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چکیده
در دهههای اخیر ،مدیریت دانش ،به یک الزام رقابتی در سازمانها تبدیل شده است .باوجوداین ،اگر
زیرساختهای مناسب برای پیادهسازی چنین فرآیندی فراهم نباشد ،حاصلی جز شکست و اتالف
منابع در پی نخواهد داشت .بنابراین ضروری است سازمانها قبل از هر اقدامی ،عوامل مؤثر در
آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش را شناسایی نمایند .در همین راستا ،هدف اصلی این تحقیق،
سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیادهسازی مدیریت دانش در یک دانشگاه نظامی است .نوع
پژوهش ازنظر مبانی فلسفی اثباتگرایانه ،به لحاظ هستیشناسی واقعگرایانه و ازنظر جهتگیری
های اصلی ،یک پژوهش کاربردی است .ازاینرو ابتدا ادبیات مرتبط مرور گردید و سپس بر اساس
یک مدل مفهومی جامع از عوامل ،پژوهش صورت گرفت .درنهایت میزان آمادگی این عوامل در یک
دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه موردسنجش قرار گرفت و اولویت و
ارجحیت آمادگی هر عامل موردبحث قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصله ،عامل مدیریت بهعنوان
مؤثرترین سازه در آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش شناخته شد .همچنین مشخص شد که عامل
منابع انسانی بیشترین آمادگی و ساختار دانشگاه کمترین آمادگی را در پیادهسازی مدیریت دانش
در دانشگاه موردمطالعه دارند.
واژههای کلیدی:
دانش ،مدیریت دانش ،آمادگی سازمانی ،دانشگاه نظامی.
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مقدمه
پیتر دراکر 1اندیشمند بزرگ مدیریت در کتاب خود تحت عنوان جامعه پسا -سرمایهداری2
عنوان میکند که مهمترین منابع اقتصادی ،دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و نیروی کار نیستند،
این منبع اقتصادی بنیادی دانش است و خواهد بود (رادینگ .)58 ،1383 ،3مدیریت دانش
مفهوم جدیدی نیست بلکه قدمت آن به قدمت کار برمیگردد .به نظر محققان اصل و ریشه
مدیریت دانش به  3000سال قبل از میالد برمیگردد .اگرچه به شکل تخصصی تحت این
عنوان نبوده است (ربیعی و خواجوی .)22 ،1389 ،همچنین دانش ،بهعنوان یکی از منابع
راهبردی سازمانها جهت دستیابی به مزیت رقابتی و خلق ارزش برای سازمانها تلقی میشود
) (Massa & Testa, 2009; Chen, 2004; Doz, 1996; Teece, 1998و ابزار قدرتمندی است
که میتواند تغییرات شگرفی را در جهان به وجود آورد و زمینههای پیدایش نوآوریها در
سازمانها را میسر سازد (امین بیدختی ،مکوند حسینی ،و احسانی .)1390 ،دراکر نیز ،راز
موفقیت سازمانها در قرن  ،21که قرن دانش و اطالعات است را مدیرت دانش میداند (طبرسا
و اورمزدی .)1387 ،لذا میتوان بیان کرد که اهمیت بهکارگیری و پیادهسازی مدیریت دانش
در سازمانهای معاصر بر کسی پوشیده نیست و سازمانها برای ادامه رشد و بقای خود در
محیطهای رقابتی نیازمند بهکارگیری مدیریت دانش میباشند اما آیا تمامی سازمانها در
بهکارگیری مدیریت دانش موفق خواهند بود؟ چهبسا بسیاری از سازمانها با دقت فراوان و
هزینههای بسیار اقدام به طراحی و پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش نمودهاند ،اما در عمل
با شکست مواجه شدهاند زیرا که این سازمانها بدون مطالعات مقدماتی و سنجش میزان
آمادگی ،جهت اجرا و پیادهسازی برنامه مدیریت دانش اقدام نمودهاند .برای مدیران مهم است
که بدانند آیا سازمان آنها ،جهت پذیرش مدیریت دانش آماده است یا خیر؟ و اصوالً کسب این
آمادگی باید از کدام نقطه شروع گردد؟ حال با توجه به وقوع چالشها و مسائل ذکرشده ناشی
از بهکارگیری نادرست مدیریت دانش و با توجه به اهمیت بیانشده دراینباره ،این تحقیق
درصدد آن است تا سازههای آمادگی مدیریت دانش را شناسایی ،استخراج و اولویتبندی نماید
و میزان آمادگی مدیریت دانش در یک دانشگاه نظامی را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
نهایتاً با توجه به نتیجه این تحقیق ،نقاط قوت و ضعف این نهاد آموزشی در آمادگی مدیریت
Peter Drucker
Post-Capital Society
Rading
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دانش ظاهر میشود که مناسب است این دانشگاه درصدد بهبود این سازهها برآید تا در مراحل
استقرار مدیریت دانش از بروز مشکالت و هزینههای پیشبینیناپذیر جلوگیری نماید .به دیگر
سخن ،شاخصهها و سازههای ارائهشده در این تحقیق ،الگو و نقشه هدایتگری برای کارشناسان
و مدیران دانشی این دانشگاه نظامی است که خواهان پیادهسازی کارا و اثربخش مدیریت دانش
میباشند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهومپردازی مدیریت دانش

بهمنظور تشریح مفهوم مدیریت دانش الزم است ابتدا مفهوم دانش تعریف و تبیین شود .در
تعاریف متنوعی که اندیشمندان از دانش بیان کردهاند ویژگیهای مشترکی از قبیل :قبول
دانش بهعنوان مجموعهای از اطالعات سازماندهی شده ،هدفمند بودن این اطالعات و گذر این
اطالعات از یک پروسه فکری ،نهفته است .درواقع باید اظهار داشت که بدون اندیشه و تفکر،
اطالعات به دانش تبدیل نمیشود و دانش چیزی فراتر از جمعآوری و سازماندهی اطالعات
است (دانش فرد و ذاکری .)2010 ،دانش عبارت است از ترکیبی از دادهها و اطالعات که
تجربیات عقاید و مهارتهای متفاوتی به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی باارزشی
است که در تصمیمگیری کاربرد دارد .دانش بهکارگیری کامل اطالعات و دادهها ،همراه با
تجارب افراد ،شایستگیها ،ایدهها ،بصیرت ،تعهد و انگیزش است .بر اساس تعریف جامعی،
دانش را اطالعات ترکیب شده با تجربه ،شرایط ،تفسیر و تفکر میدانند که منبع قابل تجدیدی
بوده و همواره میتواند مورداستفاده قرار گیرد (ربیعی و خواجوی .)2010 ،به نظر برخی از
محققان ارائه تعریف جامع از مدیریت دانش ،به دلیل وجود دیدگاههای متفاوت به آن و
مشارکت و اثرگذاری محققان با زمینههای گوناگون علمی و ادراکات متفاوت بسیار مشکل است
(کبده ،2010 ،1شولتز و استابل ،2004 ،2کانه و همکاران ،2006 ،3واالسه و همکاران.)2011 ،4
مدیریت دانش فرآیند انتقادی دانش در جهت برآورده کردن نیازهای موجود در جهت شناسایی
و استخراج داراییهای دانشی موجود گردآوری شده ،و توسعه فرصتهای جدید است
1
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(کوینتاس و همکاران .)1997 ،1تاکنچی 2بر اساس رویکرد متفاوتی که به مدیریت دانش دارد،
آن را بهصورت کنترل کمتر روی کارمندان و درگیر کردن هرکدام برای خلق و به اشتراک
گذاشتن دانش تعریف مینماید (موسی خانی و همکاران .)2010 ،3بهزعم هانی)2003( 4
مدیریت دانش را میتوان چنین معرفی نمود :مدیریت دانش رشتهای علمی است که شیوه
برخورداری از حمایت دوجانبه را برای ایجاد ،تصرف ،سازماندهی و استفاده از اطالعات تشویق
و تقویت میکند .بررسیها حاکی از آن است که مدیریت دانش موضوعی است که در بخش
خصوصی متولد یافته و رشد نمودهاست .ازاینرو اهمیت این علم در سازمانها و نهادهای
دولتی خاصه ارگانهای نظامی و انتظامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این مسئله را می
توان از تعداد مقاالت کتب و  ...استناد نمود که کمتر به بحث مدیریت دانش در سازمانهای
دولتی و نظامی پرداختهاند .اگر با دقت بیشتری به رسالت مدیریت دانش بنگریم متوجه می
شویم که مزیت رقابتی پایدار در آینده دانش خواهد بود .ازاینرو باید توجه گردد دانش
ایجادشده در سازمان باید به افراد و سایر بخشهایی که نیاز دارند ،به شیوههای مختلف انتشار
یابد .درنهایت ،سازمان باید زمینههای استفاده از دانش موجود را بیابد .امروزه بسیاری از
مدیران ،نقش اساسی دانش را در عملکرد سازمانها و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان
درک کردهاند .برای سازمانها و رهبران آنها مهم است بدانند که آیا سازمان آنها آماده است
یا نه و از کجا باید شروع کنند .سازمانهایی که توانائی مقابله و انطباق با تغییرات ایجادشده را
داشته باشند میتوانند به نحو مطلوب از منفعتهای بالقوه آنها نهایت استفاده را کسب نمایند.
این مسئله در سازمانها و ارگانهای نظامی بهواسطه شرایط حساس و خاصشان در تأمین
امنیت ملی کشور بسیار حیاتی بوده و این سازمانها باید با استفاده از این دانش توانمندیها و
کاراییهایشان را ارتقا دهند.
مدلها و عوامل آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش

آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش را میتوان بهعنوان «مجموعهای از پیشنیازهای ضروری
برای اجرای موفق مدیریت دانش» تعریف کرد .بهعبارتدیگر آمادگی برای مدیریت دانش
1

Quintas et al
Takenchi
3
Moosakhani et al
4
Haney
2

9

سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیادهسازی مدیریت دانش

عبارت است از مجموعهای از قابلیتهای یک شرکت یا سازمان در دسترسی به زیرساختهای
الزم برای مدیریت دانش و ظرفیتهای بهکارگیری آن (هالت و همکاران .)2007 ،1ازاینرو برای
برای کسب آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش ابتدا باید سازههای مؤثر در آمادگی را بررسی
کنیم تا بتوانیم مناسبترین مدل را برای ادامه این تحقیق انتخاب کنیم .پس از بررسی عمیق
ادبیات ،عمدهترین سازهها به شرح جدول ( )1ارائه میشود.
جدول ( )1عوامل آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش
ردیف

عوامل

1

 -1ارزش صنعت
 -2زبان و هدف مشترک
 -3ساختار دانش انعطافپذیر و استاندارد
 -4کانالهای چندگانه برای انتقال دانش
 -5فرهنگ دانش پسند
 -6زیرساخت سازمانی و فنی
 -7اقدامات انگیزشی و حمایت مدیریت ارشد

2

 -1تائید مدیران ارشد
 -2انتخاب راهبرد دانشمحور
-3توسعه فرهنگ دانشمحوری
 -4توسعه و زیرساختهای فناوری
 -5بهکارگیری راهبرد مناسب مدیریت دانش

3

اثرگذارهای مدیریتی دارای چهار عامل کلیدی اصلی
 -1هماهنگی
 -2کنترل
 -3رهبری
 -4سنجهها؛
اثرگذارهای منابع متشکل از:
-1دانش
-2افراد
-3منابع مالی و غیرمالی
درحالیکه اثرگذارهای محیطی مشتمل بر:

محققان

(داورپناه و همکاران)1998 ،

(امینی و انعامی)2010 ،2

(هولساپل و جشی)2000 ،3

1

Holt et al
Amini and Anami Alamdari
3
Holsapple and Joshi
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10
-1رقابت
 -2بازارها
 -3اضطرار زمانی
 -4جو اقتصادی و دولتی

4

 -1راهبرد کسبوکار
 -2ساختار سازمان
 -3نقشه دانش
 -4تیم دانش
 -5حسابرسی دانش

5

 -1ساختار
 -2فرهنگ
 -3فناوری اطالعات

6

 -1فرهنگ سازمانی
 -2ساختار سازمانی
 -3زیرساخت فنآوری اطالعات
 -4توانایی منابع انسانی
 -5مدیریت تغییر

7

 -1سیستم پاداش دهی
 -2منابع انسانی
 -3فنآوریهای مدیریت دانش
 -4ساختار فرآیند
 -5اهداف بلندمدت
 -6کارتیمی
 -7زمان برای پخش دانش
 -8وضعیت مالی برای مدیریت دانش
 -9پشتیبانی مدیران ارشد

8

 -1فضای باز رهبری
 -2یادگیری از شکست
 -3رضایت نسبت به تغییر
 -4کیفیت اطالعات

(نیسی و رنجبری)2009 ،1

(صلواتی و حق نظر)2009 ،2

(موسی خانی و همکاران)2010 ،

(رس و اسچولته)2005 ،3

4

(تیلور و رایت )2004 ،

1

Nisi and Rangbari
Salavati and Haghnazar
3
Ross and Schulte
4
Taylor and Wright
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 -5عملگرا بودن
 -6چشمانداز تغییر

9

 -1محتوای تغییر
 -2فرآیند تغییر
 -3زمینه تغییر
 -4آمادگی افراد

(هالت)2000 ،

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی عبارت از ارزشها ،باورها اعتقادات و درک و استنباط مشترک اعضای یک
سازمان که به آنها هویت میدهد .در یک سازمان فرهنگ دو نقش عمده بر عهده دارد)1 :
متحد ،یا یکپارچه کردن اعضاء بهگونهای که آنها شیوه رفتار و برقرار کردن ارتباط با یکدیگر
را بدانند و  )2به سازمان کمک میکنند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد .مقصود از
اتحاد یا یکپارچگی داخلی سازمان این است که اعضاء دارای هویت مشترک گردند و شیوه
همکاری مؤثر را یاد بگیرند (دفت .)1998 ،محققین زیادی در تحقیقهای خود فرهنگ
سازمانی را از عوامل ضروری برای اجرای مدیریت دانش درون یک سازمان دانستهاند
) (Soliman and Spooner, 2000; Walczak, 2005و قریب بهاتفاق این محققان
اتفاقنظر دارند که مهمترین عامل برای موفقیت مدیریت دانش همانا فرهنگ سازمانی است
) .(Park et al., 2004; Schulte and Sample, 2006اما باید این نکته را نیز در نظر
داشت که فرهنگ سازمانی نیز میتواند مانع تالشهای تغییر سازمانی در طرحهای مدیریت
دانش شود ) .(Yeh, 2005لذا سازمانها باید فرهنگی مناسب داشته باشند ،بهطوریکه افراد
را به خلق و تسهیم دانش در داخل سازمان تشویق کند ).(Holsapple and Singh, 2001
در رابطه با فرهنگ سازمانی ،اعتماد ،مشارکت ،تشویقات و رهبری مشارکتی نیروهایی برای
توسعه اهداف سازمانی مطرح هستند .فرهنگ سازمانی از طریق اجزاء به هم مرتبط راهبردی،
افراد ،فرآیند و ساختارها تشکیل و تقویت میشود ).(Sanchez, 2004
زیرساختهای مادی

زیرساختهای مادی ،منابع و زیرساختهایی هستند که بهصورت فیزیکی میتوانند وجود
داشته باشند و سازمانها را در جهت رسیدن به اهداف مدیریت دانش یاری مینمایند و باعث
تسهیل در روند اجرای راهبردهای دانشی سازمان نیز میگردند .برخی از این قبیل منابع مانند
منابع مالی و پولی در راستای تأمین مالی و پشتیبانی از کارکنان دانشی و قهرمانان دانشی و
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تشویق و ترغیب هر چه بیشتر آنان استفاده میشود .سلیمان و اسپونر ( )2000در همین زمینه
معتقدند که سازمانهای دانشمحور باید دالیل و بهانههایی را برای کارکنان خود ایجاد نماید تا
افراد مشتاقانه دانش خود را به اشتراک بگذارند و بنابراین سازمانها در این راستا باید
مشوقهایی را برای تسهیم دانش کارکنان خود در نظر داشته باشند (Soliman and
).Spooner, 2000
مدیریت

میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان ،را که به آنان کمک و از آنان پشتیبانی می
کنند ،حمایت مدیران میخوانند (رضائیان .)443 ،1384 ،در فرهنگ حمایتی مدیران از اعضای
سازمانی ،مدیران با کارکنان رابطه نزدیکی دارند و سلسلهمراتب سازمانی محدود است
).(Carneiro, 2000, 91
مشارکت در تصمیمگیری

عبارت است از چگونگی فرآیند تصمیمگیری ،و مشارکت کارکنان در این فرآیند .در
سازمانهای خالق ،مشارکت جمعی ،بهرهگیری از نظرات کارکنان و همفکری در چارچوب
سیستمهای ارتقاء بهطور گستردهای رایج هستند .در یک تعریف کلی« ،مشارکت» را «ساختار
تصمیمگیری» و «فعالیت داوطلبانه افراد و نیروها» بر اساس اداره ،انتخاب و تفسیر در اوضاع و
شرایط عینی تعریف کردهاند ).(Martensson, 2000, 210
تعهد مدیریت

یک اصل ضروری برای موفقیت در برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد تعهد استراتژیکی مستمر به
مدیریت دانش توسط مدیران سطح باال و ارشد سازمان است و مدیریت ،در عرصه مدیریت
دانش باید نشاندهنده ویژگیهای خاصی باشد که به مدیریت دانش منجر میشود ،این ویژگی
ها شامل توانایی ایجاد محیطی برای بحثها و گفتگوهای مخصوص که درباره موضوعاتی
مربوط به از بین بردن موانع ساختارهای سنتی که توسط زنجیرههای فرماندهی و سلسلهمراتب
درون سازمان ساخته شده است ،است ) .(Rylatt, 2003حال با توجه به مطالب ذکرشده و
نظرات کارشناسی خبرگان سه شاخص مدیریت حمایت گر ،مدیریت مشارکتی و تعهد مدیریت
بهعنوان مؤثرترین شاخصهای مدیریت ،در آمادگی مدیریت دانش در نظر گرفته شده است .در
تعریفی جامع و مجمل مدیریت حمایت گر به معنی آن است که مدیریت سازمان به چه میزان
فرآیندهای مدیریت دانش را مورد حمایت جدی قرار میدهد و مدیریت مشارکتی به سبک
مدیریت سازمان اشاره دارد که تا چه اندازه مشارکت کارکنان در برنامهریزی و تصمیمگیریها
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را امکانپذیر میسازد و در باالخره تعهد مدیریت بدین معناست که مدیریت برای تحقق اهداف
مدیریت دانش تالش بیوقفهای را صرف نماید.
اهداف و راهبردهای سازمانی
راهبرد بیانکننده این است که شرکت در آینده در چه جهتی هدایت خواهد شد (Bijerse,
) 1999تالش برای برقراری ارتباط بین برنامههای مدیریت دانش و راهبرد سازمان بهعنوان
منبع حیاتی رقابتپذیری همه سازمانها تبدیل شده است .تیوانا بیان کرده است که «دانش،
محرک راهبرد و راهبرد محرک دانش است» .همچنین راهبردهای مختلف مدیریت دانش
زمانی موفقتر هستند که راهبردهای بکار گرفتهشده همراستای راهبرد اصلی سازمان باشد
(نیسی و رنگباری خینی ،1388 ،ص  .)130در سازه اهداف و راهبرد سازمان با بررسی ادبیات و
نظرات خبرگان ،دو شاخص مدیریت راهبردی دانش و بررسی نتایج اجرای مدیریت دانش در
نظر گرفته شده است .مدیریت راهبردی دانش ،شفافیت هدف ،چشمانداز و راهبردهای مشخص
را برای مدیریت دانش در نظر دارد و بررسی نتایج از این حیث اهمیت دارد که باید دانست که
سازمان به چه میزان نتایج اجرای مدیریت دانش در سازمان را مورد بررسی و پایش قرار می
دهد.
نیروی انسانی
تعهد سازمانی

برای بیش از  30سال تعهد سازمانی در غالب اصطالحاتی نظیر سازمانها ،هنجارها ،هویتیابی،
اخالقیات ،کار ،شغل و نظایر اینها عملیاتی میشد .دو دیدگاه غالب نسبت به تعهد سازمانی
وجود دارد :دیدگاه اول تعهد سازمانی را بهعنوان رفتار نگریسته و دیدگاه دوم پیشنهاد میکند
که تعهد سازمانی نوعی نگرش و طرز تلقی است.
نیروی انسانی یادگیرنده

انسان با مشاهده کردن میتواند یاد بگیرد .اگر نتواند از طریق مشاهده کردن یادگیری نماید
حتماً میتواند از شکستهایش نکاتی را فراگیرد و این یادگیری با یادگیری از مسیر موفقیت
قرابت شدیدی دارد .واژههای شکستهای بهرهور و موفقیتهای نابهرهور اساس این تفکر را
تشکیل میدهند .در شرکت ام.تری برای تحمل اشتباهات و پذیرش آنها تعهد همه سطوح
وجود دارد .بررسی کردن اشتباهات و یادگیری از آنها فرآیندی زمانبر است و اگر افق دید
سازمان کوتاهمدت باشد اشتباهات نادیده گرفته خواهند شد .مدیریت ارشد با دید بلندمدت می
تواند اشتباهات کوچک را تحمل نماید ).(Brand, 1998
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نیروی انسانی و یادگیری بهینه

چنانچه بخواهیم یادگیری کارکنان بهینه شود و دانش پس از تولید در سراسر سازمان توزیع
شود ،کامالً ضروری است که با یکدیگر همکاری کنند و خود در دریافت و ارسال اطالعات آزاد
باشند .برقراری گفتگوی مستمر ،منجر به خلق زمینه و چشمانداز مشترک برای سازمان می
شود که خود این موضوع از طریق احترام و اعتماد متقابل ،تحقق خواهد یافت .کامالً تعجبآور
است که مدیران و دانشگران بر متمرکز کردن سیستمهای پرهزینه فناوری اطالعات پایگاههای
اطالعاتی معین و اندازهگیری ابزارها اصرار میکنند ،حالآنکه یکی از بهترین ابزارها برای توزیع
و خلق دانایی ،در درون شرکتهایشان وجود دارد .میدانیم که «مباحثه خوب» مهد دانایی
اجتماعی در هر سازمان است (بابایی.)1383 ،
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی به سبک و روشی اشاره دارد که کارکنان و پستهای سازمانی بر اساس آن ،در
جهت تسهیل فرآیندهای کاری سازمانی شکلگرفتهاند .ساختار سازمانی بهعنوان یک
توانمندساز کلیدی برای ابتکارات مدیریت دانش بوده و هنگامیکه یک سازمان میخواهد
استراتژی مدیریت دانش را بکار گیرد ،ساختار سازمانی الزم است ایجاد و جریان مؤثر دانش را
در میان سازمان تسهیل نماید .ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی الزم برخوردار باشد تا
ارتباطات به مرزهای تیمی ،بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری ارتباط با
محیط بیرون از سازمان نیز برای افراد بهسادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه غیررسمی
ساختار سازمانی ،نقش مهمی در توسعه تعامالت ایفا نماید (ابطحی و صلواتی.)1385 ،
کانالهای ارتباطات

بحث دیگر در مدیریت دانش کانالهای ارتباطی است .کانالهای چندگانه برای انتقال دانش از
عوامل مؤثر است .زمانی که مدیریت دانش را اجرا میکنیم باید مطمئن باشیم که کارکنان و
مشتریان در مورد تغییراتی که در داخل سازمان اتفاق میافتد آگاه هستند .فرضیهای وجود
دارد که بیان میکند اشخاص قبل از اینکه پیامی در مغزشان ثبت شود باید آن را حداقل سه با
بشنوند بنابراین ارتباطات باید فراگیر و تکراری باشد .هنگام اجرا کردن مدیریت دانش باید
مطمئن شد که هرکسی در داخل سازمان آنچه را که سعی میکند انجام دهد ،میداند
).(Davenport and Prusak, 1998
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محیط صنعتی (رقابتی)

در سازه محیط صنعتی (رقابتی) ،با در نظر گرفتن نظرات خبرگان مدیریت دانش ،دو شاخص
ابتکارات سایر سازمانها و میزان تعامل با آنها بهعنوان شاخصهای مؤثر بر آمادگی مدیریت
دانش در این سازه در نظر گرفته شده است .ابتکارات سایر سازمانها آن است که اوالً سازمان
بداند میزان ابتکار عمل در صنایع مرتبط با سازمان ،چه میزان است و ثانیاً این موضوع چه
اندازه سازمان را به سمت اجرای فرآیندهای مدیریت دانش سوق میدهد .در شاخص دوم که
میزان تعامل با سایر سازمانها است ،دانش حاصل از تعامل با سایر سازمانها پایش میشود و
در فرآیندهای مدیریت دانش بکار گرفته میشود .درمجموع پس از بررسی ادبیات موردنظر
چنین برآمد که عوامل متعدد و متنوعی در پیادهسازی مدیریت دانش نقش دارند .اندیشمندان
این حوزه از واژگان گوناگونی برای بیان این عوامل در تحقیقهای خود استفاده کردهاند و
طبقهبندیهای متفاوتی ارائه کردهاند و در واکاویهای مختلف ،تأکیدات مختلفی بر این عوامل
شده است .در جدول ( )1سعی شده است تا تمام جنبههای آمادگی سازمان برای مدیریت
دانش در نظر گرفته شود .مثالً مدل هولت فقط به بررسی سنجش نگرش کارکنان برای
مدیریت دانش پرداخته است و جنبههای فرهنگی و ساختاری و فنآوری اطالعات را نادیده
گرفته است .همچنین در مدل تیلور ،آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش را فقط از دیدگاه به
اشتراکگذاری دانش بررسی کرده است که سایر فرآیندهای آن ازجمله خلق دانش را در نظر
نگرفته است (صادقی و همکاران .)2013 ،1در این تحقیق از مدل مفهومی صادقی و همکاران
( )2013که مؤثرترین شاخصها و زیر شاخصهای مؤثر بر آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش را
نشان دادهاند ،استفاده شده است .این مدل در شکل ( )1ارائه شده است.

Sadeghi et al
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شکل ( )1مدل مفهومی آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش (صادقی و همکاران)2013 ،

ازاینرو فرضیههای این تحقیق عبارتاند از:
فرضیه اصلی:
آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاه در وضعیت مناسب قرار دارد.
فرضیههای فرعی:
فرهنگ سازمانی ) (C1حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی مدیریت
.1
دانش فراهم نموده است.
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زیرساختهای مادی ) (C2حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی

مدیریت دانش فراهم نموده است.
.3

مدیریت ) (C3حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی مدیریت دانش

فراهم نموده است.
.4

اهداف و راهبرد ) (C4سازمانی حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی

مدیریت دانش فراهم نموده است.
.5

نیروی انسانی ) (C5دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی مدیریت دانش فراهم

نموده است.
.6

ساختار ) (C6حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی مدیریت دانش

فراهم نموده است.
.7

محیط رقابتی ) (C7حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیادهسازی مدیریت

دانش فراهم نموده است.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر مبانی فلسفی دارای پارادایم اثباتگرایانه ،به لحاظ هستیشناسی
واقعگرایانه ،ازنظر جهتگیریهای اصلی ،به دلیل آنکه این تحقیق درباره یک موضوع واقعی،
عینی و زنده صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان بهطور عملی استفاده کرد ،یک تحقیق
کاربردی است .راهبرد این تحقیق جهت گردآوری دادهها مطالعات کتابخانهای ،میدانی و
مصاحبه با خبرگان است .در این تحقیق از یک پرسشنامه استفاده شده است که چارچوب
مفهومی آن برگرفته از تحقیق صادقی و همکاران ( )2013است .با استفاده از این چارچوب
مفهومی ،پرسشنامهای با  19سؤال طراحی شد .الزم به ذکر است که متداولترین شکل پاسخ
برای سنجش متغیرهای تحقیق ،شکل پاسخ «مقیاسهای درجهبندی» است و از میان
مقیاسهای موجود درجهبندی لیکرت محبوبترین آنها است .لذا بنا به نظر خبرگان ،لیکرت
هفتدرجهای به لحاظ دقت بیشتر برای این پرسشنامه در نظر گرفته شد .برای تعیین روایی،
پرسشنامه طراحیشده بین  9نفر از خبرگان مدیریت دانش توزیع گردید که این  9نفر شامل 5
عضو هیئتعلمی رشته مدیریت و  4مدیر سطوح عالی دانشگاهی بوده است .پس از اعمال
نظرات آنها ،پرسشنامه تحقیق نهایی گردید .برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
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استفاده شد .طبق این ضریب هر چه درصد بهدستآمده به یک نزدیکتر باشد بیانگر اعتماد
بیشتر به پرسشنامه است .با استفاده از دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها و به کمک نرمافزار
 SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برابر  78درصد است .ازآنجاکه این مقدار
بیشتر از  70درصد است می توان گفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است .جامعه
آماری این تحقیق مدیران سطوح عالی و متوسط و کارکنان ارشد و اساتید هیئتعلمی دانشگاه
موردمطالعه است  .با توجه به تخصصی بودن حوزه مدیریت دانش افرادی که میبایست
پرسشنامه میان آنها توزیع میشد باید به فرآیند مدیریت دانش آشنا باشند .لذا بیشتر
پاسخگویان مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشکده مدیریت دانشگاه موردمطالعه انتخاب گردید
که تعداد کل آنها  80نفر است .تعداد مناسب نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری و با
استفاده از فرمول آماری مربوطه ذیل به دست آمد.
2

N z  pq
2

 2 ( N  1)  z  2 pq

n

2

لذا با توجه به محاسبات صورت گرفته تعداد نمونه مناسب  56نفر است .محقق  60پرسشنامه
در جامعه توزیع نمود و درنهایت  54پرسشنامه تکمیلشده در اختیار وی قرار گرفت.
پرسشنامهها به روش نمونهگیری خوشهای ،توزیع گردیده شد .جدول ( )2اطالعات نمونهگیری
را نشان میدهد.
جدول ( )2اطالعات نمونهگیری
حجم جامعه

80

حجم نمونه

56

احتمال موفقیت در جامعه

0.5

احتمال شکست در جامعه

0.5

سطح خطا

0.05

متغیر استاندارد

1.96

مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر (دقت برآورد)

0.07
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)80(1.96)2 (0.5)(0.5
≈ 56
)(0. 07)2 (79) + (1.96)2 (0.5)(0.5

=𝑛

تجزیهوتحلیل یافتهها
پس از واردکردن دادههای حاصل از پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمون میانگین
یک جامعه برای آزمون فرضیهها انجام شد .در این آزمون ،فرضیه مطرحشده در مورد میانگین
جامعه در سطح خطای  5درصد مورد بررسی قرار گرفت .ازاینرو اگر میانگین هر متغیر از حد
معینی بیشتر باشد آن متغیر در پدیده موردنظر مؤثر و مطلوب تلقی میشود .در مورد این
تحقیق محاسبه میانگین تکتک زیرشاخصهای هر شاخص ،میزان آمادگی شاخص موردنظر را
در دانشگاه نشان میدهد و نهایتاً میانگین تمام شاخصها آمادگی کل دانشگاه را از به دست
میدهد .پس از انجام آزمون جدول ( ) 3استخراج گردید و با توجه به سطح معناداری هر
شاخص ،به تبیین آمادگی هر شاخص در آمادگی مدیریت دانش در دانشگاه پرداخته شده است.
جدول ( )3نتایج آزمون فرضیههای فرعی و اصلی
One Sample T Test
فرضیه های فرعی

Test Value = 4

نتیجه آزمون

میانگین

انحراف معیار

مقدار احتمال/ P-value

آمادگی فرهنگ سازمانی

4.2

1.30

0

تائید میشود

آمادگی زیرساخت مادی

4.86

1.30

0

تائید میشود

آمادگی مدیریت

5.14

1.57

0

تائید میشود

آمادگی اهداف و راهبرد

3.95

1.78

0.849

رد میشود

آمادگی منابع انسانی

5.89

0.85

0

تائید میشود

آمادگی ساختار سازمانی

2.69

1.29

0.165

رد میشود

آمادگی محیط رقابتی

3.94

1.73

0.814

رد میشود

فرضیه اصلی
آمادگی پیادهسازی مدیریت
دانش

4.38

0.71

0

تائید میشود
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بررسی آماری و مقدار احتمال بهدستآمده نشان میدهد ،فرضیههای فرعی آمادگی فرهنگ
سازمانی ،آمادگی زیرساخت مادی ،آمادگی مدیریت و آمادگی منابع انسانی تأیید میشود یا به
عبارت بهتر فرض  H0در آنها رد و  H1مبنی بر وضعیت مناسب شاخص موردنظر تائید می-
شود و به این معنی است که دانشگاه برای پیادهسازی مدیریت دانش در این شاخصها بستر
مناسبی را فراهم نموده است و این شاخصها در وضعیتی مناسبی در این دانشگاه قرار دارند اما
در مقابل ،فرضیههای فرعی آمادگی اهداف و راهبرد  ،آمادگی ساختار سازمانی و آمادگی محیط
رقابتی رد میشود و  H0پذیرفته میشود و این بدین معنی است که این شاخصها در دانشگاه
در وضعیت مناسبی نمیباشند .همچنین درمجموع سطح معناداری و میانگین فرضیه تمام
سازهها نشان میدهد که آمادگی مدیریت دانش در دانشگاه در وضعیت مناسب قرار دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
همانگونه که بیان شد در سازمانهای امروزی ،اهمیت پیادهسازی مدیریت دانش بر کسی
پوشیده نیست و در این راستا سازمانها نیازمند هستند بدانند که مقدمات و پیشنیازهای
ضروری اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش چگونه حاصل میشود .بنابراین در این تحقیق پس
از انجام مطالعات گسترده ادبیات و اعمال نظرات خبرگان و متخصصان مدیریت دانش ،مدل
مفهومی آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش مورد آزمون قرار گرفت .مناسب است برای شروع
بحث و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای مؤثر به دانشگاه از اولویت و اهمیت هر یک از شاخصها
نیز آگاه باشیم .طبق تحقیق صادقی و همکاران ( )2013اولویت و اهمیت هر یک از شاخصها
به شرح جدول ( )4است.
جدول ( )4اهمیت هر یک از شاخصها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (صادقی و
همکاران)2013 ،
شاخصهای آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش

وزن

اولویت شاخصها

مدیریت

0.258

1

فرهنگ سازمانی

0.189

2

منابع انسانی

0.184

3

زیرساخت فیزیکی

0.147

4

اهداف و راهبرد

0.128

5
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ساختار سازمانی

0.083

6

محیط رقابتی

0.011

7

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده میشود هفت شاخص اساسی آمادگی مدیریت دانش
رتبهبندی شده است و سازمانهایی که نیازمند پیادهسازی مدیریت دانش دارند لزوماً جهت
موفقیت هر چه بیشتر در پیادهسازی ،میبایست آمادگی کافی در این زمینهها را در سازمان
خود به دست آورند .حال با توجه به کمبود زمان و منابعی که سازمانهای گوناگون با آن مواجه
هستند ،این رتبهبندی بیان میکند که اولویت آمادهسازی با کدام شاخصها است .یعنی درواقع
کدام شاخص بیشترین نقش را در آمادگی سازمان جهت پیادهسازی مدیریت دانش ایفا میکند.
در این بخش پیشنهادهای عملی مناسب جهت افزایش هر چه بیشتر آمادگی دانشگاه برای
پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش ارائه شده است .به همین منظور شکل ( )2طراحیشده
است که با دقت در آن میتوان به وضعیت موجود این دانشگاه پی برد .لذا پیشنهادهای حول
شاخصهای  7گانه بررسیشده ،ارائه شده است.
 .1شاخص مدیریت :همانگونه که در شکل ( )2مشاهده میشود این شاخص بیش از 25
درصد اهمیت و وزن را طبق تحقیق صادقی و همکاران ( )2013در آمادگی مدیریت
دانش خود اختصاص داده است و در میان  7شاخص موردتحقیق ،از دید کارشناسان و
خبرگان دانش بیشترین اهمیت را داراست .اما جنبه دیگری که اهمیت چشمگیری
دارد میزان آمادگی این دانشگاه در این شاخص است .محقق جهت سهولت مقدار
میانگین این شاخص که برابر  5.14شده است را بهصورت درصد محاسبه نموده است
که مقدار  69درصد شده است .لذا این دانشگاه در مهمترین شاخص از دید
کارشناسان  69درصد آمادگی به دست آورده است و این میزان قابلتوجهی است که
اگر آمادگی این شاخص در همین مقدار ثابت بماند نیازی به سرمایهگذاری و توجه
بیشتر برای افزایش آمادگی ندارد.
 .2شاخص فرهنگ :فرهنگ از دید کارشناسان مدیریت دانش 19 ،درصد وزن و اهمیت
آمادگی را به خود اختصاص داده است که با تبدیل مقدار میانگین این شاخص که
معادل  4.20است بهصورت درصدی درمییابیم که این دانشگاه در این شاخص 53
درصد آمادگی را به دست آورده است که این رقم نیز بسیار مناسب است .لذا باید
کوشش هر چه بیشتری در جهت ثابت نگهداشتن این آمادگی انجام شود و با توجه به
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اینکه فرهنگ سازمانی مقولهای است که در بلندمدت دچار نوسان و تغییر میشود
جای نگرانی برای آینده این شاخص در این دانشگاه نیست .مگر نیروی انسانی و
تمامی سطوح مدیریتی این دانشگاه دستخوش تحول و تغییرات شدیدی شود.
 .3شاخص منابع انسانی :شاخص منابع انسانی که  %18.4وزن و اهمیت آمادگی
پیادهسازی مدیریت دانش را از دید خبرگان دانشی به خود اختصاص داده است
سومین شاخص مؤثر در آمادگی به شمار میرود .این شاخص در آزمون میانگین مقدار
 5.89را کسب کرده است و این بدین معنی است که دانشگاه در این سازه بیش از 81
درصد آمادگی دارد .این میزان آمادگی در میان تمامی شاخصها حکایت از بیشترین
میزان آمادگی است و لذا نیروی انسانی این دانشگاه جهت پیادهسازی برنامههای
مدیریت دانش ازلحاظ شاخصهای گوناگونی نظیر باانگیزه بودن ،تعهد ،توانمندی و
سایر شاخصها در وضعیت مطلوبی قرار دارد .نکته قابلتوجه این است که این شاخص
از دید کارشناسان مدیریت و بهخصوص کارشناسان مدیریت منابع انسانی مهمترین
شاخص است و لذا پیشنهاد میشود جهت حفظ آمادگی این شاخص ،مدیران عالی
دانشگاه به برنامههای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی خود بهشدت اهمیت دهند
(سیدجوادین و همکاران.)2013 ،1

Seyed Javadein et al

1
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شکل ( )2مقایسه تطبیقی وزن شاخصها و آمادگی فعلی آنها در دانشگاه

0.3

اهمیت و وزن
شاخص ها از
نگاه خبرگان

69 %

آمادگی شاخص
ها در دانشگاه

81 %
64 %

0.2

0.15

53 %
0.1

49.5 %
0.05

28 %
49 %

0
محیط رقابتی ساختار
سازمانی

اهداف و
استراتژی

زیرساخت منابع انسانی
مادی

فرهنگ
سازمانی

مدیریت

 .4زیرساختهای مادی :این شاخص که در میان هفت شاخص موردتحقیق ،وزن و
اهمیتی معادل  %14.7را دارا است بهصورت کلی از دید کارشناسان مدیریت دانش
نقش و اهمیت کمتری نسبت به سه شاخص قبلی دارد اما هنگامیکه این دانشگاه
مصمم به پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش باشد این شاخص نیز نقش قابلتوجهی
پیدا خواهد کرد .دانشگاه در این شاخص  64درصد آمادگی حصول کرده است که رقم
چشمگیری است .میانگین این شاخص از آزمون میانگین  4.86بوده است که نشان
میدهد این دانشگاه به زیرشاخههای مؤثر در این شاخص توجه فراوانی داشته است.
ازجمله میتوان به منابع مالی جهت تهیه نیازمندیهای اجرای فرآیندهای مدیریت
دانش اشاره کرد که از سوی مدیران عالی این دانشگاه تأمین میشود .همچنین دیگر
زیر شاخص این شاخص ،فنآوریهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز جهت
تسهیل فرآیندهای دانشی و تسهیم اطالعات است .این وضعیت مناسب در این
شاخص جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش و استقرار سیستمهای دانشی

وزن شاخص ها از دید خبرگان و درصد میزان آمادگی در هر شاخص

0.25
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میبایست ادامه پیدا کند و محقق بروز رسانی هر چه بیشتر فنآوریهای نرمافزاری و
سختافزاری را یادآور میشود .همچنین ایجاد پایگاههای اطالعاتی که سطوح مختلف
دانشگاه بتوانند در آن اطالعات و دانش و تجربیات خود را با دیگر افراد دانشگاه
تسهیم کنند و به اشتراک گذارند ،ضروری به نظر میرسد.
 .5اهداف و راهبرد :این شاخص در میان هفت شاخص مؤثر در آمادگی مدیریت دانش،
رتبه پنجم را با وزنی معادل  %12.8به دست آورد .همچنین در آزمون آماری میانگین
 3.95را دارد که بیانگر وضعیت متوسط آمادگی این شاخص در دانشگاه است .این
شاخص همانطور که شکل ( )2نشان میدهد کمی کمتر از نیمی از آمادگی خود را
برای پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش به دست آورده است .لذا اکیداً به مدیران
عالی و سیاستگذاران دانشگاه توصیه میگردد تا در آمادهسازی هر چه بیشتر این
شاخص کوشا باشند .مهمترین زیر شاخصهای این شاخص دارا بودن چشمانداز،
مأموریت و اهداف بلندمدت برای آینده مدیریت دانش دانشگاه است که این برنامهها
بتوانند از طریق راهبردهای عملیاتی به منصه ظهور بپیوندند .لذا تدوین اهداف
بلندمدت و پیگیری گامبهگام نتایج حاصل از اجرای این برنامهها میتواند به ارتقاء
آمادگی این سازه کمک نماید .بدین منظور میتوان از مشاوران راهبردی بیرونی
متبحر راهنمایی گرفت و همچنین استفاده از تجربیات دانشگاهها و مراکز مشابه و به-
گزینی 1نیز میتواند کمک قابلمالحظهای به گروه تدوینکننده راهبرد نماید (مولوی
و همکاران.)2013 ،2
 .6ساختار :ساختار سازمانی از دید کارشناسان در میان هفت شاخص موردتحقیق رتبه
ششم را دارد اما در هر سازمانی که قصد پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش را
داشته باشد الجرم باید به این شاخص اهمیت دهد .وزن اهمیت این شاخص % 8.3
شده است و همچنین این شاخص با کسب میانگین  2.69در بین سایر شاخصها
کمترین میزان آمادگی را در دانشگاه به دست آورده است .یعنی این شاخص تنها 28
 %آمادگی الزم خود را به دست آورده است و این به دلیل نوع ساختار و تعریف سطوح
فرماندهی و اختیارات در دانشگاه است .محقق پیشنهاد مینماید تا برای رسیدن به
Benchmarking
Molavi et al

1
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انعطاف بیشتر در ساختار دانشگاه کانالهای ارتباطی درونگروهی و میانگرهی در
داخل دانشگاه تقویت شود .این کانالها منجر به تسهیم بیشتر دانش و تجربیات می-
گردد .همچنین ساختار دانشگاه باید بهگونهای باشد که سیستم پاداش در دانشگاه در
راستای تقویت تسهیم و به اشتراکگذاری دانش و تجربیات سطوح مختلف کارکنان
دانشی گردد و افراد مستقیماً در مقابل تسهیم دانش خود با دیگران و ارائه ایدههای
خالقانه پاداش دریافت نمایند .همانگونه که در ادبیات ذکر شد ایجاد و گسترش
شبکههای رسمی و غیررسمی ارتباطی یکی از ابزارهای بجوش آمدن خالقیتهای
فردی و گروهی است .لذا پیشنهاد میگردد دانشگاه به سمت ساختارهای دانشبنیان
حرکت نماید تا انعطافپذیری و چابکی الزم را برای به جریان درآوردن دانش و
تجربیات فراهم نماید.
 .7محیط صنعتی (رقابتی) :محیط صنعتی از دید خبرگان دانشی تنها وزن و اهمیتی
معادل یک درصد دارد که بسیار ناچیز است و حتی میتوان این شاخص را نادیده
گرفت .همچنین میانگین این شاخص  3.94است که بیان مینماید حدود  49درصد
این شاخص در دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است و در آن آمادگی پیدا کرده است.
اما دانشگاه به جهت رقابت تنگاتنگی که با سایر سازمانها و دانشگاهها دارد همواره
مجبور است در مرزهای دانشی حرکت نماید و این الزام باعث میشود تا پیشهای
محیطی همواره موردتوجه سیاستگذاران این دانشگاه قرار گیرد و با تعامل با سایر
نهادهای علمی داخلی و خارجی بهتر و سریعتر این هدف را میسر مینماید.
نتایج تحقیق فعلی و آنالیز دادههای مطالعه موردی ،مسیر تحقیقات بعدی را بدین شرح
پیشنهاد میدهد .پیشنهاد میشود که هر یک از شاخصهای بیانشده در این تحقیق را بهطور
تخصصی بررسی شود و همبستگی هر یک از شاخصها را با مفهوم مدیریت دانش مورد آزمون
قرار گیرد .دیگر پژوهشگران نیز میتوانند بررسی کنند که سازمانها چگونه میتوانند
زمینههای استقرار عملی برنامههای مدیریت دانش را فراهم نمایند یا مسائل و مشکالت مهم و
غیرمنتظره شرکتهایی که اقدام به پیادهسازی مدیریت دانش کردهاند و تابهحال شناسایی
نشدهاند را مورد مطالعه قرار دهند .همچنین پیشنهاد میشود که عوامل مؤثر در موفقیت یا
شکست پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش بررسی شود .نوآوری این تحقیق آن است که مدل
این تحقیق از مطالعه گسترده ادبیات مدیریت دانش استخراج شده است و برای اولین بار است
که پس از ادغام شاخصها ی مختلف آمادگی مدیریت دانش ،مدلی ویژه برای سنجش آمادگی
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مدیریت دانش در یک دانشگاه نظامی استخراج شده است و در یک گام عملیاتی مدل تحقیق
)2013(  ازاینرو پیشنهاد میشود که مدل صادقی و همکاران.سنجش و پیادهسازی شده است
.نیز در سایر بخشها و صنایع مورد آزمون قرار گیرد
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