با توجه به اینکه مفاهیم مدیریت نوین و علمی ،درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و همچنین یکی از شااص هاای توساعه
پایدار  ،محیطزیست میباشد بدینمنظور در این پژوهش سعی گردید تا مدیریت دانش ،مولفاههاا و عنارار مادیریت داناش در ساازمان
حفاظت محیطزیست مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی  :روش پژوهش در این تحقیق توریفی-کاربردی است .مشارکتکنندگان کارشناسان و مادیران ساازمان حفاظات محایط-
زیست کشور بودند .ابزار اندازهگیری پرسشنامهای است که براساس پنج درجه لیکرت ساصته شد .دادهها با استفاده از نرم افزارSPSS 17
از طریق روش های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق چهار فرضیه در نظار گرفتاه
شد که با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون گام به گام رابطه بین متغیرهای فرضیهها بررسی گردید .یافتههای تحقیق نشان داد
که بین مدیریت دانش و عملکرد مدیریت سازمان محیطزیست رابطه مثبت وجود دارد همچنین بین مدیریت دانش و انتخاب مدیران نیاز
رابطه مثبت وجود دارد.
يافته ها :یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که اعمال عنارر و مولفههای مدیریت دانش به بهبود عملکرد سازمان میانجامد.
نتيجهگيری :در صصوص ابعاد مدیریت دانش نتایج نشان داد که توسعه دانش ،بهکارگیری دانش و تحصیل دانش در حد متوسط رو به کم
و نگهداری دانش در حد متوسط و اشتراک دانش در حد متوسط رو به زیاد در سازمان حفاظات محایطزیسات وجاود دارد باهطاور کلای
مدیریت دانش در سازمان حفاظت محیطزیست در حد غیر قابل قبول است.
واژههای کليدی :مدیریت دانش ،توسعه پایدار ،محیط زیست.

 -1استادیار ،دانشکده محیط زیست ،کرج ،ایران.
 -2دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران(*.مسوول مکاتبات)
 -3دانش آموصته کارشناسی ارشد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Considering that the concepts of the modern public management is
embedded in different dimensions of the sustainable development and is inseparable from it; and also
with respect to the fact that environment is one of the components and indicators of the sustainable
development, the objective of this research is to review different components and aspects of
knowledge management in the Department of environment.
Method: The research method is descriptive-practical. Respondents were the experts and managers of
the Department of Environment. Evaluation tool was a questionnaire that prepared according to
Likert’s five degree. Data was analyzed with SPSS17 software, using multi-variable correlation and
regression methods. In this survey four hypotheses was investigated. The relationship between
different variables of these hypotheses was investigated using correlation test and stepwise regression.
Results: Findings of the survey approve the relationship between knowledge management and
selection of managers and the role of knowledge management components in improving performance
of department.
Conclusion: The dimensions of knowledge management also indicated that knowledge management
and knowledge utilization of less than average level, knowledge acquiring of less than average level,
knowledge holding of average level and knowledge sharing of more than average level exists in the
department of environment. Thus, generally knowledge management in the department of
environment is in an unacceptable level.
Keywords: Knowledge management, sustainable development, the environment.
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زمينه و هدف

مواد و روشها

دانش ،نخستین منبع راهباردی قارن  21اسات .پژوهشاگران و

جهت جمعآوری دادهها ،پرسشنامه ای مشتمل بر حدود پنجااه

متخصصان تالش میکنناد دریابناد ،چگوناه مناابع داناش باه

پرسش طراحی گردید و دیدگاه و نظرات مدیران کل ساتادی و

رورت موثری گردآوری و مادیریت شاود تاا بتاوان باه عناوان

ا ستانی و کارشناسان و کارشناسان مساوول ساازمان مرکازی و

مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد( .)1بنابراین قبال از اقادام باه

استان هادر صصوص کاربرد مادیریت داناش در ساازمان ماورد

مبادرت بر اجرای طرحهای مدیریت دانش ،سازمانهاا نیازمناد

مطالعه قرار گرفت .و همچنین عوامل موثر بر مدیریت داناش و

ارزیابی زیر سیستمهای سازمانی و منابع موجود صود هستند تاا

موانع و مشکالت سازمان در بهرهمندی از مدیریت دانش ماورد

مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای صود شناسایی

بررسی قرار گرفت.

کنند(.)2

باارای ساانجش طیااف پاسااخهای مریااوط بااه نظرصااواهی در

در سالهای اصیر "مدیریت دانش" به یک موضوع مهم و حیاتی

پرسشنامه از طریق لیکرت استفاده شد کاه در آن گزیناههاای

مورد بحث تبدیل شده است .جوامع علمی و تجاری هر دو براین

صیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،صیلی زیاد ماد نظار قارار گرفات.

باورند که سازمانهای با قدرت دانش بیشتر میتوانند برتاری-

الزم به ذکر میباشد که سواالت مطرح شده با استفاده از مبانی

های بلندمدت صود را در عررههای رقابتی حفظ کنند .مدیریت

نظری تحقیاق و فرضایات تحقیاق مطارح گردیاد کاه پا

از

دانش و هر موضوع مرتبط با آن ،میتواند توانایی یک سازمان را

ارالحات الزم بر روی آن از روش میادانی بارای تکمیال و پار

در ارتباط با چهار عامل هدف ،رقابت ،انجام فعالیتهاا و تغییار

کردن آن استفاده شد.

افزایش دهد( .)3در یاک ساازمان ،بادون مادیریت داناش ،هار

برای گردآوری اطالعات اولیاه تحقیاق از شایوه هاای مختلفای

موقعیتی تنها میتواند براساس آنچه که یک فرد یا گروه در آن

استفاده شد .در این تحقیق برای تدوین اطالعات کاافی دربااره

موقعیت داراست انجام شود ،در حاالیکاه باا مادیریت داناش،

اهمیت موضوع و پیشینه تحقیق و به منظور بررسای تحقیقاات

مجموعه آنچه که سازمان در ارتباط با آن موقعیت توانساته باا

انجام شده و همچناین تادوین چهاارچوب نظاری مناسا باه

به آن دست یابد مورد استفاده قرار میگیرد .با مقایسهای سااده

بررسی مطالعه اسناد کتابخاناهای( اساناد و مادارک ،کتاابهاا،

میان این دو وضعیت میتوان دریافت کاه کادام ماورد ،تواناایی

پایاننامههای دانشجویی ،گزارشها ،طرحها و پروژهها ،مجاالت

بیشتری را برای سازمان ایجااد مایکناد( .)4بناابراین ایجااد

علمی و پژوهشی) و مطالعه میدانی اقدام گردید .هامچناین باه

فرآیندی که مدیریت دانش را انجام دهد ،ضروری است ( .)5هم

منظور دستیابی به اطالعات جدید و باه روز در ماورد تحقیاق ،

اکنون با توجه به احساس نیاز رنعت و نیز توجه صاص آن باه

مقاالت متعددی از اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.

دانش ،مدیریت دانش به رورت یک علم وسیع که در دانشکده-

در تحقیق حاضر پ

های علوم رنایع ،کامپیوتر ،مدیریت و اقتصاد جهاان تادری

توریفی و استنباطی استفاده گردید .آمار توریفی استفاده شده

میشود ،درآمده اسات ( .)6بسایاری ازساازمانهاای بازر

و

از جمعآوری و دستهبندی دادهها از آماار

در این تحقیق شامل جاداول توزیاع فراوانای ،درراد فراوانای،

کوچک اقدام به پیاده سازی جنبههای مختلف آن نمودهاناد و

درردتجمعی ،میاانگین ،میاناه ،ماد ،انحاراف معیاار و ضاری

در نتیجه همین پیاده سازیها به عنوان مطالعاه ماورد توجاه

تغییرات میباشد .در تحلیل استنباطی هادف آن اسات کاه بار

دانشگاهیان قرار گرفته است.صوشبختانه این علم بسیار جاوان

اساس مطالعات انجام شده در مورد نموناه هاا ،نتاایجی دربااره

است و ورود سازمانهای ایرانی به این عرره مایتواناد باعاث

جامعه بهدست آیاد .در ایان تحقیاق از آماارههاای اساتنباطی

رشد سریع و هدایت آنها به سمت دانش محورشدن باشد(.)7

همبساتگی اساپیرمن (بررسای رابطاه باین متغیرهاای

ضری

تحقیق) و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد.
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* مدیریت دانش در سازمان حفاظت محیط زیست از مولفه-

حجاام نمونااه مااورد مطالعااه شااامل  222نفاار از ماادیران و

های ارلی انتخاب مدیران می باشد.

کارشناسااان ارشااد سااازمان حفاظاات محاایطزیساات بااوده کااه

* اعمال مدیریت دانش به بهبود و رشاد ساازمانی کارکناان

پرسشنامه از آنها دریافت گردید و مورد تجزیه و تحلیال قارار
گرفت .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری با استفاده از فرمول

می انجامد.

دانیل محاسبه گردید که یاک نموناهگیاری سااده مایباشاد و

نتايج

فرمول آن بهشرح زیر می باشد.

 -1نتايج حاصل از بررسی ميزان ابعاد مديريت دانشش در

)n= (N.Z^2.p.q)/ (d^2(N-1) +Z^2.p.q

ستاد مرکزی سازمان حفاظت محيط زيست

فرضيات پژوهش

در جدول شماره  1بيان شده است.

* بین مدیریت دانش و عملکارد ساازمان حفاظات محایط
زیست رابطه برقرار است.

جدول  - 1نتايج حاصل از بررسی ميزان ابعاد مديريت دانش در سازمان محيط زيست
Table 1 - Results of examining the extent of knowledge management in the environmental organization

تشخيص دانش

تحصيل دانش

بكارگيری دانش

اشتراك دانش

توسعه دانش

نگهداری دانش

طيف ارزيابی

در صد فراوانی

در صد فراوانی

در صد فراوانی

در صد فراوانی

در صد فراوانی

در صد فراوانی

صیلی زیاد

1/2

2

3/5

8/7

2/3

5

زیاد

14/5

14/2

22

25/8

14/3

23/5

متوسط

35/3

32/7

32/8

22/8

33/5

38/5

کم

32/7

35/1

26/2

22/2

23/2

22/7

صیلی کم

13/2

15/5

12/3

12

23

2

بدون پاسخ

5/1

2/5

5/2

3/5

3/7

3/3

 -2توزيع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در واحدهای

شماره  2بيان شده است.

سطح کشور جمع آوری و نتايج نظرات آنهشا در جشدول
جدول  - 2توزيع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان ابعاد مديريت دانش در سازمان حفاظت محيطزيست
Table 2 - Frequency distribution of the views of the subjects on the extent of knowledge management
dimensions in the Environmental Protection Agency

تشخيص دانش تحصيل دانش بكارگيری دانش
کم تا متوسط

کم تا متوسط

متوسط رو به کم

اشتراك دانش

توسعه دانش

متوسط رو به زیاد متوسط رو به کم

نگهداری دانش
متوسط

 -1اولويتبندی مولفههای مديريت دانشش در سشازمان

دارد .هامچنااین باه ترتیا  ،تشاخی

حفاظت محيط زيست

نگهداری دانش ،بکارگیری دانش و اشتراک دانش در اولویتهای

در صصوص اولویتبندی مولفههای مدیریت داناش در ساازمان

بعدی قرار گرفتهاند .بهطور کلی اساتفاده از مادیریت داناش در

حفاظت محیطزیست با توجه به جدول3مالحظه میگاردد کاه

سازمان در حد کم و غیر قابل قبول بوده است (جدول.)3

تحصیل دانش با کمترین ضری تغییارات در اولویات اول قارار

دانااش ،توساعه دانااش،
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جدول – 1اولويتبندی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ابعاد مديريت دانش در سازمان حفاظت محيطزيست
Table 3 - Prioritizing the views of the subjects on the dimensions of knowledge management in the
Environmental Protection Agency

ابعاد مديريت دانش تعداد ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات اولويت
تحصیل دانش

121

12/23

2/532

24/75

1

دانش

177

2/32

2/528

27/18

2

توسعه دانش

122

7/83

2/282

22/11

3

نگهداری دانش

121

6/25

2/442

35/23

4

بکارگیری دانش

186

7/33

2/636

35.82

5

اشتراک دانش

121

7/26

5/224

72/87

6

تشخی

جدول -0يافتههای حاصل از آزمون فرضيات پژوهش
Table 4 - Findings from the test of research hypotheses

فرضيات پژوهش

ضريب همبستگی

نتيجه

وجود رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان

2 / 523

تأئید

وجود رابطه بین مدیریت دانش و انتخاب مدیران

2 / 482

تأئید

وجود رابطه بین مدیریت دانش و بهبود و رشد سازمانی کارکنان

2 / 522

تأئید

جدول -0نقش مديريت دانش در ابعاد مختلف سازمانی
Table 5- The Role of Knowledge Management in Different Organizational Dimensions

رديف

عنوان موضوع

نتيجه

1

میزان نقش مدیریت دانش در رضایتمندی ارباب رجوع

متوسط به باال

2

توجه سازمان به توسعه منابع انسانی آگاه

متوسط به باال

3

ثبت دانش کارکنان در موفقیتهای سازمانی

متوسط به باال

4

میزان توجه سازمان به مدیریت دانش در اهداف سازمانی

متوسط رو به پایین

5

میزان ترویج عالقه مندی به مدیریت دانش در سازمان

متوسط رو به پایین

6

اشتراک گزاری تجربیات شغلی و علمی کارکنان با یکدیگر

کم

7

اشتراک گزاری تجربیات سازمانی با سایر موسسات و سازمانها

متوسط رو به پایین

8

میزان همت سازمان به تشکیل گروههای کاری برای حل مشکالت سازمان

متوسط رو به پایین

2

میزان نقش مدیریت دانش در تسهیل روند انجام فعالیتهای سازمان

متوسط رو به پایین

12

تقویت و انعکاس دیریت دانش در سازمان و نقش آن در تدوین دستورالعملها و بخشنامهها

متوسط رو به پایین

11

میزلن موفقیت سازمان در تهیه گزارش و مستندسازی نقش مدیریت دانش در سازمان

متوسط رو به پایین

12

اعمال مدیریت دانش در اطالعات علمی از طریق دورههای اموزشی

کم

13

اشاعه مدیریت دانش توسط واحدهای پژوهشی در سازمان

کم

02
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بحث و نتيجه گيری
 -1بررسی ابعاد مديريت دانش

تسهیم دانش و توساعه آن و بهباود کاارایی کارکناان از طریاق

در مجموع اولویت بندی مولفه های مدیریت دانش در ساازمان

شناسایی نقاط قوت و تشویق آنان از عوامال ماوثر در مادیریت

حفاظات محایط زیساات ،نشاان داد کااه اساتفاده از اینترناات ،

دانش در سازمان محیطزیست میباشند که باید به آنها توجاه

اینتراناات و شاابکههااای رایانااهای باارای انتقااال دانااش در باین

گردد (.)8

کارکنان در جهت اهداف سازمانی ،میزان نقش مادیریت داناش

بررسیهاای راورت گرفتاه نشاان داد کاه عادم باهکاارگیری

در جل و رضایتمندی ارباب رجوع سازمان ،توجاه ساازمان باه

مدیریت دانش در فرایندهای سازمان ،عدم اصتصاص زمان برای

توسعه منابع انسانی آگاه و با اطالعات به روز ،اعمال ثبت دانش

مدیریت دانش از طرف سازمان ،عادم اهمیات و توجاه الزم باه

کارکنان در میزان موفقیتهای سازمانی در حد متوسط به باال و

نقش مدیریت دانش در سازمان ،عدم مداصلاه مناسا پرسانل

قابل قبول بوده است .و مولفاههاای میازان توجاه ساازمان باه

سازمان در مدیریت دانش به لحاظ عدم نیاز سازمان به مدیریت

مدیریت دانش در اهداف سازمانی صود ،میازان تارویج فرهنا

علمی ،عدم وجود سیستم مناس

عالقمندی به مدیریت دانش ،میزان به اشتراکگذاری تجربیاات

ناتوانی در ارزیابی مزایای مدیریت دانش در سازمان ،عدم انگیزه

و دانش سازمانی با دیگر موسسات و ساازمانهاا ،میازان همات

در کاربرد مدیریت دانش در سازمان ،عدم تشویق به اساتفاده از

سازمان به تشکیل گروههای کاری برای حل مشکالت و مساائل

مدیریت دانش در سازمان ،عدم آشنایی کاافی باا تکنیاکهاای

سازمان ،میزان نقش مدیریت دانش در تسهیل روند انجام کارها

مدیریت دانش توساط پرسانل و عادم اعتقااد مادیریت ارشاد

و فعالیتهای سازمان ،انعکاس مادیریت داناش در ساازمان در

سازمان به مدیریت دانش از مهمترین موانع و مشکالت سازمان

(دستورالعمل ها ،نامه ها ،پایگاه دادههاا  ) ...و میازان موفقیات

در بهرهمندی از مدیریت دانش در سازمان حفاظت محیطزیست

سازمان در تولید گزارش ومستندسازی در حد متوسط رو به کم

کشور میباشند.

و تا حدودی قابل قبول بوده است که البته بایاد تقویات گاردد

 -2تحليل همبستگی فرضيه ها

(جدول .)5ولی مولفه های میزان اشتراکگذاری تجربیات شغلی

در صصوص فرضیه اول " بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان

و علمی کارکنان با یکدیگر در سازمان ،اعمال مدیریت داناش و

حفاظت محیطزیست رابطه برقرار است" باه طاور کلای نتاایج

اطالعات علمی آن از طریق برگزاری دورههای آموزشای ،اشااعه

بررسیها نشان میدهد که که این فرضیه بین مدیریت داناش و

مدیریت دانش توسط واحدهای تحقیقی و پژوهشی ساازمان در

عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست رابطهای در حد متوساط

حد کم اهمیت داده شده است.که از اینرو می توان اظهار نمود

رو به پایین برقرار است.

که مادیریت داناش در ساازمان در حاد متوساط رو باه کام و

تحلیال همبسااتگی فرضاایه اول نشااان داد کااه بااین دو متغیاار

غیرقابل قبولی بهکار گرفته شده است(جدول.)5

مدیریت دانش و عملکرد مدیریت سازمان محیطزیسات رابطاه

نتایج نشان داد که به ترتی  ،اولویاتبنادی و اساتفاده از اناواع

وجود دارد .یعنی مدیریت دانش در عملکارد مادیریت ساازمان

دانش ،انتقال دانش و اطالعات داصل و صاارج ساازمان ،ذصیاره

موثر است ولی طبق نتایج جدول  4ایان رابطاه ،رابطاه مثبتای

نمودن ،طبقهبندی و در دسترس قراردادن کلیه اطالعات ،وجود

نیست.

مستندات در صصوص تجربیات بهدست آمده ،توساعه فرهنگای

در صصوص فرضیه دوم " مدیریت داناش در ساازمان حفاظات

دانش جدید متناس با

محیطزیست از مولفههای انتخاب مدیران میباشد ".بهطور کلی

نیازمندیهای سازمان ،تقویت روند صالقیت و نوآوری با پیااده-

نتایج بررسیها نشان میدهد که که این فرضیه" نقش مدیریت

مدیریت دانش در سطح سازمان ،کس

سازی بستر ارائه ایدهها ،وجود سیستم انگیزشی مناسا

بارای

مدیریت دانش ،عادم درک و

نقش مدیریت دانش در توسعه پایدار محیط زیست...

01
-3دی بایت ،گان  « ،)1384( ،مدیریت دانش در سازمان-

دانش در انتخاب مدیران سازمان حفاظت محیطزیست " در حد
متوسط رو به باال میباشد.

هاا :تااثیر متقابال فنااوری،فنون و انساان» ترجمااه:

تحلیل همبستگی "فرضیه دوم" نشاان داد کاه باین دو متغیار

محمد ایرانشاهی .فصلنامه اطالع رسانی ،دوره (،)18

مدیریت دانش و انتخاب مدیران در ساازمان حفاظات محایط-

شماره(.)1
-4آفریننده ثاانی ،احساان « ،)1386( ،الگاوریتم ارزیاابی

زیست رابطه مثبت وجود دارد .یعنی مدیریت دانش در انتخااب
مدیران سازمان موثر است.

سطح مدیریت داناش در ساازمان ،مطالعاه ماوردی

در صصوص فرضیه سوم " اعمال مدیریت دانش به بهبود و رشد

شرکت پژوهشی پتروشیمی».

سازمانی کارکنان میانجامد ".به طور کلی نتایج بررسیها نشان

-5برگون ،برایان( « )1386ارول مادیریت داناش :درک و

میدهد که که ایان فرضایه در حاد زیااد در ساازمان حفاظات

شناصت آنچه در آن وجود دارد یاا نادارد» ترجماه :

محیطزیست کشور برقرار است.

منوچهر انصاری ،انتشارات موسسه کتاب مهربان.

تحلیل همبستگی "فرضیه سوم" نشان داد کاه باین دو متغیار
مدیریت دانش و بهبود و رشد سازمانی کارکناان رابطاه مثبات
وجود دارد .یعنای مادیریت داناش در بهباود و رشاد ساازمانی

»6-Knapp ،E. (1988).Quote in Y. Malhotra،
of

Compilation
of
definitions
Knowledge management«.

کارکنان موثر است .به عبارت دیگر باین مادیریت داناش و باه

-7پروست ،گیلبرت و روب ،استفان « ،)1385( ،مادیریت

بهبود و رشد سازمانی کارکنان سازمان حفاظات محایطزیسات

دانااش» ترجمااه :علاای حسااینی صااواه ،انتشااارات

رابطه مثبت برقرار است(جدول.)4

یسطرون.
-8ظفر مرادیان ،سیامک« ،)1388(،نقش مادیریت داناش
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