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  چكيده

هاي رقابتي حفظ كنند. مديريت  هاي بلند مدت خود را در عرصه توانند برتري مي ها با قدرت دانش و مديريت آن سازمان

ها ضروري و حياتي  دانش اثرات ماندگار بسياري دارد. عليرغم اينكه مديريت دانش به عنوان منبعي براي بقاي سازمان

باشد، اما بسياري از  ي سطوح ميدر تجارت جهاني دستيابي به دانش و فهم عميق در تمام آنهابوده و شرط موفقيت 

اند. نكته حائز اهميت اين است كه امروزه ديگر   ها هنوز به نوآوري و مديريت دانش بطور جدي توجه نكرده سازمان

ها چيزي است كه توانايي انجام آن را دارند. در  شوند بلكه ارزش آن گذاري نمي ها بر اساس عملكردشان ارزش سازمان

هاي تشكيل دهنده مديريت دانش در مؤسسه  بندي، عوامل و شاخص ه سنجش، تحليل و اولويتاين بررسي نسبت ب

ها و عوامل مشخص گرديد و شكاف  تحقيقات اصالح و تهيه بذرچغندرقند، اقدام شد و ميزان موفقيت هر يك از شاخص

 50نفر از تعداد كل  31مل بر پيمايشي و جامعه آماري مشت -موجود در هر سطح تعيين شد. روش تحقيق از نوع توصيفي

سوال و در هشت بعد بر اساس  35اي با  نفر اعضاء هيأت علمي و كارشناسان مؤسسه مذكور بود. بدين منظور پرسشنامه

مشخص  ) (ANPاي بندي عوامل نيز با فرآيند تحليل شبكه، طراحي و اولويت»هاي ساختمان مديريت دانشپايه«مدل 

اي، عوامل ارزيابي دانش، تسهيم دانش و  ه از نظر خبرگان و با توجه به خروجي تحليل شبكهگرديد. نتايج نشان داد ك

. در رندهاي اول تا سوم قرار دا شناسايي دانش در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند به ترتيب در اولويت

راهكار استقرار سيستم مديريت دانش در  ها، ترين آنپايان راهكارهايي جهت بهبود وضع موجود ارائه گرديدكه از مهم

  باشد.  مؤسسه و آموزش كاركنان مي
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  مقدمه

هـاي سـنتي كنتـرل و تمركـز مـديران بـر        در سـازمان 

آالت هـاي مشـهود ماننـد نقـدينگي، سـاختمان، ماشـين       دارايي

تــرين و ارزشــمندترين ســرمايه ســازمان  و غيــره بــوده و مهــم

يعنــي دانــش ســازماني و نحــوه توليــد، كســب و حفــظ آن در 

سـازمان بــدون مــديريت رهــا شـده اســت. امــروزه در ادبيــات   

مديريت و اقتصاد به وفـور بـر نقـش دانـش بـه عنـوان يـك        

منبــع حيــاتي جهــت حفــظ رقابــت و ســودآوري تأكيــد شــده  

هـاي تجـاري    يكـي از موضـوعات مهـم سـازمان     است. دانش

ــا ديــدگاه  ــه طــوري كــه محققــان و مجريــان ب هــاي  اســت ب

انـد. ايـن تمركـز فزاينـده      مختلفي به مـديريت دانـش رسـيده   

هــاي ســودآوري بســياري بــراي ســازمان  بــر دانــش، فرصــت

هـاي كنــوني اهميـت بيشــتري بــه    ســازمان .كنـد  فـراهم مــي 

تغييـرات داده و ضـرورت انطبـاق پـذيري بـا محـيط پيرامـون        

گيــري بهينــه و كســب مزيــت خــود، بهبــود ســاختار، تصــميم

رقابتي را بـه خـوبي درك كـرده و نيـاز بـه اسـتقرار مـديريت        

ــازمان ــش در س ــاس    دان ــدت احس ــه ش ــر ب ــر حاض ــاي عص ه

ــ  مــي ــت جهــاني ض ــراي رقاب ــاتي شــود. آن چــه ب روري و حي

هــا، گســترش بــازار و افــزايش كــارايي  اســت، كاســتن هزينــه

هـاي راهبـردي    هـا بـه سياسـت    باشد. لـذا سـازمان   فرايندها مي

ــش رو آورده  ــديريت دان ــون م ــدي چ ــد   جدي ــه توانن ــا ب ــد ت ان

هــاي  هــاي فكــري كاركنــان شــامل مقــادير و حــوزه  ســرمايه

كـل   متعدد دانـش دربـاره مشـتريان، فراينـدها، محصـوالت و     

زنجيـــره ايجـــاد ارزش در ســـازمان در ســـطوح مختلـــف را  

ــه شــيوه  يــك ــرل درآورده و ب هــاي مناســب و  جــا تحــت كنت

ــد   ــرار دهنـ ــترس قـ ــؤثر در دسـ  Baskerville and) مـ

Dulipovici, 2006).  

دانش عبارت است از ) Lang 2001( به نقل از النگ

اي و دانش  ها، اطالعات زمينه تركيب سيال از تجارب، ارزش

صصي كه به صورت منسجم و يكپارچه چارچوبي را براي تخ

آورد. اين  ارزيابي و كسب تجارب و اطالعات جديد فراهم مي

ها به كار  گيرد و توسط آن دانش از اذهان افراد سرچشمه مي

شود. در داخل سازمان، اين دانش نه تنها در مستندات  برده مي

ر تمام هاي اطالعاتي سازمان جاي دارد، بلكه د و بانك

 ها، فرايندها، اقدامات سازمان جاري و ساري است. النگ فعاليت

ترين عنصر  دانش سازماني، افراد را اصليدر توصيف  (2001)

داند. اين دانش از طريق گردش و انتقال در  در خلق دانش مي

اند، خلق  ميان افرادي كه بواسطه عالئق مشترك گرد هم آمده

ماند. در اين مفهوم از دانش،  ميشود و در سازمان باقي  مي

ها و  داشت و نيز كاربرد آن حاصل فعاليتتوليد دانش، نگه

   .هاي منسجم است تالش جمعي افراد در گروه

مديريت دانش با رويكردهاي مختلفي مورد مطالعه قرار 

 گرفته است. توافقي روي تعريف مديريت دانش وجود ندارد

(Turban and Aronson 2001) لذا هر يك از تعاريف ذيل .

توان در يكي از رويكردهاي تكنولوژي، انساني و جامع  را مي

قرار داد. مديريت دانش يعني، هويت دادن به فرايندهاي 

سازماني كه در جست و جوي تركيب مؤثري از ظرفيت 

ها و اطالعات از يك طرف تكنولوژي اطالعات در پردازش داده

 آوري افراد از طرف ديگر استو ظرفيت خالقيت و نو

(Malhotra 1998) . مديريت دانش فرايندي  عبارت ديگربه

هاي فكري يا  است كه توسط آن، سازمان از طريق دارايي

 Bukowitz and) شود مبتني بر دانش خود، صاحب ثروت مي

Williams 1999) . مديريت دانش يك تالش سيستماتيك و

كارگيري دانش بيني شده در جهت توسعه، ترويج و به پيش

موجود در مسير افزايش ارزش جهت دستيابي به نتايج مثبت از 

 Holsapple and) باشد كارها و به انجام رساندن هدف مي

Joshi 2004) . مديريت دانش يك رويكرد مشاركتي و يكپارچه

هاي فكري  به ايجاد، اخذ، سازماندهي، دستيابي و كاربرد دارايي

ر تعريف ديگري مديريت دانش . د(Grey 1996) سازمان است

ها و ابزارهاي فني و  ها، زيرساخت اي از رويه به عنوان مجموعه

مديريتي در جهت خلق، تسهيم و به كارگيري اطالعات و 

 اند ها طراحي شده دانش در درون و بيرون سازمان
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.(Bounfour 2003) ش تلفيقي از انبه عبارتي مديريت د

، همراه با مديريت سرمايه سازي دانش آشكار رهـكسب و ذخي

با بررسي بيش از . (Amin et al. 2001) باشدهاي فكري مي

يكصد تعريف ارايه شده، مديريت دانش در سه ديدگاه مطابق 

  .(Khamse et al. 2014) خالصه شده است 1جدول 

  

  هاي موجود در خصوص مديريت دانش ديدگاه 1جدول

  

 ها ويژگي ديدگاه

  

 كسب و كار

هاي كسب و كار كه در استراتژي، خط مشي  مديريت دانش فعاليتي تجاري است كه دو جنبه دارد. توجه به عنصر دانش فعاليت

هاي فكري و نتايج مثبت كسب و  چنين ايجاد رابطه مستقيم بين سرمايهشود و هم و رويه در همه سطوح سازمان منعكس مي

، مديريت دانش يك رويكرد تلفيقي و همكارانه براي خلق، كسب، سازماندهي، دسترسي و استفاده عبارت ديگرباشد. به  ميكار 

 هاي فكري سازمان است. از سرمايه

 علم شناختي يا علم دانش

كنيم. در دهد به طور هوشمندانه عمل  ها، ادراك و دانش فني كاربردي، منبعي اساسي است كه به ما امكان مي بينش-دانش

ها و به طور كلي در جامعه تبديل  در درون همه سازمان -ها و سنن مثل كتب، فناوري، رويه-طول زمان، دانش به اشكال ديگر

ها به انباشت تجربه منجر و وقتي به طور مناسب استفاده شود، افزايش اثر بخشي را به دنبال دارد. شود. اين تغيير شكل مي

 سازد. است كه رفتار هوشمندانه شخصي، سازماني و اجتماعي را ممكن ميدانش يكي از عوامل اصلي 

 فرايندي/فناوري
مديريت دانش، مفهومي است كه بر اساس اطالعات به دانش قابل كاربرد تبديل و با تالش اندك قابل استفاده براي افرادي 

 توانند آن را به كار برند.شود كه مي مي

 

  برخي از مزاياي مديريت دانش عبارتند از: 

ها براي بهبود پاسخ رقابتي: توانمند ساختن سازمان •

گويي به تغييرات بازار و تسريع زمان ارائه محصوالت به پاسخ

  بازار.

هاي  ها و اجتناب از هدر رفتن سرمايهكاهش هزينه •

را به سازمان  امكاناين ذهني: در اختيار گرفتن دانش ضمني، 

تا فرايندها را براي  گيرد دهد كه آن دانش را به كارمي

هاي آموزش مجدد كاركنان كاربردهاي آتي حفظ كند و هزينه

  و متخصصان را از ميان بر دارد.

بر طرف كردن نياز براي جهاني عمل كردن:  •

هاي خاصي اند. چالشهايي كه از نظر جغرافيايي پراكندهعمليات

هايي كه طلبد. سازماندر زمنيه فرهنگي و مديريت دانش مي را

داراي فرهنگ اثربخش در زمينه مديريت دانش هستند، 

ها و ما خاتمه دهند. هر آنچه كه هست ي آنتوانند به روحيه مي

  شود و استفاده كارآمد از منابع پراكنده را حداكثر سازند. » ما«

يريت اثربخشي شغل: به كارگيري زيرساخت مد •

دارد. تسهيم دانش  هاي سنتي را از ميان بر ميدانش محدوديت

دهد و در نتيجه اثربخشي را را در ميان كاركنان افزايش مي

  بخشد. ارتقاء مي

اثربخشي سازمان: ابزارها، الگــوها و بهترين  •

كاربردهاي مديريت دانش كه با فرهنگ تسهيم دانش همراه 

و بر اثربخشي سازمان  دهداست، محيط همكاري را شكل مي

  افزايد.  مي

تعيين جهت راهبردي: استفاده از فرهنگ دانش،  •

جه بر جهت يتدهد و در نخالقيت و نوآوري را ارتقاء مي

  :)Entezari 2006( گذارد ثير ميأراهبردي ت

مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند يك  •

. تحقيقاتي و توليد كننده دانش است -پژوهشي  مؤسسه

ترين هاي ايجاد شده در آن توسط كاركنان دانشي، مهم دانش

و باشد. وظيفه اصلي اين مؤسسه اصالح هاي مؤسسه مي دارايي

ارقام و پاسخ به نياز روز كشاورزان چغندركار كشور است. توليد 

هاي محيطي از جمله با توجه به ايجاد و بروز انواع تنش

هاي يماريخشكسالي، گسترش، تنوع و تغيير دايمي انواع ب

هاي مقاوم به انواع گياهي، مؤسسه نيازمند دستيابي به ژن
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هاي پدري و مادري به هاي محيطي جهت توليد پايه تنش

باشد. به منظور دستيابي به اين منظور توليد بذر مورد نظر مي

تكنولوژي بايستي به تواند با دانش و تكنولوژي روز دنيا همگام 

ديريت دانش، مؤسسه بايد به شود. به منظور همگام شدن، م

ريزي، هدايت و كنترل شود، بنابراين بايستي نحو صحيح برنامه

هاي مؤثر بر مديريت دانش سنجش و در ابتدا عوامل و شاخص

نقاط ضعف آن شناسايي و جهت رفع مشكالت مربوطه اقدامات 

الزم انجام گيرد. در همين راستا هدف اين پژوهش ارزيابي و 

ؤثر بر مديريت دانش در مؤسسه تحقيقات تحليل عوامل م

باشد. از طرفي تاكنون پژوهشي  اصالح و تهيه بذر چغندرقند مي

در خصوص مديريت دانش و نيز تعيين وضعيت عوامل مؤثر بر 

مديريت دانش صورت نگرفته است، لذا پژوهش از اين حيث 

تواند در مديريت دانش اين مؤسسه در  داراي نوآوري بوده و مي

ه تأثيرگذار باشد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي است، آيند

زيرا نتايج حاصل از آن در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر 

هاي وابسته به اين مؤسسه چغندرقند و ساير واحدها و بخش

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا با انجام اين تحقيق 

  سواالت زير پاسخ داده خواهد شد:

هاي مديريت دانش  د هر يك از شاخصوضع موجو - 1

  در مؤسسه تحقيقات چغندرقند چگونه است؟

وضع موجود هر يك از عوامل مؤثر بر مديريت  - 2

  دانش در مؤسسه تحقيقات چغندرقند در چه سطحي قرار دارد؟

بندي عوامل مؤثر بر مديريت دانش در اولويت - 3

مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند چگونه 

  باشد؟¬مي

هر يك از عوامل مؤثر بر مديريت راهكارهاي بهبود  - 4

  دانش در مؤسسه تحقيقات چغندرقند كدام است؟

  

  

  ها مواد و روش

 وپيمايشي بود  –روش اجراي اين پژوهش توصيفي 

ها و اطالعات موردنياز، با استفاده از پرسشنامه گردآوري داده

هاي ساختار مديريت از مدل پايهانجام شد. براي اين منظور 

اي (سنگ ). اين مدل به نام مدل پايه1استفاده شد (شكل 

بناي) ساختار مديريت دانش نامگذاري شده است كه يكي از 

باشد. هاي عملكردي ميها در حوزه مدلترين مدلكامل

طراحان اين مدل، مديريت دانش را به صورت يك سيكل 

ت. مراحــل آن، ـبينند كه در چــرخش دايم اسيناميكي ميد

ل ـباشد كه دو سيكشاخص مي 35ل و ـل هشت عامـشام

 ).Probst et al. 2000( دهندرا تشكيل ميدروني و بيروني 

هاي ساختماني كشف توسط بلوك سيكل دروني

(شناسايي)، كسب، توسعه، تسهيم، كاربرد (استفاده يا بهره

 سيكل بيرونيشود. داري از دانش ساخته مينگهبرداري) و 

هاي اهــداف دانش و ارزيابــي دانــش است كه شامل بلوك

نمايند و تكميل كننده سيكل مــديريت دانش را مشخص مي

  ).1بازخور است (شكل  ،اين دو سيكل

  

  

  

  

  

  

  

  اي ساختمان مديريت دانش مدل پايه 1شكل 
  

  مدل به شرح زير است:نحوه عملكرد پايه هاي اين 

هاي مـديريت دانـش   هاي دانش: هدفتعيين هدف - 1

هاي اصلي سـازمان نشـأت گرفتـه و در دو سـطح     بايد از هدف

 ،سـطح اسـتراتژيك  در استراتژيك و عملياتي مشـخص شـوند.   
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چنـين  داري سازمان بر مبناي مديريت دانش و همتبديل و نگه

شـود.   انجام مي هاي الزم در اين زمينهايجاد فرهنگ و سياست

هـا بايـد نحـوه شناسـايي،     با توجه بـه هـدف   سطح عملياتيدر 

هاي  داري دانش، مشخص و برنامهاستفاده، توزيع، كاربرد و نگه

ها در زمان معين، طراحي شـود و بـه    الزم براي دستيابي به آن

  مرحله اجرا درآيد.

يم كه دانآيا مي«پرسش شناسايي دانش: با طرح  -2

بايد انجام اين وظيفه مديريت دانش، يعني » دانيم؟چه مي

ها به خاطر ناآشنا مرحله كشف را آغاز كرد. بسياري از سازمان

ها دچار  گذاريها و هدفبودن با دانش خود، در تصميم گيري

شوند، البته ناگفته نماند كه شناسايي منابع دانش مشكل مي

 شود.جام ميدرون و بيرون سازمان، با هم ان

ها بايد از بازار كسب دانش: در اين مرحله، دانش -3

هاي مربوط به مشتري، توليد، داخلي و خارجي نظير دانش

همكاران، رقبا و . . . از منابع شناسايي شده در مرحله كشف، 

هايي را كسب گردند. همچنين مشخص شود كه چه قابليت

  قرار داد.توان از خارج خريداري و مورد استفاده مي

هاي موجود، بايد دانش توسعه دانش: با توجه به پايه -4

هاي جديد، ها، محصوالت، ايدهسازمان شامل گسترش قابليت

 فرايندها و مسائلي از اين قبيل را توسعه داد.

تسهيم دانش: مسائلي از قبيل چگونگي انتقال و به  -5

اسب اشتراك گذاري دانش موجود، و جاي دادن آن در محل من

اي كه در سازمان قابل استفاده باشد. همو در دسترس، به گونه

گروهي و چنين چگونگي انتقال دانش از سطح فردي به سطح 

سازماني، از جمله مواردي است كه در دستور در نهايت سطح 

  گيرد.كار اين بخش از مديريت دانش قرار مي

فاده مفيد از استفاده از دانش: يعني اطمينان به است -6

دانش در سازمان است. چنانچه موانعي بر سر راه استفاده مفيد 

از دانش جديد در سازمان باشد در اين قسمت بايد شناسايي و 

رفع شده، به طوري كه بتوان به صورت كاربردي در ارائه 

  خدمات و محصول (دانش) استفاده كرد.

 داري دانش: بدين معني است كه بايد دائماًنگه -7

دانش با ايجاد سازكارهاي مناسب به روز شده و سپس ذخيره و 

جلوگيري كرده و به آن  آنداري شود تا به توان از نابودي نگه

  اجازه داد كه مورد استفاده قرار گيرد.

ارزيابي دانش: در ارزيابي دانش جهت تعيين و يا  -8

هاي مشخص و استفاده از اصالح هدف، نحوه رسيدن به هدف

هاي نتايج آن به عنوان بازخور، با نگاه به نتايج كمي و هزينه

). Probst et al. 2000( گيردانجام شده مورد بررسي قرار مي

فهرست ابزارهايي كه در مراحل  2در همين راستا در جدول 

  گوناگون اين مدل استفاده مي شود، آورده شده است.

 با توجه به محدود بودن خبرگان در خصوص موضوع

نفر از كل جامعه)  31پژوهش، از روش كل شماري (تعداد 

و مديران مياني و ارشد وكارشناسان مؤسسه استفاده شده 

تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند با مدارك تحصيلي 

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و با سابقه كاري باالتر از 

درنظر گرفته جامعه آماري پژوهش  سال به عنوان خبرگان 10

  ).3شدند (جدول 

  

  ابزار استفاده از فرايند دانش 2جدول 

  
 ابزار ابعاد دانش

 هاي دانشهدف
هاي  هاي دانش، مديريت برمبناي هدفها، آرماناستراتژي دانش

 دانش

 شناسايي دانش
هاي انتقال دانش، آشكار سازي دروني هاي دانش، واسطهنقشه

 دانش در سازمان

 كسب دانش
- ويزيتورها، موسسان عرضه دانش، خريد مشاوره، استراتژي نسخه

 برداري

 توسعه دانش
گيري به سوي مراكز هاي دانش، سناريو، سمتوصل كننده

 شايستگي

 فنون حل مسئله جمعي، مديريت فضا سازي تسهيم دانش

 استفاده از دانش
مهندسي و چيدمان كاربردي اسناد، آموزش در عمل، مديريت 

 ها داده
 يادگيري از رخدادها، حافظه الكترونيكي داري دانش نگه

 ملموس، ارزشيابي و اندازه گيري چند بعدي دانشترازنامه دارايي نا ارزيابي دانش
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  مشخصات تحصيلي و سابقه كار جامعه آماري 3جدول

  

 ميانگين سابقه كاري (سال) درصد از كل تعداد تحصيالت

 16 67/9 3 كارشناس

 7/12 94/41 13 ارشد كارشناس

 3/22 39/48 15 دكتري

 - 100 31 مجموع

  

  نتايج و بحث

هاي تشكيل سوال اول پژوهش: هر يك از شاخص

  دهنده مديريت دانش در چه سطحي قرار دارد؟

) بر اساس هشت 10پرسشنامه پژوهش (با امتياز يك تا 

هاي ساختمان مديريت دانش، شاخص مدل پايه 35عامل و 

پس از تأييد روايي آن توسط خبرگان، بين جامعه طراحي و 

چنين پايايي پرسشنامه نيز با ضريب آماري توزيع گرديد. هم

هاي گردآوري شده مورد بر اساس داده 89/0آلفاي كرونباخ 

تاييد قرار گرفت. بر اساس داده هاي گردآوري شده توسط 

 ها، وضعيت مديريت دانش در بندي آماري آنپرسشنامه و جمع

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند در هر يك از 

بر اساس ميانگين نظرات جامعه  4ها مطابق جدول شاخص

آماري تعيين گرديد. الزم به ذكر است كه امتياز وضع موجود در 

درصد  هها استخراج گرديد، بمديريت دانش كه از پرسشنامه

طور مثال در تبديل و در جدول نمايش داده شده است. به 

عامل اهداف دانش با سه شاخص، ميانگين امتياز مؤسسه حدود 

درصد شد. در عامل شناسايي دانش با چهار شاخص، امتياز  65

درصد شد. ميانگين امتيازهاي  60وضع موجود در موسسه حدود 

به دست آمده از عوامل كسب، توسعه، تسهيم، به كارگيري، 

، 8/46، 9/57، 5/57يب حدود داري و ارزيابي دانش به ترتنگه

درصد بود كه در اين عوامل تسهيم دانش  52و  4/58، 8/52

). در بين 5و  4كمترين مقدار را به خود اختصاص داد (جداول 

هاي  هاي مورد بررسي نيز شاخص برگزاري كنفرانس شاخص

بين المللي از عامل كسب دانش و شاخص ايجاد تاالرهاي 

و  39/18تسهيم دانش با امتياز گفتگوي اينترنتي از عامل 

 درصدكمترين امتياز را داشتند. 71/28

  

  هاوضعيت مديريت دانش مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذرچغندرقند در هر يك از شاخص 4جدول 

  

 شاخص/سوال عوامل
وضع موجود (امتياز 

 بر حسب درصد)

 اهداف دانش

 45/66 سسه مشخص شده است؟ؤانداز و نيازهاي آينده م تا چه اندازه چشم

 42/62 هاي خود در اولويت قرار داده است؟چه اندازه مديريت دانش سازماني را در استراتژي

 48/65 اش چقدر است؟هاي تخصصينقاط ضعف دانشي خود در زمينهاز ميزان اطالع 

 دانششناسايي 

 16/65 شناسايي شده است؟ يهاي اطالعاتي و مستندات داخلتا چه اندازه بانك

 68/69 شناسايي شده است؟هاي همكاران تا چه اندازه دانش و تخصص

 13/56 هاي اطالعاتي و مستندات خارج از مؤسسه شناسايي شده است؟تا چه اندازه بانك

 39/48 هاي كاربران و همكاران خارج از مؤسسه شناسايي شده است؟تخصصتا چه اندازه دانش و 

 كسب دانش

 71/58 شود ؟براي كسب دانش موردنياز از خبرگان و مشاوران داخلي و خارجي تا چه حدي استفاده مي

 90/47 دارد؟ها و مراكز تحقيقاتي وجود تا چه اندازه طرح تحقيقاتي مشترك با ساير سازمان

 65/45 هاي ملي (داخلي) سهيم است ؟تا چه اندازه در برگزاري كنفرانس

 39/18 المللي سهيم است ؟هاي بينتا چه اندازه در برگزاري كنفرانس

 13/51 هاي تخصصي فعال است؟هاي آموزشي و كارگاهتا چه اندازه در برگزاري دوره

هاي ثبت، اختراع و...) ها، پروانهنامههاي تحقيقاتي، پايانها، طرحاندازه دسترسي به منابع دست اول (مقاالت، ژورنال تا چه

 وجود دارد؟
03/69 

 68/64 ها، مقاالت مروري و ...) وجود دارد؟ها، دائرالمعارفتا چه اندازه دسترسي به منابع دست دوم (كتاب



 199    1396/ 2/ شماره 33چغندرقند/ جلد 

 90/72 هاي مهم اطالعاتي داخلي وجود دارد؟ها و پايگاهچه اندازه دسترسي به سايتتا 

 19/59 هاي مهم اطالعاتي خارجي وجود دارد؟ها و پايگاهتا چه اندازه دسترسي به سايت

 26/72 دارد؟تا چه اندازه دسترسي موثر به شاهراه اطالعاتي از طريق اينترنت و اينترانت وجود 

 90/72 دهد؟تا چه اندازه نسبت به استفاده از ارتباطات الكترونيكي (پست الكترونيكي و ...) توجه نشان مي

 توسعه دانش

 16/60 همگامي و به روزرساني دانش مؤسسه با توجه به تغير و تحوالت محيطي و برنامه هاي مؤسسه به چه ميزان است؟

 00/65 كند؟كمك ميها و فرايندهاي كاري حد به تغيير در اهداف و رويه دانش كسب شده تا چه

 39/48 كند؟در جذب افراد صاحب دانش مورد نياز تا چه حد سريع اقدام مي

 تسهيم دانش

 94/61 هاي علمي جهت اشتراك دانش، فعال هستند؟تا چه اندازه اعضاي هيأت علمي در برگزاري نشست

 71/28 شود؟تا چه اندازه به ايجاد فروم (تاالر گفتگوي اينترنتي) براي بحث و تبادل نظر اهميت داده مي

 26/42 تا چه اندازه چرخش شغلي (جا به جايي نيروي انساني) مؤثر وجود دارد؟

 19/54 شود؟تا چه اندازه كارها به صورت تيمي انجام مي

 به كارگيري دانش

 71/48 شود؟گيري از دانش دانشگاهيان توجه ميتا چه حد، به بهره

 94/61 شود؟هاي موجود و جديد اهميت داده ميتا چه حد، به بررسي مستندات و گزارش

 74/47 شود؟داده ميهاي ابداعي اهميت تا چه اندازه، بر ايجاد خطرپذيري در انجام طرح

 داري دانشنگه

 35/59 هاي انجام كار، تا چه اندازه فعال است؟داري روشسازي و نگهدر ذخيره

 39/58 هاي تحت وب و ...) فعال است؟ها و پايگاههاي دانشي (مانند : كتابخانهتا چه اندازه، در ايجاد بانك

 26/52 هاي دانشي فعال است؟داري به روز پايگاهتا چه اندازه نسبت به نگه

 55/63 توانند دسترسي داشته باشند؟اي يكديگر ميتا چه اندازه همكاران به سوابق علمي و حرفه

 ارزيابي دانش

 61/46 شود؟تا چه اندازه از سيستم انتقادات و پيشنهادات استفاده مي

 16/55 كيفيت دانش بر كميت دانش ارجحيت دارد؟تا چه حد 

 35/54 شود؟تا چه اندازه به نتيجه عملكرد دانشي افراد بازخورد نشان داده مي

  

  

سوال دوم: وضع موجود هر يك از عوامل مؤثر بر 

  مديريت دانش در چه سطحي قرار دارد؟

كه نشان دهنده  4شاخص جدول  35بندي نتايج با جمع

باشد و با محاسبه  ها مي وضعيت موجود هر يك از شاخص

هاي هر عامل، وضعيت موجود هر يك از  ميانگين شاخص

حاصل گرديد.  1و شكل  5جدول هشت عامل مديريت دانش 

ها در اين پژوهش سطح هشدار، با امتياز ميانگين كل شاخص

عبارت ديگر شاخصي كه زير عدد ميانگين كل  سنجيده شد. به

باشد در سطح نامطلوبي است و بايستي ابتدا در جهت بهبود اين 

ها اقدام نمود. سطح مطلوب، با باالترين امتياز شاخص

ها در وضعيت موجود سنجيده شد. به عبارتي در بهبود  شاخص

ها را به سطح باالترين شاخص در  ها بايدكليه شاخص شاخص

يت موجود رساند تا يك تعادل نسبي بين عوامل و وضع

  ها ايجاد گردد. شاخص

در بين هشت عامل مورد بررسي عامل اهداف دانش با 

ترين فاصله را با سطح مطلوب داشت. به درصد كم 12/8مقدار 

عبارتي در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند اهداف 

سازماني در اولويت اندازها مشخص و مديريت دانش و چشم

قرار گرفته و تا حدودي به نقاط ضعف دانش تخصصي خود 

. از طرفي عوامل تسهيم دانش به كارگيري د داردي وجوآگاه

دانش و ارزيابي دانش در كمتر از سطح هشدار بوده و تسهيم 

دانش بيشترين شكاف را نسبت به سطح مطلوب دارد. به 

گذاري ه اشتراكعبارتي مسائلي از قبيل چگونگي انتقال و ب

دانش موجود، و جاي دادن آن در محل مناسب و در دسترس، 

چنين چگونگي اي كه در مؤسسه قابل استفاده باشد، همبه گونه

انتقال دانش از سطح فردي به سطح دانش گروهي و در نهايت 

  ).1، شكل 5شود (جدول  سطح دانش سازماني كمتر توجه مي
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  مقايسه سطح موجود با سطوح هشدار و مطلوب در هر يك از عوامل موثر بر مديريت دانش  5ل جدو

  مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند

  

 عوامل
عملكرد موجود مديريت 

 دانش(درصد)
 سطح مطلوب(درصد) سطح هشدار(درصد)

شكاف نسبت به سطح مطلوب 

 (درصد)

 78/64 اهداف دانش

43/56 90/72 

12/8 

 06/13 84/59 شناسايي دانش

 38/15 52/57 كسب دانش

 05/15 85/57 توسعه دانش

 13/26 77/46 تسهيم دانش

 10/20 80/52 بكارگيري دانش

 51/14 39/58 نگهداري دانش

 86/20 04/52 ارزيابي دانش

  

  

  

  

  

  

  چغندرقند در هريك از عوامل نسبت به وضع مطلوب و هشدار وضع موجود مديريت دانش مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر 1شكل 

بندي عوامل مؤثر بر مديريت دانش در مؤسسه سوال سوم: اولويت

  باشد؟ تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند چگونه مي

بندي عوامل مؤثر بر مديريت دانش به منظور اولويت

 مراحل زير انجام شد:

  (ANP) اي  الف) فرآيند تحليل شبكه

هاي مورد مطالعه بندي منظرها و شاخصبه منظور اولويت

استفاده شد كه مراحل  Super Decisionsافزار ژوهش از نرم پ

گانه فرايند تحليل شبكه و تحليل اين مدل را به صورت نرم سه

 دهد. افزاري انجام مي

  ه تحليل:تعريف ساختار مدل و تشكيل شبك -1مرحله 

- در اين مرحله با استفاده از مدل مفهومي تحقيق، خوشه

اي از شوند. درون هر خوشه مجموعههاي اصلي مدل تشكيل مي

ها قرار دارند كه به عنوان گره داراي رابطه هستند، و همشاخص

باشند. ها نيز داراي رابطه ميهاي درون ساير خوشهچنين با گره

سسه شامل اهداف مديريت دانش در مؤيق ها در اين تحقخوشه

هاي اصلي مديريت دانش با نظر خبرگان با باشد و شاخصمي

اند. شكل ها در داخل هر خوشه چيدمان گرديدهتوجه به ارتباط آن

ها را در درون ساختار مدل پيشنهادي و نوع رابطه ميان مؤلفه 2

   دهد.نمايش مي Super Decision افزارنرم
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  بندي عوامل مؤثر بر مديريت دانش جهت رتبه ANP شبكه 2شكل

دهي به انجام مقايسات زوجي، وزن -2مرحله 

  :ANPهاي مدل  شاخص

، مجموعه معيارهايي هستند ANPسلسله مراتب كنترل

وجود هايي كه ممكن است در شبكه كه براي مقايسه تعامل

از  ANP شوند. تعيين وزن نسبي درداشته باشد، استفاده مي

 باشد.طريق مقايسات زوجي معيارها و زير معيارها مي

)Jabalamoli et al. 2008.( 

 هاي مدلدهي به معيارها و شاخصدر اين پژوهش وزن

ANP هاي شبكهنامه خبره كه در تحليلبر اساس نتايج پرسش-

شود، انجام گرفت. معياره استفاده ميگيري چند اي و تصميم

بر اساس دامنه عددي  ANP دهي به معيارها در مدلروش وزن

هاي كوچكتر باشد. در اين روش شبكه را به شاخهيك تا نه مي

نسبت به يك  i تك عناصر هر شاخه مانندتقسيم كرده و تك

 Faraj and دهدام مقايسه زوجي را تشكيل ميjعنصر در شاخه 

Badri 2010).(  

  ها:ساخت سوپر ماتريس وزني بر اساس داده -3مرحله 

بر اساس مقايسه زوجي كه در مرحله قبل انجام شد، 

شود و وزن هر معيار و شاخص بر سوپر ماتريس وزني تشكيل مي

گردد. در واقع هر و مشخص مياساس سيستم برداري تعريف 

شود كه جمع مي ستون سوپر ماتريس از چند بردار ويژه تشكيل

افزار وسيله نرمه ها را ببردارها وزن نسبي معيارها و شاخص

 . (Azizi et al. 2013)نمايدمشخص مي

  ها:ب) اولويت و اهميت معيارها نسبت به مؤلفه

باشد. از در اين مدل هر گروه نتايج خاص خود را دارا مي

است، بدين اي برخوردار آنجا كه ارائه كل نتايج از حجم گسترده

هاي برجسته و عمده ترتيب در اين قسمت برخي از وضعيت

نتايج مربوط به  3شود. در شكل اشاره مي ANPحاصل از اجراي 

ارايه گرديده  Super Decisionsافزار ها در نرموزن شاخص

 است. اين نتايج با توجه به پرسشنامه مقايسات زوجي و نيز ارتباط

رديده است و نشان دهنده آن است كه بر حاصل گ 2شكل  با

اساس نظر خبرگان ارزيابي دانش در بين ساير عوامل از اولويت 

چنين تسهيم دانش و باالتري براي مؤسسه برخوردار است. هم
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شناسايي دانش در اولويت بعدي قرار داشته و كمترين اولويت در 

قند مديريت دانش در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر

  ).3داري دانش است (شكل مربوط به عامل نگه
 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  ANP مدل بندي عوامل مؤثر بر مديريت دانش با رتبه 3شكل 

  

سوال چهارم: راهكارهاي بهبود پيشنهادي در هر يك از 

تحقيقات چغندرقند كدام  مؤسسهعوامل مؤثر مديريت دانش در 

  است؟

و با  4شماره با توجه به نتايج به دست آمده در جدول 

بهبود زير را براي توان راهكارهاي مصاحبه با برخي خبرگان مي

  هاي زير سطح مطلوب ارائه نمود:شاخص

  بعد اهداف دانش -

باتوجه به اين كه اين بعد نسبت به سطح مطلوب داراي 

در «درصدي بوده، از طرفي در اين بعد شاخص  12/8شكاف 

انش در استراتژي مؤسسه اولويت قرار گرفتن مديريت د

درصد را كسب نموده  42/62، كمترين امتياز و معادل »چغندرقند

گردد جهت تقويت اين شاخص، مديران است، لذا پيشنهاد مي

هاي مؤسسه با در نظرگرفتن نقش به بازنگري استراتژي ارشد

هاي مؤسسه به پردازند. بدين اساسي مديريت دانش در فعاليت

توان اهداف  تيم هايي از كليه سطوح مؤسسه ميمنظور با تشكيل 

هاي مؤسسه را با در نظرگرفتن نقش مديريت دانش و  و استراتژي

تصريح آن در استراتژي مورد بازبيني قرار داد و كميته تخصصي 

اندازي نمود. الزم به ذكر است مديريت دانش را در اين راستا راه

اختار سازماني) و كه بين عوامل سازماني (فرهنگ سازماني و س

هاي مديريت دانش (توليد و انتقال دانش) رابطه معناداري مؤلفه

سازي مديريت دانش عامل فرهنگ وجود دارد بنابراين در پياده

 . (Vaezi and Moslemi 2009) سازماني بيشترين تأثير را دارد

  بعد شناسايي دانش -

 06/13اين بعد نسبت به سطح مطلوب داراي شكاف 

هاي شناسايي دانش و تخصص«و از طرفي، شاخص درصدي 

ترين امتياز و داراي كم» كاربران و همكاران خارج از مؤسسه

د. بنابراين جهت تقويت اين بعد، پيشنهاد وبدرصد  39/48معادل 

هاي داخلي و نيز تخصص و گردد نسبت به شناسايي دانشمي

قرار سيستم دانش متخصصين خارج از مؤسسه با آموزش و است

مديريت دانش اقدام مؤثري صورت گيرد. از طرفي نظر به اين كه 

اين عامل در اولويت سوم مؤسسه براي رسيدن به سطح مطلوب 

هاي اطالعاتي و  قرار دارد الرم است در جهت تكميل بانك

چنين با تعامل مناسب با مستندات داخل مؤسسه كوشيد. هم

هاي اطالعاتي  شناسايي بانكها و مراكز ديگر نسبت به  سازمان

 خارج از موسسه اقدام الزم را به عمل آورد.

  بعد كسب دانش -

بعد كسب دانش نسبت به سطح مطلوب داراي شكاف 

هاي اين بعد، مؤسسه در درصدي است. دربين شاخص 38/15

هاي خارجي داراي كمترين امتياز و برگزاري كنفرانس

ميانگين اين بعد و درصد است. جهت افزايش  39/18معادل

هاي هاي مختلف تالشرسيدن به سطح مطلوب بايستي به روش

ها از طريق ارائه اين كنفرانسو شركت در برگزاري بيشتري در 
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و يا دعوت از متخصصين مقاالت و دستاوردهاي تحقيقاتي 

ها در داخل كشور انجام و نسبت به خارجي در برگزاري كنفرانس

هاي علمي اقدامات الزم انجام، و از طريق گردهماييل دانش تباد

  هاي موسسه مد نظر قرار گيرد.در استراتژي

  بعد توسعه دانش -

در بعد » سرعت در جذب افراد صاحب دانش«شاخص 

هاي اين بعد و توسعه دانش، داراي كمترين امتياز در بين شاخص

بود بعد توسعه دانش كه داراي د. جهت بهوبدرصد  39/48معادل 

درصدي با وضيعت مطلوب هست، بايستي شاخص  05/15شكاف 

سرعت در جذب افراد صاحب دانش را ارتقاء داد. براي اين منظور 

هاي ها، و محيطشود كه ارتباط مؤسسه با دانشگاه پيشنهاد مي

چنين در جذب و استخدام ارزشيابي واقعي علمي بيشتر شده، هم

بر اساس دانش و عملكرد شخص و بر اساس نياز و در انجام و 

راستاي اهداف و ماموريت مؤسسه، نسبت به شناسايي، جذب و 

هاي فكري اهتمام ورزيد و با آموزشداشت صحيح سرمايهنگه

هاي استاد شاگردي در جهت انتقال دانش اين افراد به سايرين 

  اقدام نمود.

  بعد تسهيم دانش -

به سطح مطلوب داراي شكاف بعد تسهيم دانش نسبت 

درصدي است كه بيشترين شكاف تا سطح مطلوب در اين  13/26

بندي اين عامل براي شود. از طرفي از نظر اولويت بعد مشاهده مي

-مؤسسه به عنوان دومين اولويت قرار گرفته است. دربين شاخص

هاي اين بعد، مؤسسه در ايجاد تاالرهاي گفتگوي اينترنتي داراي 

گردد درصد است. پيشنهاد مي 71/28امتياز و معادل  كمترين

جهت بهبود اين شاخص و متعاقب آن بهبود اين بعد به سطح 

هاي تلگرامي و عضويت ذينفعان نتايج اندازي كانالمطلوب، با راه

چنين عضويت محققان اين مؤسسه در اين گونه تحقيقات، و هم

برداران العات بهرههاي اجتماعي اقدام و نسبت به تبادل اطشبكه

هاي تحقيقاتي اقدام گردد. همو محققان نسبت به ايجاد زمينه

هاي شغلي (جابجايي نيروي انساني) و عدم چنين ايجاد چرخش

هاي ثابت، انجام كارها به صورت تيمي و تشويق  تخصيص پست

ت علمي در برگزراي ئهي مشاركت بيشتر اعضاكار گروهي، 

تاالرهاي گفتگو در رسيدن اين بعد به سطح  ها و جلسات، نشست

  ثر باشد.ؤتواند بسيار م مطلوب مي

  بعد به كارگيري دانش -

شكاف بعد به كارگيري دانش نسبت به وضيعت مطلوب 

اهميت به قبول خطر در «است. در اين بعد شاخص  درصد 10/20

رابر داراي كمترين امتياز و ب» هاي ابداعيايجاد و اجراي طرح

باشد. حال با توجه به اين كه پايه و اساس اين درصد مي 74/47

باشد، لذا جهت بهبود اين شاخص بايستي با  مؤسسه تحقيقات مي

توجه به انباشت دانش در اين مؤسسه علمي تحقيقاتي، نسبت به 

ها جسارت بيشتري داشت و در استراتژي انجام اينگونه پروژه

هاي نو و فكرهاي  طرفي پذيرش ايدهمؤسسه مدنظر قرار گيرد. از 

جديد بر اساس مستندات علمي بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد. در 

گيري از دانش  اين بعد پس از اين شاخص، شاخص بهره

بهتر درصد نيز، پايين بوده و  71/48دانشگاهيان داراي امتياز 

سطح دانشي  با دانشگاهيمديريت ارشد مؤسسه از مشاوران  است

  گيري استفاده نمايد.  جهت تصميمباال 

  داري دانشبعد نگه -

با امتياز » هاي دانشيبه روز نگهداشتن بانك«شاخص 

درصدي در اين بعد داراي كمترين امتياز است و از طرفي  26/52

درصدي  51/14اين بعد نسبت به وضيعت مطلوب داراي شكاف 

ابتدا با بهبود شود جهت بهبود وضيعت اين بعد است. پيشنهاد مي

هاي وضيعت اين شاخص، دانش ذخيره شده از طريق سيستم
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مستند سازي و بايگاني الكترونيكي و ...... يك پارچه شود و مورد 

-هاي دانشي متناسب با دانش طبقهبندي قرار گيرد و بانكطبقه

بندي شده طراحي و توليد گردد و سپس در اختيار منابع انساني 

ها قرار گيرد. هم خصص و سطح علمي آنمؤسسه متناسب با ت

چنين در خصوص بهبود وضعيت به روز بودن اطالعات اين 

توان از طريق فرآيندهاي هاي دانشي، عالوه بر آن ميبانك

انگيزشي از واحدهاي تحقيقاتي خواست تا منابع دانشي خود را به 

  روز نموده و در اختيار مؤسسه قرار دهند.

  بعد ارزيابي دانش -

د ارزيابي دانش نسبت به وضيعت مطلوب داراي شكاف بع

چنين اين عامل در اولويت اول مؤسسه درصدي است، هم 86/20

دهي قرار گرفته است. از طرفي در اين بعد شاخص از نظر وزن

داراي كمترين امتياز و » استفاده از سيستم انتقادات و پيشنهادات«

يت اين شاخص درصد است. حال جهت بهبود وضع 61/46معادل 

سازي سيستم انتقادات و نسبت به جاريشود  پيشنهاد مي

به صورت مجازي (نظردهي در سيستم اينترنت) و پيشنهادات 

تا  شودغيرمجازي (جعبه انتقادات و پيشنهادات) در مؤسسه اقدام 

كارمندان مؤسسه به توانند بدون درج نام و مشخصات خود 

اعالم نمايند. سيستم انتقادات و مطالب مورد نظر خود را 

هاي اداري  پيشنهادات بايد به صورت پويا و خارج از بروكراسي

بوده و هر كارمند به تواند به راحتي نظر خود را بيان نمايد. 

بازخورد به عملكرد دانشي افراد در سطح مطلوب نبوده و كيفيت 

به منظور مطلوب  ، از اين روشود دانشي به كميت ترجيح داده نمي

ردن اين عامل ابتدا بايد نظام پيشنهادات و انتقادات فعال شده، ك

بازخوردهاي مناسب به عملكردهاي دانشي افراد داده شود و 

 .كيفيت دانش افراد ارتقا يابد

  

 گيريبحث و نتيجه

كه منجر به  هستندها به دنبال عواملي  همواره سازمان

به رقبا برتري سازي مديريت دانش شود تا به توانند نسبت پياده

كسب نمايند. دانشمندان و پژوهشگران مختلف عوامل متفاوتي را 

اند كه با وجودي  سازي موفق مديريت دانش ارايه دادهبراي پياده

كه ممكن است در بعضي موارد باهم اختالف داشته باشند، ولي 

آميز مديريت دانش است.  سازي موفقيت ها پياده هدف آن

فرهنگ سازماني  ،ستقرار مديريت دانشرين عامل براي ات مهم

تمامي زير  كه در صورتي .براي استقرار آن است درست و حامي

هاي مرتبط با استقرار مديريت دانش را در يك سازمان ساخت

فراهم كنيم ولي فرهنگ سازماني كه شامل عناصر مشاركت در 

شد، در باگيري، حمايت مديريت و حس تعلق سازماني ميتصميم

سازمان نباشد، مديريت دانش مستقر نخواهد شد. به همين ترتيب 

بندي عوامل، نظام فناوري اطالعات در جايگاه و در ادامه اولويت

گذاري هاي مديريت دانش در جايگاه سوم اولويتدوم و فرايند

اندازي و به كار گماري نظام فناوري شده است. بنابراين قبل از راه

د فرهنگ سازماني در اين زمينه كه مديران و اطالعات، باي

كاركنان به راحتي دانش ضمني خود را در اختيار سايرين قرار 

هاي چون هر چند كه ما به توانيم ساختار ،دهند به وجود بيايد

هاي مديريت فناوري را به صورت صيحيح فراهم كنيم و فرايند

ني تقويت دانش را به صورت اصولي اجرا كنيم ولي فرهنگ سازما

كننده اين وضعيت نباشد به صورت قطع به يقين نظام مديريت 

 .Talaee Shokri et al) كارآمد خواهد بوددانش سازمان نا

يك سازمان دانشي نيازمند رويكرد و ديدگاه مديريتي . (2016

متفاوت نسبت به يك سازمان غيردانشي است بنابراين مديران 

نقش منحصر به فردي نسبت به ها  منابع انساني در اين سازمان

سازمان غيردانشي خواهند داشت. مديريت دانش سازماني و 
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هاي آن بر بهبود نظام ارزيابي عملكرد تأثيرگذار هستند و  مؤلفه

بين مديريت دانش سازماني و فرآيندهاي آن و بهبود نظام ارزيابي 

هاي دانش عملكرد همبستگي مثبتي وجود دارد. در ميان مؤلفه

هاي دولتي انتقال دانش و كسب دانش سازماني در برخي ارگان

 GholiPour) گذارند ارزيابي عملكرد ميبيشترين تأثير را بر نظام 

et al. 2009). سازي  در اين تحقيق هشت عامل اثرگذار بر پياده

ها  ها منجر به موفقيت سازمان به كارگيري آنكه مديريت دانش 

ترين شكاف تايج اين تحقيق كمبر اساس ن .گردد بررسي شد مي

نسبت به سطح مطلوب در بين ابعاد مديريت دانش مربوط به بعد 

درصد بوده و بيشترين شكاف نيز مربوط به  12/8اهداف دانش با 

در مؤسسه درصد به دست آمد.  13/26بعد تسهيم دانش به ميزان 

هاي اهداف دانش  تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند شاخص

تري وجود دارند وليكن تسهيم دانش كسب شده از ر حد مطلوبيد

در سطوح مختلف فردي، گروهي و  نآگذاري طريق به اشتراك

گيرد. عواملي مثل فرهنگ  به خوبي صورت نميسازماني، 

سازماني، فناوري اطالعات، حمايت و تعهد مديريت ارشد و عوامل 

ي دولتي مؤثر هستند. يك ها فردي بر تسهيم دانش در سازمان

هاي كالمي و نوشتاري و بين  ضعف در مهارت«مانع فردي شامل 

نابسندگي زير ساخت  -1چهار مانع سازماني شامل » فردي

نبود سيستم دانش -2سازماني براي پشتيباني از تسهيم دانش 

نقص رهبري در زمينه نشان دادن  -3دهي و قدرشناسي آشكار، 

عدم تطابق استراتژي تسهيم  -4دانش  ارزش و مزاياي تسهيم

دانش با اهداف و رويكرد استراتژيك سازمان و دو مانع فناورانه ار 

رساني مناسب در مورد مزاياي موجود عدم اطالع -1جمله 

نبود آموزش در مورد فناوري اطالعات از جمله  -2تكنولوژيك 

ي ها ترين موانع موجود بر سر راه تسهيم دانش در سازمانمهم

چنين بيشترين هم. (Monavarian et al. 2014) دولتي هستند

ها نسبت به سطح مطلوب، مشاركت در  شكاف در بين شاخص

باشد.  درصد مي 38/50المللي با عدد هاي بينبرگزاري كنفرانس

المللي در پيشبرد دانش اين هاي بين اين امر لزوم همكاري

به سطح مطلوب دهد. كمترين شكاف نسبت  موسسه را نشان مي

نيز مربوط به شاخص دسترسي مؤثر به شاهراه اطالعاتي از طريق 

  باشد.  درصد مي 13/0اينترنت و اينترانت با عدد 

از ديد اي نتايج فرآيند تحليل شبكهبراساس از سوي ديگر 

خبرگان مؤسسه، اولويت و اهميت عوامل مؤثر بر مديريت دانش 

بايست به وضعيت كنوني مديريت دانش در مؤسسه مي با توجه به

ترتيب معطوف به ارزيابي دانش، تسهيم دانش، شناسايي دانش، 

اهداف دانش، توسعه دانش، به كارگيري دانش، كسب دانش و 

داري از دانش، گردد. اين يافته نشان از اين واقعيت دارد كه نگه

اولويت اول و در حال حاضر ضرورت ارزيابي دانش به عنوان 

سپس تسهيم دانش به عنوان اولويت دوم در مؤسسه احساس 

باشد. ارزيابي گردد و وضعيت اين عوامل چندان مناسب نمي مي

هاي ديگر نيز از اهميت زيادي  دانش و تسهيم دانش در سازمان

برخوردار بوده و معموالً بيشترين شكاف تا سطح مطلوب به اين 

 ;Khamse and Ghozati 2014) عوامل اختصاص يافته است

Tsai et al. 2006) و بايست با آموزش  مي. لذا مديران ارشد

آن در محققين و استقرار سيستم مديريت دانش، نسبت به تقويت 

اهتمام ورزند. ايجاد نظام انتقادات و پيشنهادات، بازخورد  كاركنان

يت به كميت دانش، مناسب به عملكرد دانشي افراد، ترجيح كيف

ايجاد تاالرهاي گفتگو، چرخش شغلي و انجام كارها به صورت 

سازي مديريت دانش در مؤسسه تواند در پيشبرد پياده گروهي مي

  بر اساس عوامل ارزيابي و تسهيم دانش مؤثر باشد.
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