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داراییهای اطالعاتی کسیییب و کار ترویي میدهد .این

مقدمه
امروزه صاحبنظران حوزه مدیریت و سازمان،

دارائیهیای اطالعیاتی میتواننید شیییامیل بیانیکهای

سازمانهای دانایی محور را به عنوان جدیدترین و

اطالعاتی ،مسییتندات ،سیییاسییتها ،رویهها و همچنین

کارآمدترین شکل سازمانی و مناسبترین بستر به منظور

مهارتها و تجارب ضییمنی و غیرآشییکار باشیید .که در

اجرای استراتژیهای نوین مدیریتی معرفی میکنند .در

ذهن افراد وجود دارد (میالهوترا و گالتا )2112 ،و حال

سازمانهای دانایی محور کارکردها و عملکردهای

اگر بخواهیم به موازات تحوالت جهانی حرکت کنیم و

سازمان در سطح مطلوبتری صورت گرفته ،تصمیمات

فراتر از آن با پیشییگامی خود آنها را به موقع و درسییت

اثربخشتری اتخاذ شده و افراد و گروهها به تعامل،

مدیریت کنیم ،باید با رازهای مکشییوف «تئوری نظم در

مشارکت و یادگیری مادامالعمر ترغیب میشوند .سیر

آشفتگی و فلسفه نظامهای طبیعی» آشنا شویم و از این

مفهومشناسی دانایی و باز تعریف آن به عنوان یک ارزش

طریق براسیییاس ییافتیههای علمی جدید ،اندوختههای

عملیاتی ،نمودار سیر تکاملی تئوریهای سازمان و حوزه

اطالعاتی خود را افزایش دهیم و براسیییاس آن در بازار

استراتژی است( .آزادی و حمیدنیا )0894 ،در جامعیة

رقیابتی پیچیده و اسیییتراتژیک جهانی کامیاب شیییویم

کنیونی شیاهد پییدایش اشیکال فراچاپی تولید ،توزییع

(قدمی.)0898 ،

و درک رسیانهای هسیتیم کیه از رسیانههیای

بیان مسأله

الکترونیکیی دیجیتیال اسیتفاده مییکننید.اطالعات در

مسییهله این اسییت که با توجه به رشیید تکنولوژی،

حجم و تنوع باورنکردنی در دسترس است و عالوه بر

شیییبکیههیای دانایی محور و فایییای جهانی شیییدن،

کمیت اطالعات به وسیله رسانههای گوناگون در

محیطهیای اقتصیییادی ،اجتماعی و تکنولوژی جدیدی

دسترس بوده و کیفیت اطالعات هم متغیراست .ورود

ظهور یافته و به دنبال آن الگوهای کسب وکار بر مبنای

موفق به عصر دانایی ،مستلزم پیش نیازهای مختلف

دانیش و آگییاهیی ،نییییاز وگزاره هییای ارزشیییی بییا

ساختاری ،فرهنگی ،تکنولوژیکی و انسانی است؛

زیرسیاختهای فرهنگی مخاطب را به چالش کشیده و

موضوعی که از دیدگاه بسیاری مورد غفلت واقع شده

اعتماد و ثبات زیسیییت محیط سیییازمانی را از بین برده

است( .خیراندیش و ابطحی )0891 ،مدیریت دانایی از

اسییت .در محیط متالطم و پیچیده قرن بیسییت و یکم

دهه  ،0991به نوعی مد و سبک مدیریتی تبدیل شده

رسانهها در حال رشد و تحول بوده و برای ادامه حیات

است و به فرآیند نظاممند و منسجم هماهنگسازی

خود نیاگزیر از توجیه بیه اصیییل مخیاطب محوری یا

فعالیتهای گسترده سازمان شامل کسب ،خلق ،ذخیره

مخیاطیب به مبابه بازار هسیییتند و از سیییویی دیگر با

سازی ،تسهیم ،انتشار و کاربرد دانش به وسیله افراد و

چالشهایی مانند یکپارچهسازی ،ادغام عمودی ،اجتناب

گروهها جهت تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد

از رقابت سرسختانه ،تاثیر آگهیها و جغرافیای مخاطبان

(روستوگی )2111 ،سازمانهای پویا و سرآمد،

مواجه هسیتند .مسیاله اصلی این است که بتوان الگویی

سازمانهای با فرهنگ سازمانی مناسب و برانگیزاننده

از سییه مولفهی مدیریت دانایی و سییواد رسییانهای و نیز

هستند که شرایط مطلوب کار را برای افراد فراهم

یادگیری سازمانی را طراحی کرد که بتوانیم با اجرای آن

میکنند.

مسیایلی که در وضعیت موجود سازمان رسانهای وجود

میدیرییت دانیایی رویکردی یکپیارچه را به منظور

دارد را مرتفع و شییرایط بهتری برای کارکنان سییازمان

تعیین ،کسب ،بازیابی ،به اشتراکگذاری و ارزیابی همه

رسیییانهای ایجاد نموده و مدیریت دانایی و نقش آن را
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تدوین الگوی مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما (مطالعه موردی شبکه  0سیما)

تببیت کرده و نیز رابطهای بین مدیریت دانایی با سیییواد

در رسانه ملی است.

رسانهای و چگونگی آن را بدست آوریم .آیا میتوان با

پرسشهای پژوهش

اجرای مدیریت دانایی افزایش سییواد رسانهای را ایجاد
نمود ،با این نظر که نقشییی هم برای یادگیری سییازمانی
برای این الگوی ذهنی در نظر گرفته و به اجرا درآورد؟
اهمیت و هدف پژوهش

 -0مدیریت دانایی بر مهارتهای ادراکی و سیییواد
رسانهای کارکنان و مدیران رسانه ملی تاثیر دارد؟
 -2مدیریت دانایی بر مهارتهای انسانی کارکنان و
مدیران تاثیر دارد؟

بنیابراین برای مقیابلیه بیا این چیالشهیا ،آگاهی و

 -8میدیرییت دانیایی با مهارت های فنی و سیییواد

استفاده از تخصص رسانهای مبتنی بر دانایی و خالقیت

رسانهای کارکنان و مدیران رابطه دارد؟

بیه منظور طراحی مدل های بازآفرینی و کسیییب و کار

ادبیات پژوهش

رسانهای با محوریت مخاطب و ارزش نوآوری فرهنگی

سواد رسانهای

برای نیروهای انسیییانی ضیییروری بوده تا از طریق آن

اصیطالح سواد رسانهای را برای اولین بار "مارشال

بتواننیید الگویی بر مبنییای نیییاز مخییاطبییان ،طراحی و

مییک لییوهییان" در سییییال  0992در کییتییاب درک

متناسب با نیاز آنها به تولید محتوا بپردازند و به اهداف

رسیییانه:گسیییترش ابعاد وجود انسیییان به کار برد".مک

غایی خود نائل شییوند که این مهم از طریق یادگیری و

لوهیان"تعریف دقیقی برای آن اراییه نکرد ،ولی معتقیید

آموزش بروز برای باال بردن سیییواد رسیییانهای با کمک

بود زمیانی کیه دهکده جهانی تحقق یابد ،الزم اسیییت

میدیرییت دانیایی قابل مهار شیییدن بوده و تالش را به

انسیانها به سیواد جدیدی به نام سیواد رسیانه ایدست

مقصد خواهد رساند.

یابند (بصیریان جهرمی.)0899 ،

برخی از جنبههای ضرورت و اهمیت این تحقیق را
میتوان این گونه برشمرد:
 -0معرفی و به کارگیری نظریهها وادبیات هزاره
سوم از مدیریت دانایی استراتژیک.
 -2بهرهگیری و بومیسازی الگوهای نوین مدیریت
دانایی در حوزه مدیریت راهبردی رسانه.
 -8استفاده از مدیریت دانایی که اثربخشتر و
آگاهانهتر بوده و نیاز مخاطبان را بهتر پوشش دهد.
 -4ارائه مدل جدیدی برای بازآفرینی سییازمانهای
رسیانهای براساس بیان رابطه با الگوهای نوین مدیریت

توانایی و قدرت دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و انتقال
اطالعییات و پیییام هییای رسیییانییه ای را کییه می توان در
چارچوبهای مختلف چاپی و غیرچاپی عرضییه نمود،
سواد رسانهای میگویند (کانسیداین.)0889 ،
تعریف سواد رسانهای
سییواد رسییانهای یعنی این که چگونه تفکر انتقادی
نسیبت به تلویزیون و آگهیهای بازرگانی داشته باشیم،
با تهکید ویژه بر گفتارهای یک شخص؛ به جای این که
شییفته داستانهای ساخته شدهای باشیم که برای فروش
بیشتر محصول ارائه میشود (پاتر.)0890 ،

دانایی به تمرکز بر نیاز مخاطب و نیز انتخاب مدیران و

اما جیمز پاتر 0تعریفی ترکیبی از سواد رسانهای ارائه

کیارکنیانی که با کمک یادگیری سیییازمانی به پویایی و

میکند که بنا به آن تعریف ،سیواد رسانهای را به عنوان

آگاهی از اهمیت سواد رسانهای در رسانه ملی برسند.

دیدگاهی معرفی می کند که از دریچه آن مخاطب ،خود

بنابراین باتوجه به ماهیت و اهمیت موضییوع ،هدف

را در معرض رسانهها قرار داده و معنای پیامهایی را که

پژوهش حاضییر بررسییی رابطه مدیریت دانایی و سییواد

با آن روبهرو میشیییود ،تفسییییر میکند .وی میگوید:

رسیانهای با کنترل ابعاد یادگیری سییازمانهای رسانهای

«سیییواد رسیییانهای مجموعه دیدگاههایی اسیییت درباره
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رویارویی با رسیییانه ها و تفسییییر مفاهیمی که افراد از

آن فعاالنه استفاده میکند.

پیییام هییای رو در روی خود ،دریییافییت میکننیید .افراد،

جایگاه شخصی به دو شیوه عمل میکند :آگاهانه و

دیدگاههایشیان را براسیاس دانسیتههای خود میسازند.

ناآگاهانه .زمانی که جایگاه به شییییوه آگاهانه عمل کند،

سیاختارهای دانش از اندیشیههایی ریشه میگیرد که بر

فرد از انتخابها آگاه میشیییود و در تصیییمیمگیریها،

آن ایسییتادهایم تا پدیده چند چهره رسییانهها را بنگریم؛

خواسیییتیه خود را اعمیال میکنید .در مقابل ،زمانی که

داد و سیییتید ،محتوا و تهثیرات آنها را بر افراد و نهادها

جایگاه به شییوه ناآگاهانه عمل کند ،تصمیمها خارج از

ببینیم .هر چه سیییاختارهای دانش (دانسیییتههای) افراد

آگیاهی و کنترل گرفتیه می شیییوند .در هر دو شییییوه،

گسییتردهتر باشیید ،زمینه مفهومی بیشییتری وجود دارد تا

ساختارهای دانش شکل میگیرند و بسط داده میشوند.

آنان را در شناخت آنچه میبینند ،یاری دهد .هرچه آنان

اما در حالت آگاهانه ،فرد بر پردازش اطالعات و ایجاد

بیشییتر بتوانند برای رسیییدن به اهداف خود از رسییانهها

معنی تسیییلط دارد ولی در شییییوه ناآگاهانه ،رسیییانهها

بهره گیرند ،بهتر میتوانند از مخاطرات شییدید ناشی از

قویترین اثرات خود را برجای میگذارند.

تیهثیرات منفی دوری کنند .بنابراین سیییواد رسیییانه ای

سخخااتارهای دانش -منظور مواد خام؛ مجموعهای

بیشتری خواهند داشت» (پاتر.)0890 ،

از اطالعات سییازماندهی شییده در حافظه فرد اسییت.

سه مؤلفه بنیادین در سواد رسانهای

سیییاختیارهای دانش به واسیییطه چینش دقیق تکههای

سیییه مهلفه بنیادین و مهم برای سیییواد رسیییانهای

اطالعیاتی در طرحی کلی شیییکیل میگیرنید .اما تمام

عبارتاند از :جایگاه شییخصییی ،2ساختارهای دانش 8و

اطالعات به طور یکسان برای ایجاد ساختار دانش مفید

مهارتها 4این سه مهلفه برای شکلدهی به مجموعهای

نیسیتند .برخی از اطالعات نسیبتاس سطحی هستند ،مانند

وسییییعتر از دیدگاههای شیییخصیییی درباره رسیییانهها،

نام نمایشهای تلویزیونی یا ترانه موسیییقی عامهپسییند.

ضیروری هستند .جایگاه شخصی در واقع همان توان و

اگر تمام اطالعات فرد به شیناختی سطحی از اطالعاتی

برنامه اسیت؛ ساختارهای دانش ،مواد خام و مهارتها،

نظیر ترانه آهنگها ،نام شییخصیییتها و هنرپیشییههای

ابزار هستند.

سیییریالهای تلویزیونی و مانند آن محدود باشییید ،فرد

جایگاه شخصیخی -منظور توان و برنامه فرد است

سواد رسانهای چندانی ندارد؛ چون چنین اطالعاتی تنها

که از اهداف و انگیزهها تشییکیل شییده اسییت .اهداف

بیه پرسیییش «چیه چیز» توجه دارند .اطالعات مفید و

مسیییئولیتهای پردازش اطالعات را با تعیین اینکه چه

کارآمد در قالب پاسیخ به پرسشهای «چگونه» و «چرا»

چیزی پذیرفته و چه چیز حذف شییود ،شییکل میدهند.

بهدست میآیند .با اینحال ،باید توجه داشت که قبل از

هر چه آگاهی از اهداف بیشییتر باشیید ،بیشییتر میتوان

طرح پرسییشهای عمیقتر درباره «چگونه و چرا» ،باید

فرآیند جستجوی اطالعات را هدایت کرد .همچنین هر

چیزهایی درباره «چه چیز» دانست.

قدر انگیزه برای کسییب اطالعات قویتر باشیید ،تالش

اطالعات و دانش اگر چه در گفتار روزمره به عنوان

بیشتری برای رسیدن به هدف صورت میگیرد .از آنجا

واژههیای مترادف بیه کیار میروند ،ولی در این بحث،

که سیواد رسانهای یک فرآیند است و نه یک محصول،

معنیای بسیییییار متفیاوتی دارنید .اطالعات زودگذر و

بنیابراین ،برخورداری از آن بیدین معنیاسیییت که فرد،

تیدریجی هسیییتند ،در حالی که دانش ،سیییاختارمند و

جایگاه شییخصییی را هر چه بیشییتر به کار گیرد ،زمان

سیازمانیافته است و اهمیت بیشتری دارد .اطالعات در

کمتری با بیفکری به تماشییای رسییانهها میپردازد و از

پیامها جای دارند ،در حالی که دانش در ذهن فرد جای
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دارد .اطالعات چیزی برای تفسییییر کردن به شیییخص

میشیود و از دروازههای بلوغ شناختی عبور میکند .ضمن

میدهند ،حال آنکه دانش ،آنچه را فرد در گذشته تفسیر

آنکه آشیر و داک ( )2104برفقدان سییواد انتقادی اطالعاتی

کرده است ،منعکس میکند .اطالعات از حقایق تشکیل

در گزینش پیامهای رسانهای تاکید دارد.

شیده است .همانگونه که دستهای الوار به خودی خود

در سیییال  0982سیییازمان یونسیییکو بیانیهای در مورد

ییک خیانه نیسیییتند ،حقایق نیز به خودی خود ،دانش

آموزش سییواد رسییانهای آماده کرد .این بیانیه توسییط 09

نیسییتند .دانش باید سییاختارمند باشیید تا بافتی مناسییب

کشیور به اماا رسید .نتیجه اجالس بینالمللی یونسکو در

فراهم آورد و بیه موجب آن ،معنا را آشیییکار سیییازد.

مورد آموزش سییواد رسییانهای بود که در حال حاضییر به

توانیایی تبیدییل اطالعیات به سیییاختار دانش یکی از

"بیانیه گرانولد" شناخته میشود .در این بیانیه گفته میشود

ویژگیهای سواد رسانهای باالست.

رسیییانیه یکی از نیروهای قابل توجه و قدرتمند در جامعه

مهارتها -منظور ابزار فرد اسییت؛ ابزارهایی که فرد از

هسییتند و این نیازمند آموزش سییواد رسییانهای در اشییکال

طریق تکرار و تمرین ،آنهییا توانییایی هییای خود را ارتقییا

منسجم و سیستماتیک در بین شهروندان است.

میدهد .مهارتها مانند عاییالت هسییتند که هرچه بیشتر

هفت مهارت سواد رسانهای

تمرین داده شیوند ،قویتر میشوند و بدون تمرین ضعیف

مهارتها ،ابزارهایی هسییتند که فرد از طریق تکرار

میشیییوند .مهارتهایی که بیشیییترین ارتباا را با سیییواد

و تمرین ،آنها را ارتقا میدهد .مهارتهایی که بیشترین

رسیییانیهای دارنید ،عبیارتنید از :تجزیه و تحلیل ،ارزیابی،

ارتباا را با سییواد رسییانهای دارند عبارتند از :تجزیه و

طبقهبندی ،اسییتقرا ،اسییتنتاج ،ترکیب و انتزاع .البته چالش

تحلییل ،2ارزییابی ،9طبقهبندی ،1اسیییتقرا ،8اسیییتنتاج،9

اصیلی در خصیوا این مهارتها ،کسب آنها نیست بلکه

ترکیب 01و انتزاع.00

چالش اصییلی در اسییتفاده بهینه از آنها ،هنگام رویارویی با
پیامهای رسانهای است (پاتر الف.)0890 ،

 )0تجزیه و تحلیل :بخشبندی پیام به اجزا و مبانی
معنیدار.

به اعتقاد پاتر ( )2108سواد رسانهای به مخاطب امکان

 )2ارزیییابی :برآورد ارزش هریییک از اجزا (عمییل

میدهید تیا بیا آموزش و افزایش آگاهی به چارچوبهای

برآورد از طریق مقیایسیییه عنیاصیییر پییام با معیارهای

شناختی و انتقادی برسد و نگاه نقادانهای به رسانهها ،اخبار

دردسترس صورت میپذیرد).

و اطالعات منتشیر شیده از سیوی آنها داشته باشد .به بیان

 )8طبقهبندی :تعیین عناصیییری که از برخی جهات

دیگر سیواد رسیانهای را میتوان قدرت مخاطب در تجزیه

مشابه هستند (تعیین چگونگی تفاوت گروهی از اجزا با

و تحلیل پیامهای رسیییانهای گوناگون همراه با نگاه انتقادی

گروههای دیگر).

بیه محتوای آن دانسیییت .وی بیا اشیییاره به اینکه پیامهای

 )4استقرا :استنباا الگوها ازروی مجموعه کوچکی

رسانهای ،فرهنگ مدرن را هدایت میکنند تاکید میکند که

ازعناصر ،سپس تعمیم نمونه به تمامی عناصرموجود در

بسیییییاری از این پیامها در ذهن دریافت کننده (مخاطب)

مجموعه.

بهترین منیافع را برای او فراهم نمیکننید .بیه اعتقیاد جیمز
پاتر ( )2101سیواد رسانهای میتواند در دوره بلوغ توسعه

 )2اسییتنتاج :به کارگیری اصییول کلی برای تشییریح
جزئیات.

یابد ،توانایی طبیعی شیییخص را ارتقا دهد ،تجارب معنادار

 )9ترکیب :تلفیق اجزا و رسیدن به ساختاری جدید.

فراهم آورد و مهیارتهای فردی را فعاالنه به کار گیرد .در

 )1انتزاع :ارائه توصیییفی خالصییه ،واضییح و دقیق

این دوره ظرفیتهای بیشیییتری به روی انسیییان گشیییوده

برای فهم و درییافت ماهیت پیام در شیییماری اندک از
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کلمات در مقایسه با پیام اصلی( .پاتر (الف))0890 ،

مفهوم یادگیری سازمانی که به طور قابل مالحظهای
از سیییال  0991بیه بعد مورد توجه بسییییاری از مراکز

قابلیتهای اساسی سواد رسانهای
قابلیتها در دوران بچگی یعنی هنگامی که شخص

دانشییگاهی و صیینعتی قرار گرفت ،نتیجه دو عامل مهم

سطوح پایه گوش دادن ،گفتن ،نوشتن و تماشا کردن را

اسیت :اول :ماهیت دنیای به سرعت در حال تغییری که

میآموزد ،پرورش مییابند .برخی از این قابلیتها برای

در آن زندگی میکنیم و دوم :محیط رقابتی که سازمانها

آغاز رویارویی با رسیانه (مانند کارکردن با یک دستگاه

در آن فعیالییت میکنند .در این میان سیییازمانها درک

کنترل از راه دور و یا روشیین کردن تلویزیون) الزماند؛

کردهاند که نیازمند ارتقاء قابلیت خلق ،کسییب ،انتقال و

در حیالی کیه قابلیتهای دیگری هسیییتند که در طول

یکپارچهسییازی دانش و اصییالح رفتار سییازمانی برای

رویارویی با رسیانه (مانند گوش دادن ،نوشیتن یا تماشا

انعکییاس موقعیییت جییدییید بییا رویکرد بهبود عملکرد

کردن) به کار میآیند .سیواد رسانهای سه نوع قابلیت را

سازمان است .به عبارت دیگر ،یادگیری سازمانی منشاء

دربردارد :شییناخت اشییارهها ،شییناخت الگوها ،و ارتباا

اصییلی مزیت رقابتی اسییت و تجربه نشییان داده که در

دادن تعریفها.

هزاره سیوم ،موفقترین سیازمانها آنهایی هستند که در

شیییناخت اشیییارهها :به پیوند بین عناصیییر مربوا
میشیود .برای مبال هنگام گوش دادن به جریان پیوسته

زمره سازمانهای یادگیرنده قرار گرفتهاند (نژاد ایرانی و
همکاران.)0891 ،

صداها و درنگها ،مخاطب باید بتواند هر واحد صدا را

سیییر مفهوم شییناسییی یادگیری سییازمانی از دیدگاه

بازشییناسیید .اشییارهها ریزواحدهای یک پیاماند مانند:

پازوک ( )2119عبارت است از :الف) یادگیری سازمانی

واژهای از یک جمله یا نتی از یک آهنگ.

به ظرفیت یک سییازمان برای شییناسییایی نیاز به تغییر و

شییناخت الگوها :برای مبال در داسییتانیهای روایی،

انطباقپذیری و اقدام به یک عمل ارادی اشییاره میکند.

مخیاطیب باید بتواند به طرحهای داسیییتانیهای روایی

ب) یادگیری سیازمانی پیامد تعامل فرایندهای شناختی

توجه کند ،انگیزههای یک شییخصیییت را با رفتارهایش

و اجتماعی نهفته در سییاختارها ،فرهنگها و تعاملهای

پیونید دهید ،رفتیارهیا را با پیامدهایشیییان پیوند دهد،

سییازمانی اسییت .ج) یادگیری سییازمانی فرایند تغییر در

واحدهای زمان و مکان را درک کند و به موضیییوع پی

افراد و دیدگاه ها و اعمال مشییترک است که تحت تاثیر

ببرد .اگر نتوانید این پیونیدهیا را برقرار کنید ،نمیتواند

نهیادهیا و سیییازمیان قرار میگیرد و در آنها جایگزین

الگوهای حاکم بر اشارهها را ببیند.

می گردد .زمیانی کیه ییادگیری فردی و گروهی نهادینه

ارتباا دادن تعریفها :ارتباا بین مفاهیم و اشارهها،

می شیییود ییادگیری سیییازمانی ر می دهد و دانش به

معموالس از راه حفظ کردن آموخته میشیییوند .برای مبال

پدیدههای غیرانسانی از قبیل رویهها و ساختار ،فرهنگ

در رابطه با تلویزیون و فیلم ،معنی بازگشییت به

عقب02

و استراتژی تسری مییابد.

برداشیت بسیار نزدیک از چهره یک بازیگر ،کلیشههای

عالوه بر آن ،آلوین تافلر گفته است :در هزاره سوم

بازیگری و آنچه در صیحنه کشف جرم در یک نمایش

بیسییواد کسییی نیسییت که نمیتواند بخواند و بنویسیید

کیارآگیاهی ،توقع داریم را میآموزیم و آموختیه ایم که

بلکه کسی است که نمیتواند یاد بگیرد ،آموخته خود را

برخی اشییارهها را به مفاهیم خاصییی ارتباا دهیم( .پاتر

فراموش کنید و از تو ییاد بگیرد .لیذا ییادگیری به طور

(ب).)0892 ،

آشیییکار در رفتار انسیییان در سیییازمان تاثیر میگذارد.

یادگیری سازمانی

یادگیری سیازمانی فرایندی اسیت که در آن سازمان در
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طول زمیان می آموزد ،تغییر میکند و عملکردهای خود

وسیعی از افرادی که در تصمیمگیریهای شرکت دخیل

را بهبود بخشییییده و با ایجاد تحول به طور پیوسیییته با

هستند بتوانند از آن استفاده کنند (داونپورت و پروساک،

ارتقیا و بهبود توانیایی خود پیشیییرفت مینماید( .امین

 .)0988پس میدیرییت دانیایی فراینیدی اسیییت که به

بیدختی.)0892 ،

سییازمانها یاری میکند اطالعات مهم را بیابند ،گزینش

فنیاوریهای نوین یادگیری سیییازمانی تحت عنوان

و سیازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای

روشهای عینی به کارکنان سییازمان کمک میکند و در

فعیالییت هیایی چون درک مشیییکالت ،آموختن پویا و

واقع یکی از جنبیه هیای کلییدی در توانایی کارکنان در

تصمیمگیری ضروری است.

زمینه درک یادگیری سیازمانی به عامل ایجاد اکوسیستم

فرهنگ

جدیدی از رشید سیازمانی به حساب میآید( .هووم و
گاتلین.)2108 ،

فرهنیگ در زبیان فارسیییی معانی مختلفی دارد که
مهم ترین آنهییا ادب ،تربیییت ،دانش ،مجموعییه آداب و

عالوه برآن میتوانند در راسییتای پیگیری پیشییرفت

رسییوم ،علوم ،معارف و هنرهای یک جامعه اسییت .در

کارکنان همزمان با شیناسیایی شیکافها و نقاا ضعف

فرهنگ فارسییی عمید ،فرهنگ عبارت اسییت از دانایی،

حرکیت کننید .پیادهسیییازی این سییییسیییتم مسیییتلزم

ادب ،علم ،معرفیت ،تعلیم و تربییت ،آثار علمی و ادبی

سییرمایهگذاری بزرگ و همچنین هزینههای عملیاتی در

ییک قوم ییا ملیت .فرهنیگ لغات وبسیییتر ،فرهنگ را

راسیییتای حصیییول اطمینان برای دسیییتیابی به اهداف

مجموعهای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار،

یادگیری سازمانی است (پریمال.)2101 ،

گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای

مدیریت دانایی

یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف میکند.

از مدیریت دانایی تعاریف مختلفی شده است اما به

نظریات و مفاهیم اصلی مدیریت دانایی

طور کلی می توان گفت مدیریت دانایی عبارت است از

در جدول ذیل خالصهای از مراحل فرایند مدیریت

تالش برای کشییف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل

دانایی ،از نظر صاحبنظران مختلف ارائه شده است

این گني پنهان به دارایی سازمانی ،به طوری که مجموعه

(داونپورت و پروساک.)0892 ،

جدول  -1مراحل مدیریت دانایی ،از نظر صاحبنظران
مفاهیم اصلی مدیریت دانایی
ردیف

نام پیشنهاد دهنده

مراحل فرآیند مدیریت دانایی

0

سوگوماران و بوس

شناسایی ،خلق ،ذخیره ،توزیع ،استفاده ()2118

2

گیلبرت

کسب ،توسعه ،اشتراک و توزیع ،استفاده ،نگهداری ()2119

8

برگرون

4

بوکوویتس وویلیامز

کسب ،استفاده ،یادگیری ،اشتراک )تسهیم( ،ارزیابی ،تببیت ()2101

2

هالس اپل

گزینش ،کسب ،درونیسازی ،استفاده ،تولید ()2101

9

مصطفی ساگسن

خلق ،اشتراک ،ساختاردهی ،استفاده ،ممیزی )اصالح و تعدیل( ()2100

1

بوتیلر و شیرر

8

ویتال آناتاتموال

خلق ،کسب ،ترجمه و هدفگذاری مجدد ،ذخیره ،اصالح و تعدیل ،انتقال ،استفاده
()2119

نیاز ،شناسایی دانایی موجود ،کسب دانایی ،تولید ،ذخیره ،اشتراک ،استفاده و به
کارگیری ()2108
تولید)خلق( ،کسب ،سازماندهی ،انتقال،به کارگیری ،دخالت دادن تفاوتها و
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شباهتهای فرهنگی در فرآیند مدیریت دانایی ()2102
9

تیمو کوکزا

01

هان و ژونگ

شناسایی دانش مورد نیاز ،تولید ،کسب ،روزآمدسازی و تعدیل ،اشتراک ،ذخیره،
استفاده ()2109
خلق ،سازماندهی ،انتقال،به کارگیری ،اهرم نفوذ و قدرت ()2101

پیشینه تحقیق

بخشی به خبرگان این حوزه در ساختار سازمان عنوان

 -سواد رسانهای

نمودهاند .ایشان پس از بررسی  098منبع یافت شده ،طی

رسیییانهها در دنیای امروز به عنوان ابزار شیییکلدهی به

مراحل اجرای فراترکیب  02مقاله منطبق بر معیارهای پذیرفته

افکار و عقاید و الگو دهنده به رفتار افراد هسیییتند به گونهای

شده را انتخاب کرده و در نتیجة ترکیب یافتهها ،مفهوم دفتر

که این امر تمامی ابعاد حیات ایشیییان را تحت تاثیر قرارداده

مدیریت دانایی با  24کد و  02مفهوم در چهار مقوله هدف

اسیییت؛ هم جنبههای فردی (روحی-روانی) و هم جنبههای

(راهبردی و عملیاتی) ،ساختار (متمرکز ،نامتمرکز و ترکیبی)،

اجتمیاعی .نگیاهی به عملکرد رسیییانهها نشیییان میدهد که

کارکرد (استراتژیها ،فرایندها و سازوکارها) و نقش (کمیتة

تغییرات حادث شیییده در عرصیییه فناوریهای ارتباطات و

مدیریت دانایی ،مدیر ارشد دانش ،مدیر دانایی و متخصصان

تغییرات ابزار رسییانهای ،تغییرات در بهرهبرداری از رسییانه و

دانایی) را استخراج نمودهاند و بهرهمندی از نتیجة این

دامنیه پییامیدهیای آن را نیز به همراه داشیییته اسیییت .دکتر

پژوهش را برای ایجاد ساختار مدیریت دانایی مناسب

معتمیدنژاد چهار نقش عمده را برای رسیییانهها بیان میکند؛

سازمانها پیشنهاد کردهاند.

نقش آموزش و هدایت؛ نقش ایجاد همبستگی ،نقش تبلیغی

 -مهدی و

همکاران08

()2108؛ در پژوهشی با عنوان

و نقش تفریح و سییرگرمی .کارکرد و اهمیت هر کدام از این

«فرایندهای مدیریت دانایی و مزیت رقابتی پایدار» که با

نقشهیا در جوامع انکارناپذیر اسیییت ولی در این بین پیش

استفاده از تجارب دانشگاههای خصوا عراق انجام شد

فرض ما در این پژوهش اهمیت وافر نقش آموزشییی رسییانه

چنین آمده است که :بر در عصر حاضر ،این موضوع توسط

در جیامعه دانایی محور بوده اسیییت که با توجه به یافتههای

سازمانها درک شده است که تجربه دانش و بهکارگیری آن

تحقیق اکبریت کارشیناسان و متخصصان علوم ارتباطات نیز

تنها راه موثر برای داشتن یک مزیت رقابتی پایدار در بازار

بر اهمیت توجه به نقش آموزشییی رسییانه در جامعه دانایی

است .این بدین معنی است که منابع یک سازمان باید شامل

محور تاکید داشتهاند (معتمدنژاد.)0899 ،

دانش باشند و دائم باید ،توسعه آن مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت دانایی

وقتی دانش به دانشکدهها و دانشگاههای خصوصی میرسد،

 -پژوهشی با عنوان « ارائه چارچوبی برای مفهومسازی

اینها واقعاس سرمایهگذاری برای بازرگانان جهان آینده هستند.

دفتر مدیریت دانایی (کندری و همکاران »)0899 ،توسط

از طریق فرآیندهای مدیریت دانایی ،دانش آنها در نهایت از

گروه پژوهشی از دانشگاه تهران در بهار  0892منتشر شده

این موسسات آموزشی پردازش میشود که به ایشان برای

است که با روش فراترکیب به مفهومسازی دفتر مدیریت

تصمیمگیری به سمت انتخاب اهداف آینده و چگونگی

دانایی به عنوان ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت موثر

شرکت در رقابتهای بازار جهانی ،کمک میکند .اما وقتی

دانایی پرداخته است؛ نویسندگان این مقاله طراحی ساختار

به دیدگاه مبتنی بر دانش و دیدگاه مبتنی بر منابع میرسیم،

مهثر برای مدیریت دانایی را از عوامل حیاتی موفقیت آن در

تفاوت آشکاری بین آنها و اینکه چه مقدار مزیت رقابتی

سازمان معرفی کرده و آن را الزمه دستیابی به منافع پایدار و

فراهم شده توسط مدیریت دانایی ،میتواند پایدار باشد،

مستمر از مدیریت دانایی نیز ،ساختاردهی به آن و هویت

وجود ندارد .در این مطالعه ،ما خواهیم دید که چرا و چگونه،

27

مجله مدیریت فرهنگی سال شانزدهم /شماره  /55بهار 1041

تدوین الگوی مدیریت دانایی در سازمان صدا و سیما (مطالعه موردی شبکه  0سیما)

مزیت رقابتی پایدار ،میتواند توسط فرایند مدیریت دانایی،

سیییازمیان در ابعاد انسیییانی ،سیییاختاری و رابطهای افزایش

به واسطه محیطهای آموزشی دیدگاه مبتنی بر دانش و دیدگاه

مییابد.

مبتنی بر منابع ،ایجاد شود .به منظور دستیابی به هدف ،یک

روش شناسی تحقیق

فرضیه همراه با یک روش بررسی کمی از طراحی ،ایجاد

روش تحقیق پیمیایشیییی بوده و روش تجزیه و تحلیل

شد .در آغاز روش مدلسازی معادله ساختاری ،به تعیین

دادههییا توصییییفی از نوع همبسیییتگی و ابزار گردآوری آن

رابطه بین متغییرهای مطالعه از طریق روش قیاسی کمک کرد.

پرسیشینامه تلفیقی از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته در

پاسخ دهندگان به این مطالعه شامل  222استاد دانشگاه با

سییه قسییمت تفکیک شییده که هر کدام مربوا به یک مولفه

موقعیتهای متنوع ،از  44دانشگاه خصوصی در عراق بودند.

بوده بکیار برده شییید .مولفیههای پژوهش در زمینه مدیریت

نتایي ارتباا معناداری بین مزیت رقابتی پایدار و فرایند

دانایی و سیواد رسانهای و یادگیری در سازمانهای رسانهای

مدیریت دانایی را نشان میدهد .برای رسیدن به مزیت رقابتی

اسیییت .قسیییمتی از پرسیییشییینامه مربوا به متغیر کنترلگر

پایدار ،دانشگاههای خصوصی باید دانش را تولید کنند،

(ییادگیری) کیه نقش آن میانجی بوده که در الگوی مطروحه

ذخیره کنند و به اشتراک بگذارند و اجرا کنند که شناسایی

نمایش داده شیده اسیت .آلفای کرونبا محاسییبه شده برای

دانش و فرموله کردن اهداف در راستای هر کدام از جنبههای

پرسییشیینامه یادگیری سییازمانی  1/8422و پرسییشیینامه ابعاد

سازمان پشتوانه آن خواهد بود .این پژوهش اضافه میکند به

فرهنگی در سییازمان صییدا و سیییما  1/9402اسییت .جامعه

گروه فعال پژوهش که این معموال در منطقه مدیریت

آماری تحقیق کارکنان سیازمان صیداوسیما در شبکه  4سیما

استراتژیک دانش قابل دستیابی است.

در تهران که تعداد آنان 281نفر اسییت .تعداد نمونه براسییاس

یادگیری سازمانی

فرمول کوگران با حداکبر واریانس  1/22و خطای  2درصیید

 -در سیییال  0911میالدی هنگیامی کیه فردریک تیلور

و در سطح اطمینان  92درصد  092نفر است؛ که به صورت

موضیییوع انتقیال ییادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش

تصیادفی طبقهای متناسیب با اندازه در شییبکه  4سیما توزیع

کارایی و بهبود سیازمان مطرح کرد ،مفهوم یادگیری سازمانی

شیدهاند .در روش تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی از

شییکل گرفت (داناییفرد و مومنی ،)0891 ،اما کرت و مارچ

نوع همبسیییتگی شیییامیل میانگین ،میانه ،واریانس ،انحراف

در سییال  0998اولین بار عبارت یادگیری سییازمانی را ابداع

معیار ،چولگی و کشییدگی و آمار اسییتنباطی شییامل ضریب

کردند .آنان معتقد بودند که تالش سیییازمانها در پاسیییخ به

همبسیتگی و آزمون اسیتقالل اسییتفاده شییده است .نرمافزار

تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق اهداف سییازمان

مورد اسیییتفاده در تجزیه و تحلیل دادهها  spssنسیییخه 22

با شیرایط جدید به کنکاش برای یافتن رویههایی که سازمان

است.

را برای رسییییدن به اثربخشیییی بیشیییتر یاری میکند فمنجر

یافتههای پژوهش

میشود (عالمه و مقدمی.)0898 ،

در شییاخص یادگیری سییازمانی میانگین مهلفهها در بازه

 -حسینوی و رماان ( )0891در پژوهشی تحت عنوان

(21و )1به ترتیب عبارتاند از :مهارتهای فردی با میانگین

"افزایش سیرمایه فکری در سیازمان :بررسییی نقش یادگیری

 ،00/98تفکر سییییسیییتمی بیا میانگین  ،01/82چشیییمانداز

سیازمانی" در شیرکت صنعتی استهبان صنعت پارس به این

مشییترک با میانگین  ،9/28مدلهای ذهنی با میانگین  9/11و

نتیجه دسیییت یافتند که بین یادگیری سیییازمانی و سیییرمایه

ییادگیری تیمی بیا مییانگین  8/18از  21نمره .در شیییاخص

فکری شییان رابطه مببت و معنیداری وجود دارد .به عبارت

میدیرییت دانیایی میانگین مهلفهها در بازه (21و )1به ترتیب

واضیحتر ،با افزایش میزان یادگیری سیازمانی ،سرمایه فکری

عبیارتانید از :دانیایی فرایندها  ،00/02نتایي مدیریت دانایی
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 ،00/19فراینیدهیا  ،00/12ییادگیری و نوآوری  ،01/20افراد

الگوی ایرانی اسییالمی (فرهنگ)  8/28و الگوی بهبود علم و

 ،01/49فنییاوریهییا  01/48و رهبری  01/88از  21نمره .در

فنیاوری (سیییاختیار دانش)  1/48از  21نمره .سیییایر نتییایي

شیاخص سیواد رسانهای میانگین مهلفهها در بازه (21و )1به

شیییاخصهای آماری تمرکز ،پراکندگی ،توزیعی و فاصیییله

ترتیب عبارتاند از :آگاهسییازی و افزایش سییواد رسییانهای

اطمینان 92درصد برای هر متغیر در جدول  2آمده است.

 ،9/99الگوی تقوییت ارتبیاطییات رسیییانیهای  ،9/91ترویي
جدول  -2شااص های آماری تمرکز ،پراکندگی ،توزیعی و فاصله اطمینان 59درصدی مؤلفههای یادگیری سازمانی ،مدیریت
دانایی و سواد رسانهای
معیار تمرکز
شااص

معیار پراکندگی

مؤلفهها

انحراف

معیار توزیعی

فاصله اطمینان 59
درصد

مهارتهای فردی

00/98

02

08/189

8/900

تفکر سیستمی

01/82

01

09/182

4/899

-1/282

چشمانداز مشترک

9/28

01

08/249

8/941

-1/491

1/122

مدلهای ذهنی

9/11

9

01/881

8/202

-1/889

1/181

8/21

یادگیری تیمی

8/18

8

08/981

8/141

-1/091

1/188

1/21

8/99

دانایی فرایندها

00/02

02

01/912

4/289

-1/288

1/091

01/49

00/18

نتایي مدیریت دانایی

00/19

00

09/188

4/448

-1/899

1/049

01/81

00/12

فرایندها

00/12

00

02/022

8/889

-1/819

1/821

01/40

00/92

یادگیری و نوآوری

01/20

01

21/142

4/411

-1/292

1/191

9/80

00/21

افراد

01/49

01

09/199

4/102

-1/181

1/009

9/89

00/00

فناوریها

01/48

01

20/180

4/991

-1/292

1/829

9/12

00/21

رهبری

01/88

01

02/829

8/902

-1/410

1/088

9/18

01/94

9/99

01

09/998

4/182

-1/281

1/429

9/89

01/92

9/91

01

04/248

8/114

-1/402

1/022

9/18

01/22

8/28

8

01/291

8/218

-1/282

1/802

1/18

8/12

1/48

1/2

01/042

8/082

-1/299

1/294

9/94

1/98

یادگیری سازمانی

میانگین

میانه

واریانس

مدیریت دانایی

آگاهسازی و افزایش
سواد رسانهای

سواد رسانهای

الگوی تقویت ارتباطات
رسانهای
ترویي الگوی ایرانی
اسالمی (فرهنگ)
الگوی بهبود علم و
فناوری (ساختار دانش)

ضییریب همبسییتگی سییواد رسییانهای و بُعد رهبری از

معیار

چولگی

کشیدگی

حد پایین

حد باال

-1/922

1/109

00/02

02/24

1/429

9/91

00/18

8/91

9/81
9/21

سیما رابطه معنیداری در سطح  0درصد وجود دارد.

مدیریت دانایی با کنترل متغیر یادگیری سییازمانی در سییازمان

ضییریب همبسییتگی سییواد رسییانهای و بُعد فرایندها از

صیدا و سییما  1/100و سطح معنیداری آن (1/111>1/10

مدیریت دانایی با کنترل متغیر یادگیری سییازمانی در سییازمان

= )pاسیت .بنابراین در سیطح معنیداری  0درصد بین سواد

صیدا و سییما  1/181و سطح معنیداری آن (1/111>1/10

رسیانهای و بُعد رهبری از مدیریت دانایی در سازمان صدا و

= )pاسیت .بنابراین در سیطح معنیداری  0درصد بین سواد
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رسیانهای و بُعد فرایندها از مدیریت دانایی در سییازمان صدا

درصید بین سیواد رسانهای و بُعد دانایی فرایندها از مدیریت

و سیما رابطه معنیداری در سطح  0درصد وجود دارد.

دانایی در سیازمان صیدا و سیما رابطه معنیداری در سطح 0
درصد وجود دارد.

ضریب همبستگی سواد رسانهای و بُعد افراد از مدیریت
دانایی با کنترل متغیر یادگیری سییازمانی در سییازمان صییدا و

ضییریب همبسییتگی سییواد رسییانهای و بُعد یادگیری و

سییییما  1/984و سیییطح معنیداری آن ()p= 1/111>1/10

نوآوری از مدیریت دانایی با کنترل متغیر یادگیری سیییازمانی

اسییت .بنابراین در سییطح معنیداری  0درصیید بین سییواد

در سییازمان صییدا و سیییما  1/282و سییطح معنیداری آن

رسییانهای و بُعد افراد از مدیریت دانایی در سییازمان صییدا و

( )p= 1/111>1/10اسییت .بنابراین در سییطح معنیداری 0

سیما رابطه معنیداری در سطح  0درصد وجود دارد.

درصیید بین سییواد رسیییانهای و بُعد یادگیری و نوآوری از
مدیریت دانایی در سیازمان صدا و سیما رابطه معنیداری در

ضییریب همبسییتگی سییواد رسییانهای و بُعد فناوریها از

سطح  0درصد وجود دارد.

مدیریت دانایی با کنترل متغیر یادگیری سییازمانی در سییازمان
صیدا و سییما  1/128و سطح معنیداری آن (1/111>1/10

ضیریب همبسیتگی سواد رسانهای و بُعد نتایي مدیریت

= )pاسیت .بنابراین در سیطح معنیداری  0درصد بین سواد

دانایی از مدیریت دانایی با کنترل متغیر یادگیری سییازمانی در

رسیانهای و بُعد فناوریها از مدیریت دانایی در سازمان صدا

سیییازمان صیییدا و سییییما  1/984و سیییطح معنیداری آن

و سیما رابطه معنیداری در سطح  0درصد وجود دارد.

( )p= 1/111>1/10اسیییت .بنابراین در سیییطح معنیداری

ضیریب همبستگی سواد رسانهای و بُعد دانایی فرایندها

0درصیید بین سییواد رسییانهای و بُعد نتایي مدیریت دانایی از

از میدیرییت دانیایی بیا کنترل متغیر یادگیری سیییازمانی در

مدیریت دانایی در سیازمان صدا و سیما رابطه معنیداری در

سیییازمان صیییدا و سییییما  1/102و سیییطح معنیداری آن

سطح  0درصد وجود دارد.

( )p= 1/111>1/10اسییت .بنابراین در سییطح معنیداری 0
جدول  -3ضریب همبستگی مؤلفههای ابعاد فرهنگی و مدیریت دانایی در بین کارکنان شبکه  4سیما
نام متعیرها

آزمون و سطح

(شاخص)

آن
ضریب

سواد رسانهای

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

رهبری

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

فرایندها

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

لفراد

همبستگی
سطح

0

2

8

4

2

9

8

1

0
.
**1/100

0

1/111

.

**1/181

**1/891

0

1/111

1/111

.

**1/984

**1/199

**1/890

0

1/111

1/111

1/111

.
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معنیداری
ضریب
فناوریها

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

دانایی فرایندها

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

یادگیری و نوآوری

همبستگی
سطح
معنیداری
ضریب

نتایي مدیریت

همبستگی

دانایی

سطح
معنیداری

**1/128

**1/891

**1/898

0

**1/888

.

1/111

1/111

1/111

1/111

**1/102

**1/128

**1/892

**1/898

**1/881

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

**1/282

**1/482

**1/989

**1/198

**1/991

0
.

**1/289

0
.

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

**1/999

**1/429

**1/489

**1/989

**1/198

**1/102

**1/991

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

0
.

نتایي همبسیتگی های جزیی به دست آمده با کنترل

در سییازمانهای رسییانهای ،رابطه سییواد رسییانهای و

ابعاد یادگیری در سیازمانهای رسانهای ،رابطه مدیریت

مدیریت دانایی به همراه ضیرایب مسییر در شیکل  0به

دانایی و سیواد رسانهای را نشان میدهد و این رابطه را

نمایش در آمده است.

تبیین میکنید .مدل انطباقی برای نقش کنترلی یادگیری
یادگیری سازمانی

1/208

1/992

مدیریت دانایی

سواد رسانهای

1/129
شکل  -1نقش کنترلی یادگیری سازمانی در رابطه سواد رسانهای و مدیریت دانایی

بیه طور کلی بین شیییاخص میدیریت دانایی و سیییواد

نتیجهگیری و پیشنهادات

رسییانهای رابطه مسییتقیم و معنیداری وجود دارد؛ به گونهای

سیواد رسانهای ،توانایی بخشیدن به مخاطبان جهت دفاع

که کاربرد مدیریت دانایی در رسیانه ملی سبب افزایش سواد

در مقابل رسیانههاسیت .البته سواد رسانهای لزوماس این نیست

رسیانهای با توجه به ابعاد یادگیری سیازمانی ،درسازمان صدا

کیه مخیاطب دانش برخورد با رسیییانهها را بداند بلکه درک

و سیما شده است.

اهداف و تهثیر رسیانهها و چگونگی دستکاری افکار توسط
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رسیانهها را نیز شیامل میشود .سواد رسانهای مجموعهای از

اجرای برنامههای روزآوری دانسییتنیهای شییغلی به موازات

رویکردهیاسیییت کیه مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجهه

پیشییرفتهای علمی از ضییرورتهای مدیریت دانش بنیان

گزینشیییی بیا رسیییانیهها و تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای

است.

رسیییانیهای برمیگیرند تا معنای پیامهایی را که با آنها مواجه

 -تیهثیر مببیت میدیریت دانایی بر مهارتهای انسیییانی

میشیییونید ،تفسییییر کنند و سیییبب میشیییود تا مخاطبان،

کارکنان و مدیران مبتنی بر مفهوم ارتباا و از مفاهیم اولیه در

اسیییتفیادهکنندگانی متفکر در برخورد با رسیییانهها باشیییند،

حوزه مهارتهای انسیانی است؛ بنابراین هر عملی که بتواند

مدیریت اطالعات داشته باشند و مخاطبان را برآن میدارد تا

ارتباا بین مدیر و کارکنان را بیشتر و عمیقتر سازد نظیر رفتار

نسبت به محیط رسانهای ،تفکر انتقادی داشته باشند و تسلیم

صیمیمی با کارکنان ،توجه به خواستهها و نیازهای کارکنان و

هر پییامی نشیییوند .زمانی که این رویکرد درونی میشیییود،

انتقال خواسییتههای کارکنان به سییازمان و بالعکس میتواند

تفکر انتقادی حتی میتواند ماهیت زندگی را شکل دهد.

فراینید ارتبیاطیات را تسیییهییل کند؛ که گویای نقش و تهثیر

براسیاس اصیل اول نظریه شییناختی سییواد رسانهای که

مدیریت دانایی بر ارتقای این مهارت انسانی است .مهلفههای

مسیئولیت اسیت ،مسیئولیت اصیلی و آغازین افزایش سواد

دیگر مهارتهای انسانی هدایت و رهبری و انگیزش در بین

رسییانهای به عهده فرد اسییت .مهارتهای تماشییای انتقادی،

کارکنان سبب ایجاد انگیزه و رغبت به کار در کارکنان ،ایجاد

مقوله دیگری اسیییت که برای سیییواد رسیییانهای از سیییوی

فاییای اعتماد در محیط کار و فراهم کردن زمینههای ارتقای

نظریهپردازان مطرح شیده است .با این مهارتها ،مخاطب به

دانش و کسب مهارتهای جدید برای کارکنان میشود و از

تجزیه و تحلیل و پرسییش درباره چارچوب سییاخت پیام و

مهلفههایی اسییت که بایسییتی در مدیریت دانش بنیان به آن

جنبههای جاافتاده در آن میپردازد که با بررسیییی و کنکاش

توجهی بیش از حیید معمول داشیییت .عالوه براین ارشیییاد

بیشیتر در نتایي حاصل از تحقیق راهکارها و پیشنهادها مبتنی

کیارکنیان در زمینه رفتاری ،راهنمایی کارکنان در زمینه انجام

بر نتایي تحقیق ،با یک طبقهبندی براسییاس روابط به دسییت

امور محوله ،انتقال اطالعات و تجربیات به کارکنان و داشیتن

آمده به این شرح است:

احسیییاس مسیییئولییت در قبال کارکنان از ویژگیهای نظام

 نتایي نمایانگر تهثیر مببت مدیریت دانایی بر مهارتهایادراکی و سیواد رسانهای کارکنان و مدیران است؛ با توجه به
اینکه برنامهریزی و داشییتن برنامه مدون الزمهاش آیندهنگری
و تهییه برنیامیه برای فعالیتهای ذیربط واحدها و پیشبینی
نیازها ،مدت و مراحل اجرای برنامهها با شیییناخت از اهداف
سازمان ،بایستی از تواناییهای مدیران در نظام مدیریت دانایی
باشید ضیرورت آشنایی مدیران با این شیوه مدیریت بایستی
سیرلوحه کاری و از اهداف بلندمدت سازمان باشد .توجه به
سیییایر مهارتهای ادراکی نظیر خالقیت و نوآوری ،کنترل و
نظارت و تصمیمگیری و حل مسئله از ویژگیهایی است که
مدیران بایسیتی در نظام مدیریت دانایی از آن بهرهمند گردند.

مدیریت دانش بنیان است.
 رابطه مببت مدیریت دانایی با مهارتهای فنی و سوادرسانهای کارکنان و مدیران موجب:
 انجام به موقع کارها و پرهیز از اتالف وقت تایییمینمیشود.
 قرار گرفتن دانش تخصییصییی کار در اختیار مدیران وکارکنان میشود.
 انجام وظایف به نحو احسییین و با کیفیت از سیییویمدیران و کارکنان میشود.
 افزایش توانیاییهیای مدیران و کارکنان تا حد ممکنمیشود.

نوآوری در شیوههای انجام کار ،بکارگیری شیوههای مهثر در

در مجموع این پژوهش نشیان داد که از نظر کارشناسان،

جهیت بهبود روشهیا و تقلییل هزینهها و پیشقدم بودن در

جامعه ما حداقل در بخشهایی ،بسیییار متکبر و متنوع اسییت
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و بیا توجیه بیه گسیییتره دهکده جهانی مکلوهان ،و درنظر

منابع

گرفتن فرهنییگ هییای مختلف ،رسییییانییهملی کییه وظیفییه

آزادی ،جواد و حمیییدنیییا ،بییابییک ( .)0894الزامییات

برنامهسیییازی برای همه اقشیییار جامعه را برعهده دارد ،باید

اسییتراتژیک دانایی محوری در گسییتره سییازمان و مدیریت،

براسیییاس راهکیارهای مدیریت دانایی شییییوهای را بیابد که

مجموعه مقاالت کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک.

شییعارگونه عمل نکند تا بتواند با کمترین جهتگیری ،طیف

ایران نژادپاریزی ،مهدی و سیاسان گهر ()0891؛ سازمان

گستردهتری از جامعه را دربرگیرد و درعین حفظ ارزشهای

و مدیریت از تئوری تا عمل ،چاپ پانزدهم (تهران :موسیسه

اصیل انقالب اسالمی ،سالیق مختلف را جذب کند.

عالی بانکداری).

بنابراین ،سییمای جمهوری اسالمی ایران ،الزم است که

ایران نژادپاریزی ،مهدی ( .)0892مدیریت سییازمانهای

بیش از پیش بیه مقوله اعتمادسیییازی در برنامههایش اهتمام

پیچییده از تئوری تیا عمیل (دیدگاه اسیییتراتژیک) ،تهران:

ورزد تا منجر به ایجاد رغبت بیشتر در مخاطبان از طیفهای

انتشارات مدیران.

متفاوت جامعه با هرگرایش و نگرشی گردد.

بییییدخیتی،امین و نعمتی ،محمیید علی ( .)0892نقش

همچنین با توجه به الگوگیری مخاطبان از رسیییانه ،الزم

تعدیل کننده تعهد سییازمانی در رابطه بین یادگیری سییازمانی

اسیت صیداوسیییما در ارائه الگوی واقعی با توجه به فرهنگ

با مدیریت جانشیییین پروری مطالعه موردی :دانشیییگاه های

ایرانی -اسییالمی و شییرایط اقتصییادی و اجتماعی جامعه ما،

منتخیب تهران .پژوهش نامه مدیریت اجرایی ،سیییال پنجم،

توجیه بیشیییتری مبیذول نماید و از ارائه الگوهای غیرواقعی

شماره دهم.

همچون خیانههای مجلل ،لباسهای نامتعارف و از این قبیل
پرهیز کند.

پیاتر ،دبلیو .جیمز ( .)0890نظریه سیییواد رسیییانه ای؛
رهیافتی شیییناختی ،ترجمه ناصیییر اسیییدی ،دکتر محمد

بنابراین مدیریت دانایی با نقش کنترلی یادگیری سییازمانی

سلطانیفر ،دکتر شهناز هاشمی ،تهران :سیمای شرق.

در رابطه با سیواد رسیانهای و افزایش آن بایستی در استفاده از

پاتر ،دبلیو .جیمز ( .)0892بازشیناسی رسانههای جمعی

کارشیناسیان خبره در حوزههای مختلف ساختاری و محتوایی

با رویکرد سواد رسانهای ،ترجمه امیر یزدیان ،پیام آزادی ،منا

برنامهها گام بر دارد و این موضوع از ملزومات برنامهسازی در

نادعلی ،قم ،مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیما.

این حوزه است که باید توجه جدی به آن شود.
پیشنهادات

پاتر،دبلیو ،جیمز ()0892و ترجمه صییدیقه ببران ،افسون
حاییرتی و مهران بهروز فغانی ،تهران .موسییسییه فرهنگی

 -0بررسیییی نظام مدیریت دانایی و ارتباا آن با سیییواد
رسانهای در سایر سازمانها و ادارات دولتی.
 -2نیازسییینجی از مدیران و کارکنان سیییازمانها اعم از
دولتی و غیردولتی در خصیییوا آشییینایی با نظام مدیریت
دانایی با سواد رسانهای.

هنری ندای مشرق زمین.
حسنوی ،رضا و رماان ،مجید ( .)0891افزایش سرمایه
فکری در سییازمان :بررسییی نقش یادگیری سییازمانی ،بهبود
مدیریت ،سال نهم ،شماره .00
خدایی ،فرید و عباسیییان ،محمد ( .)0889شییناسییایی

 -8امکانسییینجی سیییختافزاری و نرمافزاری در تمام
سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه نظام مدیریت دانایی
با سواد رسانهای.

عوامل کلیدیموفقیت در پیادهسییازی سیییستم مدیریت دانش
در دانشگاهها ،مجله مدیریت نظامی ،سال دهم ،شماره .41
خیراندیش ،مهدی و ابطحی ،سییدحسین ( .)0891تبیین

 -4اسیتفاده از روشهای پژوهشیی یی ی به شیوه کمی و

عوامیل فرهنگی در راسیییتیای موفقییت میدیریت دانش در

کیفی در بررسی نظام مدیریت دانایی و نقش سواد رسانهای.

سیازمان (مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآوردههای
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بنیادی ،دیدگاههای انتقادی و چشییماندازهای جهانی ،تهران،

نفتی ایران) ،پاییز و زمستان.
دانییاییفرد ،حسییین و مومنی ،ابراهیم ( .)0891مقیییاس
پیشیینهادی اندازهگیری قابلیت یادگیری سییازمانی ،فصییلنامه
مدیریت بر آموزش انتظامی ،شماره هفدهم ،سال یازدهم.
داونپورت ،تییامس.اچ .وپروسییییاک ،الرنس (.)0892
مدیریت دانایی ،مترجم حسییین رحمان سرشت ،چاپ اول،
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