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theoretical research and its method is 

Abstract 

The purpose of this study is to design a model for establishing knowledge management 

in the General Registry Office of Bushehr Province. This research is a kind of 

theoretical research and its method is mixed with a sequential-exploratory approach 

according to the objectives of the research. The research method in the qualitative part 

was grounded theory. Both library and field methods were used to collect qualitative 

information. The required data were collected by semi-in-depth interview technique. 

To validate the results, the method of reliability, reliability and verification and to 

increase trust, two coders were used. The statistical population in this section consisted 

of all experts and specialists as well as experts and managers of the General Registry 

Office of Bushehr Province. Using purposive sampling method, 32 people were 

selected and the information required for the research was collected. Fluid, selective 

and selective services were used to analyze the data. The statistical population of the 

study in this section was all managers and experts in different fields of the General 

Registry Office of Bushehr Province, 92 people. Due to the limited research 

population, using the census sampling method, all employees and managers as a 

sample. Statistics of this section were selected. To analyze the data using the methods 

of The results showed that six components: staff, managers, laws and regulations, 

organizational structure, organizational culture and facilities and costs, are effective as 

components of the implementation of knowledge management system in the General 

Registry Office of Bushehr Province. 

Keywords: knowledge management, Bushehr province registry, grounded theory, 

organizational structure 
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 195-213،صص1401آبان،  هشتم،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه 

 استان بوشهر طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال 
 1ناصر باغبان

 2حسین افالکی فرد 

 3حمیدرضا معتمد

 4مهرداد همراهی

 چکیده 

هدف این تحقیق طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می 

ویکرد  با توجه به اهداف پژوهش، آمیخته با راین پژوهش از نوع تحقیقات نظری و روش آن  اشد.  ب

ای و  از دو روش کتابخانهباشد. روش تحقیق در بخش کیفی گراندد تئوری بود.  اکتشافی می-متوالی

نیمه دادهمیدانی جهت گردآوری اطالعات کیفی استفاده شد.   با تکنیک مصاحبه  نیاز  های مورد 

-تأیید  وپذیری  از روش  قابلیت باورپذیری، اطمینان  باریابی نتایجعتامیق گردآوری گردید. جهت  ع

شد.  و    ذیری پ استفاده  کدگذار  دو  از  اعتماد،  افزایش  کلیه  برای  را  بخش  این  در  آماری  جامعه 

بوشهر  استان  احوال  ثبت  کل  اداره  مدیران  و  صاحبنظران  همچنین  و  متخصصان  و  کارشناسان 

نفر انتخاب و اطالعات مورد   32گیری هدفمند، تعداد دادند که با استفاده از روش نمونهتشکیل می

ها استفاده  های باز، محوری و گزینشی جهت تحلیل داده. از کدگذاریآوری گردیدجمعنیاز پژوهش  

های مختلف اداره کل  جامعه آماری پژوهش در این بخش، تمام مدیران و کارشناسان حوزهگردید.  

استفاده  نفر بود که باتوجه به محدود بودن جامعه تحقیق، با  92ثبت احوال استان بوشهر به تعداد 

گیری سرشماری، همه کارکنان و مدیران به عنوان نمونه آماری این بخش انتخاب  از روش نمونه

تحلیل  شدند.   روش  دادهجهت  از  استفاده  با  آزمون ضریب ها  تی،  آزمون  تأییدی،  عاملی  تحلیل 

.  شد  استفاده ،  (P)، تحلیل مسیر و تحلیل کلـی مـدل و معنـاداری آزمون  (W)هماهنگی کندال  

کارکنان، مدیران، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی    :نشان داد، شش مولفهنتایج  

سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال های پیاده، به عنوان مولفهو امکانات و هزینه

 ثر هستند.ؤاستان بوشهر م

ساختار سازمانی ، مدیریت دانش، ثبت احوال استان بوشهر، گراندد تئوری  کلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

های بسیار گسترده و همچنین اصرار بر جهانی شدن و افزایش  ها با محیطامروزه سازمان

دانش یکی از مهمترین    (.2016  ،1باب ولدر، بورگان و هوبنر)پذیری بازار پویا مواجه هستند  رقابت

نیازمند    ،و به دلیل پویا بودن  سترقابتی ا های  ها برای رسیدن به مزیتها و شرکتزمانامنابع س

ها گرایش به توجه بیشتر به موضوع دانش (. سازمان2009،  2ماسا و تستا )مدیریت دقیق است  

پیدا کرده اند، بنابراین استراتژی کسب و کار به استراتژی دانش محور، تغییر جهت داده است 

ای  موضوعات در حال ظهور جوامع علمی و حرفهدانش از    مدیریت  (. 2014،  3)ونگ، گیو و فن 

زمینه از  بسیاری  علوم در  مدیریت،  علوم  علوم شناختی، جامعه شناسی،  از جمله  دانش  های 

های  دهه  (.2014  ،4و همکاران   فرزین) ت، مهندسی دانش، هوش مصنوعی و اقتصاد است  العااط

تور مهمی برای موفقیت تجاری است،  ها فاکدانش در درون سازمان  اخیر اعتقاد به اینکه مدیریت

دانش درون سازمان، باعث ارتقا   سازی مدیریتافزایش یافته است و قبول این واقعیت که پیاده

بعد از مطرح شدن   (.2013،  5وزسان، شالو و کر الوفلوید،  ) شود  درك و ارتقا دانش ضمنی می 

نام مدیریت دانش و به تبع  مفاهیم مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع، مفهوم جدیدی به  

. مدیریت دانش با  (6،2009)بنفیلد   های مدیریت دانش پا به عرصه وجود گذاشتند آن سیستم

های مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترك بسیاری دارد. ها و ابداعات در مهارت نوآوری

را به سوی توسعه های اطالعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود  ابتدا مدیریت دانش بر سیستم

و مهارت فکری  اهمیت مدیریت سرمایه  و  و تحلیل دانش  بررسی  با  تغییر داد.  های مدیریتی 

توان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات  ها، میهای آن در حیطه عملکرد سازمانویژگی

خصوص اگر   ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. بهروز برای ادامه حیات سازمان به

شود  تحوالت دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می  روند تغییر و

های نیرو افزا ای اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوریکه جامعه فراصنعتی امروز جامعه

 (. 7،2015)هاری هاران   دهندهای دانش افزا میجای خود را به فناوری

خصوص مدیریت دانش، تعاریف بسیاری ارائه شده اما در یک مفهوم کلی مدیریت دانش، در  

یم، نگهداری و بکارگیری دانش مناسب در  قس مدیریت کل سرمایه فکری سازمان، خلق، کسب، ت 

زیرساخت و  انسانی  نیروی  توسط  که  سازمان  است  اطالعات  آوری  فن  و  فرهنگی  سازمانی،  های 

-های ناملموس سازمان، روزآمدی و ایجاد سازمان یادگیرنده میاز دارایی  دستاورد آن تولید ارزش

 .(1391معالی، ربیعی، )  باشد

ها باید با  ، همان مدیریت دانش است. بنابراین مدیریت سازمان21ها در قرنراز موفقیت سازمان

ردهای مبتنی  تر در موضوعات مهم و بهبود عملکتکیه بر دانایی برتر امکان اتخاذ تصمیمات متحول

شود که در  ای همتراز خود دانایی محسوب میبر دانش را پیدا کنند. در واقع مدیریت دانایی مقوله

 
1. Bubwolder, Burgahn & Hubner   
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های فردی و سازمانی را به  ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطالعات و دانستهسازمان

(. اگرچه پیاده سازی  1387اورمزدی،دانش و مهارت فردی، گروهی تبیین و روشن کند )طبرسا و  

های اطالعاتی سازمان سنتی است، پیاده سازی سیستم  سیستم مدیریت دانش متفاوت از سیستم

سیستم از  دانش  تکنولوژیمدیریت  و  نیافته  ساختار  است،های  ریسکی  و  مشکل  غیرنوآور،    های 

ریت دانش نیاز است )ونگ و  سازی سیستم مدیبنابراین تالش برای شناسایی عوامل موثر در پیاده

 (.2016، 1ونگ 

-ها برای پاسخگویی به چالش مدیریت دانش روی به تمرکز خاص و سرمایهبسیاری از سازمان

آورده دانش  مدیریت  های  سیستم  روی  بر  سیستم گذاری  به  توجه  و  استفاده  بنابراین  های  اند، 

 (.2،2016لیولیو و   باشد )لی،مدیریت دانش موضوع مهمی برای سازمان می

های پنج ساله توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله، اولویت دادن به رویکرد دولت در برنامه

به کشور نخست   1414 در افق دانایی محوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور است تا ایران

ه تحقق این  منطقه آسیا از تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود. از آن جایی ک

های راهبردی، متناسب با محوریت دانایی تدوین و اجرا آرمان تحولی، مشروط به آن است که برنامه

  16باشد و هم چنین به اهمیت این موضوع در بند  میالزم   هایگردد و این امر مستلزم زیر ساخت

کارگیری اصول مدیریت بنیان کردن نظام اداری از طریق بهدانش  های کلی نظام اداری کشورسیاست

غی مقام معظم  الهای کلی نظام اداری ابسیاست  )عات اشاره شده است السازی اطدانش و یکپارچه

انداز علم و فن  راهبرد در سند چشم  13چهارم از میان    النهم چنین راهبرد ک  .(1390رهبری ،  

افق   نهادینه کردن آ1414آوری کشور در  بر  امر مدیریت دانش و تاکید  الگوهای  به  بر اساس  ن 

می در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی امنیتی تدوین  الاس  -ایرانی

اما از آنجاییکه بر اساس تحقیقات انجام شده    (.1398نقشه جامع علمی کشور ،    ) گردیده است  

سازمان سوی  از  دانش  مدیریت  و  آفرینی  دانش  تاکوچی  و  نوناکا  هموارتوسط  تحقیقات  ها  در  ه 

موضوع   های آموزشی مورد غفلت قرار گرفته شده است، پرداختن بهویژه در سازمانمدیریتی و به

ها به دلیل اهمیت ویژه آن که عبارت است از: سازماندهی دانش مدیریت دانش در تمامی سازمان

، سلطانی فسقندیس  هها )تقی زادبه منظور توانمندسازی افراد و خود سازمان در انجام مؤثر فعالیت

لوی مهدی  شیوه  (،1389  ،و  و  سازمان  خالقانه  و  فکری  منابع  بهرهتسهیم  برای  بهبود  ای  وری، 

هزینه و کاهش  بهینهعملکرد  از طریق روش ها،  عملکرد  افزایش  برای  دانش سازمانی  های  سازی 

اف  روز،  به  اطالعات  داشتن  کارایی،  افزایش  کار،  کیفیت  بهبود  همچنین  اثر  متفاوت،  زایش 

ك برای به  مشتر  ایجاد یک فرهنگ  (،1388گودرزی، ابوترابی، دستی گردی، دستی گردی،  بخشی) 

ایجاد مزیت رقابتی برای  نوآوری و همچنین  حائز   (، 2009  ،3)خو و لی   حداکثر رساندن عملکرد 

 اهمیت است.

همچنین تحقیقات حاکی از آن است که سازماندهی مدیریت دانش و ثبت و ضبط و به کارگیری 

 
1. Wang & Wang   

2. Li , Liu & Liu   
3xu & li. 
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-بخشد و انتشار دانش بر رضایتمندی مصرفدانش، عملکرد فردی و تولیدی سازمان ها را بهبود می

هزینه کاهش  و  اعتبار  و  است  کننده  تاثیرگذار  سازمانی  طالبهای  حسینی،  و  )رئیسی،  پور 

دهد که ضرورت  . از طرف دیگر، بررسی پیشینه نظری و آرای صاحبنظران نشان می (1392نظری،

ها انکارناپذیر است. عواملی مانند جهانی شدن، کوچک سازی  به کارگیری مدیریت دانش در سازمان

-ای به مدیریت دانش صورت گیرد. در سالشود که توجه ویژهها و شهروندمحوری موجب میدولت

اند و این در واقع  های مدیریت دانش پرداختهها به اجرای پروژهیاری از سازمانهای اخیر نیز بس

است )سبحانی، هنری،  رقابت  عرصه  ماندن در  باقی  و  رقابتی  مزیت  و کسب  بهبود  برای  تالشی 

 (.1392شهالیی و احمدی، 

برخوردار است. شواهد  ای  العاده دانش از اهمیت فوق  در کشورهای توسعه یافته استقرار مدیریت 

برند، در  دانش در وضعیت مطلوبی به سر نمی ی مدیریتهای ما در زمینهدهد که سازماننشان می 

به چشم می بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  باید  واقع شکاف عمیقی  نیز  ما  خورد. کشور 

و پیشرفت در زمینه  توسعه  استواری هادانش گام ی مدیریتهمچون سایر کشورهای خواهان  ی 

نیافتگی خواهد شد   ماندگی و توسعه بردارد و باید آگاهی داشته باشد که غفلت از آن موجب عقب

از آن جایی که مدیریت دانش به عنوان یک پارادایم در دانش (.  1385هیجانیان،  الورچیان و  )ق 

نند و نیز از ها ناچارند که مفروضات الگوی مدیریت دانش را پیاده کمدیریت مطرح است و سازمان

ها مشخص نیست چه عواملی در موفقیت سیستم مدیریت دانش آنجایی که بدرستی برای سازمان

(، لذا محقق بر آن شد تا این عوامل را بررسی کند و مشخص 1392موثرند )حیدری، مقیمی، خنیفر،

توان عوامل سازی موفق مدیریت دانش چه عواملی تاثیرگذارند. در این زمینه میکند که در پیاده

افراد مختلف دسته را بررسی کرد، لذا  بردهبندیمختلفی  به کار  به  های متفاوتی را  اند و هرکدام 

 باشد.  ها قابل تامل میاند که همگی آنای رسیدهنتیجه

به   ،های استان بوشهراز جمله اداره کل ثبت احوال استان بوشهرسازمانیکی از مشکالت مهم  

، نداشتن الگوی طوالنیای  با دارا بودن سابقه بوشهردر سطح استان  دهنده خدمت    متولیان ارائهعنوان  

است برای مناسب دانش  مدیریت  که  ال تحو.  استقرار  حاضر سبب شده  پیوسته عصر  و  گسترده  ت 

بوشهر  های سلسله مراتبی همچون  سازمان استان  احوال  ثبت  به شرایط  اداره کل  پاسخ  امروزه در 

متغیر موجود نیازمند استفاده بیشینه از دانش موجود خود باشد. تامین نیازهای سازمانی،  ناپایدار و  

های پیچیده و پویای  های واگذار شده، برآوردن نیازهای مشتریان و نیز بقا در محیطاجرای ماموریت

  ه بر حرکت به سوی چابکی الو، عاداره کل ثبت احوال استان بوشهرفعلی است که موجب شده است 

گیری کند. این موضوع پذیری به سمت استفاده هر چه بیشتر از دانش موجود خود جهت  و انعطاف

زیرا    ،به موضوع مهمی تبدیل گردد  اداره کل ثبت احوالدانش در    سبب شده است که اکنون مدیریت

افراد    تقاالتشود. این همه در کنار نقل و انبه مهمترین سرمایه ارزشی سازمان یعنی دانش مربوط می

ها،  های مربوط به آنآوری و ضمنی شدن بسیاری از دانششدن امور حوزه فنمتخصص، تخصصی

فن سریع  آنآوری  تغییرات  با  هماهنگی  لزوم  و  هزینهها  کاهش  لزوم  خروج ها،  دانش،  خرید  های 

  بینی رویارویی با شرایطهای شغلی بهتر در خارج سازمان، ضرورت پیشکارکنان متخصص و فرصت

یلی است که لزوم  به مناطق تحت پوشش، از جمله دال  خدماتعدم اطمینان مانند عدم توزیع مناسب  

گیری هر چه بیشتر و کارآمدتر از دانش این مجموعه  دانش برای بهره  شناسایی عوامل موثر بر مدیریت
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وناگون  های سنگین صورت گرفته برای کسب دانش از طریق گگذاری  و جلوگیری از هدررفتن سرمایه 

و مراجعه   اربابان رجوع اداره کل ثبت احوال نماید. همچنین با توجه به خیل عظیم  را ضروری می

تواند در جلب و جذب و وفاداری مشتریان  دانش می  رسد که استقرار مدیریتنظر می  به  هاآنمکرر  

 تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. 

اداره کل ثبت احوال، برنامه جامع و فراگیری در زمینه لذا با توجه به آنچه ذکر شد الزم است  

مدیریت دانش داشته باشد و به همه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش توجه نماید. از آنجا که  

های چندانی در زمینه مدیریت دانش در حوزه ثبت احوال صورت نگرفته است و با توجه به پژوهش

ر در افق توسعه کشور و همچنین مزایای مدیریت دانش و  تاکید دولت به اقتصادهای دانش محو

آمیز شناخت بهتر عوامل موفقیت آن، که زمینه مناسب و بنیان مستحکمی برای اجرای موفقیت 

سازد ، انجام پژوهشی به منظور طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در  مدیریت دانش فراهم می

شود مدل  پرسش اصلی تحقیق این گونه مطرح میرسد و  اداره کل ثبت احوال ضروری به نظر می

 استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر چگونه است؟ 

 روش تحقیق 

با توجه به اینکه هدف این پژوهش؛ طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال  

استان بوشهر می باشد، این پژوهش از نوع تحقیقات نظری و روش آن با توجه به اهداف پژوهش،  

روش تحقیق کیفی، گرندد    اکتشافی( می باشد.–به صورت روش تحقیق آمیخته رویکرد )متوالی  

از داده  1تئوری بود.  ها و روش  یا روش نظریه برخاسته  از دو روش کمی، تحلیل عاملی اکتشافی 

مورد استفاده    یاصل   یاز ابزارها  یکیای و میدانی جهت گردآوری اطالعات بهره گرفته شد. کتابخانه

و استخراج  هیمدل اول  ی طراح یاقدام مبنا نیاباشد. می  پژوهش مراجعه به اسناد و مدارك نیادر 

همچنین، از تکنیک مصاحبه جهت گردآوری اطالعات    .بود  استقرار مدیریت دانشعوامل مرتبط با  

سؤال باز مورد استفاده    5ای مشتمل بر  نامهها، پرسشبرای انجام مصاحبهمورد نیاز استفاده گردید.  

منظور مناسب بودن و  شد و به  قرار گرفت. سواالت این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه

های به نظران مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. دادهکفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب

از مصاحبه انجام مصاحبهدست آمده  از  برداری، دستهها در فاصله کوتاهی پس  بندی و  ها نسخه 

لعات پیشین و مصاحبه  تحلیل شدند. در بخش کمی، با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله مطا 

   ای محقق ساخته تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.با گروه هدف، پرسش نامه

یافته یابی  اعتبار  دادهبرای  تحلیل  از  آمده  دست  به  نظریه های  روش  به  گردآوری شده  های 

ند، که  پس  ها،  داده ها در اختیار اساتید قرار داده شد تا نظرات خود را بیان نمای برخاسته از داده

پذیری، روش  قابلیت باورپذیری ، قابلیت انتقال  با   ها داده  اریابیب عتاز  بررسی مورد تایید قرار گرفت. ا

پذیری،  تأیید  قابلیت   ، پذیری  اطمینان  گرفت.  قابلیت  جریان    صورت  در  اعتماد،  افزایش  برای 

ها از دو کدگذار استفاده شد. الزم به ذکر است که در تمام مراحل کدگذاری ها از راهنمایی  کدگذاری

استاد راهنما و سایر اساتید بهره برده و تناقضات در کلیه مراحل کدگذاری رفع گردید. به این صورت  

دیگر و   که برخی از گویه هایی که در یک زیرطبقه قرار داده شده بود با نظر اساتید به زیرطبقه

 
1 . Grounded Theory(GT) 
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نیز، کمی  بخش  در  شد.  منتقل  دیگر  مولفه  به  پایایی    حتی  ضریب  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با 

/ برآورد گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوایی بهره 89پرسشنامه 

پژوهش همراه با اهداف و فرضیه های    ی تدوین شدهگرفته شد. به این صورت که ابتدا پرسشنامه

تا   بودند داده  از تخصص و تجارب کافی برخوردار  از اساتیدی که در موضوع پژوهش  به تعدادی 

درباره سوال ها و تناسب آن با اهداف و فرضیه های پژوهش قضاوت و داوری کنند سپس نظرات 

 ها اجرا شد.ها جمع آوری و پرسشنامه بعد از اصالح بر روی آزمودنیآن

کیفی، کلیه کارشناسان و متخصصان و همچنین صاحبنظران و مدیران جامعه آماری در بخش  

از روش نمونهاداره کل ثبت احوال استان بوشهر تشکیل می  با استفاده  گیری هدفمند،  دادند که 

مدیران و متخصصانی که اطالعات مورد نیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب و از طریق مصاحبه  

آوری گردید. مصاحبه تا رسیدن اطالعات به حد اشباع ادامه  از پژوهش جمععمیق، اطالعات مورد نی

نفر از صاحبنظران، متوقف گردید. جامعه آماری در بخش کمی،    25پیدا کرد و پس از مصاحبه با  

نفر بود    92های مختلف اداره کل ثبت احوال استان بوشهر به تعداد  تمام مدیران و کارشناسان حوزه

گیری سرشماری، همه کارکنان  حدود بودن جامعه تحقیق، با استفاده از روش نمونهکه باتوجه به م

 و مدیران به عنوان نمونه آماری این بخش انتخاب شدند.  

های سه گانه ) باز، محوری و گزینشی( بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری

کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون،  برای دستیابی به اهداف فرعی تحقیق، بر اساس رویکرد  

های انجام شده مورد تحلیل قرار گرفته و مولفه های مدیریت دانش استخراج و دسته بندی  مصاحبه

یادداشت   سپس   ضبط،  دیجیتالی  صورت  به  هااغلب مصاحبه  این تحقیق  شدند. به این منظور در 

  ها، داده تحلیل  و تجزیه . گرفت  قرار تحلیل  و تجزیهمورد  بالفاصله  و  شده  کدگذاری   و مرور برداری،

پس از جمع آوری    در بخش کمی نیز،  شد.  انجام  ها داده  آوریجمع  با   مستمر  و به طور  همزمان

روشداده از  شناختی،  جمعیت  متغیرهای  بررسی  و  میانه،  ها  میانگین،  مانند  توصیفی  آمار  های 

آزمـون آلفـای کرونبـاخ، تحلیل عاملی تأییدی،   استنباطی نیز مانند انحراف استاندارد، آزمون های 

، تحلیل مسیر و تحلیل کلـی مـدل و معنـاداری  (W)آزمون تی، آزمون ضریب هماهنگی کندال  

  ، بهره برده شده است.(P)آزمون 

 به مشارکت   تحقیق  اهداف  توضیح  و  خود  معرفی  بر  عالوه  محقق  اخالقی،  مالحظات  رعایت  برای 

مشارکت    به.  را گرفت  گفته های مشارکت کنندگان  از  و یادداشت برداری  صدا  ضبط  اجازه  کنندگان،

 خواهد  باقی   محرمانه  فردی   کلیه اطالعات   نتایج،   انتشار   هنگام  در   که   شد   داده   اطمینان  کنندگان 

 .شد خواهند  حذف صوتی  هایفایل گزارش نهایی،  از  پس و ماند

 های تحقیق یافته

های موثر بر مولفه به  مربوط مفاهیم کاوی، متون شیوه ای و بهاستفاده از روش کتابخانهبا   ابتدا

روش  از  استفاده با گرفت و قرار بررسی موردمطالعاتی    منابع در پیاده سازی نظام مدیریت دانش

گردید. نتایج   ترسیم  دهنده( مضامین )پایه و فراگیر و سازمان  شبکه قالب  در مفاهیم مضمون،تحلیل  

های موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت  نشان داد شش مولفه به عنوان مولفه

مقررات، ساختار   و  قوانین  مدیران،  کارکنان،  از  عبارتند  که  گردید  بوشهر شناسایی  استان  احوال 

رای این سوال تحقیق  سازمانی، فرهنگ سازمانی و امکانات و هزینه، براین اساس شبکه مضامینی ب



 

201 
هر

وش
ن ب

ستا
ل ا

حوا
ت ا

 ثب
ل

 ک
ره

ادا
در 

ش 
دان

ت 
ری

دی
ر م

قرا
ست

ل ا
مد

ی 
اح

طر
 

 
ساخته و پرداخته شد که به خوبی ارتباط بین مضمون فراگیر و مضامین سازمان دهنده را نشان  

 دهد. می

های پژوهش در بخش کیفی براساس رویکرد نظریه مبنایی  بخش دیگری از تجزیه و تحلیل یافته

اکتشافی است و به  و طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است. نظریه مبنایی یک روش پژوهش  

می امکان  از  پژوهشگر  استفاده  جای  به  ندارد،  وجود  فرضیه  تدوین  امکان  که  مواردی  در  دهد 

شده، خود به تدوین یک تئوری جدید بپردازد )استراوس و کوربین، ترجمه  تعریفهای از پیشتئوری

ه موارد با دقت  کنندگان، هم(.  پس از انجام مصاحبه و ثبت تمامی اظهارنظرهای مشارکت1393

بازبینی از  پس  قرارگرفت.  بررسی  و  مصاحبه  موردمطالعه  هر  برجسته  و  مهم  نکات  مکرر  های 

ها به  شده هریک از پرسشیادداشت، و موارد مشابه و تکراری حذف گردید. سپس مفاهیم گردآوری

کدگذاری    اند. سپس مراحل کدگذاری باز،طور جداگانه و به ترتیب در جداول مربوطه تنظیم شده

محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. طی این فرآیند، ابتدا مفاهیم اساسی هر سوال به صورت  

 جداگانه استخراج گردید. سپس کلیه مفاهیم مشابه و مشترك در یک جدول قرار گرفتند. 

پارادایمی   پدیده محوری مدل  از  برداشت خویش  و  تجارب  براساس  مرحله  این  در  پژوهشگر 

گرفتن از متون و منابع مکتوب مرتبط با عنوان پژوهش)ادبیات  وری، همچنین با الهامکدگذاری مح

ها و  های قبلی، دریافت راهنماییکنندگان در مصاحبههای مجدد با شرکتنظری(، انجام مصاحبه

نظرات اصالحی متخصصان و اساتید دانشگاه، اقدام به ترسیم نهایی الگوی مفهومی خود کرد. جهت 

دل مناسب عوامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان  ترسیم م 

بوشهر، سواالت دیگری نیز مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل سواالت از  

کدگذاری گرفت.  طریق  انجام  گزینشی  و  محوری  باز،  گانه  سه  از  دادههای  شده  گردآوری  های 

ها، پژوهشگر را به سمت طراحی شبکه مضامین عوامل موثر بر استقرار  ین و مصاحبهمطالعات پیش

مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر رهنمون ساخت. بدین منظور، کلیه سواالت  

تحلیل شده مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر استقرار این سیستم شناسایی و جهت احاطه  

ها، در قالب شبکه ای از مضامین ترسیم شد. این امر به محقق کمک نموده تا با دید    محقق بر یافته

گسترده تری به طراحی مدل مطلوب نظام مدیریت دانش در این اداره کل بپردازد. بنابراین شبکه  

عامل   رهبری،  و  مدیریت  عامل  گردید:  معرفی  زیر  به شرح  و  عامل شناسایی  با هشت  مضامینی 

عامل تکنولوژی و  ی، عامل فرهنگ سازمانی، عامل منابع انسانی، عامل علم و دانش،  ساختار سازمان

بنیاد  بدین ترتیب، درآخرین گام نظریه داده  عامل قوانین و مقررات، عامل برون سازمانی.فناوری،  

  )نظریه مبنایی( با استفاده از فرآیند کدگذاری انتخابی الگوی پارادایمی مدیریت دانش در اداره کل

ثبت احوال استان بوشهر طراحی گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل سواالت، مدلی طراحی گردید  

 باشد: که شامل عناصری به شرح زیر می

ارتقاء تکنولوژی سازمانی، حمایت مدیر ارشد، تقویت کارکنان سازمان، فرهنگ  شرایط علی:  

 سازمانی دانش محور 

 اصالح ساختار سازمانی 
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یادگیری سازمانی، مدیریت و رهبری سازمان، بکارگیری مدیریت دانش،  شرایط مداخله گر:  

 قوانین و مقررات 

 نگرش کارکنان، عدم مدیریت علمی، تصمیم گیری غیرعلمی، عدم تمرکز زدایی شرایط زمینه:  

 های ساختاری های انسانی، زیرساختهای فنی، زیرساختزیرساختپدیده: 

 کت کارکنان، گردش آزاد اطالعات، تولید دانش، بهبود فرهنگ سازمانی تقویت مشار پیامد: 
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 ( مدل نهایی پژوهش2شکل )

 مدل نهایی پژوهش 

 ارتقاء تکنولوژی سازمانی   

 حمایت مدیر ارشد   

 تقویت کارکنان سازمان   

 فرهنگ سازمانی دانش محور   

 نگرش کارکنان

 عدم مدیریت علمی

گیری غیرعلمیتصمیم  

تمرکز زداییعدم   

 

 زمینه

های فنیزیرساخت  

های انسانیختزیرسا  

های ساختاریزیرساخت  

 

 تقویت مشارکت کارکنان

 گردش آزاد اطالعات

 تولید دانش
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پس از ترسیم مدل نهایی پژوهش، جهت گردآوری اطالعات با هدف اعتبارسنجی از اقدامات 

نفر از متخصصان قرار گرفت تا میزان    92گویه طراحی و دراختیار    21ای با  انجام شده، پرسشنامه

گویه از  هریک  مورد  در  را  خود  مولفهموافقت  و  پاسخها  نمایند.  اعالم  مربوطه،  های  های 

ها ،  کنندگان از مولفهگان تجزیه و تحلیل گردید، براساس نتایج، میزان رضایت شرکتکنندشرکت

 بود و اعتبار اقدامات انجام شده مورد تایید قرار گرفت.  %94باالی 

 مدیریت دانش    تحلیل عاملی تاییدی  مرحله اول مدل اندازه گیری ابعاد 

 مناسب معیارهای سایر و 2χآمارة بایستی در تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از تحلیل مسیر 

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

 مدل و داده بین اختالف آزمون این زیرا است، بهتر باشد کمتر چه هر2χ آزمون  .باشد ذیل بهینه

 هر  RMSRدرصد بایستی بیشتر باشد. آزمون     90از    AGFI  2و    1GFIآزمون    .دهد می نشان را

میانگین اختالف بین داده های مشاهده  برای معیار یک  آزمون این زیرا است؛ بهتر باشد کمتر چه

 های مدل است.شده و داده

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

دهد. نتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از مناسب بودن مدل است. نشان می  4مطابق نمودار

می باشد که مقدار کم و مناسبی    212.78محاسبه شده برابر با  2χبا توجه به خروجی لیزرل مقدار  

مقدار مناسب و پایینی است و مدل از   2χباشد, میزان    3کوچکتر از    dfبه  2χاست)چنانچه نسبت  

 dfبه    2χکم تر باشد و به عبارت دیگر نسبت  2χتناسب خوبی برخوردار است. هر قدر که میزان

پایین تر باشد مدل از برازش بهتری برخوردار است و مناسب تر می باشد.در این مدل این نسبت  

د  27/1درحدود   نشان  شاخص  این  میزان  بودن  باشد(.پایین  مدل  می  میان  اندك  تفاوت  هنده 

 RMSEA =0.055مفهومی پژوهش با داده های مشاهده شده تحقیق است.همچنین خروجی میزان  

بر   برای مدل نشان می دهد. عالوه  از      RMSEAهرچه میزان شاخص     2χرا  باشد، مدل  کمتر 

عبارت دیگر مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار است و  برازش مناسب تری برخوردار است. به

-های اندازهاند. همچنین مدلباشند ارائه نشدهها که بیانگر کیفیت برازش مدل میلذا سایر شاخص

یا گویه ها را در توضیح واریانس    گیری در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و 

سوال توانسته است واریانس عامل   8سازمانی دهد. برای عامل  نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می 

( بیش از سایر سواالت توانسته واریانس را توضیح دهد  به  84) 8را توضیح دهد.که سوال  سازمانی 

ثیری که در آن دارد بیشتر از سایر سواالت  عبارت دیگر همبستگی این سوال با عامل یاد شده و تا

( بیش ازسایر سواالت توانسته است 83/0)  5و  3،2سواالت   دیگر است. همچنین برای عامل فنی

انسانی سوال   برای  عامل  توضیح دهد.  فنی  را عامل  )  5واریانس  دیگر 83/0،  از سواالت  بیش   )

 هد. را توضیح د انسانی سازمانی توانسته است واریانس عامل 

 
1.  Goodness of Fit Index 
2.  Adjusted Goodness of Fit Index 
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 در حالت  تخمین استاندارد  ( مدل اندازه گیری3شکل )

گیری   قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه  5خروجی بعدی نمودار  

نشان می  معناداری  را در حالت  دانش  مدیریت  تمامی  ابعاد  دهد که  نشان می  دهد.نتایج حاصله 

بزرگتراست.   2ها از عدد  ناند.زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک آضرایب بدست آمده معنادار شده  

عبارت دیگر قرار گرفتن  باشد. بهمعناداری 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. بنابراین هر کدام از گویه

اندازه   نتایج  ابعاداجرای مدل  نشان  گیری  دانش  مدل  مدیریت  بودن  معنادار  و  تایید شدن  دهنده 

ها برازش مناسب و انطباق  پایین و مناسب این مدل  RMSEAو  2χباشد. میزان  مفهومی تحقیق می

های برازش در  دهد. سایر شاخصمدل مفهومی پژوهش را با داده های مشاهده به خوبی نشان می

 ارائه شده است .  7جدول 
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 های برازش مدل اصلی تحقیق در تحلیل عاملی مرحله اول ( شاخص3جدول)

 حد قابل قبول 
مقدار  

 گزارش شده 
 شاخص

 055/0 1تر از برابر یا کوچک 
خطا  نیانگیم   شهیر  ی مربعات 

 (RMSEA) برآورد

 26/1 3تر از برابر یا کوچک 
شده ئاسکو  ی کا بهنجار  ر 

(CMIN/DF) 

 (GFI) شاخص نیکویی برازش 90/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

 96/0 9/0تر از برابر یا بزرگ
برازش   نیکویی  اصالح شاخص 

 (AGFI)شده 

 (CFI)تطبیقی شاخص برازش  97/0 9/0تر از برابر یا بزرگ

 92/0 9/0تر از برابر یا بزرگ
برازش   شده شاخص  هنجار 

(NFI) 

 (IFI)افزایشی شاخص برازش  98/0 9/0تر از بزرگبرابر یا 

 

 

 در حالت معناداری  ( مدل اندازه گیری4شکل )
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شود، کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل  معنادار شده طوریکه مشاهده می  همان

دهد که  میبزرگتر است. بنابراین مدل اندازه گیری نشان    96/1ها از  است زیرا عدد معناداری آن

 باشند. ساختارفنی و ساختار انسانی مناسب می ،های برازش ابعاد ساختارسازمانیشاخص

های فنی زیرساخت ،های سازمانیمدیریت دانش )زیرساختبنابراین نتایج اجرای مدل مفهومی  

 باشد. دهنده تایید شدن و معنادار بودن مدل مفهومی تحقیق می( نشان های انسانیو زیرساخت

 

 در حالت معناداری مرتبه دوم   گیری ( مدل اندازه6شکل )

به پارامترهای مدل معنادار شده طوریکه مشاهده می همان اعداد معناداری مربوط  شود، کلیه 

دهد که  گیری نشان میبزرگتر است. بنابراین مدل اندازه   96/1ها از  است، زیرا عدد معناداری آن

 باشند.همگی مناسب می های برازش ابعاد مدیریت دانششاخص
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 گیریبحث و نتیجه 

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان  

هماهنگ    م،ی دانش به دنبال تنظ  تی ریمدبوشهر بود. نتایج، هشت عامل را شناسایی و معرفی نمود.  

  ر یو ادغام دانش امکان پذ  بیترک  م،ی توسعه، تسه  ،یریاست که بکارگ  یط یمح  ی و سازمانده  یساز

بنابرا باالتر  یبخش   تیریدانش، مد  تی ریاز اهداف مد  نیباشد.  با  از    ت،ی اهم  ی   درجه  نیاز دانش 

  یدسترس  یموجود در سازمان برا  یروها ین  ه یکل  یشده و تواناساز  یدانش جمع آور   یریبکارگ  قیطر

د اطالعات با تجارب موجو  بیاهداف، ترک  گریاز د  .است  ی به آن و استفاده در جهت اهداف سازمان

 ره،یذخ  ، یو سازمانده  ی دسته بند  ،ی و جمع آور  یی شناسا  ت،یریدانش قابل مد  گاه یپا  جاد یا  یبرا

  ی از منابع اطالعات  نه یبه  یاشتراك، اشاعه و در دسترس قرار دادن دانش در سطح سازمان و استفاده

استفاده از منابع    ی و مکان  یزمان   یها تیکاهش محدود  ی منابع در راستا  یساز تالیج یموجود و د

  ی عملکرد یها   تیدرست اولو  یی دانش در گرو شناسا تیریمد  زیآمت یانجام موفق  نیباشد. بنابرایم

  یتیری مد  یها تیآن و فراهم ساختن حما  یهاها، و هدفتیمأمور  ازها، ین  صیدانش، درك و تشخ 

فرهنگ  .  دانش است  می از عوامل مکرر مورد اشاره در تسه  ی ک یفرهنگ    باشد.یوابسته به سازمان م

قدمها    ن یاز مهم تر  ی کی راستا    ن یشود. در ا  ی دانش محور موفق محسوب م  سازمان به عنوان قلب  

  رییتغ  "دانش  مینسبت به اشتراك و تسه  کارکناناست که فرهنگ و نگرش مجموعه و تک تک    نیا

ا  ابدی نهاد  م یفرهنگ )تسه   ن یو  ا  نه یدانش(  نادرست    ح یکار مستلزم تصح  ن یو درك شود.  درك 

 تیری دانش در سازمان است. در مد  می تسه  یایآنان با مزا  یدانش و آشناساز   تیریکارکنان از مد

تأک فرد  شیب  د یدانش،  بر عملکرد  کا  ، یاز حد  به  تسه  لیتما  هش منجر  به  با    م یکارکنان  دانش 

افراد به    رایگردد. زی دانش متوقف م  م یبر تسه   یمبتن  ی ها  تیلحالت، فعا   نیشود. در ا  یم  گرانید

  م یدانش خود بدست آورده اند در تسه  یکه بواسطه  یگاه یترس از دست دادن قدرت و جا  ل یدل

 گرانی د  ار یدانش خود را در اخت   نکهیدهند و احتماال از اینشان م   ی ل یم  ی ب  گرانیدانش خود با د

  ان ی ب(  2002)  1یی تاسا  کنند.ی م  یپاداش به آنها تعلق نگرفته احساس ناخشنود   یقرار داده اند ول 

اثر   ن،ی دارد. بنابر ا  یدانش درون سازمان   می با تسه  یمثبت   یهمبستگ ،یکند که تعامل اجتماع   یم

را باعث    ی هر سازمان   ی و بقا  ت یاست که موفق   ی اتی ح  ی هاتیاز قابل  ی کی   ی فرهنگ سازمان  ی بخش

اعتماد، اشتراك   ، یکه مشوق همکار  ی عدم وجود فرهنگ سازمان(.  2004،  2و وان   انگ ی)  شودیم

م   تیو خالق   یریادگی دانش، گوش دادن،   اصلیباشد  مانع  بکارگ  یتواند  و  پروژه   کی  ی ریتوسعه 

ارتباط با زیرساخت فناوری  در    (.1389  ،یرجان یس  یو قران  یت یدانش باشد )آ  تیریمد  زیآمتیموفق 

کارگیری    عاتی و ارتباطی، و ترس از عدم توانایی در بهالتوان گفت که گسترش سریع فناوری اطمی

های تخصصی خود را با امکانات جدید هماهنگ نکرده  شود تا افراد ناخواسته مهارتها موجب میآن

رسانی کافی از سوی سازمان سبب    ع الو از امکان برقراری ارتباط با محیط محروم شوند. عدم اط

سازی  نتایج مثبتی از پیاده   که  ها غافل بمانندها و مراحل انجام فعالیتمیشود افراد از وجود برنامه

 .دست نخواهد آمدآن برنامه یا فعالیت به

 
1 . Tsai 
2 . Yang, J.T. & Wan, C.S. 
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و   یت یاز آن است )آ  تیریمد  یکامل و همه جانبه   یبان یموفق هر پروژه، پشت   یاجرا  یالزمه

منابع    ی ریگانتقال و بکار   ییدانش به توانا  تیریمد  یتوانمند  ا ی  تی قابل.  (1389  ،ی رجانیس  یقرآن

 تیری مد  یهاتیفعال  یو ارتقا  یسازمان جهت توانمندساز  یهاتیمنابع و قابل  گریدانش همراه با د

است   یسازمان  یو اثربخش(  459:  2004،  1)چانگ  ی رقابت  تیبر مز  ری تأث  یکند و دارایدانش اشاره م 

و   ن  ت یریمد(.  185:  2001  ،2همکاران )گلد  عب   یرهبر  ازمندی دانش  به  است.   گری د  ارت اثربخش 

مد  یالزمه سازمان  تیریتحقق  در  پدانش  در    شروی ها،  نفوذ  با  بتوانند  تا  است  آن  رهبران  بودن 

گذاشته و اعضاء را در همه    ریها تأثکارکردها و فرهنگ و ارزش   ندها،یبر همه فرا  سازمان   یکرهیپ

با تخصسطوح و بخش با خود همراه سازند و  از درآمدها  ی منابع مال  صیها    یمناسب و استفاده 

اهداف    نیتالش کنند و با تب  یدانش، در جهت رشد دانش سازمان  تیریشده از مد  دیتول  یبالقوه

بر   سازمانکالن    یهایاستراتژ  نیتدو  گر،یکدیکردن آنان به    ک یدکارکنان و نز  یدانش برا  تیریمد

در تمام ابعاد    یبه هوش سازمان  یانتقال، فراهم ساختن دسترس  یهاراه   کردن لیدانش، تسه یمبنا

دانش داشته باشند )آتشک و    تیری در تحقق مد  یعملکرد مطلوب  نان، یجو اعتماد و اطم  جاد یو ا

 (. 1388زاده، ماه

 ی و اثربخش  دی ف م   یرا ابزارها  یو ارتباط   یاطالعات   یها   یفناور(  1999)  3و اسکارسو  یبولیسان

معتقدند که فن (  2004)  4دانند. اس. او. اس و رولند   ی دانش م  میمربوط به تسه   یهاتیفعال  یبرا

دانش چگونگ  یآور و  ارتباطات  و  دارا  یاطالعات  آن  از  توجه  ریتأث  یاستفاده  بر عملکرد    ی قابل 

راول  میتسه است.  عال   یآمادگ  زانیم(  2000)  5ی دانش  آموزش   تیریمد  یاجرا  یبرا  یمؤسسات 

گرفت که    جه ینت   نیو چن  ی انگلستان بررس  ی آن را در آموزش عال  م یمفاه  یی اجرا  ت یدانش و قابل

  یها، ساختار سازماندر فرهنگ و ارزش ی مهم و جد رات ییتغ ازمند ی دانش مؤثر و کارآمد ن تیریمد

 ر دانش مؤث   ت یریمعتقد است مد(  2001) 6کیاست. مارو  ی دهو پاداش  یارزش گذار   یها ستمیو س

به همراه گسترش   یت یریو مد  یاجتماع   ،ی از ابتکارات سازمان  یمناسب  بیترک  ازمندی ن  و کارآمد نوعاً

  ، یدر آموزش عال  یرهبر  یدی نقش کل  ی در بررس(  2005)  7ن یو مارت  ن یمناسب است. مارت  یتکنولوژ

بحران،    تیریمد  است، یس   تیریزمان، مد  ت یریشبکه، مد  ت یریمد  ط،ی مح  ت یریرا در مد  یرهبر  ریتأث

کنترل    یمطالعه کرده، نشان دادند عامل رهبر  ندهیرهبران آ  یشکاف دانش و آماده ساز  تیریمد

کردند    ی پافشار(  2003)  8و تنگ  نگ یآن دارد. کام   تیریدانش و مد   ی پردازش   ط یمح   یبر رو  یعیوس

متمرکز است.   رندهیگ  یدهد و بر حوزهی قرار م  ریثدانش را تحت تأ  می تسه  رنده،یادگیکه فرهنگ  

  لیمهم تسه  ار یعامل بس  رنده،یمنبع و گ  نیب  یی با همکاران و وجود آشنا  مانهی و صم  ک ی انجام کار نزد

  یهای بررس   زین  رانیدر ا  (59:  2005،  9فهم و ادراك مشترك است )کو و همکاران   قیدانش از طر

( همکاران  و  فرهنگ   ، (1388خاکپور  داد    و   )نوآورانه(  ریپذانعطاف  ، یمشارکت   ی سازمان  ی هانشان 

 یابر ثبات، رابطه یمبتن  یهادارند و فرهنگ  کارکنان  نیدانش در ب  می با تسه یرابطه مثبت  یرسالت 
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عدم استقرار موفق    لیدال  ،(1388آتشک و ماه زاده )  قیدانش ندارند. در تحق   می تسه  ی ندهایبا فرا

دانش، عدم وجود فرهنگ    یاز استراتژ  ی مندعدم بهره  ،یت یریمد  یهاتیدانش در عدم حما  تیریمد

مناسب، عدم    یالزم، عدم ساختار سازمان  یک یتکنولوژ  یرساختهایاز ز  ی عدم بهره مند  ، یدانش مدار

 تیر یانواع دانش و تمام ابعاد مد  یدانش، عدم تمرکز بر تمام   تیریمد   ی استفاده اثربخش از ابزارها

  هها باهداف آن  نیاز مهمتر  سازمان هادانش در    میو تسه   دیتول  ندیشده است. فرآ  فیدانش توص

م  تولدیآیشمار  تسه  د ی .  تصادف   م ی و  مد  ستی ن  ی دانش  اقدامات  معلول    ی هاستم یس   ، یتیریبلکه 

اکبری و همکاران  نتایج این تحقیق با تحقیقات  (.  1396و همکاران،    یاست )الوان  ی و فرهنگ  ی سازمان

مدل1398) عنوان  تحت  سازی  یابی  (  پیاده  فرایند  با  سازمانی  فرهنگ  رابطه  ساختاری  معادالت 

های زیرساختی مدیریت دانش ( تحت عنوان تاثیر قابلیت1398مدیریت دانش، عباسعلی و جعفری )

های فرایندی مدیریت و راهبرد کسب و کار بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی قابیلت

نوآوری  2019)1شوجاهت و همکاران دانش،   به  دانش  فرایندهای مدیریت  تاثیر  تبدیل  با عنوان   )

( تحت  2019)2مبتنی بر دانش و مدیریت دانش استراتژیک در عصر دیجیتال،  و فردریچ و همکاران 

 باشد. همسو می، عنوان  طراحی انگیزه و بازسازی برای مدیریت دانش

 ها پیشنهادات و محدودیت

شود، به مواردی از جمله، بررسی یکپارچه سازی سیستم حاضر، پیشنهاد میدر راستای پژوهش  

دیگر سیستم  استقرار  بررسی  و  سازمانی  های  دیگر سیستم  با  کل  اداره  این  دانش  های  مدیریت 

مدیریتی در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر از قبیل سیستم اطالعات مدیریت، شبکه عصبی  

...و هم امکان سنجی  چنین، ترسمصنوعی و  اداره کل و  این  فرایند استقرار مدیریت دانش در  یم 

 پرداخته شود.  های دولتی استقرار مدیریت دانش در سازمان

افراد در    یبرخ  یاحتمال   یریسوگهای مواجه بوده است،  به طور کلی این پژوهش با محدودیت 

کنترل متغیرها، ی  هنحو  و    خود   یاهداف شخص  ن یتأم  ی نحوة ارائه پاسخ به سواالت پژوهش در راستا

  .بگذارند  تأثیر  نتایج  بر  توانندمیکه  زمان و مکان انجام مصاحبه که مد نظر این پژوهش قرار نگرفتند  

استان   احوال  ثبت  اداره کل  این تحقیق، کارشناسان و صاحبنظران  آماری  اینکه جامعه  بدلیل  و 

باشند، امکان تعمیم نتایج به دیگر ادارات کل ثبت احوال کشور باید با احتیاط صورت  بوشهر می

آنا برای  نتایج تحقیق  که  تفکر  این  با  به سواالت  نمونه تحقیق در پاسخ  انگیزش  و عدم  ن  گیرد. 

 اندازد. ها را به خطر میتاثیر یا موقعیت شغلی آنبی
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