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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در اين پژوهش سعي شده تا با ديدگاهي دگرگونه ،عوامل و مولفةهاي کليدي در موفقيت
مديريت دانايي را شناسايي و بر اساس نقشه دانشي ساختاري با انجام مصاحبه با کارکنان و بررسي تجربيات و
سوابق کاري و آموزشي آنها در ميان هر يک از حوزههاي دانشي نسبت به ارائه الگوي نقشه دانشي براي
سازمانهاي فرهنگي اقدام گرديد .اين پژوهش از لحاظ روش کار بر روي ساختارهاي کيفي ميباشد و از حيث
روش تحقيق يک مدلسازي رياضي و کمي را مطرح ميسازد و از حيث هدف کاربردي است.
روش پژوهش :از اين رو باديهاي برنجي ادبيات موجود و صورت گرفته در بين صاحبنظران و خبرگان در اين
حوزه ابتدا  01عامل به عنوان عوامل مهم در موفقيت مديريت دانايي در سازمانها شناسايي شده و سپس نسبت به
تعيين اهميت و رتبهبندي و ميزان تأثيرگذاري آنها در ارائه يک نقشه دانشي اقدام شد .در اين رابطه ابتدا
پرسشنامهاي براي استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران در رشته مديريت و مديران ارشد بين سازمان تهيه
گرديد که پس از جمعبندي نتايج بدست آمده پرسشنامهاي با  20سؤال بر اساس عوامل طبقهبندي شده با اولويت
باال از بين  01عامل فوق در اختيار معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار گرفت.
همچنين اولويتبندي و وزن دهي هر يک از اين عوامل با استفاده از نرمافزارهاي اکسل 1و مطلب 2و روش آماري
محاسبه ميانگين هندسي و حسابي الگوي مذبور طراحي و پيشنهاد گرديد.
يافتهها و نتيجهگيري :در اين بين عوامل فرهنگ ارزشي و ساختاري نسبت به بقيه عوامل از اولويت و اهميت
باالتري در الگوي دانشي سازمان نقش داشتند .در اين بين بعد فرهنگ ارزشي سازماني از عوامل ساختاري همچنين
بعد اعتماد از عوامل فرهنگي ،داراي بيشترين اهميت در بين ابعاد ديگر بودند .در انتها هم با توجه به وزن دهي
مولفةها و شاخصهاي کليدي در موفقيت مديريت دانايي در معاونت مورد مطالعه نسبت به ارائه يک الگوي نقشه
دانشي در بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام شده است.
واژگان كليدي :مديريت ارزش ،فرهنگ ارزشي ،نقشه دانشي ،سازمانهاي فرهنگي

محسن قدمی و يوسف قديانی

به نظر ميرسد در دنياي کنوني ديگر سازمانها به

مقدمه
در سالهاي اخير ،کسبوکار سازمانها و

مثابه کشتيهاي مطمئن بر روي دريا و اقيانوس در

شرکتهاي مختلف در عرصه جهاني ،مهندسي مجدد

حرکت نميباشند که گهگاه دچار تالطم و طوفان دريا

سازماني را بر اساس مديريت دانايي بنا نهاده و

شوند .در دنياي نوين با توجه به تغييرات روزافزون و

نهادينهسازي مفاهيمي چون دانشگران ،3کار 4و بازار

غيرقابل پيشبيني ،سازمانها را به قايقي در رودخانهاي

دانشي 5و فناوريهاي زنده خبر از بازنگري جدي

خروشان و پر پيچ و خم تشبيه مينمايند که هر لحظه

نگرش به سازمان و نحوه تغيير مقتضيات اصلي آن را

با متغيرهاي مختلف روبرو خواهد شد؛ و سازماني

ميدهد .دراکر ( )2112اولين کسي است که با طرح

موفق است که بتواند خود را در شرايط تغييرات مکرَر

مفهوم مديريت دانايي و دانشگران نوع جديدي از

با مباني مديريت دانايي عجين نموده و به تعالي و

آفرينش سازمانها را طراحي ميکند که در آن دانايي

تکامل مستمر دست يابد.

قدرت و يادگيري فراگير اساس آن است .بر اين اساس

براي عملياتي سازي چنين مفهومي داشتن يک

مديريت دانايي را ميتوان فرايندي براي ايجاد ارزش

نقشه دانشي ميتواند به عنوان ابزاري موثر در اختيار

براي سرمايه ناملموس يا سرمايه معنوي يک سازمان

مديران سازمانها براي اجرايي نمودن فعاليتها با

قلمداد نمود.

باالترين بهره وري ،رضايت و کمترين هزينه و زمان

بنا به گفته پروساک؛ ( )0992شش عامل که

باشد .نقشه دانشي ،نمايش تصويري از دانش سازماني

سازمانها را وادار به توجه بيشتر به مديريت دانايي

(آشکار و ضمني ،رسمي و غيررسمي ،ثبتشده و

ميکند ،اينگونه بر ميشمارد .0 :سرعت تغيير و

نشده ،داخلي و خارجي) را جهت استفاده مجدد،

تحوالت در جهان  .2توليدات هوشمندانه  .1جهاني

بهرهبرداري بيشتر از تواناييها و سرمايههاي ملموس و

شدن  .4تغيير و تحول مستمر در سراسر سازمانها .5

ناملموس و دستيابي به مزيت رقابتي ارائه ميدهد.

افزايش فعاليت انسان مجازي و فناوري زنده  .1دانش

(ديلمقاني )0122 ،هدف اين پژوهش ارائه الگويي با

توليد شده (تاونلي.)2110 ،

توجه به عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانايي به
منظور پيادهسازي نقشه دانشي در سازمانهاي فرهنگي
ميباشد.

فناوری:

عوامل ساختاری:
-1

فرهنگ سازمانی

-1

سخت افزار

-2

چشم انداز دانش

-2

نرم افزار

-3

نظام انگیزش

-3

مهارت

-4

نظام آموزشی و یادگیری دو سویه

-4

دسترسی

عوامل کلیدی در موفقیت
عوامل فرهنگی:

مدیریت دانایی

عوامل دانش محوری:

 -1اعتماد

 -1ایجاد  /خلق دانش

 -2مشارکت

 -2ذخیره سازی دانش

 -3یادگیری و تسهیم دانش

 -3انتقال  /توزیع دانش

 -4حمایت و پشتیبانی مدیریت

 -4کاربرد دانش

شكل  :0مدل مفهومي پژوهش
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طراحی چهارچوب يک نقشه دانشی در سازمان های فرهنگی...
توسط صاحبنظران مدل نظري اين پژوهش به

مدل مفهومي پژوهش

صورت شكل شماره  0طراحي گرديد

عوامل کليدي توفيق عواملي هستند که تحقق هدف
در گرو آنهاست .اين واژه بيشتر در مفاهيم نوين
مديريت استراتژيک چندوجهي 6مورد استفاده قرار

مدل تطبيقي عوامل اصللي تأثيرگلاار بلر موفقيلت

ميگيرد .بر حسب نظرات نويسندگان مختلف به

مديريت دانايي از ديدگاه صاحبنظران مديريت

خصوص پژوهش صورت گرفته توسط محمد خليفه و

مدددل تطبيقددي عوامددل اصددلي تأثيرگددذار بددر موفقيددت

وانيسا ليو 7در سال  2111ميالدي در دانشگاه سيتي

مديريت دانايي از ديددگاه صداحبنظدران مدديريت در

هنگکنگ به منظور شناسايي و استخراج عوامل کليدي

جدول شماره يك شناسايي و گروهبندي شده است.

براي موفقيت مديريت دانايي با مروري بر مبناي نظري
موجود در اين زمينه و با توجه به نظرات ارائه شده
جدول  :0مدل تطبيقي عوامل اصلي تأثيرگذار بر موفقيت مديريت دانايي از ديدگاه صاحبنظران مديريت
نظريهپردازان

رديف

عوامل فرهنگي
عوامل ساختاري
دانشمحوري

عوامل

23

دانپورت و پرابست ()2112

22

دانپورت وهمکاران ()0992(-)2112

21

*

ذخيرهسازي دانش

*

انتقال  /توزيع دانش

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

مهارت

*
*

*
*

*
*

نرمافزار
دسترسي

*

*

*

*

ايجاد  /خلق دانش

20

*

*

*

*

سختافزار

*

*

*

نظام آموزشي و يادگيري دوسويه

19

*

*

*

*

کاربرد دانش

فناوري

ونگ و اسپينوال ()2115

18

موفت وهمکاران ()2111

17

راجر بايرن ()2110

16

نظام انگيزش

ليبوويتز ()0999

15

چشمانداز دانش

محمد خليفه ()2111

14

فرهنگ سازماني

*

*

*

*

*

مارتينر ()0992

13

حمايت و پشتيباني مديريت

*

*

*

*
*

اسکايرم و آميدون ()0991

12

يادگيري و تسهيم دانش

*

*

*

*

4

مشارکت

چنگ و چوي ()2115

3

اعتماد

*

*

*

*

رايان و پرايبوتک ()2110

2

ابعاد

*

*

*
*

هولسپل و جشي ()2111

1

عوامل

*
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*
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محسن قدمی و يوسف قديانی

عوامل ساختاری

دستیابی به

عوامل فرهنگی

مديريت

نقشه دانشی
در سازمانهای

دانايی

عوامل دانش محوری

فرهنگی
فناوری

شكل  :2عوامل تأثيرگذار در مديريت دانايي براي دستيابي به يک نقشه دانشي
با توجه به استخراج ديدگاه صداحبنظدران مطدابق

بدين ترتيب اوزان مربوطه تعيين گرديد .سپس به

جدول شماره  0عوامل تأثيرگدذار در مدديريت داندايي

منظور ترسيم نقشه دانش در وضعيت موجود

براي دستيابي به يک نقشه دانشي به شرح شكل شماره

پرسشنامهاي با  20سؤال تهيه و به کارکنان معاونت

 2ترسيم ميگردد.

پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور
ايثارگران ارائه و نظرات ايشان نيز جمعآوري و با
استفاده از شاخصهاي موجود تحليل گرديد.

جامعه و نمونه آماري
در اين تحقيق با توجه به سؤال اصلي ،سعي

تعداد کارکنان معاونت که داراي تحصيالت باالتر

ميشود با استفاده از مدلهاي رياضي نقشه دانش در

از کارداني و پست سازماني آنها کارشناس و باالتر از

سازمان فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران طراحي،

کارشناس در نظر گرفته شده بود  42نفر ميباشد لذا

تدوين و ارائه گردد .در اين پژوهش پس از تدوين

به دليل اينکه کل جامعه آماري مورد پژوهش قرار

مدل اصلي ،الگوي مذبور در دو وضعيت مطلوب و

گرفت لذا نمونهگيري انجام نگرفته است.

وضعيت موجود بر اساس ابعاد و مولفةهاي تأثيرگذار
بر موفقيت دانش پرسشنامهاي براي خبرگان تهيه

جدول  :2جامعه آماري به تفکيک تحصيالت و پست

گرديد و پس از تحليل اطالعات بدست آمده اوزان و

سازماني ارائه ميگردد

شاخصهاي مربوطه استخراج و در نهايت پرسشنامه

رديف

تحصيالت

0

کارداني

2

ليسانس

1

کارشناسارشد

متريك تكي و مقايسه ليکرتي) در اختيار  05تن از

4

دکتري

متخصصين رشته مديريت فرهنگي و همچنين مديران

5

کارکنان معاونت ترسيم شد.
به منظور استخراج اوزان ،ابعاد و مؤلفههاي موجود

4

کارشناس

 22کارشناس مسئول و رئيس
اداره

توسط صاحبنظران و خبرگان ،مدل مربوطه به كمك
سه نوع پرسشنامه (مقايسه زوجي و مقايسه نيمه

تعداد

پست سازماني

9

اداره
0

جمع 42

عالي و ارشد بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار گرفت و

02

کارشناس مسئول و رئيس
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رئيس اداره

طراحی چهارچوب يک نقشه دانشی در سازمان های فرهنگی...
اشکال مفهومي و ظاهري بودند اصالح و سواالتي که

ابزار پژوهش
در اين پژوهش از روشهاي وزن دهي شامل

داراي روايي پايين تري بودند از پرسشنامه حذف

روش تكي ،روش گروهي و روش مقايسات زوجي

شدند و در نهايت پرسشنامهاي تدوين شد که مورد

استفاده شده است؛ اما براي اطمينان خاطر بيشتر

تأييد قرار گرفت .براي تحليل دادهها از روش آمار

مقياسهاي اندازهگيري در دو حوزهي رتبهاي (ليكرت)

توصيفي نظير محاسبه ميانگين هندسي و حسابي

و نيمه متريك مطرح شد .پس از اندازهگيري وزن هر

استفاده شده است.

شاخص اقدام به بي مقياس كردن روشها در بازهي

در اين پژوهش با توجه به هدف تعيينشده براي

صفر و يك گرديد و با استفاده از ميانگين هندسي وزن

رسيدن به الگويي جهت ترسيم نقشه دانش در

كل هر يک از ابعاد به دست آمد.

سازمانهاي فرهنگي ،فرضيه خاصي براي آن متصور

سپس هر يک از ابعاد مربوط به نقشه دانش بر

نشده است ،لذا پژوهش بدون فرضيه ميباشد.

اساس نظر خبرگان و ادبيات موجود به مؤلفههايي

در انتها هم پرسشنامه اصلي به صورت متريک در

تقسيم گرديد .براي اندازهگيري اوزان يا اهميت هر يك

قالب  20سؤال بين کليه کارکنان معاونت پژوهش و

از اين مؤلفهها در شکلدهي بعد مخصوص به خود نيز

ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران توزيع

از روشهاي وزن دهي ذكر شده در گام يك استفاده

گرديد؛ و نتايج بدست آمده با پرسشنامه خبرگان

گرديد و بدين ترتيب اوزان مؤلفهها به دست آمد.

مقايسه و تحليل گرديد.

پس از به دست آمدن اوزان شاخصها الزم بود كه
ميزان اندازهي اثربخشي و نيز اندازهي شاخصها و

يافتههاي پژوهش

نرخ اثرگذاري آنها بر ابعاد و مؤلفهها به دست آيد.

پژوهش به دنبال ارائه يک الگويي جهت نقشه

براي اين كار با استفاده از روشهاي نيمه متريك و

دانشي در سازمانهاي فرهنگي پرداخته است .در اين

ليكرت و زوجي با توجه به پرسشنامه تهيه شده اين

خصوص در اولين مرحله نسبت به استخراج اوزان

اندازهها در معاونت پژوهش و ارتباطات بنياد شهيد و

مربوط به مؤلفهها و ابعاد با استفاده از نظر خبرگان طبق

امور ايثارگران مورد اندازهگيري قرار گرفت.

جدول شماره  1پرداخته شده است.

در تدوين پرسشنامه روايي محتوايي و صوري به
کار رفت .بر اين اساس سؤالهاي پرسشنامه که داراي
جدول  :2ابعاد اصلي نقشه دانشي
نيمه متريک تکي

ليکرت

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

ابعاد اصلي
عوامل ساختاري

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

عوامل دانشمحوري

1.24

1.25

1.21

1.12

1.24

عوامل فرهنگي

1.21

1.21

1.25

1.11

1.21

فناوري

1.21

1.22

1.24

1.11

1.21

0

0

0

1

0

جمع
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جدول  :4اوزان عوامل فرهنگي
نيمه متريک تکي

ليکرت

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

ابعاد اصلي
اعتماد

1.21

1.22

1.29

1.10

1.24

مشارکت

1.21

1.24

1.21

1.14

1.20

يادگيري و تسهيم دانش

1.20

1.01

1.01

1.54

1.02

حمايت و پشتيباني مديريت

1.21

1.20

1.09

1.11

1.21

0

0

0

1

0

جمع

همانگونه که مالحظه ميشود صاحبنظران در

در مسير رشد و تعالي خود بده خدوبي حرکدت نمايدد.

مجموع از  011امتياز ابعاد اصلي؛ عوامل ساختاري ،21

بحث اعتماد محوري را ميتدوان بده عندوان يدک بعدد

عوامل دانشمحوري  ،24عوامل فرهنگي  21و فناوري

اساسي و با اهميت در تمامي سدازمانهدا و شدرکتهدا

 21امتياز را کسب کردهاند بدين ترتيب خبرگان و

دانست .مابقي مؤلفههاي اثربخش در ترسيم نقشه دانش

صاحبنظران بيشترين اولويت و امتياز را به عوامل

عبارتنددد از فرهنددگ مشددارکت ،حمايددت و پشددتيباني

ساختاري و فرهنگي دادهاند و مابقي عوامل در

مديريت عالي و فرهنگ يادگيري( .جدول شماره )4

رتبههاي بعدي قرار دارند .همچنين با توجه به تجزيه و
تحليل صورت گرفته بر روي يافتههاي پژوهش نتايج
ذيل حاصل گرديد.

عوامل ساختاري
به نظر ميرسد در مجموع از ديدگاه صاحبنظدران
بعد فرهنگ سازماني ( )10از اهميت و اولويت زيدادي

عوامل فرهنگي

برخوردار ميباشد؛ و بايد براي پيادهسازي نقشه داندش

همان طور مشخص ميباشد طبق تجزيده و تحليدل

تمهيدات ويژهاي انديشيده شود و فرهنگ سازماني بايد

صورت گرفته بر روي عوامل فرهنگي به نظر مديرسدد

متناسددب بددا آن تغييددرات الزم را برخددوردار شددود.

بعددد اعتمدداد داراي بدداالترين امتيدداز و اهميددت ()24

اولويت هاي بعدي عبارتند از :تدوين چشم انداز داندش

ميباشد و براي ترسيم نقشه دانش بايد به اين موضدوع

با امتياز  ،25نظام انگيزش و نظام آموزشي داندشمددار

اهميت ويژهاي قائل شد .چون تا اعتماد ميان کارکنان و

بددا امتيداز  22منظددور شددده اسددت( .جدددول شددماره )5

مديران سازمان نباشد نميتوان انتظار داشت تا سدازمان
جدول  :5اوزان مؤلفههاي عوامل ساختاري
نيمه متريک تکي

ليکرت

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

ابعاد اصلي
فرهنگ سازماني

1.21

1.22

1.12

1.91

1.10

چشمانداز دانش

1.21

1.21

1.21

1.15

1.25

نظام انگيزش

1.24

1.24

1.09

1.11

1.22

نظام آموزشي و يادگيري دوسويه

1.21

1.20

1.21

1.15

1.22

0

0

0

1

0

جمع

00
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جدول  :1عوامل دانشمحوري
نيمه متريک تکي

ليکرت

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

ابعاد اصلي
ايجاد  /خلق دانش

1.09

1.09

1.09

1.51

1.09

ذخيرهسازي دانش

1.20

1.01

1.04

1.50

1.01

انتقال  /توزيع دانش

1.21

1.24

1.24

1.12

1.21

کاربرد دانش

1.22

1.21

1.21

1.11

1.25

0

0

0

1

0

جمع

جدول  :1فناوري
ابعاد اصلي

نيمه متريک تکي

ليکرت

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

سختافزار

1.12

1.11

1.12

1.91

1.12

نرمافزار

1.11

1.12

1.15

0.11

1.11

مهارت

1.15

1.12

1.11

1.99

1.14

دسترسي

1.11

1.15

1.11

0.12

1.11

جمع

0

0

0

1

0

فناوري

عوامل دانشمحوري
وزن دهي صورت گرفته توسط صداحبنظدران بده

در بخش فناوري اطالعات از ديدگاه صاحب نظران

عوامل مربوط به چرخه دانش نشان ميدهدد از ديددگاه

بعد دسترسي ( )11و مهارت ( )14از اولويدت بداالتري

خبرگان کداربرد داندش ( )25از اساسدي تدرين بعدد در

نسبت به بقيه مؤلفههاي ديگر قرار دارد و بقيه مؤلفههدا

عوامل دانشمحوري ميباشد و براي ترسيم نقشه دانش

بدده ترتيددب اولويددت عبارتنددد از نددرمافددزار ( )11و

بايد به آن توجه شود .مابقي عوامدل عبارتندد از انتقدال

سختافزار ( )12مديباشدد کده بايدد متناسدب بدا نيداز

دانش ( ،)21ايجاد دانش ( )09و ذخيره دانش ( )01کده

سازمان تغيير و تحول يابند( .جدول شماره )1

در اولويتهاي بعدي قرار دارند( .جدول شماره )1

88 88

124
100
72
50
38 34 46

60 63 54
32 33 34 36

خبرگان

140
120
100
80
60
40
20
0

نمودار  :0وضعيت مطلوب از ديدگاه خبرگان جهت طراحي الگوي دانشي
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جدول  :2مقايسه وضع موجود و مطلوب بر اساس نظرسنجي صورت گرفته
شرح

عوامل ساختاري

عوامل فرهنگي

عوامل دانشمحوري

فناوري

وضع مطلوب از نظر خبرگان

21

21

24

21

وضع موجود از نظر کارکنان

25

24

20

21

اختالف وضع موجود از مطلوب

2

2

1

1

وضعيت مطلوب از ديدگاه خبرگان جهلت طراحلي

و اساسي ايفا کند .از اخدتالف بدسدت آمدده از وضدع

الگوي دانشي

موجود و مطلوب به نظر ميرسدد عوامدل سداختاري و

نمودار شماره  0ارزش هر يک از نقاط مسير دانش

عوامددل فرهنگدي نسددبت بدده عوامددل دانددشمحددوري و

را نشان ميدهد که بر اساس اولويت و وزن دهي ابعداد

فناوري در معاونت مورد مطالعه ميزان انحراف کمتدري

اصلي و حاصل ضدرب هدر يدک در مقدادير مؤلفدههدا

برخوردار بوده و براي رسيدن به يدک الگدوي مناسدب

بدست آمده است.

ميتوان بر اين عوامل تکيه کرد( .جدول شماره )2

مقايسه وضع موجود و مطلوب بر اساس نظرسلنجي

جمعبندي و نتيجهگيري

صورت گرفته

هدف نهايي اين پژوهش رسيدن به يک الگوي

بددا اوزان بدسددت آمددده از پرسشددنامه خبرگددان و

نقشه دانشي در سازمانهاي فرهنگي با استفاده از

کارکنان و مقايسه آن ها و ميزان انحراف بدست آمده به

نظرات خبرگان ،صاحبنظران و کارکنان است .لذا در

نظر ميرسد در ارائه يک چهارچوبي براي ترسيم نقشه

اين خصوص با بررسي ابعاد و عوامل مختلف و

دانش در سازمانهاي فرهنگي عواملي همچدون عوامدل

تأثيرگذار در موفقيت مديريت دانايي سعي در شناسايي

ساختاري و عوامل فرهنگي به عندوان  2عامدل مهدم و

و اولويتبندي براي تهيه الگوي مذبور هستيم.

تأثيرگذار شناخته ميشوند .لذا تاکيد برنامهريزي بر اين
 2عامل ميتواند در رسيدن به الگوي دانشي نقش مهدم
124
88

88

100

72
72

خبرگان
کارکنان

80

92

100

50

46
32

44
28

54
38

36

66
40

63

60

51
30

57

34

33

54
33

31

30

نمودار  :2مقايسه وضع مطلوب و موجود جهت طراحي الگوي دانشي
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 )0پس از مطالعه نظري و پژوهشي ،عوامل تأثيرگذار

مهمترين عنصر اين موفقيت است .اين عنصر

شناسايي و بررسي شدند .از اين رو فرهنگ

مخصوصاً در توزيع دانش خود نمايي ميکند .آنها

سازماني ،چشمانداز دانش ،نظام انگيزش و نظام

معتقدند که اگر جو اعتماد بر سازمان حاکم نباشد

آموزش و يادگيري دوسويه مربوط به عوامل

کارکنان ،دانش خود را در اختيار ديگران نخواهند

ساختاري داراي بيشترين اولويت را دارا ميباشند.

گذاشت .توزيع دانش در سطوح مختلف سازمان

فرهنگ سازماني اساس موفقيت مديريت دانايي

منوط به وجود اعتماد است( .پليسس و بون،

است که مباني نظري بر آن تاکيد کردهاند .لوپز

)2114

( ،)2114دانپورت ( ،)0999ليبوويتز ()0990

 )1با توجه به نتايج بدست آمده سومين اولويت عامل

معتقدند که موفقيت مديريت دانايي مستلزم ايجاد

دانشمحوري است و به ترتيب بعد کاربرد و

فرهنگ سازماني قوي است تا از مديريت دانايي

استفاده دانش ،ذخيرهسازي دانش ،ايجاد يا کسب

حمايت کند( .عدلي )0125 ،بطورکلي سازمان ،يک

دانش و در انتها انتقال دانش رتبهبندي شدهاند.

پديده فرهنگي است و هر سازماني براي رسيدن به

اصوالً بهکارگيري و بهرهگيري از دانش ميتواند

اهداف خود بايد فرهنگ خاص خود را داشته

باعث افزايش بهرهوري در سازمان شود .ميتوان

باشد .براي دستيابي به مديريت دانايي در سازمان

نتيجه گرفت عامل دانشمحوري در اصل زيربناي

داشتن يک فرهنگ سازماني براي روبرو شدن با

عوامل موثر در موفقيت مديريت دانايي در سازمان

مسائل ،انطباق با محيط و دستيابي به وحدت و

محسوب ميشود؛ و بايد در تهيه الگوي نقشه

انسجام داخلي در بين اعضاي سازمان الزم و

دانشي به آن توجه شود.

ضروري ميباشد .همچنين اجراي موفقيتآميز

 )4چهارمين اولويت عامل مربوط به فناوري است که

راهبرد در سازمانها در گرو ايجاد تمهيدات

به ترتيب عبارتند از ايجاد دسترسي ،کسب مهارت،

فرهنگي الزم در آنها است و بدون موافقت و

نرمافزار و سختافزار رتبهبندي شدهاند .اگر چه

همراهي فرهنگ سازماني نميتوان تحولي در

دانايي به طور انحصاري محصول فناوري اطالعات

سازمان ايجاد کرد.

نيست ،اما فناوري اطالعات به طور جداييناپذير

 )2دومين اولويت با توجه به يافتههاي تحقيق به

در ايجاد دانايي و فرايند مديريت دانايي از ابتدا،

ترتيب بعد اعتماد ،مشارکت ،حمايت و پشتيباني

مشارکت داشته است .امروزه مديريت دانايي عمدتاً

مديريت عالي ،يادگيري و تسهيم دانش مربوط به

از مسئوليتهاي فناوري اطالعات به شمار ميرود

عوامل فرهنگي ميباشد؛ که نسبت به بقيه ابعاد از

زيرا در جمعآوري ،تبديل و انتقال دادهها ،اطالعات

اولويت باالتري قرار دارد .در اين خصوص بعد

و دانش نقش کليدي دارد( .رادينگ :0121 ،ص.

اعتماد متقابل بين مديران و کارکنان براي محقق

 )55هر چند فناوري به تنهايي براي موفقيت

ساختن مديريت دانايي در سازمان نقش بسزايي

مديريت دانايي كافي نيست؛ اما ميتواند زيرساخت

خواهد داشت .با توجه به تحقيقي که توسط

مناسبي براي به اشتراك گذاشتن دانش و

پيترسن و فالت ( )2112در سازمانهاي مختلف

فعالسازي آن باشد .دسترسي همه بخشهاي

دانمارک انجام گرديده مشخص شد براي موفقيت

سازمان به برنامههاي مبتني بر وب ،ديوايسهاي

در ايجاد دانايي سازمان ،اعتماد حياتي و حتي

سيار ،ابزارهاي داده كاوي ،اينترانت و اينترنت پر
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سرعت و  ...ميتواند کمک شاياني به استقرار

نيروهاي دانشي در تمام ابعاد سازمان ميشود و سازمان

مديريت دانايي در سازمان باشد.

را به سمت پيشرفت و تعالي سوق خواهد داد و باعث
ترويج فضاي رقابتي در بين اعضاء و واحدهاي

پيشنهادها

سازماني و  ...ميشود.

سرمايهگذاري در مديريت دانايي به منظور

در انتها پيشنهاد ميگردد به منظور تعميق و تکميل

بهرهگيري از خالقيت و نوآوريها و افزايش دانش

پژوهش مورد نظر انواع مدلهاي ديگر دانشي و

افراد سازمان عامل مهمي به شمار ميرود .مديريت

همچنين ساير سازمانها و دستگاههاي فرهنگي کشور

سازمان ميتواند با مديريت صحيح مبتني بر الگوي

توسط پژوهشگران مورد واکاوي و سنجش قرار گيرد

دانشي اين امكان را براي سازمان به وجود آورد كه در

و نتايج آن براي ارائه يک الگوي بومي شده با يافتههاي

مسائل سازماني كه نياز به راهحلهاي جديد دارد ،از

اين پژوهش مقايسه گردد.

اين افراد بهره گيرد .خالقيت و نوآوري در سازمانها به

از آنجا که براي انجام پژوهش ضرورت داشت تا

تناسب موفقيت و شرايط ،از اهميت خاصي برخوردار

به دانش افراد به صورت ضمني و آشکار تا حدودي

ميباشد .به طور طبيعي در اين شرايط خاص و ويژه

آگاهي ميافتيم لذا در اين خصوص محدوديتهايي

خالقيت و نوآوري اهميت حياتي در فرآيند

وجود داشت همچنين به لحاظ تازگي عنوان پژوهش

فعاليتهاي انواع سازمانها از جمله بنياد شهيد و امور

به خصوص در سازمانهاي فرهنگي با محدوديت منابع

ايثارگران خواهد داشت .بنابراين در اين سازمان بايد

و اطالعات روبرو بوديم.

شرايطي فراهم شود تا خالقيت و نوآوري به شكلي
مداوم و پيوسته ظهور يابد و ايجاد چنين شرايطي يكي

منابع و مآخا

از وظايف مديريت دانايي در سازمانها است.

 )1اخوان ،پيمان و پزشکان ،امير .)1337( .بهکارگيري

با توجه به تعيين نقش مهم مؤلفه ارتباط بهينه با

نقشههاي دانش در توانمندسازي کارکنان

مشتريان از سوي پاسخگويان در اين سازمان بديهي

سازمانهاي دانشمحوري .مقاله ارائه شده در

است كه تحقق مديريت دانش بدون جلب نظر و

پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت فناوري

رضايت مشتريان و افزايش تعهد سازماني آنان

اطالعات و ارتباطات.

امكانپذير نخواهد بود .لذا در يك چنين محيطي

 )2افرازه ،عباس .)1333( .نقشههاي دانش .مقاله

داشتن يک الگوي دانشي براي رشد و اعتالي دانايي

ارائه شده در اولين کنفرانس بينالمللي مديريت

در سطح سازمان ضروري و موثر است .امروزه

فناوري اطالعات و ارتباطات .تهران.

سازمانها به منظور مقابله با تغييرات سريع محيطي

 )3افرايم توربان ،دوروتي ليندر ،افرايم مک لين،

چارهاي جزء گرايش به سمت سازمانهاي يادگيرنده

جيمز وترب .)1336( .فناوري اطالعات در

ندارند .اين در حالي است كه در سازمان يادگيرنده،

مديريت .دگرکوني سازمانها در اقتصاد ديجيتالي.

تأكيد و اولويت بر دانش و مديريت دانايي است .از

ترجمه حميدرضا رياحي و ديگران.

طريق ايجاد نقشه دانشي مشتمل بر مديران ارشد و

 )4استنسي ،رالف .)1332( .مديريت بر ناشناخته ها.

مياني و اجرايي و كاركنان در ساختار سازماني باعث

ترجمه محسن قدمي .انتشارات سازمان مديريت

بهکارگيري و حمايت برانگيزاننده و توان ساز از

و برنامهريزي.
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طراحی چهارچوب يک نقشه دانشی در سازمان های فرهنگی...
 )5بات ،گانت دوره  13مديريت دانش در سازمانها:

 )15رضازاده مهريزي ،محمد حسين.)1339( .

بررسي تأثير متقابل فناوري فنون و انسان .نشريه

ابزارهاي مديريت دانش .موسسه فرهنگي هنري

علوم اطالعرساني .شماره  1و .2

پردازش هوشمند عاليم .تهران.

 )6تاونلي ،چارلز تي .)0121( .مديريت دانش و
کتابخانههاي دانشگاهي .ترجمه مهدي خادميان،
کتابداري و اطالعرساني .جلد چهارم ،شماره
سوم

 )16زرگر ،محمود .)1332( .اصول و مفاهيم فنآوري
اطالعات .تهران .انتشارات بهينه.
 )17سرمد ،زهره و بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه.
( .)1376روشهاي تحقيق در علوم رفتاري.

 )7توکلي مقدم ،رضا و کريمي ،بنيامين.)1337( .
مدل مفهومي براي نقشه دانش در مراکز
تحقيقاتي .مقاله ارائه شده در هفتمين همايش
مراکزتحقيق و توسعه صنايع و معادن.
 )3جعفري ،مصطفي اولويت انتخاب بين مديريت
دانش و مهندسي مجدد .ماهنامه تدبير .شماره
.167

انتشارات آگاه.
 )02سعيدي کيا ،علي اکبر .)1364( .مجموعه مديريت
دانش .موسسه کيا.
 )19شائمي برزكي ،علي .)1334( .تکنولوژي
اطالعات و مديريت دانش .سومين کنفرانس
بينالمللي مديريت.
 )21عباسي ،زهره .)1336( .مروري بر مدلهاي

 )9حسين قلي زاده ،رضوان .)1339( .نقشه کشي
دانش :يک چارچوب پيشنهادي براي نقشه کشي
دانش سازماني .مقاله ارائه شده در دومين
کنفرانس ملي مديريت دانش.
 )11داونپورت ،تامس اچ و پروساک ،الرنس.
( .)1379مديريت دانش .ترجمه حسين رحمان
سرشت .نشر ساپکو.
 )11دراکر ،پيتر .)1335( .تئوريهاي نوين سازمان و
مديريت .ترجمه محسن قدمي .انتشارات پيام
فردا.

پيادهسازي مديريت دانش در سازمانها .کنفرانس
مديريت دانش.
 )21قرباني امير ،ابراهيمي مريم ،گلستان افشبن،
احمدي مهرداد .)1334( .پارادايم مديريت دانش
در سازمانهاي پويا و نوآور ،سومين کنفرانس
مديريت.
 )22قمي ،حميد رضا ،موسوي ،سيد کاظم.)1337( .
مجموعه مقاالت همايش مديريت دانش .تهران.
دانشگاه افسري امام علي (ع).
 )23قنادان ،عليرضا و عسگري ،فرشته .)1333( .ارائه

 )12ديلمقاني ،ميترا .)1333( .ترسيم نقشه دانش،

تکنيک کاربردي جهت تدوين نقشه دانش در

گامي جهت استفاده بهينه از منابع دانشي سازمان.

سازمان :مطالعه موردي شرکت مهندسين مشاور

اطالع شناسي .سال .7

پژوهشهاي ساختماني ايران .مقاله ارائه شده در

 )13رادينگ ،آلن ( .)1331مديريت دانش .ترجمه دكتر
محمد حسين لطيفي ،ج اول .تهران .انتشارات
سمت.

ششمين کنفرانس بينالمللي مديريت فناوري
اطالعات و ارتباطات.
 )24گليک ،جيمز .)1333( .تئوري نظم در آشفتگي.

 )14رضائيان ،علي .)1334( .نقش مدير عالي دانش.
نشريه تدبير .شماره .154

ترجمه محسن قدمي و مسعود نيازمند .انتشارات
آبان.
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