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چکیده 
امروزه دانش بهعنوان سرمايه سازماني تلقي ميشود و مديريت آن اهميت زيادی دارد .مديريت
دانش بهعنوان يک رويکرد منظم و با برنامه برای مديريت خلق ،توزيع و بهکارگيری دانش در سازمان
برای توانمندترشدن سازمان در بهبود کيفيت خدمات ميتواند در بسياری از موارد از سردرگمي ،تکرار
مکرر يک اشتباه و افزايش خسارات و هزينهها جلوگيری کند .مديريت دانش ،ابزارى قدرتمند براى
دستيابى به مزيت رقابتى محسوب ميشود و تجربه نشان داده است کاربرد آن در سازمانها مزاياى
فراوان دارد؛ اما مسئلهی مهم قبل از اجرای پروژه مديريت دانش ،شناسايى وضعيت سازمان از لحاظ
ميزان آمادگى براى اجراى اين پروژه است .پژوهش حاضر قصد دارد وضعيت آمادگي «شرکت
دامداران» را برای استقرار مديريت دانش ،بررسي کند .در اين مقاله ابتدا مدل ارزيابي مديريت دانش
سازمان بهرهوری آسيايي ( )APOتوصيف شد؛ سپس ميزان آمادگي سازمان برای استقرار مديريت دانش
توسط پرسشنامه و انجام مطالعات ميداني مشخص شد .يافتهها نشان داد ،سطح بلوغ مديريت دانش در
اين شرکت« ،سطح واکنش» است؛ يعني ميزان آمادگي سازمان در زمينه مديريت دانش در پايينترين
سطح يعني سطح واکنش قرار دارد .اين بدان معنا است که سازمان نسبت به اينکه مديريت دانش چيست
و در بهبود بهرهوری و رقابتپذيری چه اهميتي دارد ،آگاه نيست.
کلیدواژهها:دانش؛مديريتدانش؛آمادگیسازمان .
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.1مقدمه 

امروزه دانش مهمترين و باارزشترين سرمايه سازمان ها بهشمار ميرود .با توجه به اهميت
دانش و يادگيری در فضای رقابتي امروزی ،ايجاد سازمانها و کسبوکارهای دانشمحور الزمه
موفقيت برای رسيدن سريعتر به هدفها است .تسهيم دانش ميتواند تبادل و خلق دانش در
سازمان را جهت بهبود مزيتهای رقابتي تشويق کند( .رمضانيان و همکاران )1391 ،تغييرات
سريع و رشد روزافزون ،هر سازماني را بر آن ميدارد تا برای بقاء تمام تالش خود را در مديريت
دانش به کار گيرد .بعد از مطرحشدن مفاهيم مهندسي مجدد و مديريت کيفيت جامع ،مفهوم
جديدی به نام «مديريت دانش» و بهتبع آن« سيستمهای مديريت دانش» پا به عرصه وجود
گذاشتند ( .)Bonfield, 2009ازآنجاکه هيچ سازماني دارای منابع نامحدود نيست و فضای حاکم،
فضايي رقابتي است ،تدوين استراتژیهای صحيح و رقابتي که سازمان را به اهداف کالن
موردنظر خود برساند ،اهميت زيادی دارد (ظهيری و همکاران)1393 ،؛ بنابراين مديريت دانش
امری ضروری برای «شرکت دامداران» که در عرصه رقابتي فعاليت ميکند بهحساب ميآيد.
هرچند سازمانهای زيادی در زمينه توسعه دانش در سطوح متفاوت سرمايهگذاری کرده و موفق
بودهاند ،سازمانهای بسياری نيز با شکست مواجه شدهاند .فقدان سازوکارهای صحيح ارزيابي و
پيادهسازی مديريت دانش ،اين نوع سرمايهگذاری را به يک هزينه اضافي در ذهن مديران تبديل
کرده است؛ ازاينرو سازمانها بايد محيطي را برای اشتراک ،انتقال و تبادل دانش در ميان
اعضای خود ايجاد کنند و در بسترسازی و شناسايي عوامل زمينهای برای استقرار مديريت دانش
در سازمان بکوشند؛ بنابراين قبل از فرايند اجرای نظام مديريت دانش در سازمان ،ارزيابي ميزان
آمادگي سازمان مهمترين مسئله بهشمار ميرود.
1
در اين پژوهش از مدل سازمان بهرهوری آسيايي ( )APOبرای بررسي ميزان آمادگي
سازمان استفاده شده است .اين ابزار ،پرسشنامهای است که بهمنظور کمک به سازمانها برای
ارزيابي اوليه و سريع از آمادگي برای مديريت دانش ،طراحي شده است .اين ارزيابي در ابتدای
برنامه مديريت دانش انجام ميشود .قبل از شروع سفر مديريت دانش ،الزم است سازمان ،نقاط
قوت و فرصتهای بهبود خود را بداند .پس از ارزيابي ،سازمان ميتواند روی برنامههای مديريت
دانش خود برای رفع کمبودهای شناساييشده از طريق ارزيابي ،تمرکز کند.
بررسي سطح آمادگي سازماني «شرکت دامداران» برای استقرار مديريت دانش و بررسي
نقاط قوت و فرصتهای سازمان برای بهبود مديريت دانش جزو اهداف اصلي اين پژوهش
بهشمار ميرود؛ همچنين بررسي وضعيت سازمان در ابعاد رهبری ،فرآيندهای سازمان ،افراد،
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فناوری ،فرآيندهای دانشي ،يادگيری و نوآوری و نتايج مديريت دانش بهمنظور اجرای سيستم
مديريت دانش اهداف فرعي اين پژوهش هستند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

طي چند سال گذشته بحثهای گستردهای درباره اهميت مديريت دانش در جامعه ايران
صورت گرفته است .مديريت دانش و مفاهيم استراتژی مرتبط بهعنوان اجزای مهم و ضروری
برای سازمانها بهمنظور بقا و حفظ توان رقابتي ترويج ميشوند .بيشتر مديران ،دانش را عامل
اساسي بقای سازمان قلمداد ميکنند .به هرحال دانش و تسهيم آن همواره يک دارايي باارزش و
جز مهم توليد و خدمات بوده است( .قليچ لي و همکاران )1392 ،تعريف مديريت دانش مشکل
است و هيچ تعريف مشخصي وجود ندارد که بهطور جهاني موردتوافق باشد .يک مشکل معمول
در تعريف مديريت دانش اين است که تعريف دانش بهاندازهای وسيع است که تقريباً هر چيزی
که اجازه درک مفاهيمي را بدهد که فرد برای کارکرد اثربخش در اين جهان بدان نياز دارد،
ميتواند مديريت دانش ناميده شود.
به نظر بات ،)2008( 1مديريت دانش فرايند ايجاد ،تأثير ،ارائه ،توزيع و کاربرد دانش است.
اين پنج عامل زمينه آموزش بازخورد و آموزش مجدد و يا حذف آموزش را فراهم ميآورد که
معموالً برای ايجاد ،نگهداری و احياء قابليتهای سازماني مورد نظر است (.)Bhatt, 2008
مديريت دانش ،يکي از عوامل حياتي موفقيت در سازمانهای امروزی محسوب ميشود .
سودمندی پروژه مديريت دانش بستگي زيادی به هماهنگي موفق موضوعهايي مثل رهبری در
سازمان ،فرايند دانشي ،مديريت منابع انساني و فناوری اطالعات دارد .مديريت دانش مفهوم
جديدی نيست؛ بلکه قدمت آن به قدمت کار برميگردد .ويگ و پروساک ( ،)2009ادعا ميکنند
که اصل و ريشه مديريت دانش به  3000سال قبل از ميالد مسيح برميگردد ،اگرچه به شکل
تخصصي با اين عنوان مطرح نبوده است (.)Wiig & Prousak, 2009
سازمانهای بسياری شروع به معرفي فرايندهای مديريت دانش و سرمايهگذاری سنگين
فناوری برای پشتيباني از اين فرايندهای مديريت دانش برای استفاده از منابع دانش کردهاند؛ اما
بيشتر پروژههای مديريت دانش شکست خوردهاند .نرخ باالی اين شکستها تا حد زيادی
ميتواند به اين دليل باشد که بسياری از سازمانها تنها بر روی فناوری تمرکز ميکنند؛ بنابراين
موفقيت مديريت دانش مستلزم اين است که سازمانها نيازهای دانشي خود را بشناسند و از
روشهای مناسب برای رفع اين نيازها استفاده کنند (.)Chang Tsung, 2012
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اجرای مديريت دانش برای رسيدن به کمال مطلوب ،نيازمند تغييرات فراوان و معنادار در
فرايند ،زيرساختها و فرهنگ است؛ بنابراين غيرمحتمل است که در يک خيز ناگهاني حاصل
شود؛ ازاينرو بهبود مستمر بر پايه مراحل تکاملي و گامبهگام شکل ميگيرد ،نه بر اساس
نوآوریهای انقالبي .از اين مراحل تکاملي مديريت دانش که در خالل زمان شکل ميگيرد ،به
بلوغ مديريت دانش تعبير ميشود؛ به عبارتي ،الزم است مديريت دانش به بلوغ برسد و از يک
حالت جمود به يک کارکرد بين بخشي که به شکل مستحکمي در سازمان مستقر شده است،
تبديل شود (احمدی و همکاران.)1387 ،
برای هدفمندکردن استفاده از دانش بهعنوان يک مزيت رقابتي و راهبردی و نيز سازماندهي
مراحل توسعه مديريت دانش در سازمان ،شناخت وضعيت موجود سازمان در زمينه مديريت دانش
و تعيين عوامل مؤثر بر تصميمگيری يک سازمان برای بهکارگيری و بهبود مديريت دانش امری
ضروری است .بلوغ سازمان در مديريت دانش ،ميزان قابليتها و توانمندیهای يک سازمان در
ابعاد مختلف مؤثر بر مديريت دانش است .هر سازمان با توجه به فعاليتهايي که در زمينه
مديريت دانش انجام داده است ،در سطحي از بلوغ قرار ميگيرد که اين سطح وضعيت جاری
سازمان در زمينه مديريت دانش را نشان ميدهد  .اين تحليل بهمنظور پاسخ به دو سؤال اساسي
است که دغدغه ذهني بسياری از مديران و رهبران سازمانها است:
 وضعيت جاری سازمان در زمينه مديريت دانش چگونه است؟ برای بهبود و ارتقاء وضعيت جاری سازمان در زمينه مديريت دانش چه کاری بايد صورتگيرد؟ (حسنقلي پور و همکاران)1388 ،
پژوهشگران مدلهای مختلفي در زمينه ميزان آمادگي سازمان برای اجرای مديريت دانش
ارائه کردهاند که تفاوت اين مدلها بيشتر در نوع و تعداد عوامل انتخابي است.
مدلهای امکانسنجي مديريت دانش به دنبال اين هستند که با ارزيابي سطح موجود
زيرساختهای مديريت دانش پيش از اجرا ،از ميزان آمادگي اين عوامل برای بهکارگيری موفق
مديريت دانش آگاهي يابند.
هالت ،)2000( 1آمادگي را پيشنياز ضروری برای موفقيت يک شخص يا سازمان در مواجهه
با تغيير سازماني تعريف کرده است .در ادامه تعدادی از اين مدلها آورده شده است:
هالت ( ،)2000آمادگي سازمان را از بُعد نگرش در مورد تغيير سازمان برای مديريت دانش
ميسنجد که شامل پنج عامل اشخاص ،زمينه تغيير ،محتوای تغيير ،فرايند تغيير ،گرايش به
مديريت دانش (آمادگي) است (.)Holt, 2000
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تيلور و رايت ،)2000( 1عوامل حياتى :راهبرد ،سنجش ،فرآيند و فرهنگ را در اجرای مديريت
دانش ضرورى ميدانند.
راس ،)2005( 2مدلى براى آمادگى سازمان براى مديريت دانش در يک محيط نظامى ارائه
کرد .شاخصهای مربوط به آمادگى طبق اين مدل به شرح زير است:
مديريت دانش پاداش داده شود ،منابع انسانى ،فناوریهای مديريت دانش ،ساختار
فرايندهاى سازمان ،اهداف بلندمدت ،کار گروهي ،زمان مناسب براى پخش دانش ،فرهنگ
مناسب براى پخش دانش ،وضعيت مالى مناسب براى مديريت دانش ،پشتيبانى مديريت ارشد،
مديريت دانش داراى اولويت باال باشند و مزاياى مديريت دانش شناخته شده باشد.
مؤسسه جى بى ،)2005(3يک ابزار آمادگى مديريت دانش ارائه کرد که بهصورت
پرسشنامهای بود و سازمان را از ده منظر بررسى ميکرد .در اين پژوهش ،پرسشنامه شامل
معيارهاى هوشيارى و تعهد ،راهبرد ،فرهنگ ،تمرکز خارجى ،مشوقها ،فناورى اطالعات،
نگهدارى و مراقبت ،ارزيابى مداوم و استفاده و کاربرد دانش است.
جاللالدين و همکاران ( ،)2009يک مدل مفهومى را از طريق يکپارچهکردن «زيرساختهای
مديريت دانش» "و« نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوری» در زمينه آمادگى سازمان
براى پذيرش فرايندهاى مديريت دانش ارائه کردند .عوامل سازمانى عبارتاند از فرهنگ
سازمانى ،ساختار سازمانى ،زيرساخت فناورى اطالعات و دو ساختار مستقل ديگر يعنى انتظار
مزاياى شغلى از پذيرش فرايندهاى مديريت دانش و نيز انتظار سادگى و سهولت پذيرش
فرايندهاى مديريت دانش ،عوامل انسانى مدل را تشکيل ميدهند.
وى و همکاران ،)2009( 4پژوهشى درباره آمادگى صنعت ارتباطات مالزى بهمنظور پذيرش
مديريت دانش انجام دادند .آنها اين کار را ابتدا با توصيفي پايهای فعاليتهای مديريت دانش
در صنعت ارتباطات و سپس با تعيين وزن و ميزان کاربرد پنج عامل موفقيت (راهبرد کسبوکار،
ساختار سازمانى ،گروه مديريت دانش ،نقشه دانش ،بلوغ دانش) و چهار راهبرد (فرهنگ
سازمانى ،حمايت مديريت ،زيرساخت فنى ،اندازهگيری عملکرد) و سه فرايند مديريت دانش
انجام دادند.
محمدى و همکاران ( ،)2009مطالعهای نظاممند بهمنظور تعيين ميزان آمادگى سازمان
کوچک و متوسط انجام دادند .آنها پنج عامل سازمانى شامل :ديدگاه مناسب براى تغيير،
زيرساخت فنى ،ساختار سازمانى ،پشتيبانى از تغيير ،فرهنگ سازمانى را در ارزيابى ميزان آمادگى
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مديريت دانش لحاظ کردند .آنها اين عوامل را با مطالعه کاوشگرانه مدلهاى پيشين مديريت
دانش استخراج کردند.
چانگ و وانگ ،)2009( 1يک چارچوب پيشبيني مبتنى بر رويکرد تصميمگيری چندمعياره
فازى را بهمنظور کمک به سازمانها در آگاهى از عوامل مؤثر حياتى (بحرانى) در موفقيت
اجرای مديريت دانش ،سنجش احتمال موفقيت پروژههای مديريت دانش و همچنين شناسايى
اقدامات ضرورى مقدم بر شروع مديريت دانش توسعه دادند .آنها عوامل مؤثر را از طريق
مصاحبه با افراد خبره و بررسى مباني نظری موضوع استخراج کردندکه اين فاکتورها عبارتاند
از :خصوصيتهای کارکنان ،راهبرد ،خصوصيتهای مدير ،مميزى و ارزيابى ،فرهنگ سازمانى،
شيوههای عملياتى و فناورى اطالعات.
الگویمفهومیوسؤالهایپژوهش .سازمان بهرهوری آسيايي ( )2009فهرستي از ابزارها و

فنون مديريت دانش تهيه و آنها را در دو دسته ابزارهای فناوری اطالعات و ابزارهای غير
فناوری اطالعات طبقهبندی کرده است .اين فهرست حاوی ابزارهايي است که موفقترين
سازمانهای جهان در ابتکارات اجرايي مديريت دانش از آنها استفاده کردهاند .يکي از اين ابزارها
چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي است که سطح بلوغ مديريت دانش را در
سازمان اندازهگيری ميکند .چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي برای کمک به
توضيح حوزههای مديريت دانش و نحوه اجرای آن در يک سازمان در نظر گرفته شده است .اين
چارچوب شرح مختصری از عناصر اصلي ،مفاهيم و اصولي است که بايد در هنگام اجرای
مديريت دانش در نظر گرفته شود.
ابزار ارزيابي مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي ،روشي را برای شناسايي حوزههايي که
سازمان بايد ابتکارات مديريت دانش خود را بر آنها متمرکز کند ،ارائه کرده است .نتيجه ارزيابي
با اين ابزار ،نقاط قوت سازمان و حوزههايي را مشخص ميکند که نياز به بهبود دارند.
علت استفاده از اين مدل برای سنجش آمادگي وضعيت مديريت دانش شرکت دامداران به
اين علت است که مدل  ،APOمدلي آسيايي است و همچنين موردتأييد «سازمان ملي بهرهوری
ايران» است.

1. Chang & Wang
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شکل  .1مدل مفهومي پژوهش (چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي)

مدل مديريت دانش سازماني که توسط سازمان بهرهوری آسيا معرفي شده است به بررسي
وضعيت مديريت دانش در يک سازمان ميپردازد و نتايج و دستاوردهای مديريت دانش در
سازمان را معرفي ميکند.
اين ابزار پرسشنامهای است که بهمنظور کمک به سازمانها برای ارزيابي اوليه و سريع از
آمادگي برای مديريت دانش ،طراحي شده است .اين ارزيابي در ابتدای برنامه مديريت دانش
انجام ميشود .قبل از شروع سفر مديريت دانش ،الزم است سازمان ،نقاط قوت و فرصتهای
بهبود خود را بداند .پس از ارزيابي ،سازمان ميتواند بر برنامههای مديريت دانش خود برای رفع
کمبودهای شناساييشده از طريق ارزيابي ،تمرکز کند.
ابزار ارزيابي مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي بر اساس چارچوب مديريت دانش
سازمان بهرهوری آسيايي است که در شکل  1نشان داده شده است .سؤالهای مطرحشده در
پرسشنامه ،بر اساس هفت عنصر موجود در چارچوب ،تهيه شدهاند.
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نقطه شروع چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي ،شناخت چشمانداز ،مأموريت،
اهداف سازماني و مسيرهای راهبردی است .اين کار به سازمان کمک ميکند تا تواناييها و
قابليتهای اصلي خود را تجزيهوتحليل کرده و آن دسته را که نياز به توسعه و بهبود دارند
شناسايي کند .چهار تسريعکننده (افراد ،فرآيندها ،فناوری و رهبری) ميتوانند به سازمان کمک
کنند تا درک کنند که به چه ميزان اين عوامل تقويتکننده و مؤثر ،در سازمان اثرگذارند و
ميتوانند سازمان را در بهکارگيری موفق مديريت دانش کمک کند .پنج فرآيند اصلي دانش
(شناسايي ،خلق ،ذخيره ،تسهيم و بهکارگيری دانش) يک ارزيابي اوليه از فعاليتهای موجود
مرتبط با مديريت دانش فراهم ميکند که در زمان اجرای مديريت دانش ميتوان آنها را
بهگونهای مؤثر بهکار گرفت .ممکن است سازمانها بدون اينکه بدانند ،مديريت دانش را بهکار
گرفته باشند .نتايج تالشهای مديريت دانش ،اثربخشي فرآيندهای دانش را که بهوسيله عوامل
حياتي موفقيت (تسريعکنندهها ،چشمانداز و مأموريت) پشتيباني ميشوند ،ميسنجد .اين نتايج
بايد قادر باشد بهبود يادگيری و نوآوری را نشان دهد که قابليتهای فردی ،گروهي ،سازماني و
اجتماعي را ايجاد ميکند و سرانجام به بهبود کيفيت محصوالت و خدمات ،بهرهوری ،سوددهي و
رشد سازمان منجر ميشود.
بر اساس عناصر اصلي چارچوب مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي ،هفت دسته
مميزی در ابزار ارزيابي مديريت دانش اين سازمان وجود دارند که عبارتاند از :رهبری مديريت
دانش ،فرآيند ،افراد ،فناوری ،فرآيندهای دانشي ،يادگيری و نوآوری و نتايج مديريت دانش.
 .1رهبری مديريت دانش :اين دسته ،قابليت رهبری سازمان را برای پاسخگويي به چالشهای
اقتصاد دانشبنيان ارزيابي ميکند .رهبری مديريت دانش ،در زمينه سياستهای مديريت دانش و
راهبردهای بهکارگرفته شده در سازمان ،ارزيابي ميشود .همچنين ،رهبری در زمينههای شروع،
راهبری و تداوم فعاليتهای مديريت دانش در سازمان ارزيابي ميشود.
 .2فرآيند :اين دسته چگونگي استفاده از دانش در مديريت ،اجرا و بهبود فرآيندهای کاری اصلي
سازمان را ارزيابي ميکند؛ همچنين ارزيابي ميکند که سازمان دائماً به چه ميزان فرآيندهای
کاری خود را برای رسيدن به عملکرد بهتر ارزيابي ميکند و بهبود ميبخشد.
 .3افراد :در اين دسته ،توانايي سازمان برای ايجاد و حفظ يک فرهنگ دانشي و يادگيری آن
ارزيابي ميشود .تالشهای سازمان برای تشويق به تسهيم دانش و تشريکمساعي ،ارزيابي
ميشود؛ همچنين توسعه کارکنان دانشي نيز ارزيابي ميشود.
 .4فناوری :دسته فناوری ،توانايي سازمان برای توسعه و اجرای راهحلهای دانشمحور مانند
ابزارهای تشريکمساعي و سيستمهای مديريت محتوا را بررسي ميکند؛ همچنين قابليت
اطمينان و دسترسپذيری اين ابزارها ارزيابي ميشود.
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 .5فرآيندهای دانشي :در اينجا ،توانايي سازمان برای شناسايي ،خلق ،ذخيره ،تسهيم و بهکارگيری
نظاممند دانش ،ارزيابي ميشود .همچنين تسهيم بهترين روشهای انجام کار و درسهای
آموختهشده برای حداقل کردن دوبارهکاریها و اختراع مجدد چرخ ،ارزيابي ميشود.
 .6يادگيری و نوآوری :اين دسته ،توانايي سازمان برای تشويق ،پشتيباني و تقويت يادگيری و
نوآوری از طريق فرآيندهای نظاممند دانشي را تعيين ميکند .همچنين تالشهای مديريت برای
نهادينهکردن ارزشهای يادگيری و نوآوری و فراهم کردن مشوقها برای تسهيم دانش ارزيابي
ميشوند.
 .7نتايج مديريت دانش :اين دسته ،توانايي سازمان را برای بهبود ارزش توليدشده برای مشتری،
با محصوالت و خدمات جديد و بهبوديافته اندازهگيری ميکند؛ همچنين توانايي سازمان برای
افزايش بهرهوری ،کيفيت ،سودآوری و حفظ روند رشد با استفاده اثربخش از منابع و درنتيجه
يادگيری و نوآوری را ارزيابي ميکند (رونالديانگ.)1391 ،
چارچوب مديريت دانش  APOبه سازمانهايي که در حال گام گذاشتن در مديريت دانش با
توجه به تمام عناصر مديريت دانش برای دستيابي به اجرای موفق و اثربخش مديريت دانش
هستند ،کمک خواهد کرد .چارچوب  APOاين اطمينان را ميدهد که با کاهش تنوع و پيچيدگي
مديريت دانش برای وظايف قابل مديريت ،هيچ جنبه مهمي از مديريت دانش ناديده گرفته
نخواهد شد (سازمان بهرهوری آسيايي.)2013 ،
بهرهوری آسیايی .ابزار ارزيابي
فرآيند ارزيابی مديريت دانش مبتنی بر مدل سازمان  
سازمان بهرهوری آسيايي پرسشنامهای است که توسط کارکنان سازمان پر خواهد شد .سپس
امتيازهای حاصل از نظرسنجي کارکنان خالصهشده و با شاخص ارائهشده مورد مقايسه قرار
خواهد گرفت .امتياز محاسبه ميشود و بر روی نمودار وضعيت سازمان را نشان ميدهد.
نتايج محاسبات تصويری از سطح آمادگي مديريت دانش در سازمان ارائه ميکند که ممکن
است از سطح «واکنش» در پايينترين سطح خود شروع شود تا سطح «بلوغ» در باالترين حد
خود باشد (شکل .)2
درمجموع پنج سطح وجود دارد که از پايينترين سطح به باالترين عبارتاند از:
 .1واکنش؛  .2شروع؛  .3توسعه؛  .4کنترل و  .5بلوغ.
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189-210

بلوغ

147-188

پااليش

126-146

توسعه

84-125

آغاز

-83
42

واکنش

شکل  .2سطوح بلوغ مديريت دانش APO

توصيف شرايط هر سطح به حضور ،فقدان يا ضعف چهار شتابدهنده مديريت دانش،
يادگيری و نوآوری و نتايج مديريت دانش در سازمان بستگي دارد.
هر يک از پنج سطح به شرح زير است:
سطح يک /واکنش :سازمان از آنچه مديريت دانش و اهميت آن در افزايش بهرهوری و رقابت
آگاه نيست.
سطح دو /آغاز :سازمان شروع به تشخيص نياز به مديريت کردن دانش کرده است يا ممکن است
يا ممکن است پروژه آزمايشي مديريت دانش را شروع کرده باشد.
سطح سه /توسعه :مديريت دانش بهطور کامل اجرا شده و توسعهيافته است.
سطح چهار /پااليش :اجرای مديريت دانش پيوسته برای بهبود مستمر ارزيابي ميشود.
سطح پنج /بلوغ :مديريت دانش بهطور کامل در داخل سازمان در جريان است (رونالديانگ،
.)1391
مبتني بر اين مدل ،سؤالهای پژوهش عبارتاند از:
 .1سطح آمادگي سازماني شرکت دامداران برای استقرار مديريت دانش چگونه است؟
 .2نقاط قوت و فرصتهای سازمان برای بهبود مديريت دانش چيست؟
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.3روش پژوهش 

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش
کاربردی در يک زمينه خاص است؛ بهعبارتديگر ،پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد عملي
دانش هدايت ميشوند (بازرگان وهمکاران)1384 ،؛ همچنين اين پژوهش از نظر ماهيت توصيفي
تحليلي و استنباطي است.
برای جمعآوری اطالعات در زمينه مباني نظری و پيشينه پژوهش ،از مطالعه کتابخانهای
استفاده شد؛ بنابراين با مطالعه کتابها ،مقاالت و پژوهشهای ساير پژوهشگران اطالعات
موردنياز جمعآوری شد؛ ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع توصيفي است برای جمعآوری اطالعات
موردنظر از پرسشنامه استفاده شد.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد ارزيابي مديريت دانش بهرهوری آسيايي
استفاده شد که شامل دو بخش است .بخش اول دربرگيرنده تعدادی سؤال جمعيتشناختي است
(سابقه ،جنسيت ،سن ،تحصيالت) و بخش دوم شامل  42گويه است که به هفت قسمت تقسيم
شدهاند .1 :رهبری مديريت دانش ( 6گويه)؛  .2فرآيند ( 6گويه)؛  .3افراد ( 6گويه)؛  .4فناوری (6
گويه)؛  .5فرآيندهای دانشي ( 6گويه)؛  .6يادگيری و نوآوری ( 6گويه)؛  .7نتايج مديريت دانش
( 6گويه).
در مورد روايي ابزار گردآوری اطالعات در اين پژوهش از ابزار ارزيابي آمادگي مديريت دانش
سازمان بهرهوری آسيايي استفاده شده است که بهمنظور افزايش اين ويژگي سعي شد که
نظرهای چند خبره و کارشناس شرکت در مورد محتوای سؤاالت پرسشنامه اخذ شود؛ و البته
بهمنظور بررسي ميزان اعتبار و قابلاعتمادبودن پرسشنامه از نرمافزار  ،SPSSآلفای کرونباخ
استفاده شده است که ميزان ضريب آلفای  0/ 95به دست آمد که بيش از مقدار قابلقبول آن
يعني  0/70است .آلفای کرونباخ هريک از ابعاد بهصورت جدول  1است که در هر يک از ابعاد نيز
بيش از مقدار قابلقبول يعني  0/7است.
جدول  .1آلفای کرونباخ محاسبهشده به تفکيک متغيرهای تحقيق و کل پرسشنامه
ابعادپژوهش 

آلفایکرونباخ 

تعدادگويهها 

رهبری مديريت دانش 
فرآيند 
افراد 
فناوری 
فرآيندهای دانشي 
يادگيری و نوآوری 
نتايج مديريت دانش 

0/822
0/856
0/827
0/868
0/821
0/726
0/842

6
6
6
6
6
6
6
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جامعه آماری موردمطالعه شامل نمونهای  400نفری از مديران و کارمندان «شرکت
فرآوردههای لبني تين» بود .برای تعيين حجم نمونه از روش نمونهگيری کوکران استفاده شد.
حجم نمونه موردنياز پژوهش با تقريب  N ≈ 78بهدست آمد ،که برای اطمينان بيشتر 150
پرسشنامه توزيع و  78مورد جمعآوری شد.
يافتههایپژوهش 
دادههاو 
.4تحلیل 

در اين پژوهش از آمار توصيفي برای نمايش اطالعات جمعيتشناختي استفاده شده است.
برای تجزيهوتحليل دادههای پرسشنامه روش آمار توصيفي ،برای مثال فراواني ،درصد فراواني،
ميانگين و انحراف معيار مورداستفاده قرار گرفت و با کمک نمودارها و جدولهای آماری مرتبط،
مطرح و بررسي شد.
ابتدا مشخصات عمومي پاسخدهندگان بررسي شد؛ سپس از آمار توصيفي برای دستهبندی
مشخصات فردی آزمودنيها از نظر جنسيت ،سابقه کار ،سن ،تحصيالت و همچنين پاسخهای
افراد به سؤالهای پژوهش استفاده شد و ارتباط بين مشخصات جمعيتشناختي و پرسشهای
پژوهش توسط آزمون  tمستقل دونمونهای و همچنين آزمون تحليل واريانس تکعاملي بررسي
شد .در ادامه پرسشهای اختصاصي پرسشنامه با توجه به پاسخهای داده شده تحليل شدند.
جدول  .2اطالعات جمعيت شناختي
مؤلفه 
جنسيت 

سن 

تحصيالت 

سابقه 

فراوانی 

درصد 


زن
مرد
20-30

43
35
54

55/1
44/9
69/2

31-40

21

26/9

41-50
بيشتر از 50
کارداني
کارشناسي
ارشد و باالتر
1-5

2
1
22
49
7
51

2/6
1/3
28/2
62/8
9
65/4

6-10

17

21/9

11-15
16-20

7
2

9
2/6

21-25

0

0

بيشتر از 25

1

1/3
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جدول  .3جدول آمارههای توصيفي شاخصهای مدل APO

مؤلفه 

تعداد  میانگین 

رهبری 
فرايندها 
افراد 
فناوری 
فرايندهای دانشي 
يادگيری و نوآوری 
نتايج مديريت دانش 

78
78
78
78
78
78
78

2/10
2/47
1/89
2/11
1/96
2/00
2/33

مد 

انحرافمعیار 

1/50
2/67
1/83
1/33
1/17
1/67
2/00

0/67
0/75
0/60
0/82
0/60
0/57
0/70

حداقل  حداکثر 
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00

4/33
4/33
4/00
4/00
4/00
3/83
4/00

با توجه به جدولهای  2و  ،3باالترين ميانگين مربوط به بُعد «فرآيند» و پايينترين ميانگين
مربوط به بُعد «افراد» است .چون ميانگين تمام ابعاد از سطح متوسط  3کمتر است؛ بنابراين
سطح مطلوبيت کليه ابعاد از سطح متوسط پايينتر است.

وضعیتکلیآمادگیشرکت 
جدول  .4امتيازبندی پرسشنامه ارزيابي مديريت دانش سازمان بهرهوری آسيايي
شماره
ابعاد

1
2
3
4
5
6
7
جمع نمرات

نامابعاد

رهبری مديريت دانش
فرآيند
افراد
فناوری
فرآيندهای دانشي
يادگيری و نوآوری
نتايج مديريت دانش

نمره

حداکثر

رتبهبندیابعاد(ازباالترين1


کسبشده


نمرهممکن

پايینترين)

تا7

12/62
14/81
11/32
12/64
11/73
11/97
14

30
30
30
30
30
30
30

4
1
7
3
6
5
2

75/09

210
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شکل  .3نمودار عنکبوتي مربوط به وضعيت آمادگي سازمان برای استقرار مديريت دانش

189-210



بلوغ

147-188

پااليش

126-146

توسعه

84-125

جايگاه
شركت
آغاز

-83
42

واکنش

شکل  .4سطح بلوغ مديريت دانش و جايگاه شرکت

.نتیجهگیریوپیشنهادها 

5

با توجه به نتايج پرسشنامهها ،امتياز «شرکت دامداران» که حاصل جمع نمرات هفت شاخص
رهبری ،فرآيند ،افراد ،فناوری ،فرآيندهای دانشي ،يادگيری و نوآوری و نتايج مديريت دانش است
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 75/09بهدست آمد که اين امتياز نشان ميدهد ،ميزان آمادگي سازمان در زمينه مديريت دانش
در پايينترين سطح ،يعني سطح واکنش قرار دارد؛ يعني سازمان از اينکه مديريت دانش چيست و
در بهبود بهرهوری و رقابتپذيری چه اهميتي دارد ،آگاه نيست .با وجود وضعيت نامناسب آمادگي
سازمان از لحاظ مديريت دانش ،سازمان در هيچ يک از ابعاد مديريت دانش نيز وضعيت مناسبي
ندارد .اين مسئله نشان ميدهد که شرکت دامداران در هر  7بعد بايد اقدامات بهبود را
برنامهريزی کند؛ بنابراين در قدم اول برای ارتقاء به سطح بعد ،يعني سطح آغاز توصيه ميشود:
ـ سازمان ،دورههای آموزشي برای آشنايي مديران و کارکنان نسبت به چيستي و چگونگي ايجاد
مزيت رقابتي توسط مديريت دانش برگزار کند؛
ـ سازمان در جهت آغاز آزمايشي مديريت دانش تالش کند.
همانطور که نتايج آمار تحليلي نشان داد «شرکت دامداران» در بُعد رهبری مديريت دانش
از  30امتياز 12/62کسب کرده است؛ بنابراين امتياز شرکت در اين بُعد متوسط به پايين است .اين
مسئله نشان ميدهد که رهبری سازمان از اهميت مديريت دانش آگاه نيست و در مورد ارزش
دانش برای انجام مأموريت سازمان قانع نشده است.
با توجه به اين سطح از آمادگي در اين زمينه پيشنهادهای زير برای ارتقای سطح آمادگي
مديريت دانش شرکت از بُعد رهبری مديريت دانش ارائه ميشود:
ـ تدوين چشمانداز و راهبردی دانشي برای راهبری ابتکارات مديريت دانش؛
ـ ايجاد تعهد در مديران ارشد سازمان برای حمايت از برنامههای مديريت دانش در سازمان؛
ـ در نظر گرفتن يک حامي از مديريت ردهباال و يک واحد مرکزی برای هماهنگي ابتکارات
مديريت دانش.
با توجه به نتايج آمار تحليلي «شرکت دامداران» در بُعد فرآيند از  30امتياز  14/81کسب
کرده است که اين امر نشان ميدهد ،طراحي و ارائه محصول و خدمات کليدی سازمان و
فرآيندهای پشتيباني ،نظاممند نبوده است يا بهطور مؤثری بهکار گرفته نميشوند؛ بنابراين
پيشنهادهای زير در بُعد فرآيند ،توصيه ميشود.
ـ فرآيندهای کاری نظاممند آغاز شود و اين فرآيندها بهخوبي بهکار گرفته شوند؛
ـ سازمان فرايندها را بازنگری کند و آنهايي را که بيشترين ارزش را ايجاد ميکنند ،تشخيص
دهد.
بنا بر نتايج آمار تحليلي« ،شرکت دامداران» در بُعد افراد از  30امتياز  11/32کسب کرده
است؛بنابراين امتياز شرکت در اين بُعد متوسط به پايين است که اين امر نشان ميدهد ،افراد
آگاهانه دانش خود را حفظ ميکنند يا زماني که از آنها خواسته ميشود تسهيم دانش کنند ،اين
کار را با اکراه انجام ميدهند .تسهيم دانش اگر انجام شود ،محدود به تعداد کمي از افراد است.
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يادگيری فردی بهندرت به يادگيری سازماني تبديل ميشود .زماني که کارکنان سازمان را ترک
ميکنند ،دانش آنان از دست ميرود؛ بنابراين با توجه به اين سطح از آمادگي در اين زمينه
پيشنهادهای زير برای ارتقای سطح آمادگي مديريت دانش شرکت از بُعد افراد ميشود:
ـ تدوين سياستهای پرورش و توسعۀ منابع انساني با توجه به اهداف راهبردی سازمان و
مديريت دانش؛
ـ تدوين برنامههای انگيزشي برای ايجاد تمايل در منابع انساني برای مثال در نظرگرفتن پاداش
ويژه و يا برگزاری مراسم رسمي تشکر برای کارکناني که بيشترين مشارکت و نقش را در کسب،
توليد ،انتقال و بهکارگيری دانش داشتهاند؛
ـ برگزاری جلسههای مشترک ميان کارکنان واحدها و بخشهای مختلف سازمان برای
همانديشي و انتقال تجربهها و پيشنهادهای سازنده و همچنين افزايش ارتباطات سازماني در
راستای تحقق اهداف مديريت دانش در سازمان؛
ـ توجه به محتوای دورههای آموزشي بر اساس نيازهای واقعي کارکنان؛
ـ تقويت يادگيریهای غيررسمي در سازمان؛
ـ بهبود مديريت شايستگي و شايستهساالری در سازمان از طريق شناسايي افراد شايسته و
استفاده از دانش ،تخصص و مهارتهای آنها.
با توجه به امتياز شرکت در بُعد فناوری که از  30امتياز  12/64کسب کرده است؛ بنابراين
امتياز شرکت در اين بُعد متوسط به پايين است که اين امر نشاندهنده استفاده محدود از رايانهها،
اينترنت ،اينترانت يا ديگر شبکهها برای بهبود ارتباطات ،تسهيم اطالعات ،ايجاد پايگاههای
اطالعات و مانند آنها (برای سازمانها با زيرساخت موجود فناوری اطالعات) داستانسرايي يا
ارتباطات شفاهي در زمينه اطالعات و دانش رايج است.
گاهي به دليل پيچيدهبودن فناوری اطالعات ،افراد برای استفاده از سيستمهای جديد اکراه
دارند .اکراه افراد از کارکردن با سامانههای فناوری اطالعات ،بهدليل نداشتن آشنايي و تجربۀ کار
با اين سيستمها است که علت اصلي آن را ميتوان در فقدان برنامههای آموزشي مناسب برای
آشناکردن کارکنان با سيستمها و فرايندهای جديد فناوری اطالعات و عدم ابالغ و افشای فوايد
سيستمهای جديد فناوری اطالعات در مقايسه با سيستمهای موجود توسط سازمان برای
کارکنان جستجو کرد (کشاورزی)2008 ،؛ بنابراين پيشنهادها زير برای بهبود وضعيت فناوری
اطالعات در «شرکت دامداران» ارائه ميشود:
ـ ارتقاء مهارتهای فني و حرفهای کارکنان در استفاده از سيستمهای اطالعاتي و همچنين
آشنايي بيشتر آنها با کاربردها و مزايای هر يک از سيستمهای اطالعاتي از طريق برگزاری
کالسها ،کارگاهها و سمينارهای آموزشي؛
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ـ ايجاد فرهنگ شناخت نقش و استفاده از فناوری اطالعات بـرای اسـتفاده و تسـهيم دانـش در
سازمان؛ زيرا تا زماني که اين فرهنـگ در سـازمان وجـود نداشـته باشـد ،نمـيتـوان از فنـاوری
اطالعات برای دستيابي به اهداف مديريت دانش در سازمان بهره گرفت (داونپـورت و همکـاران،
)1379؛
ـ با توجه به نقش فناوری اطالعات بهعنوان عاملي مناسـب بـرای ارتباطـات اطالعـاتي درون و
برونسازماني و انجام کارها بهصورت گروهي پيشنهاد ميشود ،فرهنـگ اسـتفاده از شـبکههـای
داخلي نظير :اينترانت ،شـبکههـای اطـالعرسـاني ،پورتـال سـازمان ،پسـتهـای الکترونيکـي و
گروهافزارها بهمنظور تسهيل در امر ارتباطات ميان اعضای سـازمان بـهصـورت عمـودی و افقـي
ايجاد شود.
ـ ايجاد سامانۀ نقشۀ دانش از طريق ايجاد بانکهای اطالعاتي که مشخص ميکند کدام يک از
کارکنان در چه موضوعي و در چه بخشي از سازمان دانش خاصي را دارا هستند تا در صورت نياز
بتوان به آن دسترسي يافت و از آنها برای حل مشکالت سازمان بهترين استفاده را کرد.
ـ ايجاد يک زيرساخت فناوری اطالعات که با اهداف راهبردی سازمان هماهنگ است؛
ـ ايجاد گروه فناوری اطالعات و ارتباطات.
نتايج آمار تحليلي نشان داد که «شرکت دامداران» در بُعد فرآيندهای دانشي از  30امتياز
 11/73کسب کرده است؛ بنابراين امتياز شرکت در اين بُعد متوسط به پايين است که اين امر
نشان ميدهد ،افراد پيوسته ،چرخ را مجدد اختراع کرده يا دوبارهکاری ميکنند .اشتباهها بهطور
دائم دوباره يا چندباره رخ ميدهد؛ بنابراين برای ارتقای بُعد فرآيندهای دانشي پيشنهاد ميشود:
ـ سازمان بايد شروع به توسعه و اجرای فرآيندهايي برای توليد ،سازماندهي ،تسهيم و استفاده از
دانش کند؛
شرکت در بُعد يادگيری و نوآوری از  30امتياز  11/97کسب کرده است؛ بنابراين امتياز
شرکت در اين بُعد متوسط به پايين است که اين امر نشان ميدهد ،سازوکارهای پاسخ سازماني
به مشکالت ،بهجای اثرگذار بودن ،انفعالي هستند .واحدهای سازماني مستقل از يکديگر فعاليت
ميکنند و هيچ هماهنگي سازماني وجود ندارد؛ ازاينرو برای بهبود آمادگي سازمان در زمينه
يادگيری و نوآوری موارد زير پيشنهاد ميشود:
ـ سازمان بايد يک نگرش نظاممند برای ارزيابي و بهبود فرآيندهای کليدی خود بهکار گيرد.
امتياز شرکت در بُعد نتايج مديريت دانش از  30امتياز  14بهدست آمد؛ بنابراين امتياز شرکت
در اين بُعد نزديک به متوسط است که اين امر نشان ميدهد ،سازمان از سابقه نتايج قبلي ،ازجمله
اطالعات تطبيقي در مقايسه با الگوها ،برای هيچيک از حوزههای عملکردی مهم برای انجام
مأموريت خود نگهداری نميکند.
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بنابراين پيشنهاد زير برای بهبود سطح آمادگي مديريت دانش از بُعد نتايج مديريت دانش ارائه
ميشود:
ـ سازمان بايد شروع به جمعآوری دادههای الگو برای تجزيهوتحليل تطبيقي عملکرد خود کند.
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