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چکيده
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 .1مقدمه

بسیاری از بنگاههای اقتصادی موفق ،چشماندازهای بلندمدت دارند که از آنها برای افزایش
آمادگی رویارویی با تحوالت آتی و نحوه تجدید ساختار استفاده میکنند ( Shankar et al.,
 .)2003امروزه سازمانها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر رقابت میکنند یا بهعبارتدیگر
اساس رقابتمندی سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیرملموس پیشین به دانش
تبدیل شده است .سازمانهایی که بتوانند بهصورت کارا از دانش موجود در خود در راستای
فرآیندهای کسبوکار استفاده کنند ،محصوالت و خدماتشان از مزیتهای رقابتی مناسبی در بازار
برخوردار خواهد بود (نظافتی و همکاران .)1391 ،بسیاری از سازمانها بهعنوان کسبوکارهای
دانشمدار مطرح هستند و مدیریت دانش در آنها اساس کار را تشکیل میدهد .(Shan et al.,
)2013

دانش ،سنگ بنای نوآوری است و مدیریت صحیح آن سازمانها را در شرایط نامطمئن
در دنیای رقابت نگه میدارد .علیرغم بحثهای فراوان مطرحشده درباره «مدیریت مبتنی بر
دانش» و احساس نیاز به نظریه مبتنی بر دانش ،درك اندکی از چگونگی مدیریت و خلق واقعی
دانش بهوسیله سازمانها ،وجود دارد .در بررسیهای صورتگرفته پرسش بسیاری از شرکتها
این است که چگونه میتوان استراتژی را به واقعیت تبدیل و چگونه از دانش در فرایندهای
سازمانی ،استفاده بهینه کرد؟
اگرچه مدیریت دانش شیوهای کارآمد است که بیشتر سازمانها به آن روی آوردهاند ،اما به
این معنا نیست که همگی این سازمانها در امر اجرای مدیریت دانش موفق هستند .اجرای موفق
و اثربخش مدیریت دانش ،مانند هر نظامی به برخی از زیرساختها نیازمند است که هدف اصلی
این زیرساختها جریاندادن دانش در فرآیندهای کاری سازمان است .غالباً بهدلیل نبود
مجموعهای از پیشنیازهای ضروری ،استفاده از چنین فرآیندی بهجای آنکه سودی برای
سازمانها به ارمغان آورد ،آنها را دچار پرداخت هزینههای اضافی خواهد کرد.
آمارها نشان میدهد ،تقریباً  84درصد برنامههای مدیریت دانش با شکست مواجه شدهاند و
علیرغم پژوهشهای وسیع انجامشده در حوزه مدیریت دانش انجام شده است ،هنوز اجرای
مدیریت دانش در سازمانها سخت و پیچیده است (اخوان و همکاران.)1391 ،
تعداد زیادی از سازمانهای ایرانی ،ضرورت مدیریت دانش را احساس کرده و اقدام به
استفاده از نرمافزارهای مدیریت دانش و راهکارهای آن ،بهمنظور نیل به اهداف سازمانی کردهاند.
اختصاص هزینههای زیاد گاهی مشکالت دانشی شرکت را حل نمیکند و توانمندی و تجربه
گروه درون سازمان نیز آنچنان افزایش نمییابد که سعی و خطاها را کاهش دهد و این شروع بد
یا حتی موفقیتهای مقطعی در مدیریت دانش حس بدبینی و سیستمزدگی را در شرکت
بیشازپیش تشدید میکند و موجب فرسایشیشدن و درنهایت رهاکردن برنامههای مدیریت
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دانش در شرکتها میشود .به این سبب اجرای طرحهای مدیریت دانش ،مانند بسیاری از
طرحهای راهبردی مدیریتی ،نیازمند برنامهریزی دقیق ،اجرای گامبهگام ،اخذ بازخورد و اصالح و
تکمیل فرآیند اجرا است.
نزدیک به دو دهه است که مدیریت دانش با بسیاری از موفقیتها و شکستها وجود دارد و
آن چیزی که موفقیتها و شکستهای مدیریت دانش را از هم جدا میکند ،اصول پشت هر یک
از برنامههای اجرای مدیریت دانش است (.)Milton, 2015
مدیریت دانش به مدت طوالنی در کانون وظایف دولتها و جزو جدانشدنی راهبردها،
برنامهریزی ،مشاوره و اجرا بوده است .دولتها اکنون به اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذاری
و خدماترسانی به مردم واقف شدهاند و در برخی از بخشهای دولتی ،مدیریت دانش در دستور
کار دولت قرار گرفته است.
اینکه اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش در چه بخشهایی از سازمان و چگونه صورت
پذیرد برای بهدستآوردن نتایج مطلوب بعدی بسیار مهم است؛ بنابراین پرسشمحوری پژوهش
را میتوان اینگونه بیان کرد :چگونه میتوان در یک سازمان بزرگ ،پایلوت مناسبی برای شروع
اجرای مدیریت دانش انتخاب کرد؟ چه معیارهایی برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش
وجود دارد؟ چه واحدهای سازمانی برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش مناسب هستند؟
چه راهکارهایی برای اجرای پایلوت پیادهسازی مدیریت دانش بر اساس اولویتبندیهای
مشخصشده وجود دارد؟ هدف این پژوهش ،ارائه روشی بهمنظور شناسایی و اولویتبندی
واحدهای سازمانی برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای بزرگ دولتی
است .انتظار میرود که با ارائه پیشنهادهای مناسب به مدیران دانشی صندوق ذخیره فرهنگیان،
آنها را در اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش کمک کرده و برای اجرای طرح در کل
سازمان در مراحل بعدی برنامهریزی مناسب انجام شود.
هدف اصلی از اجرای طرح جامع مدیریت دانش بهصورت پایلوت این است که با اجرای طرح
در ابعاد کوچکتر بتوان فرآیند اجرا را با دقت رصد کرده و پس از آشنایی با موانع و نارساییهای
طرح و اصالح و تکمیل آنها ،با آمادگی بیشتر ،طرح جامع را بهصورت کامل و در کل سازمان
اجرا کرد .اجرای یک طرح بهصورت پایلوت ،به فراهمشدن برخی زمینههای الزم برای پذیرش
طرح در سازمان نیز کمک میکند؛ بهطوریکه سازمان بتواند در یک فرآیند تدریجی ،تغییرات
الزم برای اجرای طرح را بپذیرد.
تعداد نواحی دانشی استراتژیک یک سازمان که میتوانند برای اجرای آزمایشی سیستم
مدیریت دانش انتخاب شوند ،بهمراتب بیشتر از آن هستند که سازمانها بتوانند درکوتاهمدت روی
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آنها تمرکز کنند؛ بنابراین نیاز است که بتوان این نواحی را بهترتیب اولویت رتبهبندی کرد
(.)Milton, 2015
 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش

مديريت دانش .تعریف مدیریت دانش مشکل است و هیچ تعریف مشخصی که بهطورکلی
موردتوافق باشد ،وجود ندارد .یک مشکل معمول در تعریف مدیریت دانش این است که تعریف
دانش بسیار وسیع است و سبب ایجاد تعریفهای گوناگون از مدیریت دانش شده است.
)(Davenport & Prusak, 1998

مدیریت دانش را جمعآوری ،توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کردهاند .مدیریت
دانش یک استراتژی است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که دانش
به افراد مناسب در زمان مناسب میرسد و آن افراد دانش را تسهیم کرده و از اطالعات برای
اصالح عملکرد سازمانی استفاده میکنند .مدیریت دانش ،فعالیتی است که دانش را توسعه و
انتقال میدهد و آن را ارسال ،ذخیرهسازی و اعمال میکند؛ همچنین اطالعات واقعی را برای
اتخاذ تصمیمهای صحیح با توجه به تحقق اهداف سازمانی فراهم میآورد ( Hung et al.,
 .)2005درنهایت ،تعریف ریتال و همکاران ( )2015میتوان بیان کرد که متمرکز بر انسان،
فناوری و ساختار است« :مدیریت دانش؛ فرآیند کشف ،کسب ،توسعه و ایجاد ،تسهیم ،نگهداری،
ارزیابی و بهکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از
طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای
دستیابی به اهداف سازمانی صورت میپذیرد».
مفهوم سیستم مدیریت دانش سازمانی میتواند درك بهتر و کاملتری از مدیریت دانش و
عناصر آن را فراهم آورد .سیستم مدیریت دانش بهعنوان سیستمی تعریف میشود که دانش را در
اختیار کاربران سازمان قرار میدهد تا از فرآیند تصمیمگیری و انجام وظایف پشتیبانی کند
) .(Davenport, 1998سیستمهای مدیریت دانش به دستهای از سیستمهای اطالعاتی اطالق
میشود که برای مدیریتکردن دانش در شرایط مختلف اهمیت مییابند؛ بهعبارتدیگر آنها
برای پشتیبانی از فرآیندهای خلق ،ذخیره ،بازیابی ،انتقال و کاربرد دانش توسعه یافتهاند (علوی و
لیدنر .)2001 ،این سیستمها ترکیب پیچیدهای از زیرساختهای فناورانه ،ساختارهای سازمانی،
فرهنگ سازمانی ،دانش و افراد هستند .زیرساخت فناورانه همان ابزارهای فناوری اطالعات
شامل سختافزار ،نرمافزار و پروتکلها است .این ابزارها امکان ارائه نسخههای الکترونیکی از
دانش سازمانی و تسهیل مبادله و انتقال دانش را فراهم میآورند .ساختارهای سازمانی ،شیوهای
است که کارکنان در داخل گروههای سازمانی سازماندهی میشوند و تعامل برقرار میکنند.
فرهنگ سازمان ،ارزشها و هنجارهای مشترك ،اخالقیات ،شیوه رفتار و اقدام در داخل سازمان
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است .دانش دربرگیرنده انواع دانش سازمانی است که در داخل سازمان قرار دارد .درنهایت ،افراد
همان ذینفعان داخلی و خارجی سازمان هستند ()Zenip Orden et al., 2014
عوامل مؤثر بر ايجاد سيستم مديريت دانش در سازمانها .مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد
یک سیستم مدیریت دانش و نیز کارابودن آن عبارتاند از:
 .1تأیید مدیران ارشد :موفقیت هر پروژه به پشتیبانی و حمایت همهجانبه مدیریت از آن بستگی
دارد .اجرای مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی میتوان گفت بهدلیل
پایهایبودن بحث فرهنگسازی سازمانی در مدیریت دانش و نقش مدیریت سازمانی در این
فرهنگسازی حمایت بیشتری از سوی آنها میطلبد (.)Kebede, 2010
 .2انتخاب راهبرد دانشمحور :راهبرد کالن یک سازمان الزم است از ایجاد و توسعه ذخایر دانش
حمایت کند؛ بهعالوه هر سازمان باید بداند که در حال حاضر چه چیزهایی را میداند و چه
چیزهایی را باید بداند و برای پرکردن این فاصله از راهبرد دانشی مناسب استفاده کند.
 .3توسعه فرهنگ دانشمحوری :عوامل فرهنگی در اجرای موفق مدیریت دانش مؤثر هستند.
میزان عالقهمندی و درك افراد و سازمانها از مدیریت دانش و فرایندهای آن و میزان همکاری
و مشارکت در بهاشتراكگذاشتن دانش موجود از جمله این عوامل هستند.
 .4توسعه و زیرساختهای فناوری :برای اجرای مدیریت دانش ،ابزارها و فنون مختلفی وجود دارد
که توسط فناوری اطالعات پشتیبانی میشوند .هر چقدر زیرساختهای مربوط به فناوری در
دسترس بیشتر باشد ،میزان نیل به اهداف دانشی بیشتر میشود ).(Che Pa, 2012
 .5بهکارگیری راهبرد مناسب مدیریت دانش :ازآنجاکه اجرای مدیریت دانش با انبوهی از
راهحلها و ابزارها مواجه است ،انتخاب درست ابزاری که برای رسیدن به اهداف مناسبتر باشد،
از عوامل موفقیت اجرای پروژههای مدیریت دانش بهحساب میآید.
موانع ايجاد سيستم مديريت دانش .موفقیت مدیریت دانش به عزم جدی سازمانها برای
برطرفکردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش نیازمند است .بسیاری از سازمانها دانش را
مهم میدانند و در ظاهر برای آن ارزش و اعتبار زیادی قائل هستند؛ اما عمالً برای برطرفکردن
موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمیکنند .باید مدیریت دانش در سازمان باور شود و
کارکنان و مدیران به اثربخشی آن اعتقاد پیدا کنند و تنها در این صورت است که برای رفع موانع
اقدام خواهند کرد .موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را میتوان به پنج دسته اصلی تحت
عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی و عوامل فنی و
تکنولوژیکی تقسیم کرد.
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 .1عوامل انسانی :یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به هر دلیلی نخواهند
دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصراً برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند .شاید بتوان
گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است؛ زیرا دانش ،ماهیتی
انسانی و اجتماعی دارد و فقط در گرو تعامل و ارتباطات است که میتواند رشد کند.
 .2عوامل سازمانی :عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سر راه مدیریت دانش در سازمان
است .عمده این عوامل عبارتاند از:
ـ عوامل ساختاری :مدیریت دانش ،خواستههای جدیدی بر بخشهای مختلف ،از جمله ساختار
سازمان ،تحمیل میکند .ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی الزم برخوردار باشد (بهادری
فرد.)1391 ،
ـ عوامل مدیریتی :اعتقادنداشتن و حمایتنکردن مدیریت عالی از فعالیتها و برنامههای
مدیریت دانش ،نگرشهای کوتاهمدت و جزئینگری و سبکهای نامناسب رهبری نیز مانع
اجرای موفقیتآمیز برنامههای مدیریت دانش میشود (بهادری فرد.)1391 ،
ـ عوامل شغلی :شرح شغلهای نامناسب ،مشاغل تکراری و روتین ،ابهام و تعارض در نقش نیز
برای مدیریت دانش ،نامطلوب خواهند بود (بهادری فرد.)1391 ،
ـ سیستمهای حقوق و دستمزد و جبران خدمت :این سیستمها نقش بسیار مهمی در پشتیبانی
برنامههای مدیریت دانش ایفا میکنند .افراد زمانی اقدام به توزیع دانش میکنند که انگیزه الزم
را برای این کار داشته باشند (بهادری فرد.)1391 ،
ـ سیستمهای آموزشی :در تبدیل سیستمهای سنتی به یک سازمان یادگیرنده ،برنامههای
آموزشی یک سازمان ،نقش حساسی ایفا میکنند .برنامههای آموزشی نامناسب میتوانند موانع
عمدهای برای مدیریت دانش ایجاد کنند (بهادری فرد.)1391 ،
 .3عوامل فرهنگی :تأثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامههای مدیریت دانش انکارناپذیر
است .اگر در فرهنگی کسب و توزیع دانش بهعنوان یک ارزش تلقی شود و مردم به اثربخشی
دانش در کنار تجربه باور داشته باشند ،برای کسب دانش تالش خواهند کرد (بهادری فرد،
.)1391
 .4عوامل سیاسی :موانع سیاسی در سازمانهای دولتی چشمگیرتر است .ثبات یا بیثباتی فضای
سیاسی کشور نیز بهدلیل اثرگذاری بر فرآیند خطمشیگذاری و ثبات مدیریت در سازمانهای
دولتی ،مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار خواهد داد (بهادری فرد.)1391 ،
 .5عوامل فنی و تکنولوژیکی :دانش سازمانی حاصل تعامل دو نوع دانش است و این تعامل
مستمر و مداوم است و زمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است .دانش ایجادشده باید به
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طریقی مناسب حفظ و نگهداری شود و این در حالی است که بسیاری از سازمانها فاقد مراکز و
مأخذ مناسب برای نگهداری دانش هستند (بهادری فرد.)1391 ،
 .3توسعه فرضيهها و مدل مفهومی

امروزه مدیریت دانش به یکی از ارکان اصلی فعالیتهای سازمانهای دانشمحور تبدیل شده
است و این سازمانها تالش میکنند با اجرای طرحهای مختلف مدیریت دانش از منابع دانشی و
سرمایههای فکری خود به نحو مؤثر و کارایی در جهت دستیابی به اهداف راهبردی استفاده کنند.
نکته مهم در این میان گستردگی ،چندبعدیبودن (انسان ـ فناوری ـ سازمان) و پیچیدگی
طرحهای مدیریت دانش سازمانی است که شاید تا حدود زیادی ناشی از پیچیدگی و
ناملموسبودن مفهوم دانش باشد ( .)Kang & Hoo, 2014به این سبب اجرای طرحهای
مدیریت دانش مانند بسیاری طرحهای راهبردی مدیریتی دیگر ،نیازمند برنامهریزی دقیق ،اجرای
گامبهگام ،اخذ بازخورد و اصالح و تکمیل فرآیند اجرا است .اجرای یک طرح بهصورت پایلوت
(نمونه) این امکان را به مجریان میدهد تا فرآیند اجرای طرح در ابعاد کوچکتر را با دقت رصد
کنند و پس از آشنایی با موانع و نارساییهای طرح و اصالح و تکمیل آن ،با آمادگی بیشتر طرح
اصلی در ابعاد وسیع در کل سازمان به اجرا گذاشته شود .اجرای یک طرح بهصورت پایلوت
همچنین ،به فراهمشدن برخی زمینههای الزم برای پذیرش طرح در سازمان نیز کمک میکند؛
بهطوریکه سازمان بتواند در یک فرآیند تدریجی تغییراتی را که الزمه اجرای طرح است بپذیرد؛
ازاینرو عموماً اجرای طرحهای پایلوت یکی از اجزای مهم استراتژی اجرای مدیریت دانش در
سازمانها محسوب میشود (.)Bertoni, 2008
سازمانی که بهعنوان پایلوتِ اجرای طرح انتخاب میشود ،باید واجد ویژگیهای خاصی باشد؛
درواقع وقتی میتوان از نتایج اجرای پایلوت در جهت اجرای طرح اصلی استفاده کرد که یک
پایلوت مناسب انتخاب شود .طبق مطالعات انجامشده ،بخش یا سازمانی که بهعنوان پایلوت
انتخاب میشود باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
ـ اثرگذاری باال در سازمان (نتایج برجسته و قابلمشاهده)؛
ـ حمایت باال از جانب مدیر ارشد؛
ـ نتایج اجرا برای سایر بخشها هم مفید باشد؛
ـ اجرای طرح در آن امکانپذیر باشد (.)Bailey, 2010
با توجه به شاخصهای باال و همچنین سایر مطالعات انجامشده میتوان شاخصهایی به
شرح زیر برای پایلوت در نظر گرفت :پایلوت باید بتواند نمونهای مناسب از دسته مربوطه را
تشکیل دهد و معرف ویژگیهای مشترك دسته باشد؛ بنابراین از انتخاب سازمانها /بخشهایی
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که ویژگیهای منحصربهفردی دارند که آنها را از سایر سازمانهای همرده متمایز میکند ،باید
اجتناب کرد .قابلاستفادهبودن نتایج برای سایر بخشها و از سوی دیگر باید زیرساختهای اولیه
موردنیاز مدیریت دانش در سازمان پایلوت فراهم باشد (امکانپذیری طرح)؛ بهعالوه سازمان
سوابق نسبتاً خوبی در اجرای طرحها و پروژههای بهبود قبلی داشته باشد (سابقه پروژههای
مشابه)؛ بهگونهای که بتوان از اجرای مدیریت دانش ،زمینههای تشویقی مناسبی برای اجرای
طرح مدیریت دانش در سایر سازمانها فراهم آورد (اثرگذاری باال در سازمان) .درعینحال بهتر
است اجرای طرح پایلوت با هزینه و زمانِ کمتر امکانپذیر باشد تا اخذ و بررسی نتایج خیلی
زمانبر و مشکل نباشد (کوچکبودن بخش سازمانی منتخب).

شکل  .1اجرای مدیریت دانش بهصورت پایلوت (بیلی)2010 ،

در بررسی پیشینه موضوع مشخص شد که تاکنون عوامل و شاخصهاى گوناگونى در رابطه
با مدیریت دانش توسط پژوهشگران مختلف شناسایى شده است .در پژوهش حاضر از میان
شاخصهاى شناسایى و آزمون شده ،شاخصهاى عمومى استخراج و سپس هر یک از این
شاخصها به پنج بُعد اصلى سازمانى اختصاص داده شده است .این ابعاد شامل فرهنگ سازمانى،
نقشها و رفتارهاى مدیران ،ساختار سازمانى ،منابع انسانى و فناورى است که در جدول ،1
مشاهده میشود.
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شاخص

زير شاخص

منابع پژوهشی

حمایت مدیران
ارشد

جدول  .1معیارهای انتخاب پایلوت مدیریت دانش در واحدهای سازمانی
پذیرش سیستم مدیریت دانش
تشویق عقاید جدید در رابطه با
پروژههای مدیریت دانش

داونپــورت ( ،)2001هانگ و همکاران ()2005
دس و پیکــنس ()2000؛ موفت و همکاران (،)2003
چانگ و وانگ ()2009
داونپــورت ( ،)1998بــاکمن (،)1999
تاینن ( ،)1999گرکو ،)1999( ،داونپــورت (،)2001
چانگ و وانگ ( ،)2009آلگری و همکاران ()2013
گرکو ()1999؛ موفت و همکاران ،)2003( ،مــاتی (،)2004
موسسه جی .بی ( ،)2007هانگ و همکاران (،)2005
محمدی و همکاران ()2009
داونپورت و همکاران ( ،)1998موسسه جی .بی (،)2007
وی و همکاران ( ،)2009آلگری و همکاران ()2013
چوی ( ،)2000موفت و همکاران ( ،)2003مــاتی (،)2004
هونــگ و همکــاران ( ،)2005لی ()2010

استاندارهای ارتقای دانش
ترسیم دورنمـای مـدیریت دانـش

راهبرد و اهداف

فرهنگ سازمانی

دانش نیروی انسانی

یـادگیری و تسـهیم دانش
ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارتقای
دانش
اولویت یـادگیری بـرای یـادگیری
طراحـی روشهـایی بـرای ارزیـابی
دانـش
تهیـه و مقیاسهای مناسب ارزیـابی
دانـش
سـرمایه دانشـی بـه منزلـة
معیاری برای عملکرد
مشارکت در تسهیم دانش
تشویق افراد به ارزیابی امور
استفاده از ظرفیت کامل افراد
بهکارگیری نظام پیشنهاد
تنظیم چشم انـداز مبتنـی بـر
دانـش
تناسـب راهبـرد کـاری و
هدفگذاری در خلق دانـش
هـدفگـذاری در اسـتقرار
چرخـه دانش

زیرساخت
سازمانی

توجه به راهبرد نوآوری
توجه به مدیریت دانش به
دلیـل محیط رقابتی
ساختار تسهیلکننده
اکتشاف دانش جدید
ساختار حـامی رفتـار جمعی

گرکو ،)1999( ،موفت و همکاران ( ،)2003مــاتی ()2004؛
گرکو ( ،)1999موفت و همکاران ( ،)2003مــاتی ()2004
هونــگ و همکــاران ( ،)2005کوان ()2004
ویلســون و آســی ( ،)1999موفــت و همکاران ()2003
داونپورت و همکاران ( ،)1998سید رضایی ()1390
هانگ و همکاران ( ،)2005جاللالدین و همکاران ()2009
چوی ( ،)2000موفــت و همکاران ()2003
چریدس و همکـاران (،)2003
مـاتی ( ،)2004خلیفه و لیو ()2003
چوی ( ،)2000مـاتی ( ،)2004خلیفه و لیو ()2003
چریدس و همکـاران (،)2003
مـاتی ( ،)2004خلیفه و لیو ()2003
چریدس و همکـاران (،)2003
مـاتی ()2004؛ ،خلیفه و لیو ()2003
خلیفه و لیو ( ،)2003ولف ()2007
رحمان شفیق ( ،)2007حیدری و سجادی ()1392
داونپورت ( ،)1998هونـگ و همکـاران ()2005
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فرآیندهای مبادله دانش

فناوریهای ارتباطی

ساختار شبکهای برای
تسـهیم دانش
فرآیندهای انتقال دانش به سازمان

کـوان ( ،)2004رحمان شفیق (،)2007
حیدری و سجادی ()1392
سرایلو و همکاران ( ،)1390میناوندچال و همکاران ()1395
کـوان ( ،)2004رحمان شفیق (،)2007
حیدری و سجادی ()1392

تخصـیص منـابع بـا
رویکرد ارتقای دانش

رحمان شفیق ( ،)2007حیدری و سجادی ()1392

تغییر باالی فناوری اطالعات

سرابندی و همکاران ( ،)1395حکیمینیا ( ،)1392لی
( ،)2010پونته و همکاران ()2012

سیستمهای اطالعاتی درسازمانها

سرابندی و همکاران ( ،)1395حکیمینیا ( ،)1392لی
( ،)2010پونته و همکاران ()2012

محیط برون سازمانی

شدت رقابت بازار
پیچیدگی بازار
شفافیت پایین محیط
قابلیت پیش بینی پایین

هونگ و همکاران ( ،)2005پاتر ( ،)2008محمودی و همکاران
()1392
هونگ و همکاران ( ،)2005پاتر ( ،)2008محمودی و
همکاران ()1392
هونگ و همکاران ( ،)2005پاتر ()2008
سرابندی و همکاران ()1395
هونگ و همکاران ( ،)2005پاتر ()2008

 .4روششناسی

جامعه و نمونه آماری .در این پژوهش  10نفر خبره در «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «وزارت
آموزشوپرورش» برای همکاری شناسایی شد .با توجه به محدودبودن اعضای جامعه ،روش
سرشماری در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت .در این پژوهش از روش دیمتل فازی
( )F.DEMATELبرای تعیین روابط میان عوامل بهمنظور تعیین اهمیت نسبی و رتبهبندی
عوامل مؤثر بر اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش استفاده شد.
با توجه به روش مورداستفاده در این پژوهش ،پژوهشگر با حجم باالی از جامعه روبهرو
نخواهد بود .در ادامه شرایط برای شناسایی و انتخاب جامعه آماری ارائه شده است:
ـ دارای حداقل مدرك کارشناسی مرتبط در زمینه مدیریت؛
ـ برخورداری از تجربه عملی و کاری در حیطه اجرای مدیریت دانش؛
ـ صاحبنظربودن در حوزه مدیریت دانش؛
ـ مدیران و مجریان فعال در «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «وزارت آموزشوپرورش»؛
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ـ ناظران پروژه در «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «وزارت آموزشوپرورش» در زمینه مدیریت
دانش و اجرای آن.
روش و ابزار گردآوری دادهها .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از هر دو روش
کتابخانهای (مراجعه به کتابها ،مقالهها ،آرشیو ،اینترنت) و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده
شده است.
معرفی فرآيند ديمتل فازی .تکنیک دیمتل توسط فونتال و گابوس ( )1976ارائه شده است.
این تکنیک که از انواع روشهای تصمیمگیری بر اساس مقایسههای زوجی است ،با بهرهمندی
از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظاممند به آنها با بهکارگیری
اصول نظریه گرافها ،ساختاری سلسلهمراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل ارائه میدهد؛ بهگونهای که شدت اثر روابط یادشده و اهمیت
آنها را بهصورت امتیاز عددی معین میکند.
روش دیمتل برای شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت روابط
شبکه بهکار میرود .ازآنجاکه گرافهای جهتدار روابط عناصر یک سیستم را بهتر میتوانند
نشان دهند ،تکنیک دیمتل مبتنی بر نمودارهایی است که میتواند عوامل درگیر را به دو گروه
علت و معلول تقسیم کند و رابطه میان آنها را بهصورت یک مدل ساختاری قابلدرك درآورد
( .)Lin & Wu, 2008هدف از این تکنیک ،مطالعه مسائل پیچیده ،تحلیل آنها و ایجاد
ساختاری بر اساس این تحلیل است (.)Wu & Sin, 2010
تکنیک دیمتل یکی از ابزارهای تصمیمگیری برای مواردی است که چندین معیار برای
تصمیمگیری وجود دارد .این روش میتواند مسائل کیفی را به معیارهای کمّی برای تصمیمگیری
تبدیل کند .در تکنیک دیمتل ،روابط کمّی بین عوامل چندگانه یک مسئله و تأثیر هر یک از
آنها بر دیگری محاسبه میشود .در این روش ،میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل بر
یکدیگر سنجیده میشود.
 .5تحليل دادهها و يافتهها

اهمیت قطعی و بردار رابطه قطعی پژوهش در جدول شماره  2بیان شده است.
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جدول  .2اهمیت قظعی و بردار رابطه قطعی پژوهش

نمودار  .1اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر ()R+D

نتایج نمودار  ،1نشان میدهد که شاخصهای مدیریت ( ،)6/646منابع انسانی (،)6/289
فرآیندهای دانشی ( ،)6/185راهبرد ( )6/109و فرهنگ سازمانی ( )0/106بیشترین اهمیت را در
میان معیارهای پژوهش دارند.
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نمودار  .2نمودار تاثیرگذاری شاخصها نسبت به یکدیگر ()D-R

نتایج نمودار  ،2نشان میدهد که معیارهای مدیریت ،فرهنگ ،راهبرد و آموزش بر سایر
متغیرهای پژوهش حاضر تأثیرگذار هستند .برای رسم نمودار تأثیر برای هر معیار با استفاده از
ماتریس روابط کل  Tو مقدار  θکه در این پژوهش توسط پژوهشگر  0/36تعیین شد 18 ،رابطه
مؤثر در نمودار گرافی در نظر گرفته میشود (جدول  .)3درنهایت نمودار روابط علّی که بر حسب
مقادیر قطعی دو بردار اهمیت و رابطه ترسیم میشود ،در نمودار  ،3نشان داده شده است.
جدول  .3ماتریس روابط کلی ( )Tبا نمایش روابط منتخب
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نمودار  .3روابط علت و معلولی شاخصها نسبت به یکدیگر

دلفی فازی (غربالگری) .در این بخش به غربالگری شاخصها با استفاده از روش دلفی فازی
پرداخته میشود .این غربالگری بهمنظور دستهبندی زیرمعیارهای شناساییشده پژوهش صورت
میگیرد .تعداد خبرگان در این بخش  15نفر است:
 .1کمترین مقدار از هر معیار بهعنوان  LAدر نظر گرفته میشود.
 .2بیشترین مقدار هر معیار بهعنوان  UAدر نظر گرفته میشود.
 .3میانگین هندسی هر شاخص  MAنامیده میشود.
 .4برای مشخصکردن آستانه این پژوهش ازآنجاکه در پرسشنامه از طیف پنجگزینهای لیکرت
استفاده شده است ،عدد میانه ،یعنی  ،3بهعنوان آستانه مشخص میشود.
 .5با استفاده از روش میانگین فازی برای اعداد فازی ساختهشده در هر معیار ،میانگین فازی
محاسبه میشود.
 .6با مقایسه آستانه و میانگین فازی در وضعیتی که آستانه < میانگین فازی شاخص ،شاخص
پذیرفته میشود .در جدول  ،4نتایج حاصل از تحلیل ارائه شده است.
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جدول  .4محاسبات دلفی فازی
ميانگين

شاخص

L

وجود اعتماد متقابل میان اعضا

2

3/557

وجود جوّ یادگیری در سازمان

3

3/800

5

حس تعلق سازمانی اعضا

2

3/648

5

3

کار گروهی

2

3/501

5

3

3/501

مشارکت در تسهیم دانش

2

3/128

4

3

3/064

تشویق افراد به ارزیابی امور

2

3/262

5

3

3/381

استفاده از ظرفیت کامل افراد

2

3/912

5

3

3/706

زیرساخت شبکه یکپارچه سازمانی

2

3/566

5

3

3/533

دسترسی عمومی به شبکه یکپارچه سازمانی

1

2/560

4

3

2/530

وجود زیرساختهای استاندارد ( ITنرمافزار ،سختافزار،
امنیت)
حمایت مدیریت ارشد از تغییر

2

3/447

5

3

3/473

2

3/250

4

3

3/125

احساس خواست و نیاز به سیستم مدیریت دانش

3

3/800

5

3

3/900

تشویق عقاید جدید در ارتباط با پروژههای مدیرت دانش

3

3/915

5

3

3/957

ساختار تسهیلکننده خلق دانش جدید

2

3/056

5

3

3/278

ساختار حـامی رفتـار جمعی

1

2/289

4

3

2/395

وجود فرآیندهای تسهیم دانش

2

3/560

5

3

3/530

ساختار شبکهای با قابلیت تسـهیم دانش

1

2/221

3

3

2/110

وجود فرآیندهای انتقال دانش به سازمان (از بیرون)

2

3/299

5

3

3/400

تخصـیص منـابع بـا رویکرد ارتقای دانش

2

3/069

4

3

3/034

قابلیت تنظیم چشمانداز مبتنی بر دانش

1

2/228

4

3

2/364

نیازهای خلق دانش در راهبردهای کاری

1

2/483

4

3

2/491

قابلیت هـدفگـذاری در اسـتقرار چرخـه دانش
توجه به راهبرد نوآوری

3
2

3/588
3/585

5
5

3
3

3/794
3/542

وضعیت دموگرافی نیروی انسانی (پیر و جوان بودن)

2

3/332

5

3

3/416

وابستگی دانش واحد سازمانی به افراد ()km. tacitness

2

3/349

5

3

3/424

عالقهمندی به یادگیری /تحول /نوآوی /تغییر

2

3/426

5

3

3/463

پذیرش سیستمهای اطالعاتی توسط کارکنان

3

3/641

5

3

3/821

قابلیت تعریف مدیریت دانش

2

2/972

5

3

3/236

ارزیابی پذیرش عمکرد مبتنی بر دانش

2

3/926

5

3

3/713

پاداشهای انگیزشی مالی

2

3/699

5

3

3/599

پاداشهای انگیزشی غیرمالی

2

3/164

4

3

3/082

هندسی

U

آستانه

ميانگين فازی

5

3

3/528

3

3/900
3/574
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خشنودی افراد نسبت به فرآیند تغییر

2

3/121

5

3

3/310

سودمندی تغییر برای سازمان

1

2/264

3

3

2/132

برگزاری دورههای آموزشی مدیریت دانش

1

3/128

4

3

2/814

خلق دانش

2

3/378

4

3

3/189

تسهیم دانش بین اعضا

2

3/045

4

3

3/022

استفاده از دانش

2

3/313

4

3

3/157

ذخیره و نگهداری دانش

3

3/302

4

3

3/401

جمعآوری دانش

2

2/874

4

3

2/937

با توجه به خروجیهای بهدستآمده از رویکرد دلفی فازی ،معیارهای جمعآوری دانش،
برگزاری دوره های آموزش مدیریت دانش ،سودمندی تغییر برای سازمان ،نیازهای خلق دانش در
راهبردهای کاری ،ساختار شبکهای ،ساختار حامی رفتار جمعی و دسترسی عمومی به شبکه
یکپارچه سازمانی از جمله معیارهای هستند که در غربالگری تأیید نشده و حذف شدند.
 .6نتيجهگيری و پيشنهادها

با توجه به نتایج بهدستآمده از مبانی نظری میتوان بیان داشت که معیارهای عدیدهای به
همراه زیرمعیارها در امر اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش مؤثر و مهم هستند .همانطور که
پیشتر نیز در این پژوهش به آن اشاره شد  10معیار اصلی در اجرای مدیریت دانش تأثیرگذار
هستند .فرهنگ ،فناوری اطالعات ،مدیریت ،ساختار سازمانی ،راهبرد ،آموزش ،منابع انسانی،
دیدگاه نسبت به تغییرات ،فرآیندهای دانشی و پاداشهای انگیزشی ازجمله معیارهایی هستند که
در این پژوهش برای اجرای مدیریت دانش بهصورت پایلوت مؤثر واقع میشوند .فرهنگ
سازمانی دارای زیرمعیارهای (وجود اعتماد متقابل میان اعضا ،وجود جوّ یادگیری در سازمان ،حس
تعلق سازمانی ،کارگروهی ،مشارکت در تسهیم دانش ،تشویق افراد به ارزیابی امور ،استفاده از
ظرفیت کامل افراد) است .فرهنگ سازمانی از جمله معیارهای بسیار اثرگذار است و باید
حمایتکننده چند مؤلفه اساسی باشد تا بتواند اعتماد و رغبت الزم را برای مشارکت در
فعالیتهای مرتبط با مدیریت دانش فراهم کند .بهخصوص مرحله تسهیم ،بهاشتراكگذاری و
انتقال دانش که جزو مراحل اساسی مدیریت دانش بهشمار میرود ،به زیربنای اعتماد در فرهنگ
سازمانی نیازمند است و وجود رویههایی برای تشویق کارکنان به اشتراك و انتقال دانش ،این
فرآیند را تسهیل میکند؛ بنابراین ایجاد فرهنگ سازمانی نقشی مثمرثمر در زمینه اجرای هر
طرحی ،بهویژه طرحهایی همانند اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش ،از حساسیت باالیی
برخوردار است .فناوری اطالعات نیز دارای زیرمعیارهایی همانند زیرساخت شبکه یکپارچه
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سازمانی ،دسترسی عمومی به شبکه یکپارچه سازمانی و وجود زیرساختهای استاندارد فناوری
اطالعات است.
فناوری اطالعات بدون شک زمینهساز و تسهیلکننده استقرار سیستمهای مدیریت دانش
است .در مدیریت دانش ،جذب ،خلق ،سازماندهی و بهکارگیری دانش وابستگی زیادی به فناوری
اطالعات دارد؛ بهعالوه رشد مدیریت دانش بهشدت متأثر از فناوری اطالعات و ارتباط است.
الزامات یک کسبوکار بهمنظور توسعه مدیریت دانش در جهت برطرفکردن نیازمندیها باید
پیش از پرداختن به موضوعهای مرتبط به فناوری اطالعات باشد .معیار سوم شناساییشده
حمایت مدیران ارشد با زیرمعیارهای حمایت مدیریت ارشد از تغییر ،احساس خواست و نیاز به
سیستم مدیریت دانش و تشویق عقاید جدید در ارتباط با پروژههای مدیریت دانش است .بیشک
حمایتهای مالی و غیرمالی مدیران ارشد در زمینه اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش یکی
از اثرگذارترین اقدامها و الزامات اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش است .درك مدیر از
مدیریت دانش و لزوم اجرا و حمایت از آن ،نیازمند شناخت مدیر عالی از دو عامل اصلی زیر
است :نخست ،شرایط و ویژگیهای عصر اطالعات و دوم شرایط و خصوصیات یک سامانه
مدیریت دانش.
تحقق این دو عامل نیازمند یادگیری مستمر مدیران است .اگر دیدگاه مدیر به مدیریت دانش
بهعنوان یک دستاورد جدید و پرهزینه و اثباتنشده باشد ،حتی اگر با بهترین تجهیزات یک
سامانه مدیریت دانش در آن سازمان اجرا شود ،کارایی الزم را نخواهد داشت .معیار چهارم
زیرساختهای سازمانی با زیرمعیارهای ساختار تسهیلکننده خلق دانش جدید ،ساختار حامی رفتار
جمعی ،وجود فرآیندهای تسهیم دانش ،ساختار شبکهای با قابلیت تسهیم دانش ،وجود فرآیندهای
انتقال دانش به سازمان (از بیرون) و تخصیص منابع با رویکرد ارتقای دانش است .ساختار
سازمانی از جمله موضوعهایی است که میتواند در اجرای مدیریت دانش در ابعادی همانند
گروههای کاری و ارتباطات مؤثر باشد .درواقع اجرای مدیریت دانش با نحوه چیدمان و جریان
دانش در سازمان ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین عدمتناسب ساختار سازمانی میتواند نقش منفی در
اجرا و عدماستقرار مدیریت دانش بهصورت پایلوت در سازمان داشته باشد .در پژوهشهای
صورتگرفته متغیرهای ساختاری شامل تمرکز ،رسمیت و سیستمهای پاداش مبتنی بر عملکرد
بودهاند و پژوهشگران بیان داشتند برای اجرای دانش باید سیستمها دارای رسمیت و تمرکز
پایینتری برای بهبود اجرای مدیریت دانش بهصورت پایلوت باشند و باید از این طریق
سیستمهای پاداش مبتنی بر عملکرد را در سازمان برای بهبود نقشهای مدیریت منابع انسانی
ایجاد کرد.
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نتایج نشان داد که هر چه سازمان از رسمیت و تمرکز باالتر برخوردار باشد ،نسبت شکست
اجرای طرح بسیار باالتر از هنگامی است ساختار سازمانی به سمت تختشدن مایل باشد .در
سازمانهای با رسمیت باال ،قوانین و روندهایی وجود دارد که میتواند از خودانگیختگی و
انعطافپذیری جلوگیری کند؛ بنابراین در این میان میتواند نقش مهمی برای ساختار سازمانی در
نظر داشت .معیار پنجم راهبرد سازمانی است که دارای زیرمعیارهای قابلیت تنظیم چشمانداز
مبتنی بر دانش ،نیاز خلق دانش در راهبردهای کاری ،قابلیت هدفگذاری در استقرار چرخه دانش
و توجه به راهبرد نوآوری است .پیادهسازی مدیریت دانش بهصورت پایلوت در صورتی در دیگر
بخشها و اقدامات نمود پیدا میکند که در بخش چشماندازهای سازمانی به آن توجه ویژهای
شده باشد .درصورتیکه در چشماندازها و راهبردهای سازمانی به آن توجه شده باشد میتوان آثار
آن را در بخشهای دیگر و معیارهای دیگر پیدا کرد.
معیار ششم نیروی انسانی دارای زیرمعیارهای وضعیت دموگرافی نیروی انسانی ،وابستگی
دانش واحد سازمانی به افراد ،عالقهمندی به یادگیری ،پذیرش سیستمهای اطالعاتی توسط
کارکنان ،قابلیت تعریف مدیریت دانش و ارزیابی پذیرش عملکرد مبتنی بر دانش است .بدون
شک نیروی انسانی در استقرار هر برنامهای از جمله برنامههای مرتبط با سرمایههای نامشهود
بسیار تأثیرگذار است.
اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش به تغییراتی در تعریف و نگرش نسبت به منابع انسانی نیاز
دارد؛ امری که در مبانی نظری جدید از آن بهعنوان «سرمایه انسانی» نام میبرند .دیدگاه سرمایه
انسانی به کارکنان سازمان ،دیدگاه اساسی مدیریت دانش است .دادهها ،اطالعات ،تجربهها و
تخصصها در سازمان از طریق افراد ،تولید و گردآوری میشود و در اختیار سایر کارکنان که به
آن نیاز دارند ،قرار میگیرد و از طریق آن دانش جدید در سازمان تولید میشود و از دانش جدید
در فرآیندهای سازمانی در جهت بهبود مستمر و تحقق اهداف سازمان استفاده میشود؛ بنابراین
افراد سرمایههای اصلی یک سازمان هستند که باید دائماً در حال آموزش و ارتقای توانمندی
باشند و این افراد با توانمندیهای خود زمینه را برای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش
ممکن میسازند .معیار بعدی ،معیار پاداشهای سازمانی با زیرمعیارهای پاداش مالی و غیرمالی
است.
یکی از عواملی دیگری که میتواند در اجرای آزمایشی سیستم مدیریت دانش بسیار مؤثر
باشد ،پاداشهای سازمان است .بسیاری از شرکتها امروزه در محیطهای متفاوتی نسبت به 50
سال گذشته در حال فعالیت هستند و برای تقویت نیروی انسانی از ابزارهای مختلف استفاده
میکنند .استفاده از ابزارهای مالی و غیرمالی توأمان میتواند زمینهساز تقویت و بهبود مدیریت
دانش و اجرای آن باشد .از سوی دیگر سه معیار دیدگاه نسبت به تغییرات (خشنودی افراد نسبت
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به فرآیند تغییر ،سودمندی تغییر برای سازمان) در کنار آموزش با زیرمعیار برگزاری دورههای
آموزشی مدیریت دانش و فرآیندهای دانشی با زیرمعیارهای خلق دانش ،تسهیم دانش ،استفاده از
دانش ،ذخیره و گردآوری دانش ،بوده است .درواقع این معیارها زمینهساز بهبود و افزایش توجه به
مقوله اجرای مدیریت دانش بهصورت پایلوت در سازمان هستند.
به مدیران «صندوق ذخیره فرهنگیان» پیشنهاد میشود در جهت بهبود اجرا و استقرار
مدیریت دانش در سازمان ،به ارزیابی و بررسی فرهنگ سازمانی توجه ویژهای داشته باشند؛ به
این شکل که ابتدای امر ،در رابطه با استقرار مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی را موردارزیابی قرار
دهند .بهترین روش در صورت عدمهمراستایی فرهنگ سازمانی با موضوع بهرهگیری دانش از
سازمان ،همراهی رهبران سازمانی برای تغییر فرهنگ سازمانی و حمایت از بهرهگیری از
سرمایههای نامشهود سازمانی است؛ البته الزم به ذکر است این مسئله ،یعنی فرهنگسازی ،به
برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای حصول به نتایج دلخواه ارتباط مستقیم دارد؛ همچنین در
جهت بهبود اجرا و استقرار مدیریت دانش در سازمان ،مدیران ،حمایتهای خود را از اجرای چنین
طرحهای بیشازپیش اعالم کنند .این حمایتها در غالب تخصیص هدفمند بودجه و سرمایههای
انسانی در زمینه استقرار مدیریت دانش در سازمان است.
از سوی دیگر مدیران با اقدامات و همراهیهای خود میتوانند در زمینه بهبود اجرای مدیریت
دانش بسیار اثرگذار باشند؛ بنابراین در صورتی میتوان امید داشت که سیستم استقرار بهدرستی
صورت بگیرد که این امر جزو برنامههای عملی مدیران در سازمان باشد؛ همچنین در جهت
بهبود اجرا و استقرار مدیریت دانش در سازمان ،بحث توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش سطح
مهارتها و قابلیتهای نیروی انسانی در سازمان باید جدی گرفته شود؛ زیرا نیروی انسانی فاقد
چنین ویژگی زمینهساز و بسترساز اجرای مدیریت دانش در سازمان نخواهد بود .در جهت بهبود
اجرا و استقرار مدیریت دانش در سازمان در بحث فراهمسازی زیرساختهای الزم ،بهویژه بحث
فناوری اطالعات و امکانسازی برای تسهیل ارتباط در بخشهای مختلف سازمانی،
سرمایهگذاریهای الزم را صورت دهند.
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