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چکیده
در عصر حاضر که سرعت در رشد علم و فناوری ،شديد شدن فضای رقابتی و توسعه
محصوالت دانشبنیان جزء ويژگیهای آن محسوب میشود ،مديريت دانش میتواند به عنوان
مسیری اجتنابناپذير ،مطمئن و پويا نقش راهبری و راهبردی داشته باشد .اين نقش در خزانهداری
کل کشور به دلیل حضور در تمام عرصههای مديريتی و اجرايی بسیار حائز اهمیت است .بر اين
اساس ،پژوهش حاضر تاثیر اشتراكگذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور را مورد
مطالعه قرار داده است .هدف اين تحقیق شناسايی عواملی است که منجر به ارتقا عملکرد خزانه-
داری کل کشور میگردد .جامعه آماری پژوهش وزارت امور اقتصادی و دارايی (معاونت نظارت
مالی و وخزانهداری کل کشور) است و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده به تعیین نمونه
پرداخته شده است .در گردآوری دادهها ،از پرسشنامه و روش تحقیق توصیفی– میدانی استفاده
شده است .نتايج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و آزمون دوجمله ای حاکی از اين میباشد که
با اشتراكگذاری دانش و بکارگیری عوامل فردی ،سازمانی ،فناوری و مديريتی میتوان عملکرد
بهتری از خزانهداری کل کشور انتظار داشت.
کلیدواژهها :اشتراكگذاری دانش ،عوامل موثر ،خزانهداری کل کشور ،عملکرد

 -1دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 -2دانشجوی دکتری رشته مديريت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی ،نويسنده مسئول
hdashti71@yahoo.com
 -3دانشجوی دکتری رشته مديريت دولتی دانشگاه عالمه طباطبايی
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مقدمه
با افزايش نقش دانش در زندگی بشر ،به نظر میرسد وابستگی ابعاد و شئون مختلف زندگی
به دانش در آينده افزايش خواه د يافت .اين مهم به دلیل آن است که روند توسعه دانش ،موجب
بروز پیچیدگی و انبوهی از اطالعات شده است که بهرهبرداری سريع و اثربخش آن را دچار چالش
میسازد (پهلوانی و همکاران .)1325 ،اقتصاد تکمحصولی به عنوان يکی از چالشهای مهم
اقتصاد کشور شناخته میشود ،چرا که از طرفی ثروت و سرمايه کشور به عنوان يک دارايی
سرمايهای تبديل به يک دارائی جاری شده که اين موضوع از منظر حسابداری و مالیه عمومی
بدترين حالت ممکن تبديل دارائیها به شمار میرود و از سوی ديگر تهديدات ناشی از تحريم
اين نوع محصول در اقتصاد که به سرعت میتواند توسط رقبا و ساير تولیدکنندگان جايگزين گردد
میتواند برای کشور يک تهديد به شمار آيد .نگاهی به بودجه کل کشور نشان میدهد تامین بخش
بزرگی از مصارف کشور هنوز با فروش نفت تامین میگردد (نعمتی انارکی و نوشین فرد.)1353 ،
يکی از عوامل کلیدی و مهم در مديريت دانش ،توانايی سازمانها در اشتراكگذاری دانش است.
اشتراكگذاری دانش بین افراد و بخشهای سازمان ،میتواند منافع آموزشی و يادگیری قابل
توجهی ايجاد کند و سازوکاری قدرتمند برای بهبود بهرهوری و بقاء سازمان است  .اشتراك دانش
فرصتهايی را برای به حداکثر رساندن توان سازمان در برآورده نمودن نیازها ايجاد میکند.
مديريت دانش در بیش از يک دهه توسط بسیاری از نظريهپردازان اين حوزه به عنوان ابزاری
پايا و مترقی جهت بهینهسازی عملکرد سازمانها در مواجهه با پیچیدگیها و ابهامهای روزافزون
دنیای مدرن مطرح شده است.
اين رويکرد جديد ،به واقع بر نیاز سازمان به سازماندهی سرمايه فکری ،انسانی و علمی
مبتنی است و به عنوان نگرشی نو در تغییر و جابجايی از مديريت نیروی عضالنی به مديريت
مغزها تجلی يافت و به رشد سريع دانش و فناوری منجر شد (خاتمیانفر.)2 :1322 ،
لذا ضرورت دارد با تامین و تجهیز تمام امکانات و منابع کشور خصوصا" نیروی انسانی به
تدريج کشور را در مسیری قرار داد که امکان تهديد و تحريم کارساز نباشد و آن مسیری غیر از
تبديل اين نوع اقتصاد به اقتصاد دانش محور نیست .يکی از ارکان اقتصاد کشور خزانهداری کل
کشور است .کنترل جريان نقدينگی ،کنترل پروژههای عمرانی کشور ،نظارت مستمر بر کلیه مخارج
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دستگاههای اجرايی (قبل از خرج ،حین خرج و بعد از خرج) ،نظارت مستمر برکلیه جريانهای
مالی دولتی ،کنترل بر عملکرد دستگاههای اجرايی ،دريافت و پرداخت کلیه منابع و مصارف

کشور را به عنوان يک عامل بسیار موثر بر جريانهای اقتصادی مشخص مینمايد .همچنین تاثیری
که اين سازمان میتواند بر ساير دستگاههای اجرايی داشته باشد نیز مويد اين موضوع است .بنابر
اين درصورتی که اشتراكگذاری دانش به صورت علمی و با مالحظه تمام قیود و پیشنیازهای
متصور در خزانهداری کل کشور عملیاتی گردد ،به طور قطع تاثیر و نقش بسزايی در گسترش و
اثربخشی فرآيندهای انجام کار ايجاد خواهد شد.
درحال حاضر ،تمرکز بسیاری از سازمانها بر اين است که چگونه دانش و به ويژه دانش
پنهانی را که در سازمان آنها وجود دارد ،بین افراد در سازمان توزيع کنند (رفوا و همکاران.)1352 ،
اشتراكگذاری دانش مستلزم تمايل افراد و گروهها در سازمان به نشر دانش در راستای رسیدن به
منافع دو جانبه است و اشتراكگذاری دانش رخ نخواهد داد مگر اينکه کارکنان و گروههای کاری
سازمان سطح بااليی از رفتارهای مشارکتجويانه داشته باشند (پورسراجیان و همکاران.)1352 ،
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بودجه کل کشور و بسیاری از مولفههای ديگر و اثر بخش در اقتصاد کشور اهمیت خزانهداری کل

جمعآوری وجوه درآمدهای عمومی ،اختصاصی ،سپردهها و ساير وجوهی که قانونا" بايستی
در حسابهای خزانهداری کل متمرکز گردد؛ سازوکارهای موجود در انجام عملیات مالی توسط
ذيحسابان دستگاههای اجرايی و نمايندگیهای خزانه در استانها؛ انتقال وجوه اعتبارات جاری،
عمرانی ،اختصاصی ،ساير منابع ،سپردهها و همچنین گردش انواع وجوه تنخواهگردانها؛ افتتاح
حسابهای بانکی ،کنترل حساب اموال دولتی ،اوراق بهاردار ،انواع مختلف تامین مالی داخلی و
خارجی و تضمین آنها و نظارت مستمر بر بودجه کشور تقريبا بخشی از وظايف و تکالیف
خزانهداری کل کشور است که با اشتراكگذاری دانش انتظار بهرهوری باالتری از آن میرود.
اشتراك دانش ،عاملی کلیدی در موفقیت سازمان است؛ زيرا سبب گسترش سريعتر دانش به
بخشهايی از سازمان میشود که قادر به بهرهبرداری از آن هستند .بنابراين انجام درست و بهنگام
اين تکالیف و وظايف اشتراكگذاری دانش محیطی را فراهم مینمايد که در پی آن تجربه و
دانستههای کارکنان موجب همافزايی و سرعت جريان عملیات و پیدا نمودن راههای بهتر برای طی
نمودن فرايند انجام کارها میگردد .اين تحقیق بر آن است تا با اندازه گیری شاخصهای اشتراك
دانش با شاخصهای عملکرد خزانهداری کل کشور ،اين موضوع را از منظر علمی مورد مداقه و
بررسی قرار دهد.
دانش موضوعی اجتماعی و انسانی است و برخالف اطالعات ،به فناوری وابسته نیست .با
خروج نیروهای تحصیلکرده و حرفهای از سازمانهای دولتی ،بخشی از دانشی که سالها برای آن
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سرمايهگذاری شده است از سیستم خارج میشود و لذا میتوان با مدلهای مديريت دانش از
اتالف اين سرمايهها که از سرمايههای ملی محسوب میشوند ،جلوگیری به عمل آورد (کانگ و
پانديا.)32 : 2773 ،
به دنبال اهمیت دارايیهای دانشی ،لزوم توجه سازمانها به مديريت دارايیهای دانشی خود ،بیش
از پیش فزونی يافته است .در بیشتر سازمانها به دلیل فقدان سیستمی که اوال" کارکنان را به
مستندسازی تجارب و دانايیهای کاری خود وادار کند" و ثانیا "قادر باشد تا شرح مشاغل را با
اطالعات علمی روز تنظیم نمايد و در اختیار کارکنان قرار دهد" ،دستیابی به دانش الزم برای
اجرای نقشها و وظايف مختلف تا اندازهای مشکل به نظر میرسد (بدری آذرين و همکاران،
.)1357
نگرش استراتژيک برای دستیابی به مزايای رقابتی و بهبود عملکرد ضروری است .نتايج تحقیقات
قبلی نشان میدهد که مديريت دانش باعث بهبود عملکرد سازمان میگردد .تاثیر هريک از
استراتژیهای مديريت دانش (کدگذاری و شخصیسازی) بر روی عملکرد سازمانی متفاوت است.
بعضی از مطالعات پیشنهاد می کنند که استراتژی شخصیسازی بر مديريت دانش ضمنی تاکید
می کند که ممکن است قادر باشد مزايای رقابتی بیشتری نسبت به استراتژی کدگذاری به دست
آورد ،اما بعضی تحقیقات مثل تحقیق کسین نشان میدهد که تاثیر استراتژی مديريت دانش آشکار
بر عملکرد سازمانی بیشتر از استراتژی مديريت دانش ضمنی است (صفرزاده و همکاران.)1351 ،
هدف اصلی از اين تحقیق اندازهگیری میزان تاثیر اشتراك دانش بر ارتقاء عملکرد خزانهداری
کل کشور است .شاخصهای اشتراك دانش چه شاخصهايی هستند و هرکدام میتواند چه تاثیری
بر شاخصهای عملکرد خزانهداری کل کشور داشته باشند که به دنبال آن فرضیههای تحقیق به
قرار ذيل میباشند:
فرضیه اصلي :بین اشتراكگذاری دانش و ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیههای فرعي:
 بین عامل فردی و ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور رابطه معناداری وجود دارد.
 بین عامل سازمانی و ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور رابطه معناداری وجود دارد.
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 بین عامل فناوری و ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور رابطه معناداری وجود دارد.

 بین عامل مديريتی و ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور رابطه معناداری وجود دارد.

مدیریت دانش

مديريت دانش ،فرآيندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه يادگیری (درونی کردن دانش)،
کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش) ،توزيع و انتقال دانش ،مهارتهايی را کسب میکنند (رفوآ و
همکاران.)1352 ،
مديريت دانش را میتوان فرايند خلق ،انتشار و بکارگیری دانش به منظور دستیابی به اهداف
سازمانی تعريف نمود (اخوان و باقری .)1325 ،با وجود نو بودن مفهوم مديريت دانش ،تعاريف
متعددی از آن ارائه شده است .برخی از اين تعاريف ،معطوف به ساختار مديريت دانش بوده و
برخی ديگر به ماهیت و کارکرد آن میپردازد (سنجقی وهمکاران.)1357 ،
به اشتراكگذاری يا انتقال دانش ،ابزاری برای کارکنان به منظور تبادل و مباحثه دانش يا گروههای
داخلی يا خارجی است و از انواع راههای مجاری (مثل بحث و گفتگو ،کنفرانس ،شبکههای رسمی
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مبانی نظري و پیشینه تحقیق

و غیررسمی ،بهترين شیوهی عملی و پايگاه داده) ،انجام میشود و هدف آن گسترش ارزش
سودمندی آن در روند تغییر داخلی دانش و ايجاد دانش ترکیبی میباشد (مدهوشی و جباری،
 .)1352تسهیم دانش به اندازهای اهمیت دارد که گفته میشود موفقیت مديريت دانش به تسهیم
دانش بستگی دارد (مرزوقی و همکاران .)1353 ،مساله اشتراك دانش از ديدگاه تئوری اقتصادی
نیز درخور تامل است .مطابق اين ديدگاه کمبود دانش و نه آشکار و ضمنی بودن آن ،ارزش
اقتصادی آن را مشخص میکند .درحقیقت اگر افراد بتوانند در سازمان مالکیت دانشی را که کمیاب
و مهم است در اختیار داشته باشند ،منافع بسیاری از سازمان کسب خواهند کرد .اگر آنها دانش
کمیاب خود را به اشتراك بگذارند ،مزيت آن دانش از بین خواهد رفت و منافع آنها به خطر
خواهد افتاد .حال اين سوال مطرح میشود که چرا افراد بايستی دانش ويژه خود را با ديگران به
اشتراك بگذارند (ابیلی و همکاران.)1357 ،
مدلهاي اشتراكگذاري دانش

با توجه به ادبیات نظری تحقیق ،مدلهای متنوعی بسته به نوع تحقیقات وپژوهشهای
انجام شده مورد بررسی قرار گرفته که در اينجا به برخی از آنها اشاره میشود:
 مدل انتشار مدیریت دانشاين مدل ،طرح جامعی از انتشار سیستم مديريت دانش است که توسط محمد قدوس()2772
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پیشنهاد شده است .اين مدل حاصل اطالعات استخراج شده از شش شرکت بزرگ در استرالیا و
امريکای شمالی میباشد ،و بر اساس اظهار نظرهای افراد کلیدی که در اجرای نظام مديريت دانش
در اين سازمانها مشارکت داشتند ،ترسیم شده است .اين مدل دارای  12فاکتور اصلی و فرعی
و 22متغیر است .بر اساس اين مدل چهار متغیر برای انتشار نظام مديريت دانش دارای اهمیت
بیشتری هستند ،و از جانب همه افراد شرکتکننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته است .اين
چهار متغیر عبارتند از فرهنگ سازمانی ،پشتیبانی و حمايت مديران عالی ،سودمندی برای افراد و
رويای نظام مديريت دانش .اگر چه ممکن است آزمون و پیادهسازی کامل مدل ،کار دشواری باشد
اما میتوان بخشهايی از مدل را به صورت مجزا مورد آزمون و پیادهسازی قرار داد .اين مدل
مراحل انتشار نظام مديريت دانش را از آغاز تا استفاده پايدار همراه با جزئیات نشان میدهد
(عباسی.)12: 1322 ،
 مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگويگ ( )1553مدل مديريت دانش خود را به اصل زير نزديک کرد :دانش زمانی مفید و ارزشمند
خواهد شد که سازماندهی شود .اين سازماندهی بايد با توجه به نوع بکارگیری آن متفاوت باشد،
با استفاده از مسیرهای چندگانه ورودی ،قابل دسترس و بازيابی باشد .ابعاد قابل بررسی در مدل
مديريت دانش ويگ عبارتند از )1 :کامل بودن )2 ،پیوند داشتن  )3تناسب  )2چشم انداز و هدف
(قلیچ خانی.)53: 1325 ،
 مدل مدیریت دانش/حافظه سازماني /یادگیری سازمانيبسیاری از کارشناسان ،مديريت دانش را شکلی از سیستم اطالعاتی در نظر می گیرند .اگر چه
سیستم اطالعاتی يک جزء مهم درمديريت دانش است ،مديريت دانش به عنوان يک ابزار تغییر و
تبديل بايد حمايت مديريتی و فرهنگی سازمان را نیز به همراه داشته باشد .درسال  2772جنکس و
اولفمن اظهار کردند ،درك بهتر مديريت دانش با ترکیب يادگیری سازمانی و حافظه سازمانی
حاصل میشود؛ اين سه حوزه با هم ارتباط دارند که در اثر بخشی سازمان موثر واقع
میگردد(اخوان ،جودی.)37 : 1351 ،
-

مدل دانش شناسی سازمانی وان کروگ و روس ()1552

درسال  ،1552وان کروگ ،روس و کلین ماهیت آسیبپذير مديريت دانش در سازمانها را بر
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اساس مدلهای ذهنی افراد ،ارتباطات سازمانی ،ساختار سازمانی ،روابط بین افراد و مديريت منابع
انسانی مطالعه کردند .اين پنج عامل میتوانند موانع مديريت موفق دانش سازمانی برای نوآوری،

عوامل و شاخصهاي موثر بر اشتراكگذاري دانش

با توجه به مرور ادبیات مربوط به اشتراكگذاری دانش در سازمانهای مختلف ،عوامل کلیدی
موثر براشتراكگذاری دانش احصاء گرديدند .اين عوامل عبارتند از عامل فردی ،سازمانی ،مديريتی
و فناوری که در ادبیات نظری به نوعی به آنها اشاره شده است .دراين تحقیق اين عوامل و
شاخصها با شاخصهای احصاءشده در خزانهداری کل کشور مورد آزمون قرار میگیرند.
-6فردی
عوامل فردی به طرق مختلف بر اشتراك گذاری دانش تأثیرگذار است.خصوصیات
فرستنده و گیرنده عامل تعیین کنندهای در اثربخشی اشتراكگذاری دانش است ،زيرا آنها بايد
عمالً اشتیاق و توانايی الزم را برای تسهیم و پذيرش دانش داشته باشند .اشتراكگذاری دانش

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

مزيت رقابتی و ساير اهداف سازمانی شوند (قلیچخانی.)50 :1325 ،

فرايندی است که افراد از طريق آن دانش ضمنی و آشکار خود را متقابالً مبادله کرده و به طور
مشترك دانش جديدی خلق میکنند .اين فرايند تحت تأثیر عوامل بسیاری است .هیند و پففرس
عوامل فردی پیش روی اشتراكگذاری دانش را به دو دسته شناختی و انگیزشی تقسیم میکنند.
عامل شناختی با توانايی فرد در اشتراكگذاری دانش ارتباط دارد و از طرفی عامل انگیزشی به
اشتیاق افراد نسبت به اشتراكگذاری دانش مربوط میشود (پورسراجیان و همکاران.) 1352 ،
 -6سازماني
تغییرات گسترده وسريع درمحیط سازمانها و افزايش رقبا و پیچیدگی محیطی موجب به
وجود آمدن تغییراتی درساختار سازمانها شده است؛ ازجمله اين تغییرات میتوان به کاهش
تمرکز ،استفاده از ساختارهای سازمانی منعطفتر و استفاده از فناوریهای ارتباطی اشاره کرد.
ساختارسازمانی حامی مديريت دانش به عقیده بسیاری از محققان بايد ساختاری با ويژگیهای
کامال منعطف باشد .مديريت دانش بیشتر بر فرايندهای انجام عملیات در سازمانها تاثیر میگذارد.
از آنجا که مديريت دانش بر پايه جمع آوری ،طبقهبندی و تسهیم دانش استوار است ،بنابراين
ساختاری که ازفرآيندهای مشارکتی بیشتر حمايت کند ،برای کارايی مديريت دانش مناسبتر است
(ماير.)132:2770 ،
همان گونه که اشاره شد ،فرايندهای مديريت دانش باعث به وجود آمدن تغییرات زيادی در
سازمان میشوند .بخشی از اين تغییرات درساختار سازمانی به وقوع می پیوندد .به عبارتی ،سوالی
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که در اينجا مطرح میشود اين است که ساختار سازمان بايد چه ويژگیهايی داشته باشد تا بتواند
به اجرای يک سیستم مديريت دانش کمک کند؟ در دسترس بودن اطالعات ،تشکیل تیمهای کاری
و علمی و ايجاد جريان ارتباطات دوسويه و آزاد از جمله ويژگیهای ساختار سازمانی حامی
مديريت دانش تلقی میشود (زراگا1555 ،؛ شريف الدين و همکاران.)2772 ،
 -9مدیریتي
در زمینه پذيرش مديريت دانش در سازمانها توسط کارکنان و نیازمندیهای آن ،در مدل
نیازمندیهای پذيرش مديريت دانش به دو عامل اساسی اشاره میکند که عبارتند از قابلیت
دسترسی به سیستم و حمايت مديريت (کوکس .)2773 ،فرايندهای مديريت دانش باعث به وجود
آمدن تغییرات زيادی در سازمان میشود و ايجاد اين تغییرات در سازمانها نیازمند موافقت و
همراهی مديريت عالی سازمان با آن تغییرات است .در ادبیات مديريت دانش در زمینه نقش
مديران عالی در عملکرد صحیح و موفقیت مديريت دانش ،مولفههای مهمی در سازمانها شناخته
شده است :فراهمکننده بینش ،فراهمکننده اطالعات ،مشاور بودن ،رهبری ،سرپرستی ،مربی بودن،
حمايت کننده (جوريجر ،) 2773 ،سرمشق بودن ،اتخاذ خطمشیهای مناسب ،تعهد ،درك و
بازخوردهنده (قربانیزاده و همکاران .)2:1357 ،به زعم ماير مهم است که مديريت عالی اهداف
استراتژيک دانشی را تعیین کند ،بودجه الزم را تخصیص دهد وخود را به عنوان سرمشق مناسبی از
تغییر رفتار برای اداره دانش در سازمان معرفی نمايد (ماير .)132 :2770 ،اين رهبری است که تمام
فرايندهای مرتبط با اشتراك دانش را هدايت و راهبری میکند .اين کار از راههای زير صورت
میگیرد :اول اينکه رهبران به فرآيند "يادگیری از طريق تجربه شخصی" کارکنان کمک میکنند؛
دوم اينکه رهبران و مديران کارکنان را به انتقال دادن دانش خود و نیز تولید دانش جديد ترغیب
میکنند؛ نکته آخر اينکه مديران فرايند تصمیمگیری را ،که نتیجه اشتراك موثر دانش محسوب
میشود ،کنترل میکنند (سبا و همکاران .)1351 ،اگر ديدگاه مدير به مديريت دانش به عنوان يک
دستاورد جديد و پرهزينه و اثبات نشده باشد ،حتی اگر با بهترين تجهیزات يک سامانه مديريت
دانش در آن سازمان پیاده سازی شود ،کارايی الزم را نخواهد داشت (بیتز.)17 :2772 ،
 ) 4فناوری
تقريبا تمام محققانی که عوامل موثر بر موفقیت مديريت دانش را مورد بررسی قرار دادهاند
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به نقش فناوری اطالعات به عنوان عوامل مهم تاثیرگذار بر مديريت دانش اشاره کردهاند (چون و
همکاران 2772؛ اخوان و همکاران 2772 ،؛ وونگ2772 ،؛ منوريان 2717 ،و رودز و همکاران،

مديريت دانش وجود دارد که در يک سوی پیوستار افراد قرار دارند که استفادهکنندگان از دانشاند
و در سوی ديگر کیفیت و ساختار فناوری اطالعات است که در يک سازمان نهادينه شده است
(زعیم و تاتوغلو .)2770 ،ازطرف ديگر ايجاد زيربنای مناسب جهت بکارگیری فناوری ارتباطات و
اطالعات میتواند در موفقیت پیادهسازی مديريت دانش در سازمان تاثیر گذار باشد (قربانیزاده و
همکاران.)11:1357 ،
پیشینه و سابقه پژوهش

مقاالت داخلی ،خارجی ،کتب و نشريات و ساير روشهای پیشینهشناسی مورد مطالعه
قرار گرفت .چند نمونه از مقاالت مربوطه در پیشینه اين تحقیق لحاظ گرديده است.
عنوان
بررسی عوامل
سازمانی موثر بر
اشتراك دانش از
ديدگاه اعضاء هیات
علمی

نویسنده
 /سال

نتیجه
در مقايسه میزان رابطه بین مولفه های عوامل سازمانی با اشتراك دانش درون سازمانی

نعمتی

مشاهده شد که فرهنگ سازمانی رابطه قوی تری نسبت به مولفه های ديگر با

انارکی،

اشتراك دانش درون سازمانی دارد .باتوجه به نقش و اهمیت عوامل سازمانی در

نوشینفرد

سازمانهای آموزشی وپژوهشی توصیه میشود .در استقرار مديريت دانش به شکل

1353

عام و اشتراك دانش به شکل خاص به ابعاد مختلف اين عوامل درسازمانها توجه
همهجانبهای صورت گیرد.

بررسی وضعیت و

با نگاهی خاص میتوان اين نکته را از نتايج پژوهش حاضر دريافت که اين الگو با

بسترهای به

فعالیتهای انجام شده در کتابخانهها در راستای مديريت و به اشتراكگذاری دانش

اشتراكگذاری دانش
در کتابخانههای آستان
قدس رضوی در
انطباق با الگوی

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

 .)2772با جمعبندی اين بخش از ادبیات موضوع میتوان گفت که دو عنصر اساسی در پیوستار

خاتمیانفر،
پريرخ
1322

مناسبت داشته و اين قبیل سازمانها نیز میتوانند از اين مدل برای شناسايی وضعیت
اشتراك دانش ،به خصوص بسترهای موجود و میزان بهرهگیری از آنها و نیز ايجاد
اين بسترها و شرايط ،استفاده کنند.

(نانوکا و تاکه اوچی)
خلیلی

در مدلهای ارائه شده ،تعیین بیشترين میزان پذيرش دانشجو در قالب تابع هدف و

راهکاری برای

عراقی،

محدوديتهای مدل مورد نظر قرار گرفت .با توجه به اينکه اين محدوديتها قابل

تخصیص بهینه منابع

سوری

تفکیک بودند و نیز برای کوچک کردن مدل آن را به دو مدل اول ودوم تجزيه

1327

کرديم .با حل اين مدلها ،جوابهای بهینه برای پذيرش دانشجو به دست آمد

تاثیر درآمدهای نفتی

بکی

نتايج نشان میدهد که تنها يک بردار همگرايی بلند مدت بین متغیرهای مدل

بر تخصیص منابع در

حسکوئی

وجوددارد .معناداری ضريب درآمدهای نفتی در مدل نشان میدهد که دراقتصاد ايران
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اقتصاد ايران (با

1322

استفاده از تحلیل

میسازند .با رشد درآمدهای نفتی تقاضای کل اقتصاد نیز افزايش می يابد.

همگرايی)
سازوکار و الگوی

دراين مقاله ،ابتدا کارايی و برابری آموزشی در کشورمان ارزيابی و سپس ويژگیهای

مطلوب تخصیص

يک سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع برای آموزش و پرورش در

منابع مالی برای

نادری

چارچوب يک الگوی مفهومی منسجم بررسی و مراحل اجرايی والگوريتم مناسب

آموزش و پرورش:

1325

بحث و تبیین شده است .دريافتیم که آموزش و پرورش ايران با مسائل ومشکالت

مبانی ،الزامات ،عناصر

بسیار زيادی روبروست که دريافت و تامین اعتبار بودجه ای میتواند به عنوان يک

و الگوريتم

اهرم مناسب بودجه ای پاره ای از مشکالت را حل نمايد.
بودجه ريزی در ايران طی سالهای اخیر تغییرات زيادی کرده و سعی شده است تا

مروری بر مشکالت
و نارسايیهای
بودجهريزی در ايران

رمضانی
1322

بودجه با سرفصلهای جديد تهیه وتنظیم شود .مع الوصف بايد توجه داشت اصالح
نظام بودجه ريزی در ايران تنها در اصالح طبقه بندی سند بودجه خالصه نمیشودو
افزون بر آن برای افزايش کارايی و اثربخشی در بودجه میبايست اصالحات اساسی
صورت گیرد.

مقايسته تطبیقی
الگوی مصرف منابع
ايران با کشورهای
سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه

امینی،
فرهادی
کیا
1325

بررسی نحوه

نتايج سطح بهرهوری و نرخ پايین آن در کشور نشان میدهد که شکاف بهرهوری
بیشتر شده و ادامه اين روند نه تنها ايران را در افق چشم انداز به کشور توسعهيافته
تبديل نمیکند ،بلکه فاصله آن را با اين کشورها زيادتر میکند .برای رسیدن به سطح
فعلی متوسط بهرهوری در کشورهای توسعهيافته درافق چشم انداز بايد بهرهوری
ساالنه  2درصد افزايش يابد.
طبق گزارش عملکرد بودجه ،اعتبارات مصوب نتوانستند اهداف تعیین شده را تحقق

تخصیص اعتبارات

نمازی،

بخشند .درتمام اهداف مازاد يا کسری بودجه وجود داشت .اصوال تعیین بخشی از

بودجه با استفاده از

کمالی

بودجه به عنوان اعتبار توزيع نشده به اين شرط که هر بخش يا فعالیتی با کمبود

مدل برنامه ريزی

1321

بودجه مواجه شد از آن وجوه استفاده کند ،با بهینهسازی در بودجه و بودجهريزی

آرمانی
بکارگیری سیستم
هزينه يابی بر مبنای
فعالیت در بودجه-
ريزی عملیاتی
شرکتهای دولتی
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شوکهای نفتی تخصیص منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی را دستخوش تحول

مغايرت دارد.
هاشمی،
پورامین
زاده
1325

بکارگیری بودجهريزی عملیاتی با روش هزينهيابی بر مبنای فعالیت درسازمان می-
تواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری درخصوص تخصیص منابع ايجاد نمايد و به
عنوان اقدامی اصالحی برای ايجاد پیوند عمیق و فنی میان بودجه و بهبود عملکرد
سازمان به حساب آيد ،چرا که مستقیمترين پیوند را بین اطالعات عملکرد و افزايش
کارايی و کیفیت خدمات برقرار میسازد.

عوامل تعیینکننده

توکلی،

بین تمامی متغیرهای مورد بررسی شامل روابط متقابل مورد انتظار ،درك از کارآمدی

تمايل به اشتراك

ملکیان،

خود ،پاداشهای بیرونی مورد انتظار ،جو سازمانی و نگرش نسبت به اشتراك دانش

دانش و رفتار اشتراك

نوربخش

با تمايل به اشتراك دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین تمايل به

اطالعاتی و ارتباطی و به اشتراكگذاری دانش در سطح اطمینان  55درصد رابطه
وجود دارد.
پژوهشگران و دانشگاهیان بايد توجه بیشتری به ماهیت دادهها وخصیصههای آن و

نظريه برخاسته از
دادهکاوی کیفی در به

مدهوشی،

اشتراكگذاری دانش

جباری

و طراحی مقیاس

1352

بومی آن

رويکردها و استراتژیهای دادهمحور مبذول کنند ،چرا که هدايت و مديريت
تحوالت اجتماعی و مشارکت در برنامههای مداخلهای آموزشی و مهندسی رفتاری و
اجتماعی بدون تولید ،کاوش ،استخراج و بهرهمندی از شواهد دادهها و برگردان آن به
دانش سودمند و در نهايت تفهیم منطق و عقالنیت در جامعه ممکن نیست.

مدل مفهومی تحقیق

با توجه به ادبیات پژوهش و فرضیه های تحقیق  2عامل اصلی به عنوان شاخصهای متغیر

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

دانش

1351

اشتراك دانش و به اشتراكگذاری دانش و نیز بین سطح بکارگیری فناوری

مستقل (عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامل فناوری وعوامل مديريتی) مطرح شدهاند .اين عوامل
موجب ارتقاء عملکرد دريافتها و پرداختهای خزانه ،ارتقاء عملکرد تمرکز و تلفیق حسابها،
ارتقاء عملکرد حساب اموال دولتی ،ارتقاء نظارت ذيحسابان ،ارتقاء عملکرد نظارت بر بودجه و
ارتقاء ساير تکالیف و مسئولیتها) و در نهايت موجب ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور
میگردند.
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اشتراك گذاري
دانش

ارتقاء عملکرد
خزانه داري کل
کشور

روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر به روش کمی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است ،چرا که بر
اساس متغیرهای پژوهش مدل جديدی پیشنهاد میشود و به لحاظ روش در زمره تحقیقات
پیمايشی و توصیفی_همبستگی است که به روش پرسشنامهای که يکی از متداولترين روشهای
گردآوری اطالعات میدانی است و امر گردآوری اطالعات را در سطح وسیع امکانپذير میسازد
صورت گرفته است .در اين تحقیق از پرسشنامه در مقیاس لیکرت به منظور تايید متغیرهای
شناسايی شده استفاده شده است .باتوجه به بررسی و جستجو در سايتهای اينترنتی (فارسی و
انگلیسی) پرسشنامه استاندارد در ارتباط با موضوع تحقیق به دست نیامد .بنابراين برای جمع آوری
اطالعات از يک پرسشنامه  23سوالی  2گزينهای برمبنای درجهبندی لیکرت استفاده شده است.
علت استفاده از مقیاس فاصلهای لیکرت اين است که چنانچه برای پاسخدهندگان امکان جواب
دادن به صورت بلی يا خیر میسر نباشد ،درجواب دادن انعطاف بیشتری داشته باشند که در نهايت
اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه وتحلیل قرار گرفته است.
جامعه آماری اين تحقیق 227نفر؛شامل کلیه معاونین ،مديران ،کارشناسان ،حسابرسان ،حسابداران
و کارکنان فنی ،معاونین ذيحساب ،ذيحسابان و مديران کل امور مالی وزارت امور اقتصادی و
33

دارايی میباشد.

در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار  ،SPSSآلفای کرونباخ محاسبه گرديده استت .پتس از
جمعآوری نمونه مقدماتی ( 21عدد پرسشنامه) ،پايتايی بتا استتفاده از آلفتای کرونبتاخ بترای کتل
پرسشنامه و سواالت آن محاسبه گرديد که نتايج حاصل در جدول زير آورده شده است.
جدول  :آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
ابعاد پرسشنامه

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

کل پرسشنامه

22

7/202

با توجه به جدول فوق مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشتنامه برابتر بتا  7/202استت کته چتون
بیشتر از  7/0است ،پايايی کل پرسشنامه در حد مطلوبی قرار دارد .در ادامه آلفای کرونبتاخ ستوال-
های پرسشنامه محاسبه میشوند .برای شناسايی و حذف سوالها به گونهای عمل متیشتود کته بتا

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

حذف هر سوال و محاسبه پايايی پرسشنامه ،تاثیر هر سوال در پايايی پرسشنامه بررسی میشود .در
جدول زير نتايج تاثیر هر سوال بر پايايی کل پرسشنامه محاسبه شده است.
:آ
سواالت پرسشنامه

بخ

ال

الفای کرونباخ پرسشنامه بعد از حذف هر
سوال

همبستگي هر سوال با کل پرسشنامه

سوال 1

7/202

7/232

سوال 2

7/220

7/222

سوال 3

7/202

-7/712

سوال 2

7/222

7/232

سوال 2

7/225

7/2

سوال 2

7/202

7/252

سوال 0

7/203

7/322

سوال 2

7/201

7/322

سوال 5

7/222

7/225

سوال 17

7/202

7/323

سوال 11

7/222

7/222
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سوال 12

7/222

7/222

سوال 13

7/221

7/225

سوال 12

7/225

7/012

سوال 12

7/220

7/252

سوال 12

7/20

7/32

سوال 10

7/222

7/210

سوال 12

7/222

7/22

سوال 15

7/222

7/212

سوال 27

7/223

7/22

سوال 21

7/223

7/223

سوال 22

7/222

7/220

سوال 23

7/222

7/205

سوال 22

7/223

7/220

نتايج محاسبه پايايی نشان میدهد که چنانچه سوال  3حذف شود ،پايايی کل پرسشنامه افتزايش
میيابد .همچنین اين سوال با کل پرسشنامه همبستگی منفی دارد بنابراين با حتذف آن پايتايی کتل
پرسشنامه بهبود میيابد .پس از حذف سوال  ،3پايايی کل پرسشنامه  7/202به دست آمد که چتون
از  7/0بیشتر است ،پس پايايی پرسشنامه در حد مطلوبی قرار دارد.
جدول :آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بعد از حذف سوال 3
ابعاد پرسشنامه

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

کل پرسشنامه

23

7/202

با توجه به جدول فوق مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشتنامه برابتر بتا  7/202استت کته چتون
بیشتر از  7/0است ،پايايی کل پرسشنامه بعد از حذف سوال  3افزايش يافته است.
انتخاب روش آماري

33

برای تعیین تاثیر اشتراكگذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور از  2عامل در
قالب سوالهای پرسشنامه استفاده شده است .از پاسخدهندگان خواسته شده است میزان موافقت

زياد= )2مشخص کنند.
روش استنباط اين مطلب که از نظر پاسخ دهندگان کدام يک از مولفههای اشتراكگذاری
دانش (فردی ،سازمانی ،فناوری و مديريتی) بر ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور تاثیر میگذارد
به اين صورت است که میبايست حداقل بیش از  27درصد پاسخگويان معتقد باشند که آن
مولفه بر ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور تاثیرگذار بوده است .بنابراين چنانچه اکثريت افراد به
گزينههای زياد و خیلی زياد پاسخ دهند آن مولفه به عنوان عامل موثر بر ارتقاء عملکرد خزانهداری
کل کشور شناخته میشود و فرضیه مورد نظر تايید میشود .از آنجايی که طیف گزينههای
پرسشنامه رتبهای (يا کیفی) است ،از آزمون دوجملهای برای بررسی فرضیات فرعی استفاده
میشود.
آزمون دوجملهای برای طیفهای دوسطحی استفاده میشود که برای تبديل طیف لیکرت به

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

خود را نسبت به هر کدام از گويههای پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت (خیلی کم= 1تا خیلی

طیف دوسطحی به اين صورت عمل میشود که گزينههای «خیلی کم ،کم و متوسط» به عنوان
سطح اول و گزينههای «زياد وخیلی زياد» به عنوان سطح دوم در نظر گرفته میشوند .چنانجه بیش
از  27درصد افراد به سطح دوم پاسخ داده باشند تاثیرگذاری آن متغیر مورد پذيرش قرار میگیرد و
فرضیه مورد نظر تايید میشود .به منظور بررسی فرضیه اصلی از آزمون  tيک نمونهای استفاده
میشود .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در رابطه زير آمده است.

) NZ 2  p (1  p
N  2  Z 2 pq

n

در اين رابطه  pبرابر است با نسبت موفقیت در جامعه که چون مقدار آن در اختیار نیست آن را
برابر با  7/2قرار میدهیم .سطح اطمینان برابر با  1-α=0.95است و مقدار آماره  Zα/2با توجه به
جدول نرمال استاندارد برابر با  1/52است .مقدار خطای قابل قبول  7/72در نظر گرفته میشود.
حجم جامعه آماری 227نفر میباشد که ازطريق رابطه کوکران حجم نمونه 127نفر به دست میآيد.
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تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی دادهها

در اين پژوهش 127پرسشنامه مورد ارزيابی قرار گرفتند .همان گونه که درجدول ( )1قابل
مشاهده است  02/0درصد از پاسخگويان مرد و  22/3درصد از آنان را زنان تشکیل دادهاند.
همچنین همه پاسخگويان در رشتههای مديريت و حسابداری و از نظر سطح تحصیالت ،اکثر
پاسخگويان دارای مدرك لیسانس و فوقلیسانس بودند .افزون بر اين ،از نظر سابقه خدمت ،اکثر
پاسخگويان بین  17تا  37سال سابقه داشتند .بخش اعظم پاسخگويان ( 02درصد) در پست
سازمانی ذيحساب /مديرکل /معاون در جمع آوری دادههای پژوهش شرکت داشتهاند.
جدول  -3تحلیل توصیفی ويژگی های فردی پاسخگويان
متغیر
جنسیت

عنوان پست سازمانی

رشته تحصیلی

سطح تحصیالت

سابقه خدمت

33

سطوح

فراواني

درصد

مرد

172

02/0

زن

32

22/3

کارشناس

22

27

ذيحساب/مديرکل/معاون

171

02/1

ساير

11

0/5

حسابداری

22

27/0

مديريت

22

35/3

اقتصاد

7

7

ساير

7

7

ديپلم

1

7/0

لیسانس

22

32/5

فوق لیسانس

52

22/0

دکتری

1

7/0

کمتر از  17سال

1

7/0

 27-17سال

20

27/0

 37-27سال

02

22/5

37سال به باال

2

2/0

میانگین اهمیت متغیرها را نظر پاسخ دهندگان نشان میدهد و شاخص انحراف استاندارد پراکندگی
پاسخها را نشان میدهد .هرچه پراکندگی در يک متغیر کمتر باشد نشان میدهد که پاسخ دهندگان
در مورد آن متغیر اتفاق نظر بیشتری دارند.

عوامل مدیریتي

عوامل فناوری

عوامل سازماني

عوامل فردی

عوامل

جدول  -2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

کمترين

بیشترين

معیار

نمره

نمره

تاثیر براصالح ساختار دريافتها وپرداختهای خزانه

3/253

7/552

1

2

تاثیر بر اصالح سیستم حسابداری دولتی

3/212

1/702

1

2

تاثیر بر شفاف سازی اموال دولت

3/070

7/553

1

2

3/2

1/722

1

2

تاثیر بر مديريت جريانهای مالی کشور

2/105

7/535

7

2

تاثیر بر اصالح ساختار دريافتها و پرداختهای خزانه

2/122

7/072

2

2

تاثیر براصالح سیستم حسابداری دولتی

2/212

7/022

7

2

تاثیر بر شفاف سازی اموال دولت

2/153

7/022

2

2

تاثیر بر ارتقاء نظام نظارت مالی

2/12

7/022

2

2

تاثیر بر مديريت جريانهای مالی کشور

2/253

7/003

7

2

تاثیر براصالح ساختار دريافتها و پرداختهای خزانه

2/325

7/002

2

2

تاثیر بر اصالح سیستم حسابداری دولتی

2/101

7/035

2

2

تاثیر بر شفاف سازی اموال دولت

2/212

7/250

2

2

تاثیر بر ارتقاء نظام نظارت مالی

2/212

7/070

2

2

تاثیر بر مديريت جريانهای مالی کشور

2/222

7/220

3

2

تاثیر بر اصالح ساختار دريافتها و پرداختهای خزانه

2/22

7/225

2

2

تاثیر بر اصالح سیستم حسابداری دولتی

2/222

7/252

2

2

تاثیر بر شفاف سازی اموال دولت

2/223

7/252

2

2

2/2

7/021

2

2

3/253

7/552

1

2

گويهها

تاثیر بر ارتقاء نظام نظارت مالی

تاثیر بر ارتقاء نظام نظارت مالی
تاثیر بر مديريت جريانهای مالی کشور

میانگین

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

درجدول فوق شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه شده است .شاخص
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بررسی فرضیات فرعی پژوهش

نتايج آزمون دوجملهای در بررسی عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامتل فنتاوری و عوامتل
مديريتی نشان میدهد که نسبت افرادی که به گزينه های موافقم و کامال موافقم پاستخ دادهانتد در
سطح اطمینان  52درصد از مقدار آزمون شده( )7/2بیشتر است (اين تفاوت معنادار استت -ستطح
معناداری کمتر از  7/72است) به عبارت ديگر اکثريت افراد معتقدند عوامل فوق بر ارتقاء عملکترد
خزانهداری کل کشور تاثیر معنادار دارد .بنابراين فرضیه فرعی اول ،فرضیه فرعی دوم ،فرضیه فرعی
سوم و فرضیه فرعی چهارم مورد تايید قرار میگیرد.
بررسی فرضیه اصلی

برای تحلیل فرضیه اصلی از آزمون  tيکنمونهای استفاده میشود که نتايج حاصل از بررسی
فرضیه اصلی در جدول زير آمده است.
جدول :آزمون  tيک نمونه ای(بررسی فرضیه اصلی)
میانگین

آماره t

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

عوامل فردی

3/222

5/772

7/771

7/222

عوامل سازماني

2/122

22/222

7/771

1/122

فرضیه اصلی

عوامل فناوری

2/222

22/225

7/771

1/222

تايید میشود

عوامل مدیریتي

2/225

23/222

7/771

1/225

نتیجه فرضیه

نتايج آزمون  tيکنمونهای نشان میدهد که چهار عامل اشتتراكگتذاری دانتش (فتردی ،ستازمانی،
فناوری و مديريتی) در سطح اطمینان  52درصد از حتد متوستط تفتاوت معنتاداری دارد (آمتاره t
بیشتر از  1/52است) با توجه به اينکه مقدار تفاوت با میانگین برای هر چهتار عامتل مثبتت استت
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که چهار عامل اشتراكگذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانهداری کتل
کشور تاثیر معناداری دارد که بنابراين فرضیه اصلی پژوهش مورد تايید قرار می گیرد .عامل«عوامل
مديريتی» با میانگین  2/225به عنوان تاثیرگذارترين عامل و عاملهای « عوامل فناوری » « ،عوامتل
سازمانی » و « عوامل فردی » به ترتیب با میانگینهای  2/122 ،2/222و  3/222در رتبههای دوم تا
چهارم قرار گرفتند.
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دراين مقاله ،اشتراكگذاری دانش در خزانهداری کل کشور مورد بررسی قرار گرفت ،اين
مطالعه نشان داد که اشتراكگذاری دانش موجب ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور میگردد.
عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامل فناوری و عوامل مديريتی عواملی هستند که زنجیرهای از
ارتباطات و تعامالت سازمانی را شکل میدهند تا اين شکل بتواند با اشتراكگذاری دانش تاثیر
الزم را در اصالح ساختار دريافتها و پرداختهای خزانه ،اصالح سیستم حسابداری دولتی،
شفافسازی اموال دولت ،ارتقاء نظام نظارت مالی و مديريت جريانهای مالی داشته باشد .جايگاه
خاص خزانهداری کل کشور به جهت امکان تاثیرگذاری و الگوسازی برای ساير دستگاههای
اجرايی ،اهمیت اين مطالعه را اضافه مینمايد .با توجه به بررسی ابعاد و شاخصهای
اشتراكگذاری دانش ،الزم است به شاخصهای احصاء شده و مورد آزمون قرار گرفته اين تحقیق
توجه نمود ،زيرا اين موضوع در بازآموزی کارکنان ،پذيرش و استخدام کارکنان جديد و نحوه

بررسی تاثیر اشتراك گذاری دانش بر ارتقاء عملکرد خزانه داری کل کشور

نتیجهگیري

تعامل کارکنان و سازمان موثر و کارساز است .دراين تحقیق شاخصهای اشتراكگذاری دانش
(عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامل فناوری و عوامل مديريتی) به عنوان متغیر مستقل و
شاخصهای ارتقاء عملکرد خزانهداری کل کشور (اصالح ساختار دريافتها و پرداختهای
خزانه ،اصالح سیستم حسابداری دولتی ،شفافسازی اموال دولت ،ارتقاء نظام نظارت مالی و
مديريت جريانهای مالی کشور) به عنوان (متغیر وابسته) مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار
گرفت و در نهايت تمام فرضیههای تحقیق مورد تايید قرار گرفته است.
پیشنهادها
 -1آموزش مديران جهت آشنا نمودن آنان به اهمیت و نقش اشتراكگذاری دانش
 -2تهیه و تنظیم راهبردهای مرتبط با مديريت دانش جهت وجود يک نقشه راه برای اجراء و
نهادينه کردن آن
 -3توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات از منظر ايجاد زيرساختها و آموزش کاربران
 -2تحقیق الزم درخصوص رابطه بودجه برنامه ای دستگاههای اجرايی و امکان اشتراكگذاری
دانش صورت گیرد.
 -2عدم توجه به خروجی و عملکرد سازمانهای دولتی نسبت به اعتبارات دريافتی مورد
تحقیق قرار گیرد.
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 -2تاثیر عوامل برون سازمانی بر محیط سازمان و تاثیر بر فعالیتها و خطمشیهای سازمان
مورد توجه و تحقیق قرار گیرد.
 -0نحوه انتخاب و انتصاب مديران و نقش اين موضوع بر امکان اشتراكگذاری دانش مورد
توجه و تحقیق قرار گیرد.
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