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ارائه مدل بومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در شركت های آموزشی دریایی
فریبا عدلی ، 1زهرا احمدی ،2گلنار مهران ، 3علی اكبر فکری

4

چکیده
در هزاره جديد ،دانش يگانه منبع مزيت رقابتي پايدار شناخته شده است لذا؛ خلق ،انباشت و اداره آن در سازمان ها نیز ،به
راهبردی ارزش آفرين تبديل شده است .دانش عمدتاً در سرمايۀ انساني سازمان قرار دارد و استقرار مديريت دانش در
واحدهای مختلف سازمان مي تواند به رشد و توسعه آن کمک مي کند .اين پژوهش ،با هدف ارزيابي وضعیت مديريت
دانش در واحد آموزش سازمان های صنعتي دريايي ايران و شناسايي چالش های آن ها انجام شد .اين پژوهش ،به روش
آمیخته (تشريحي) اجرا شد ،جامعه پژوهش ،سازمان های صنعتي وزارت نفت شامل نفت دريايي (فالت قاره) ،پااليش و
پخش ،پتروشیمي و نفت و گاز پارس بودند که در بخش کمي ،به روش سرشماری و در بخش کیفي ،به روش نمونه گیری
هدفمند در پژوهش شرکت داشتند .ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمي ،پرسشنامه و در بخش کیفي ،مصاحبه با
خبرگان آگاه بود .يافته های پژوهش نشان مي دهد مديريت دانش در سازمان های صنعتي مورد مطالعه در وضعیت نسبتاً
نامطلوبي قرار دارد و اين سازمان ها برای استقرار مديريت دانش با چالش های متعددی مواجه اند .همچنین ،يافته های
پژوهش ضرورت طراحي مدل بومي برای استقرار مديريت دانش را آشکار کرد.
واژگان كلیدی :مدیریت دانش ،مدل میک ،واحد آموزش سازمان های صنعتی دریایی ،مدل  01ف

تاريخ دريافت مقاله69/80/23 :
تاريخ پذيرش مقاله69/11/89 :
 .1استاديار مديريت آموزشي دانشگاه الزهراء(س) ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول( faradli@alzahra.ac.ir ،
. 2کارشناسي ارشد مديريت آموزشي از دانشگاه الزهراء(س) ،تهران  ،ايران.
 .3استاد علوم تربیتي دانشگاه الزهراء(س) ،تهران  ،ایران .
.4مدير دانش شرکت نفت و گاز پارس جنوبي
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مقدمه
دستیابي به هدف های سازمان به کیفیت سرمايۀ انساني آن وابسته است و کیفیت سرمايۀ انساني نیز ،با آموزش مستمر،
يادگیری از تجربه های درون و بیرون سازمان ممکن مي شود .آموزش و پرورش سرمايۀ انساني نه فقط در خلق دانش و
مهارت ويژه کارکنان نقش بسزايي دارد ،بلکه به افزايش سود و درآمد سازمان کمک مي کند .در اين راستا ،استقرار
مديريت دانش (مد) ،راهبردی اثربخش در سازمان ها شناسايي است (هدی .)2817 ،سازمان های موفق جهان نظیر شل،
با استقرار مديريت دانش و به عنوان شرکت برگزار کننده آموزش دوره های تخصصي ،ساالنه میلیون ها دالر سود کسب
مي کتد (سايت شرکت شل .)2817 ،در برابر ،بیشتر سازمان ها از جمله سازمان های ما ،به دلیل استفاده نکردن از
تجربیات اعضا ،ثبت نکردن اين تجربه ها و آموزش های نامرتبط ،مشتری دائمي دانش و فناوری در بازارهای دانش هستند
و درصد بااليي از درآمدهای خود را صرف خريد دانش فني و به روز جهان مي کنند .لذا اين پژوهش ،بهمنظور بررسي
وضعیت مديريت دانش در واحد آموزش سازمان های صنعتي ايران و شناسايي چالش های آن ها انجام شد.
دانش همواره برای افراد و سازمان ها مهم بوده اما در حال حاضر مهم تر شده است .اين موضوع ،از اعمال قدرت دانش،
برای کسب موفقیت مستمر و مزيت رقابتي پايدار ناشي مي شود (جاشي ،1فاروکیي 2و چاول3ا2819 ،؛ فیشر و همکاران،
 .)2819نظريه پردازان اقتصادی ،دانش را تنها منبع مزيت رقابتي سازمان های جديد و کلید پیروزی آن ها مي دانند و
استدالل مي کنند دانش يگانه منبعي است که مشکل يا حتي غیرممکن است تقلید و نسخه برداری شود .نوناکا 4و تاکه
اوچي )2819( 5مي گويند :با وجود اين باور در علم اقتصاد که فقط عدم قطعیت ،قطعیت است؛ منبع مطمئن و ديرپای
مزيت رقابتي ،دانش است .لذا ،چنین منبعي بايد محافظت ،بهسازی و اداره شود و به جای اداره دانش از روی شانس ،با
کاربرد فنون و روش های مناسب ،به رشد و گسترش بهتر آن کمک شود؛ زيرا مديريت اثربخش دانش به ارزش آفريني 9در
سازمان ها و کشورها منجر مي شود و سیاستگذاران دريافته اند افزون بر دارايي های ملموس ،مديريت دانش ابزاری برای
اثربخشي سازماني و نیل به هدف های توسعه است (فامبد 7و اونیانکا.)2817 ،0
هر بحثي در باره مديريت دانش ،با درک دانش آغاز مي شود .دانش ،مفهومي چند وجهي است .اين موضوع ،ارائه تعريف
جامع از دانش با دشوارهای متعدد رو به رو کرده است (عدلي .)1304 ،تعريف دانش از يونان باستان آغاز شد (اپوروا 6و
همکاران .)2811 ،و اين معنا را با خود آورد که دانش ،ماهیتا مفهومي فلسفي است و به اين موضوع وابسته است که چگونه
واقعیت ،بینش ،زبان و عمل درک مي شود .لذا ،دانش روی يک پیوستار مطالعه مي شود (اشنايدر .)2887 ،18در اين
پژوهش با توجه به بررسي دانش در بافت سازمان ،دانش ،توانايي برای اقدام اثربخش تعريف مي شود (منهاج و هاشمیان،
 .)1309با توجه به اهمیت دانش ،ديدگاه های متعددی در باره خلق و مديريت آن وجود دارد.
به رغم اين که در هزاره جديد ،مديريت دانش قابلیت اصلي بسیاری از سازمان های موفق را شکل مي دهد ،ارائه تعريف
دقیقي از مديريت دانش کار ساده ای نیست؛ زيرا؛ مديريت دانش ،فناوری نیست اما برای افزايش اثربخشي ،کاربرد فناوری
برای استقرار مديريت دانش ضروری است .مديريت دانش ،دستورالعمل يا راهبرد اجرايي نیست ،در عین حال ،راهبری
راهبردی برای موفقیت مديريت دانش الزم است .مديريت دانش ،راهبرد کسب وکار نیست ،با وجود اين ضروری است
راهبردهای کسب وکار با اصول مديريت دانش هم جهت باشند .همچنین ،به رغم اين که فرهنگ به تنهايي کارهای مهم بر
پايه مديريت دانش را پیش نمي برد ،مديريت دانش برای موفقیت به فرهنگ سازماني وابسته است ،فرهنگي که ارزش و
1- Jashi
2- Fariokee
3- Chavlow
4- Nonaka
5- Takeuchi
6- Creating Value
7- Fombad
8- Onyancha
9- Apora
10- Schneider
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باور تسهیم دانش و تفکر جمعي را ترويج دهد .به دلیل اين تعدد ديدگاه ها ،تعريفي واحد و مشخص از مديريت دانش ارايه
نشده است .اين موضوع ،کاربرد آن را در مقیاس گسترده به تاخیر انداخته است (پائلو .)1300 ،1با وجود اين واقعیت ها،
جدول  ،1تعدادی از تعريف های مديريت دانش و تاکیدات آن ها را نشان مي دهد.
جدول ( )0تعاریف مدیریت دانش
سال

صاحب نظر (ان)

تعریف ها و تاكیدها

هدف مدیریت دانش
بکمن

1667

دسترسي رسمي به تجربه ،دانش و تخصص ما را شامل ميشود که قابلیت های جديد ،افزايش نوآوری و ارزش مشتری را ايجاد ميکند

بیجرس

1666

دستیابي به هدف های سازماني با ايجاد انگیزه در کارگران دانش به منظور توسعه ،ارتقا و استفاده از توانايي خود برای تفسیر داده ها و اطالعات (با
استفاده از منابع در دسترس :اطالعات ،تجربه ،مهارت ها ،فرهنگ ،شخصیت و احساسات و غیره) از طريق فرآيند معني دادن به اطالعات و دانش

چرافس

1607

اطمینان از توسعه کامل و طراحي محیط پیاده سازی برای استفاده در تابعي خاص از سیستمهای خبره

ديپابلوس

2882

سیاست ها ،روش ها و فناوری های بکار گرفته شده برای بهروز رساني مداوم شبکه های پايگاه داده ها

2887

فرآيند کسب تجارب جمعي سازمان و توزيع آن به قسمت های مورد نیاز است.

نیات مدیریت دانش

سالیوان
فرآیند مدیریت دانش
گراردی و گراردی

2815

مديريت دانش ،فرايند خلق ،تسهیم ،کاربرد و اداره دانش و اطالعات است.

بات

2887

فرآيند ايجاد ،تايید ،ارائه ،توزيع و کاربرد دانش است.

آلبرت

1660

فرآيند جمع آوری ،سازماندهي ،دسته بندی ،انتشار اطالعات در سراسر سازمان با اين هدف که در اختیار افرادی قرار گیرد که به آن نیاز دارند.

باسي

1660

فرآيند ايجاد ،بدست آوردن و استقاده دانش برای ارتقای کارائي سازمان مي شود.

مدیریت دانش و فناوری اطالعات
1666

مديريت اطالعات همراه با تجربه ،تفسیر و تفکر است.

مگلیتا

1665

تهیه نقشه منابع دانش و اطالعات به شکل برخط ،آموزش راهنمايي و تجهیز کاربران با ابزارهای دسترسي به دانش ،پايش اخبار و اطالعات بیروني

داونپورت ،النگ ،بیرز
استرابکو

1668

درک رابطه اطالعات ،شناخت و مستند سازی قوانین برای مديريت داده ها و اطمینان از دقت داده ها و حفظ يکپارچگي

ويلت و کاپلند

1660

جست وجوی هوشمند ،دسته بندی و ارزيابي اطالعات از پايگاه های اطالعاتي مختلف

1667

شیوه ای برایاضافه کردن و خلق ارزش با نفوذ فعال تر دانش عملي با تجربه در افراد سازمان و در بیرون سازمان

روگلس
توانایی مدیریت دانش
رومیزن

2882

راهبرد سازمان در شناسايي ،خلق ،کسب ،اشتراک دانش

استونهوس ،پمبرتون

1666

اطمینان از تبديل آموخته های فردی به سازماني

ادل و گريسون

1667

راهبردی برای دريافت دانش منا سب ،برای افراد مناسب ،در زمان مناسب کمک به افراد برای اشتراک و قرار دادن اطالعات در راه هايي که عملکرد
سازمان را بهبود بخشد.

ويگ و ادم ،ادل

1666

يک روش و استراتژی برای شناسايي ،بدست آوردن و نفوذ دانش برای کمک به رقابت در سازمان است.

بیرکت

1665

دانش پنهان را آشکار ميکند و آن را تبديل به شکل های قابل استفاده ميکند که بیشتر در دسترس و خلق مستمر آن است.

باوين و برد

2887

کست دانش و تخصص کارگران دانش ،قرار دادن آن در دسترس عده بیشتری از افراد

علوی و لیدنر

1666

فرآيند روشمند سازماني ب رای کسب ،سازماندهي و ارتباط دانش آشکار و پنهان کارکنان است تا سايرين از آن برای اثربخشي در کار خود استفاده
کنند.

بانفز

2883

مجموعه ای از دستورالعمل ها ،زيرساخت ها ،ابزارهای فني و مديريتي برای خالقیت ،به اشتراک گذاری دانش در داخل و اطراف سازمان است.

راهبردهای مدیریت دانش

ماهیت كلی مدیریت دانش

مدیریت دانش و سرمایه های فکری
داونپورت و پروساک

1660

بهره برداری و توسعه دارايي های دانش سازمان برای هدف های سازمان است.

با توجه به تعريف های مديريت دانش:
 .1مديريت دانش ،به پژوهش و کسب وکار مربوط مي شود .بر اساس ادبیات اين قلمرو ،کارورزان رشته های مختلف
نظیر روان شناسي ،جامعه شناسي ،مهندسي ،اقتصاد ،رياضیات ،کسب وکار ،مديريت ،پزشکي ،مهندسي و غیره
در باره مديريت دانش پژوهش مي کنند و هر يک با ارايه بینش های مهم در باره ابعاد مختلف مديريت دانش ،به
توسعه آن کمک مي کنند.

1- Paolo
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 .2مديريت دانش ،از مديريت فناوری اطالعات فراتر است .مداخله انسان ،يادگیری و دانش مستتر افراد برای کسب
دانش ضروری هستند .فناوری اطالعات ،برای مديريت دانش الزم است اما نبايد آن را سنگ بنايي در فرآيندهای
خلق و انتقال دانش دانست.
 .3مديريت دانش ،مفهومي گسترده است و شامل فعالیت های مختلف است که همۀ آن ها با دارايي های دانش
مرتبطند .از جمله ،اين فعالیت ها :شناسايي ،خلق ،حفظ ،توسعه ،تسهیم ،انتقال ،نوسازی ،انتشار و کاربرد دانش
است.
 .4دانش ،عمدتاً در سر افراد النه دارد و از طريق يادگیری توسعه مي يابد .مديريت دانش اثربخش درصدد است اين
دارائي انساني را به دارائي سازماني و کسب وکار تبديل کند .در اين فرآيند ،بر تعهدی که همۀ اعضای سازمان
نسبت به انتشار صحیح دانش در سازمان دارند ،به ويژه تلفیق موفق فرآيندها ،سیستم ها ،محصوالت و خدمات
تأکید دارد ،به گونه ای که دانش در سازمان نهادينه و جزء فرهنگ سازماني شود.
 .5به رغم اين که هدف های مديريت راهبردی دانش متنوع اند ،آن ها مسیر مشابه ای را دنبال مي کنند .هدف
مديريت دانش ،توسعۀ فرصت های جديد برای مديريت ،خلق ارزش برای مشتری ،کسب مزيت رقابتي يا بهبود
عملکرد در سازمان است .لذا ،مديريت دانش ،مجموعه ای از سیاست ها و خط مشي هايي است که با خلق،
اشاعه و نهادينه سازی دانش به تحقق هدف های سازمان کمک مي کند (بگونا.)2880 ،
به رغم اين باور که مديريت اثربخش دانش عنصر حیاتي برای همۀ سازمان هايي است که مزيت رقابتي راهبردی را جست
وجو مي کنند (اُموتويو )2815 ،مدلي واحد برای استقرار مديريت دانش در سازمان ها وجود ندارد .برای استقرار مديريت
دانش در سازمان ها ،مدل های مختلفي ارايه شده است .اين مدل ها که در طي زمان تکامل يافته اند ،در يک سطح
نیستند و همه حوزه های مديريت دانش را در برندارند و هر کدام به برخي از حوزه های آن مربوط مي شوند (جدول )2،و
راهي برای تغییر فعالیت های مديريت و هدايت تالش های مديريت دانش در سازمان ها را بوجود آورده اند .هدف آن ها،
قرار دادن فعالیت های اصلي مديريت دانش در راستای ايجاد يک سیستم پويا و تقويت قابلیت های اصلي سازمان است.
افزون بر اين ،مدل های مديريت دانش ،ابزار يا معیار مفیدی برای مشخص کردن بخش هايي از سازمان است که نیاز به
توجه بیشتری دارد و به شناسايي روش های مديريت دانش که برای آن ها مناسب ترند ،کمک مي کند (هاسلیندا،
.)2886
جدول ( )2مدلهای مدیریت دانش
برنامه-
ريزی

رديف

مدل مديريت
دانش

حوزههای کار

1

مدل عمومي

ايجاد ،حفظ و نگهداری ،تبديل و انتقال و بکارگیری دانش

*

2

بوسیت

روابط داده ها ،اطالعات ،دانش

*

3

نوناکا

فرآيندهای ايجاد و انتقال دانش

*

4

مدل شش بعدی

ابزار دانش ،مديريت ،مفهوم دانش ،محتوای دانش ،اندازه گیری دانش ،مديريت
تغییر

*

*

5

رن جانسون

بکارگیری مديريت دانش با توجه به پیچیدگي کار و میزان تعامالت مورد نیاز

*

*

9

ادل و گراسیون

فرآيندهای مديريت دانش :ايجاد ،شناسايي ،جمع آوری ،سازماندهي ،توزيع،
ارزيابي ،بکارگیری با زيرساخت :رهبر ،فرهنگ ،تکنولوژی و اندازه گیری

*

7

استیو هالس

جست وجوی دانش جديد ،ايجاد دانش از طريق يادگیری ،ذخیره سازی،
توزيع ،حذف دانش زائد و بکارگیری دانش

0

مک کین و زک

مديريت دانش ،عملکرد مالي و عملکرد سازمان

*

6

گلد

عوامل بازار (رقبا و مشتريان) ،فراساختارها (فرهنگ ،فناوری اطالعات و ساختار
سازماني) و ظرفیت پردازش دانش (کسب ،تبديل ،بکارگیری و نگهداری)

*

18

داونپورت و
پروساک

ابعاد اجتماعي و فني مديريت دانش ،کارکنان و مديران دانشگر ،بازارهای درون
سازماني برای عرضه دانش

11

هیسیک

خلق ،ذخیره ،نشر و بکارگیری دانش

*

12

مارک م ،مک
الروی

تولید و پیوسته کردن دانش

*

16

*

طراحي

چرخه
دانش

*

زيرساخ
ت

پیاده
سازی

*

ارزيابي

*

*
*
*

*
*
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13

بک من

شناسايي ،تسخیر ،انتخاب ،ذخیره ،پخش ،بکارگیری ،ايجاد و تجارت دانش

*

14

هفت سي

خلق ،دردام انداختن ،تسهیم ،همکاری ،صرف کردن ،مبادله و فرهنگ

*

15

بکوويتزو ويلیامز

يافتن ،بکارگیری ،يادگیری ،تسهیم ،ارزيابي ،ايجاد ،نگهداری ،حذف دانش

*

19

پايه های
ساختمان دانش

سیکل دروني (شناسايي ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،بکارگیری و نگهداری از
دانش) و سیکل بیروني (اهداف دانش و ارزيابي آن)

*

*

17

مدل فرآيندی
راهبرد دانش
(سیبت /زيمنس)

تعیین زمینههای کسب و کار و راهبردها ،شناسايي حوزههای دانش مرتبط با
کسب و کار ،شناسايي شاخص های کلیدی عملکرد ،بررسي حوزههای منتخب
دانش (از منظر چیرگي ،مدون سازی و انتشار) و صورت بندی برنامه اقدام
مديريت دانش

*

10

ای پي کیو سي

آغاز ،توسعه ،راهبرد ،طراحي و اجرای اقدامات مديريت دانش ،توسعه و
پشتیباني و نهادينه سازی مديريت دانش

*

16

چرخه مديريت
دانش تیندال

ايجاد ،سازماندهي ،توزيع و بکارگیری دانش

*

*

*
*

28

ونسلي

تولید ،رمزگذاری ،پااليش و انتقال دانش

*

21

جکسون

گردآوری ،ذخیره سازی ،ارتباطات ،ترکیب ،تلفیق و نشر دانش

*

22

راگلس

تولید ،رمزگذاری و انتقال دانش

*

23

شومرهون و
همکاران

گردآوری ،گزينش ،پردازش و گسترش دانش

*

24

کازوی

جمع آوری و ايجاد ،ذخیره سازی ،تولید و بهره برداری ،انتشار و توزيع دانش

*

25

جي لیبووتیز و
همکاران

شناسايي و اکتساب ،به اشتراک گذاشتن و ايجاد دانش

29

مدل ستون های
بنیادين مديريت
دانش

جست وجو و شناسايي دانش سازماني ،ارزشگذاری دانش سازمان و فعالیت-
های مختلف آن و تالش برای تسلط يافتن و تحت کنترل درآوردن فعالیتهای
مديريت دانش

27

مدل سازمانهای
هوشمند

فرآيندهای درک محیط ،ايجاد دانش و تصمیم گیری

20

مدل تعاملي
ظرفیت کلیدی و
فعالیت های دانش
آفريني سازمان

ظرفیت های کلیدی سازمان (حل خالقانه مساله ،اجرا و يکپارچه سازی
متدولوژی ها برای بهبود فعالیتهای داخلي ،آزمايش و تجربه و ارايه مدل برای
ايجاد ظرفیت برای آينده ،وارد کردن و جذب تکنولوژی جديد) و فعالیتهای
دانش آفريني (سیستمهای فیزيکي ،دانش و مهارت کارکنان ،سیستمهای
مديريتي ،ارزش ها و معیارها)

26

مدل مديريت
دانش سازماني

فرآيندها (ايجاد ،شناسايي ،جمع آوری ،تبديل ،سازماندهي ،بکارگیری و
تشريک ،تسهیم) و توانمندسازها (رهبری ،اندازه گیری ،فرهنگ و تکنولوژی)

38

مدل مراحل
مديريت دانش

سیکل چهار مرحله ای مديريت دمینگ برای مديريت دانش (مفهوم سازی،
تفکر ،تامل ،اقدام و بازنگری)

31

مدل انتقال دانش

آغازين ،اجرا ،بهبود و ارتقاءو يکپارچه سازی

32

مدل فرآيندهای
مديريت دانش

کسب ،شاخص گذاری ،غربال کردن ،مرتبط کردن ،توزيع و بکارگیری دانش

33

مدل سرمايههای
فکری

سرمايههای انساني ،سرمايههای سازماني و سرمايههای مرتبط با مشتری

34

مدل ارزيابي
مديريت دانش
اروپايي

استراتژی مديريت دانش ،عوامل انساني و اجتماعي ،سازمان مديريت دانش

*

35

مدل ابزارهای
ارزيابي مديريت
دانش

مزايا و منافع مديريت دانش برای کارکنان و مديران ،توسعه مديريت دانش،
شرکت در سمینارها برای کسب دانش ،چشم انداز مديريت دانش ،کمیته
راهبری مديريت دانش ،درک مشترک سازماني از مديريت دانش ،حامیان
مديريت دانش

*

39

مدل ارزيابي
شبکه دانايي

دارايي های دانش ،زيربناهای مديريت دانش ،سطوح شبکه دانش

*

37

مدل ارزيابي سريع
مديريت دانش

رهبری ،فرهنگ ،ساختارها ،فرآيندها ،دانش پنهان ،مراکز دانش ،تقويت بازار،
اندازهگیری ،زيرساخت های فناوری

*

30

مدل دانشگاه هند

ارزيابي سازمان از بعد میزان بلوغ مديريت دانش ،ابزاری برای تعیین اولويت
های هر سازمان در بهبود نظام مديريت دانش در سازمان

*

36

مدل بوداپست

مديريت دانش با هدف افزايش اثربخشي و کارايي سازمان ،بررسي دانش
موجود و خلق دانش جديد ،دانش فردی و دانش سازماني

*

48

مدل ارزيابي

رهبری و استراتژی ،فرهنگ ،ساختارها ،تقويت بازار ،اندازهگیری دانش

*

28

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
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مديريت دانش
41

ای ام اس

پیدا کردن ،سازماندهي و تسهیم دانش

42

اندرسون
کنسالتینگ

کسب ،ايجاد يا خلق ،تحلیل ،تسهیم و بکارگیری دانش

43

دی بال ونويس

کسب ،نشر و بکارگیری دانش

*

44

مارکوکت

فراگیری ،منتقل کردن و بهره برداری ،ذخیره سازی دانش

*

45

ويگ

ايجاد ،گرداوری و تبديل ،انتشار و کاربرد دانش

*

49

اسپیک و
اسپجکروت

ايجاد دانش جديد ،حفظ دانش ،توزيع دانش ،دانش ترکیبي مورد استفاده

*
*

*

47

راگلس

ايجاد ،فراگیری ،ترکیب ،تسخیر و منتقل کردن دانش

*

40

وگ من

تعیین ،توسعه ،ذخیره ،تسهیم ،بکارگیری و ارزيابي دانش

*

46

يو تي تي

هماهنگي ،تشخیص نیاز ،تسهیم ،خلق ،جمعآوری ،ذخیره سازی و آشکارسازی
دانش

*

58

لي منیجیور

مهار ،سازماندهي ،بکارگیری ،يادگیری ،ارزيابي دانش

*

51

ای پي او کیو

ايجاد ،تشخیص ،جمع آوری ،سازماندهي ،تسهیم ،سازگارنمودن و استفاده
دانش

*

52

کیپ و دالي و هن

خلق ،مهار ،چهارچوب بندی ،ذخیره و تسهیم دانش

*

53

درخت سبز

خلق ،مشخص سازی ،دسته بندی ،برقراری ارتباط با ديگران ،درک دانش

*

54

نیومن و کنارد

خلق ،ثبت و نگهداری ،انتقال و استفاده دانش

*

55

کرکمو

مهار ،خلق ،ارسال و استفاده دانش

*

59

پروموت

هدف گذاری ،مشخص سازی ،توسعه ،نشر ،استفاده ،ذخیره سازی و ارزيابي
دانش

*

57

هولساپر و جاشي

کسب ،انتخاب ،دروني کردن ،استفاده ،تولید و ظاهر سازی دانش

*

50

پاولووسکي

شناسايي ،کسب ،اشاعه ،استقرار و انتقال دانش

*

*

*

56

پروست و راب و
رومهارت

تعیین هدف های دانش ،شناسايي ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،نگهداری ،استفاده و
ارزيابي دانش

*

*

98

مدل سو و اتال

استراتژی و عملکرد مديريت دانش ،فرآيندهای دانش ،منابع دانش ،نیروی
انساني و وظايف ،محرک های مديريت دانش

*

*

*

91

مدل معماری در
مديريت دانش

توجه و هماهنگي استراتژیهای کالن سازمان ،فرهنگ سازماني ،فرآيندهای
مديريت دانش ،اطالعات و ارتباطات

*

*

*

92

تي وانا

همسوسازی مديريت دانش و استراتژی کسب و کار ،طراحي زير ساخت
مديريت دانش ،ممیزی دانش تشکیل تیم مديريت دانش ،ايجاد طرح مديريت
دانش ،توسعه سیستم مديريت دانش ،آماده سازی و استفاده از نتايج
متدولوژی ،مديريت تغییر ،فرهنگ و پاداش ،ارزيابي عملکرد ،اندازهگیری ROI
و بهبود سیستم

*

مديريت دانش ،فرآيندهای دانش و فرآيندهای کسب وکار

*

93

فايرسون و الروی

*

*

*

*

*

*

*

*

(بگونا2112 ،1؛ كالکارنی 2و همکاران2102 ،؛ هاسلیندا2112 ،3؛ افرازه)0821 ،

يکي از مدل های مديريت دانش که بر اساس پژوهش در حوزه مديريت دانش و سرمايه فکری طرح شد ،مدل جايزه
جهاني سازمان دانشي برتر (میک) 4است که از همکاری موسسات تلئوس و شبکه جهاني دانش در  1660خلق شده و
پیاپي به روز مي شود .اين جايزه ،به دنبال شناسايي سازمان هايي است که برای ذينفعان خود ،با تبديل دانش و سرمايه
های فکری به محصوالت و خدمات ،ارزش آفريني مي کند همچنین ،در ارايه راه کارهای اثربخش ،نسبت به سازمان های
ديگر برتری دارند .هدف اين مدل ،توجه به نظرات پژوهشگران و خبرگان حوزه های مديريت دانش ،نوآوری و سرمايه
فکری و برنامه ريزی برای پیاده سازی مديريت دانش ،تقدير از سازمان های متعهد به پیاده سازی مديريت دانش و معرفي
آن دسته از سازمان هايي است که به تجربیات برجسته ای در حوزه مديريت دانش ،نوآوری و سرمايه فکری دست يافته اند
1- Bogona
2- Kalkarni
3- Haslinda
)4- Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE
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و ايجاد بستری برای اشتراک گذاری تجربیات سازمان های پیشرو در سطح بین المللي در حوزه مديريت دانش است .مدل
میک ،دارای  158شاخص ارزيابي سازمان ها در حوزه مديريت دانش ،نوآوری و سرمايه فکری است که در قالب هشت
محور اصلي دسته بندی شده اند (سايت مديريت دانش دانشگاه شريف ،تاريخ مشاهده.)1369 ،
 .1محور خلق و حفظ فرهنگ سازماني دانش محور :چگونه جايگاه دانش در تدوين چشمانداز ،رسالت و ارزشهای
سازماني ،راهبردها و مديريت سرمايه انساني سازمان منعکس ميشود .همچنین در اين محور ،نحوۀ طراحي
فرآيندها ،ساختار ،روابط و رفتار سازماني با رويکرد دانشمحور بررسي ميشود.
 .2محور توسعه توانمندیهای دانش کاران سازمان از طريق راهبری مديريت ارشد :چه راهکارهايي برای حمايت
مادی و معنوی از راهبردهای دانش محور سازماني طراحي شده است ،راه کارهای ارتقای وضعیت اکتساب،
تسهیم و بهکارگیری دانش ،روشها و ابزارهای آموزش و تشويق راهبران دانشي سازمان چیست و چگونه
مسئولیتهای مشخص همراه با مشارکت خبرگان سازماني ،جهت هدايت راهبردهای دانش محور سازمان انجام
ميشود.
 .3محور ارتقای توانمندی سازماني در راستای توسعه و ارائه خدمات ،محصوالت و راه کارهای دانش محور :چگونه
نوآوری و خلق دانش در دستیابي به هدفهای سازماني تعريف ميشود .روشها و ابزارهای آموزش کارکنان و
تشويق آنها به خلق ايده و نوآوری ،بهکارگیری شیوههای نظاممند و ابزارهای مناسب نوآوری ،تحقیق و توسعه با
کمک کارکنان ،مشتريان و تأمینکنندگان و استفاده از ايده آنها در خلق ارزش افزوده سازمان کدماند.
 .4محور مديريت و بهینهسازی ارزش سرمايههای فکری سازمان :شناسايي ،توسعه ،ابقا و ارتقای موقعیت
سرمايههای فکری سازمان ،سازماندهي واحدهای مسئول مديريت سرمايه فکری و ثبت آنها در مراجع معتبر و
خلق ارزش از سرمايههای فکری سازمان ازجمله اقدامات اين محور است .اين محور به دنبال هدايت و ارزيابي
سازمانها در جهت استفاده مؤثر از تجربیات ،نوآوریها و سرمايههای فکری سازمان در عمل است و عاملي برای
بهروزرساني رويهها و رفتار سازماني با استفاده از شاخصهای مدل میک است.
 .5محور خلق و حفظ سازمان يادگیرنده :اين محور ،شیوههای برنامهريزی نظاممند يادگیری فردی و سازماني با
استفاده از منابع دانش درون و بیرون سازمان همچنین ،ابزارهای نوين يادگیری سازماني ،شناسايي ،حفاظت و
ارزشآفريني مضاعف از تجربیات و نوآوریهای سازماني را در بردارد.
 .9محور خلق و حفظ محیطي تعاملي برای تسهیم دانش :در اين محور ،شیوه طراحي راهبردهای تسهیم دانش در
سازمان ،روشهای مدلسازی دانش ،شناسايي خألهای دانش سازماني ،ابزارهای استخراج و تسهیم دانش فردی
و گروهي ،استخراج ،ارزيابي ،ساختاردهي ،تسهیم ،انتقال و ارزيابي میزان استفاده از دانش اعضای سازمان
بهمنظور خلق ارزش با استفاده از ابزارهای فرهنگي ،ساختاری و فناوری موجود در سازمان بررسي ميشود.
 .7محور مديريت دانش مشتريان بهمنظور خلق ارزش و سرمايه فکری سازماني :اين محور در جستوجوی خلق
ابزارها و شیوههای تعامل اثربخش بر پايه دانش با مشتريان سازمان بهمنظور استخراج دانش آنها در ارتباط با
محصول يا خدمات ارائه شده از سوی سازمان ،شناسايي خصوصیات مشتريان و ارائه دانش به مشتريان با هدف
اثرگذاری بر الگوهای رفتاری خريداران است.
 .0محور مديريت دانش سازماني بهمنظور خلق ارزش برای سهامداران يا ذینفعان سازمان و جامعه :شیوههای کیفي
و کمي محاسبه ارزش افزوده حاصل از سرمايهگذاریها در حوزه مديريت دانش ،نوآوری و سرمايه فکری و
شناسايي ارزشهای مادی و معنوی بهدستآمده برای ذینفعان سازمان و جامعه در اين محور انجام ميشود
(سايت مديريت دانش دانشگاه شريف ،تاريخ مشاهده.)1369 ،
اندازهگیری داراييهای دانش بر اساس مدل میک هر ساله در سطح جهاني ،منطقهای و ملي برگزار ميشود که مرجعي
برای معرفي سازمانهای دانشي برتر در سراسر جهان به شمار ميرود .هر ساله هیئتي متشکل از مديران ارشد  588شرکت
برتر دنیا ،برندگان جايزه جهاني سازمان دانشي برتر را انتخاب ميکنند که مجريان پیشرو در پیادهسازی مديريت دانش و
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خبرگان حوزه سرمايه فکری هستند .حضور مستمر و فعال سازمانهای بزرگ جهان نظیر گوگل ،مايکروسافت ،ای بي ام،
زيمنس ،تويوتا ،جنرال الکتريک و غیره در اين ارزيابي ،جايزه جهاني میک را به معتبرترين جايزه بینالمللي در حوزه
مديريت دانش ،نوآوری و سرمايههای فکری تبديل کرده است .در ايران نیز ،از سال  )2811(1368دانشگاه صنعتي شريف
با همکاری شرکت تلئوس برای اولین ،مطالعات ارزيابي مديريت دانش در سازمانها را بر اساس مدل میک آغاز کردهاند
(سايت مديريت دانش دانشگاه شريف ،تاريخ مشاهده .)1369 ،با وجود اين که پیاده کردن سیستم مديريت دانش در
سازمان ،ارزشگذاری در سرمايه فکری است (نوناکا ،فن کرو و وواپل ،)2889 ،همان گونه که کینتو و همکاران ()2814
ميگويند :مطالعات روشمند معدودی در باره تعامل داراييهای سرمايه فکری سازمان و سازوکارهای مديريت دانش انجام
شده است .جدول  3پژوهشهای انجام شده در زمینه استقرار مديريت دانش در سازمانهای مختلف را نشان ميدهد.
جدول ( )8پیشینه پژوهش در زمینه استقرار مدیریت دانش
پژوهشگر (ان)
حیدر نجفي و محمد
اقدسي و بابک
تیمورپور

جبارزاده و فرشته
سپهری

مونا جامیپور و محمد
حسین شرکت

کنجکاو منفرد و
اردکاني

هوشمند و میر افضل
سیادت و میرزايي

اردکاني و کنجکاو
منفرد

سال

يافتههای پژوهش

عنوان

1369

تدوين نقشه دانش برای
پژوهشهای مديريت دانش با
استفاده از روش تحلیل شبکهای

1365

توسعۀ مدل علّي عوامل انساني و
فرهنگ سازماني تأثیرگذار بر بلوغ
مديريت دانش سازماني بر اساس
رويکرد فراترکیب

به کمک روش پـژوهش کیفـي فراترکیب ،ابعاد و مؤلفههای مرتبط با
رشد مديريت دانش و روابط بین آنها شناساييشده و بـا مشورت و
توافق تمام خبرگان ،به تأيید رسید .نتايج به دست آمده شامل  93کد
شده است کـه در نُه بعد و دو مقوله طبقهبندی شدند .درنهايت به
کمک اين نتايج و روابط بـین آنهـا ،مـدل علّـي عوامل انساني و
فرهنگ سازماني تأثیرگذار بر بلـوغ مـديريت دانـش ارائهشده اسـت

چالش پیادهسازی موفق
دستگاههای مديريت دانش :بررسي
عوامل مؤثر بر پذيرش مديريت
دانش در سازمانهای ايراني با
رويکردی آمیخته

منظور تبیین مدلي جامع ،با بهرهمندی از روش آمیخته عوامل مؤثر
بر پذيرش ابتکارهای دانشي استخراج شد و بهمنظور غنا بخشي بـه
عوامـل استخراجشده ،پس از مرور نظاممند ادبیات و شناسايي عوامـل
بـومي ،از فراينـد کدگـذاری بـاز نظريۀ داده بنیاد بر اساس سازمان
وضعیتهای داخلـي ،اسـتفاده شـد .بهمنظور ارزيـابي مـدل
توسعهيافته در مرحله قبل ،از خبرگان حوزه مديريت دانش نظرسنجي
به عمل آمد و با اسـتفاده از مدل معادالت ساختاری به تحلیل
دادههای گردآوریشده اقدام شد .در نهايت ،عوامل فـردی ،سازماني،
رقابتي و فناوری  /اطالعاتي ،به مثابۀ متغیرهای برونزای مدل پذيرش
فناوری به تأيید رسیدند.

تحلیلي بر وضعیت ابعاد مديريت
دانش در نهادهای آموزش عالي و
بررسي رابطه آن با نوآوری

بین همه ابعاد زيرساختي (فناوری ،ساختار و فرهنگ) و فرآيندی
مديريت دانش (خلق دانش ،تسخیر دانش ،ذخیره دانش و غیره) و
نوآوری (فني و اجرايي) رابطه معنيداری وجود دارد .بین اين ابعاد،
فرهنگ و فناوری بیشترين تأثیر را بر توسعه نوآوری دارند .اين در
حالي است که وضعیت ابعاد مذکور در دانشگاه مورد مطالعه نامطلوب
است.

1363

ارزيابي مديريت دانش سازمان
دانشبنیان

عوامل مؤثر بر توسعه فرآيند مديريت دانش :فرهنگ ،منابع انساني و
آموزش

1363

ارزيابي مديرت دانش از نظر
کارکنان بانکهای دولتي

مؤلفههای مديريت دانش (کسب ،کاربرد ،خلق ،اشتراک ،ارزيابي،
تثبیت و استفاده بهینه از دانش) در بانکهای مورد مطالعه در سطح
پايینتر از متوسط و متوسط قرار دارد.

1368

عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار
مديريت دانش در مؤسسات آموزش

عوامل مؤثر بر مديريت دانش :فرهنگ ،فنآوری ،انگیزه ،توانايي،
هماهنگي و شناخت هستند و فرهنگ و فنآوری و انگیزه رتبه اول تا

1364

1363
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سوم و عوامل شناخت ،توانايي و هماهنگي در رتبههای بعدی قرار
دارند.

عالي

هدی

2817

مدل جديد برای تلفیق مراحل
تصمیمگیری و بنیان دانش برای
بهبود رضايت مشتری

در اين پژوهش برای افزايش رضايت مشتری ،مراحل تصمیمگیری را
با بنیان دانش شرکت تلفیق کردند.

فامبد و اونیانکا

2817

مديريت دانش برای توسعه :تفکر
دو باره در باره روندهای پژوهش
مديريت دانش در افريقای جنوبي

با توجه به اهمیت مديريت دانش به عنوان راهبردی توسعهای برای
سازمانها و ملل ،ضروری است مؤسسات علمي و دانشگاهي
پژوهشهايي برای کاربرد و تلفیق اثربخش مديريت دانش اجرا کنند.

هوانگ و همکاران

2812

عوامل ضروری مديريت دانش برای
داشتن زندگي تجاری مطمئن

محیط و ويژگيهای سازمان ،ويژگيهای فردی کارکنان و
سیاستهای سازماني به طور معنيداری بر اجرا مديريت دانش تأثیر
ميگذارند.

بوتاريو و همکاران

2812

ارزيابي وضعیت مديريت دانش در
دانشگاهها

مديريت دانش بايد پايههای دانشي را تشويق و شرايطي را برای رشد
و آموزش مهارت و تواناييهای سطوح باالتر را خلق کند .رشد دانش
سازماني جديد از طريق ذخیرهسازی تجربیات و برقراری مهارتهای
ارتباطي برای سهیم سازی دانش

هوانگ و همکاران

2811

عوامل اصلي مديريت دانش در
صنعت

عوامل اصلي تأثیرگذار بر صنعت :حمايت  ،ITويژگي سازماني و فردی
کارکنان ،عوامل فرهنگي ،صنعتي و محیطي ترويج مديريت دانش

سرنکو و همکاران

2818

تحلیل علمسنجي مديريت دانش و
سرمايه فکری

رابطه سرمايهگذاری در سرمايه فکری يا مديريت دانش و تولید
ناخالص داخلي را در مقاالت چاپ شده (از سال  1664تا )2880
بررسي کردند .اين پژوهشها را  4239پژوهشگر (به شکل مستقل يا
مشترک) ،در  1458موسسه (از اين تعداد موسسه 455 ،مورد
مؤسسات آموزش عالي بودند) و در  73کشور انجام دادهاند .آنها
نتیجه گرفتند :يافتههای پژوهشها رابطه قوی بین سرمايهگذاری و
رفاه مالي در سه سطح فردی ،سازماني و ملي را نشان ميدهند؛ اما
بسیار سخت و توأم با ترديد ميتوان به صراحت از روابط علّي بین اين
متغیرها بحث کرد.

لي و همکاران

2883

استقرار مديريت دانش در سازمان-
های دولتي

سهیم سازی دانش در سازمانهای دولتي ،يک چالش منحصر به فرد
و بسیار مهم است و سازمانهای دولتي سلسله مراتبي و بوروکراتیک
هستند که سهیم سازی دانش را دشوار ميسازند .به نظر ميرسد
اغلب افراد تمايل ندارند دانش خود را با ديگران سهیم سازی کنند.
آنها دانش را در ذهن خود نگه ميدارند تا با قدرتي که از آن به
دست ميآورند ،ارتقای يابند.

در اين پژوهش واحد آموزش سازمانهای صنعتي بر اساس مدل میک مطالعه شدهاند .در حال حاضر تغییرات دانش و
فناوری ،عامل دگرگوني سازمانها شده است .اين موضوع ،تغییر در مهارتها و دانش کارکنان سازمان را الزامي کرده است.
رسیدن به هدفهای سازمان به توانايي کارکنان وابسته است که با آموزشهای مستمر ،با واقعیتهای تغییر يافته ،شرايط
زماني و مکاني سازمان منطبق باشند .آموزش و توسعه سرمايه انساني افزون بر خلق دانش و مهارت ويژه در کارکنان ،به
اعضا برای کنار آمدن با فشارهای محیطي کمک ميکند .فرآيند آموزش ،همزمان برای ارزيابي و ارتقا عملکرد کارکنان به
کار ميرود .يکپارچگي نظام آموزش با ديگر نظامهای سازمان ،کارآيي و اثربخشي سازمانها را افزايش ميدهد .وظايف
واحد آموزش ،ارائه اطالعات و دانش به کارکنان و پرورش استعدادهای فکری ،جسمي و روحي آنها ،ايجاد مهارتهای
شغلي و فني و رفتارهای مطلوب و مناسب در کارکنان و ايجاد ارتباط و هماهنگي الزم بین واحدهای مختلف است (سايت
وزارت نفت ،تاريخ مشاهده.)1369 ،
بر اساس اين مباني نظری و تجربي ،پرسشهای اين پژوهش عبارتاند از:
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 .1وضعیت مديريت دانش در واحد آموزش سازمانهای صنعتـي بر اساس مـدل میگ چـگونه است؟
 .2واحد آموزش سازمانهای صنعتـي برای پیادهسازی مـديريت دانـش با چه چـالشهايي مواجهاند؟
روش تحقیق
اين پژوهش به روش آمیخته از نوع تشريحي ،ابتدا پژوهش کمي و سپس کیفي ،انجام شد .واحد آموزش سازمانهای
صنعتي دريايي شرکت نفت که شامل نفت دريايي (فالت قاره) ،پااليش و پخش ،پتروشیمي و نفت و گاز پارس در اين
پژوهش شرکت داشتند .در بخش اول يا کمي پژوهش ،با توجه به حجم جامعه ( 48نفر) از روش سرشماری (جدول )4 ،و
در بخش دوم يا کیفي پژوهش ،از نمونهگیری هدفمند استفاده شد که در طي آن با  7نفر از خبرگان آگاه مصاحبه انجام
شد .خبرگان آگاه رئیس واحدهای آموزش بودند که با مديريت دانش آشنايي داشتند .ابزار جمعآوری دادهها ،در بخش اول
پژوهش ،پرسشنامه بود که بر اساس مدل میک ساخته شد .اين پرسشنامه دارای هشت مؤلفه با  54گويه و بر پايه مقیاس
لیکرت طراحي شد .در بخش دوم پژوهش ،با توجه به نتايج ارزيابي وضعیت مديريت دانش در بخش اول ،از مصاحبه نیمه
ساختار يافته استفاده شد .دادههای بخش اول پژوهش ،با روش وزن دهي برای هر يک از گزينهها تحلیل شد؛ به عبارت
ديگر ،مقیاس انتخابي از مطلوبترين وضعیت تا نامطلوبترين وضعیت رتبهبندی شدند.
تعداد پاسخگويان÷ فراواني مربوط به گزينه × امتیاز هر گزينه = امتیاز هر پرسش
سپس بر اساس امتیازها ،وضعیت هر يک از آنها در سه سطح مشخص شد .کمترين امتیاز  1و بیشترين امتیاز  5بود و
برای استنباط آماری از آزمون پارامتری  tتک گروهي برای توصیف وضع موجود استفاده شد .مصاحبهها نیز ،به روش
موضوعي تحلیل شدند.
جدول ( )4ویژگیهای جمعیت شناختی
دامنه تغییرات

متغیر
سن
تحصیالت
سابقه خدمت

26 - 28

46-48

36-38

56-58

 98به باال

4

17

6

6

1

ديپلم

فوقديپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

1

2

16

19

2

زير  5سال

 5تا  18سال

 11تا  15سال

 19تا  28سال

 21تا  38سال

8

08

5

7

02

یافتههای تحقیق
در ارتباط با پرسش اول ،وضعیت مديريت دانش در واحد آموزش سازمانهای صنعتـي بر اساس مـدل میـک چـگونه
است؟ يافتههای پژوهش نشان ميدهد مديريت دانش در واحد آموزش سازمانهای صنعتي مورد مطالعه در وضعیت
مطلوبي قرار ندارد t .محاسبه شده محورهای توسعه توانمندیهای دانش کاران سازمان از طريق راهبری مديريت ارشد و
خلق و حفظ سازمان يادگیرنده در حد متوسط ارزيابي شدند ،اما  tمحاسبه شده محورهای خلق و حفظ فرهنگ سازماني
دانش محور ،ارتقای توانمندی سازماني در راستای توسعه و ارائه خدمات ،محصوالت و راه کارهای دانش محور ،مديريت و
بهینهسازی ارزش سرمايههای فکری سازمان ،خلق و حفظ محیطي تعاملي برای تسهیم دانش ،مديريت دانش مشتريان
بهمنظور خلق ارزش و سرمايه فکری سازماني و مديريت دانش سازماني بهمنظور خلق ارزش برای سهامداران يا ذینفعان
سازمان و جامعه در حد پايینتر از متوسط ارزيابي شدند .از نظر افراد شرکت کننده ،بیشتر مؤلفههای مدل میک در
واحدهای مورد مطالعه در وضعیت نامطلوب قرار دارند (جدول  9 ،5و .)7
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جدول ( )5ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در واحد آموزش سازمان صنعتی
محورهای مدل میک

امتیاز محاسبه شده

ردیف

سطوح ارزیابی
نامطلوب

0

در زمینه ايجاد و حفظ فرهنگ دانش محور سازماني



2

توسعه توانمندیهای دانش کاران سازمان از طريق راهبری مديريت ارشد



8

ارتقاء توانمندی سازمان در راستای توسعه و ارائه خدمات/محصوالت/راهکارهای دانشمحور





4

توانمندی مديريت و بیشینهسازی ارزش سرمايه¬های فکری سازمان





5

ايجاد و حفظ محیطي تعاملي برای سهیم سازی دانش





1

ايجاد و حفظ يک سازمان يادگیرنده



7

توانمندی مديريت دانش مشتريان بهمنظور خلق ارزش و سرمايه فکری سازماني





2

مديريت دانش سازماني بهمنظور خلق ارزش برای سهامداران/ذینفعان سازمان و جامعه





متوسط






جدول ( )1شاخص های آمار توصیفی برای بررسی وضعیت مدیریت دانش در واحد آموزش سازمان صنعتی
محورهای مدل میک

رديف

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

























1

ايجاد و حفظ فرهنگ دانش محور سازماني

2

توسعه توانمندیهای دانش کاران سازمان از طريق راهبری مديريت ارشد



3

ارتقاء توانمندی سازمان در راستای توسعه و ارائه خدمات/محصوالت/راهکارهای دانش
محور



4

توانمندی مديريت و بیشینهسازی ارزش سرمايههای فکری سازمان





5

ايجاد و حفظ محیطي تعاملي برای سهیم سازی دانش

40

.54132

.08559

.3893

9

ايجاد و حفظ يک سازمان يادگیرنده

40

2.8194

.72520

.11466

7

توانمندی مديريت دانش مشتريان بهمنظور خلق ارزش و سرمايه فکری سازماني

40

2.4357

.63637

.10062

0

مديريت دانش سازماني بهمنظور خلق ارزش برای سهامداران/ذینفعان سازمان و جامعه

40

2.3929

.86791

.13723

جدول ( )7آزمون  tتک نمونه  ،مقایسه میانگین نمونه با میانگین نظری وضعیت مدیریت دانش در واحد آموزش سازمان صنعتی
میانگین نظری = 3

محورهای مدل میک
رديف

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری
(دودامنه)

تفاوت از
میانگین

فاصله اعتماد  %65از
میانگین
کمینه

بیشینه























































1

ايجاد و حفظ فرهنگ دانش محور سازماني

2

توسعه توانمندیهای دانش کاران سازمان از طريق راهبری مديريت ارشد

3

ارتقاء توانمن دی سازمان در راستای توسعه و ارائه خدمات/محصوالت/راهکارهای
دانش محور



4

توانمندی مديريت و بیشینهسازی ارزش سرمايههای فکری سازمان





5

ايجاد و حفظ محیطي تعاملي برای سهیم سازی دانش







9

ايجاد و حفظ يک سازمان يادگیرنده









7

توانمندی مديريت دانش مشتريان بهمنظور خلق ارزش و سرمايه فکری سازماني











0

مديريت دانش سازماني بهمنظور خلق ارزش برای سهامداران/ذینفعان سازمان و
جامعه











اين يافتهها دلیل موفق نشدن سازمانهای ما را در پیادهسازی مـديريت دانـش نشان ميدهد .بهرغم اين که دورههای
ارزيابي سازمانها بر اساس مدل میک از سال  )2811( 1368تاکنون در کشور برگزار ميشود و شرکتها و سازمانهای
مختلف از سراسر کشور در اين ارزيابي شرکت ميکنند ،اما هر ساله تعداد بسیار معدودی از آنها موفق ميشوند به مرحله
ارزيابي آسیايي راه يابند (سايت مديريت دانش دانشگاه شريف.)1369 ،
در ارتباط با پرسش دوم ،سازمانهای صنعتـي برای پیادهسازی مـديريت دانـش با چه چـالشهايي مواجهاند؟ تحلیل
مصاحبهها نشان ميدهد سازمانهای صنعتـي برای پیادهسازی مـديريت دانـش دارای مسائل جدی ازجمله :استفاده
29
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نامطلوب از فناوری اطالعات ،فرهنگ سازماني نامناسب ،پايین بودن سطح انگیزش کارکنان ،ساختار سازماني ناکارآمد،
حمايت نکردن مديران و برگزاری دورههای آموزش نامرتبط برای کارکنان هستند که استقرار اثربخش مديريت دانش در
سازمانهای مورد مطالعه را با چالش جدی مواجه کرده است .جدول 0 ،نمونهای از مصاحبهها را گزارش مي هد
.
جدول ( )2چالشهای موجود در زمینه استقرار مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی
تمها

مصاحبه

مصاحبهشونده

فناوری
اطالعات

هزينههای فراواني از محل طرحها و بودجه شرکت و مراکز اسناد فني و پايگاههای اطالعاتي زيادی در بخشهای مختلف شرکت در حال فعالیت
هستند که تأثیر مثبتي بر ارتقاء سطح دانش و اثربخشي فعالیتها ندار د .لذا چنانچه فقط چند درصد از بودجه تخصیص يافته به اين فعالیتها ،به
خريد نرمافزار جامع اختصاص داده ميشد و از آن به صورت يکپارچه استفاده ميشد ،ضمن صرفهجويي زياد ،کلیه اطالعات جزء دارائيهای سازمان
محسوب ميگرديد».

کد 1

فرهنگ

کار تیمي ،هماهنگي  ،اعتماد میان کارمندان برای اشتراک دانش در سازمان از عواملي است که باعث موفقیت مديريت دانش ميشود و اين عوامل به
فرهنگ دانشمحور در سازمان مربوط ميشود که در سازمان ما کمتر ديده ميشود».

کد 4

عوامل
انگیزشي

بخش عمده کادر تخصصي ،عالقهای به انتقال اطالعات و دانش خود به ديگران ندارند و معموالً سعي ميکنند از اين اطالعات بهعنوان اهرم قدرت
استفاده کنند .ضمناً داشتن اطالعات تخصصي ميتواند عامل بقاء و مقبولیت اينگونه نیروها گردد».

کد 7

ساختار
سازمان

بخش عمدهای از دانش سازمان مثالً مدارک طراحي ،ممکن است در يک پروژه وجود داشته باشد .در حالي که فقط بخشي از نیروها به آن دسترسي
دارند و اينگونه اطالعات به صورت جزيره ای در سطح سازمان پخش شده است و پس از اتمام پروژه نیز اطالعات مزبور به بايگاني منتقل ميگردد.
در حالي که ممکن است همین اطالعات در بخش ديگری مورد نیاز باشد».

کد 2

پشتیباني
مديران

مديريت ارشد بايد به ارزش دانش واقف باشد و از تیمهای دانش حمايت کند ،درخواستهای مکرری برای اجرای برخي از برنامههای واحد مديريت
دانش در سازمان شده که تاکنون جوابي دريافت نشده است».

کد 3

آموزش
کارکنان

بیشتر افراد در سازمان با مفاهیم و رويههای مديريت دانش آشنايي ندارند و اين باعث عدم موفقیت برنامههای واحد آموزش ميباشد».

کد 5

پژوهشهای متعدد (جدول  )3مسائلي که اين خبرگان آگاه ،به عنوان موانع موجود در استقرار مديريت دانش بیان کردند
را نشان ميدهد.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف ارزيابي مديريت دانش در واحد آموزش سازمانهای صنعتي انجام شد که به دلیل نداشتن يک سیستم
صحیح برای ثبت تجربیات و خلق دانش جديد در سازمان به عبارت ديگر ،مديريت دانش ،دو باره کاری و اتالف سرمايه در
اين سازمانها بسیار باال است .بر اساس يافتههای اين پژوهش ،اين سازمانها ،از بیشتر محورهای استقرار مديريت دانش بر
اساس مدل میگ فاصله جدی دارند .با توجه به تجربههای جهاني که خلق و اداره دانش را راهبردی ارزشآفرين شناسايي
کردهاند ،ضروری است برای کاربرد دانش در فعالیتها و فرآيندها ،يک سیستم مديريت دانش کارآمد و پويا در سازمانهای
کشور مستقر شود .ما معتقديم راه خروج از اين بنبست ،طراحي مدلي بر پايه واقعیتهای سازماني کشور است .لذا ،بر
اساس مباني نظری و پیشینه پژوهش ،مصاحبهها و تجربه زيسته خود ،مدل مفهومي برای پیادهسازی مديريت دانش در
سازمان طراحي کرده که اين مدل را بر اساس سر واژه مؤلفههای آن« ،مدل  18ف استقرار مديريت دانش» نامیدهايم.
 فرهنگ دوستدار دانش :مديريت دانش پیوندی ناگسستني بافرهنگ سازمان دارد .فرهنگ سازماني که دانش رامهم بداند و کارکنان را به کسب و نشر دانش تشويق کند .مديريت دانش فرصتي برای مديران سازمانها فراهم
ميکند تا به توانند فرهنگ سازماني دانشدوست را خلق کنند و در اين راستا سیاستهای مناسبي را اتخاذ
کنند .فرهنگ دوستدار دانش ،پرورش و اشاعه مجموعهای از پیشفرضها مشتـرک میان اعضای سازمان
(کارکنان و مديران) برای استقبال و حمايت از فرايندهای مديريت دانش است و به عنوان رفتارها و شیوه
عملکرد کلي سازمان در رابطه با دانش تعـريـف مـيشـود.
 فرآيندهای دانش محور :استقرار فرآيندهای اصلي مديريت دانش :خلق ،کشف ،کسب ،تائید ،طبقهبندی ،انتشار،ارزيابي و نگهداری دانش در همه بخشهای سازمان.
27
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 فنآوری دانش بنیان :فنآوری اطالعات ارتباطات بخش جدايي ناپذير مديريت دانش است که به انتشار دانش بهشکل عمودی و افقي همچنین ،درون و بیرون سازمان کمک ميکند .فنآوری اطالعات ،يکپارچهسازی
جريانهای دانش را ممکن ميسـازد و مـوانـع ارتباطـي بین بخـشهای گـوناگـون را حــذف مـيکـند.
 فضايل اخالقي :اخالق حرفهای در سازمان ،مجموعهای از اصول و موازيني است که رفتار افراد و گروهها را تعیینميکند ،به عبارت ديگر ،اخالق کاری ،سبک چگونه زيستن و چگونه رفتار کردن فـردی و سـازمانـي يک
متخصص در يک قلمرو علمي را تبییـن مـيکـند.
 فقرزدايي از دانايي :دانش ،ثروت آفريني و ارزش آفريني را توأمان به همراه دارد .آينده افراد و سودآوریسازمانها درگرو انجام دادن فعالیتها بر پايه دانش است.
 فراورش اطالعات علمي :افزون بر فنآوری دانش بنیان و مهمتر از آن ،ضرورت پردازش اطالعات توسط کاربرانمختلف و به روز آوری آنها است که بیشتر معطوف به انديشه خالق ،خبرگي متخصصان و انديشمنداني است که
بازيابي ،پردازش و فراورش دادهها را برای هدفهای مختلف مديريت ،نـظارت ،سازماندهي و کنتـرل کنند.
 فرصت برابر :در ادبیات روانشناسي ،تأکید بر خلق موقعیتهايي است که افراد در برابر نقشهای يکسان ،ازمزايای سازماني برابر برخوردار باشند .در شرايط برابر نظیر شرايط عادالنه و توام با انصاف در آموزش يا انتخاب
شغل ،افراد قدرت دانش خود را بالفعل ميکنند .لذا ،خلق فرصت ،عاملي انگیزشي است تا پايه رشد و توسعه فرد
را فراهم کند و به توزيع دانش در شبکه اجتماعي سازمان کمک کند و سرعت خالقیت و نوآوری را تسريع
بخشد.
 فساد زدايي از دانش :مالکیت معنوی و فکری ،حقوقي است که به صاحبان دانش ،حق بهرهوری از فعالیتهایابتکاری داده ميشود و ازآنجاييکه ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ،نبايد مورد تعرض کسي قرار گیرد .با
توجه به اينکه اين نوع مالکیت ناشي از فعالیتهای ذهني است و شامل نوآوریهای جديد است ،ضروری است
دانش آفرينان ابتدا دانش خود را ثبت کنند و سپس اين دانش را به اشتراک گذارند.
 فرضیهسازی :برای حل مسائل سازماني و خلق دانش ،فرضیهسازی ضروری است .برای حل مسائل سازماني ابتدا،فرضیههايي خلق ميشود .سپس ،اعضا آنها را آزمايش و بررسي ميکنند؛ به عبارت ديگر ،فرضیهسازی ،پل بین
مديريت دانش و پژوهش است.
 فلسفه يابي :برای مديريت دانش ،عشق ورزيدن به دانايي ،تفکر و فرزانگي ضروری است .در اين جا فلسفه ،بهمعنای تفکر است ،تفکر درباره اساسيترين موضوعاتي که سازمان با آن مواجه است ،فلسفیدن ،زماني پديدار
ميشود که پرسشهايي طرح شود و پیاپي در جست و جوی دانش بود.
هر مؤلفه اين مدل مفهومي به هم وابستهاند (شکل )1 ،و با توجه به شکاف دانشي بین سطح سازمانهای ما با سطح
جهاني ،کاربرد مدل « 18ف» مديريت دانش در سازمان ميتواند اين شکاف را پُر کند .البته ،برای استقرار موفق «مدل 18
ف استقرار مديريت دانش» در سازمان ضروری است آزمون معادالت ساختاری مدل يا تحلیل عاملي اکتشافي انجام شود.
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فضایل اخالقی

فقرزدایی از دانایی

فرهنگ آفرینی

فسادزدایی از داتش

فرآیندها

فرصت آفرینی

فرآروش داده ها

برابر

فرضیه سازی

فنآوری
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