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چکیده
امروزه بشر بر این امر اعتراف دارد که دانش جزء جدایی ناپذیر زندگی در تمامی ارکان
است .خلق ،انتقال و بهکارگیری دانش باعث خالقیت در کارکنان میشود و نوآوری و عملکرد را
بهبود میبخشد .در پژوهش حاضر ،به تحلیل مدل ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر
بهبود عملکرد کارکنان شرکت ساخت تجهیزات سپاهان با استفاده از دیدگاه مدل چان و چائو
پرداخته شده است .این پژوهش کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -همبستگی است .در این
راستا ،برای گردآوری اطالعات و آزمون فرضیهها ،از پرسشنامهای حاوی  61سوال استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری شرکت ساخت تجهیزات سپاهان با تعداد
160نفر در سال  1393-1394بوده و نمونه آماری بر طبق رابطه کوکران  114نفر تعیین گردید.
نتایج نشان میدهد که تأثیر مدل ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر بهبود عملکرد
کارکنان معنادار است .از میان متغیرها ،متغیرهای تبدیل ،تکنولوژی ،و کاربرد ،بیشترین وزن را
در تشکیل مدیریت دانش بر عهده دارند .همچنین نتایج نشان داد که ویژگیهای مدیریت دانش
به میزان  29درصد از تغییرات عملکرد کارکنان را تبیین میکند .بنابراین ،شرکت ساخت
تجهیزات سپاهان ،با برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت آگاهی بیشتر کارکنان و مدیران با
مدیریت دانش و روزآمد سازی مهارتهای تخصصی در ارتباط با تکنولوژی میتوانند به بقا و
رشد خود در عرصه رقابتی کمک کنند.
واژههای کلیدی:مدیریت دانش ،عملکرد کارکنان ،مدل چان و چائو
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،واحدنجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
Zahra_alizadeh_2323@yahoo.com
 -2استادیار ،گروه مدیریت ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران( .نویسنده مسؤول) ho.rezaie@gmail.com

 -3استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسؤول)Rezaie@ase.uliac.ir.
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مقدمه
در عصر دانایی محوری ،دانش تنها منبع عظیم سازمان به شمار میرود و به منزلۀ
عاملی متمایزکننده ،برای حفظ مزیت رقابتی سازمان نقشی حیاتی دارد (هالوی 1و
دیگران .)75 ،2005 ،دانش و سرمایۀ فکری ،بهعنوان منبع استراتژیک سازمان در نظر
گرفته میشود (ریو و کیم .)3029 ،2015 ،2از اینرو رهبران تجارتهای جهانی بر این
باورند که دانش سرمایههای انسانی از مهمترین قابلیتها و شایستگیهای سازمانی
است و با طراحی و سازماندهی فرآیند مدیریت آن و با ارج نهادن به مدیریت دانش،
به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری میتوان بستری برای ایجاد رقابت و توسعۀ
پایدار فراهم کرد (حسینی و اکبری .)352 ،1393 ،یه عبارت دیگر ،امروزه دانش به یکی
از نیروهای محرك اساسی برای موفقیت سازمانها تبدیل شده است و سازمانها به
جای "نیروهای یدی" ،برای"ذهنها" به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جهت
پیشرفت و رقابتپذیری هزینه میکنند (اخوان و دیگران.)1 ،1389 ،
در این راستا مدیریت دانش ابزاری سودمند برای سازمانهاست تا سرمایه خود را
توسعه دهند ،نوآوری را تشویق کنند ،سازگاری و انعطافپذیری و عکسالعمل سریع
در برابر اوضاع متغیر محیطی را ارتقا دهند و عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند
(احمدی باالدهی و میرزائی عرب.)30 ،1393 ،
مدیریت دانش رویکرد مناسبی است برای ایجاد یکپارچگی بین نیازهای جدیدی
که در جوامع مدرن کنونی بوجود آمده است و به سازمان کمک می کند تا اطالعات
سازماندهی نشده خود را شناسایی و منتشر نماید و ضمن بهرهگیری از آن ،دانش جدید
را فرا بگیرد و یا از نو بسازد و نتایج مثبتی را در دستیابی به آرمانها به وجود آورد.
با توجه به مطالب بیان شده ،میتوان گفت مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به
وظیفه کامل تجاری و یک جنبه جدید از مدیریت و روشی کارآمد برای سازمانهای
امروزی است (انصاری و دیگران.)62 ،1390 ،
روند سریع به سوی جهانیشدن در طی  20سال گذشته منجر به این شده است
که شرکتهای متعدد صنعتی به دنبال استراتژیهای جایگزین برای باقیماندن در یک
1. Halawi
2. Ryoo & Kim
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بازار رقابتی جهانی فزاینده باشند .رقابت در محیطی بسیار نامطمئن ،غیرقابل پیشبینی
دارای میزان باالی نقل و انتقال نیروی انسانی ،ناپایداری اقتصادی و پویا از
مشخصههای محیطهای کسب و کار امروزی است .شرط پایداری و رقابتپذیری
بلندمدت سازمانها ،خلق شرایطی است که به طور فزایندهای به توسعه مهارتها،
شایستگیها ،قابلیتها ،دانش کارکنان و داراییهای استراتژیک خود بپردازند تا بتوانند
با کمک منابع و توانمندیهای ناملموس و غیرقابل تقلید خود ،مزیت رقابتی کسب
کنند (آشنا و دیگران.)2 ،1392 ،
دانش به ارزش یک سازمان از طریق سهم خود در محصوالت ،فرآیندها و مردم
میافزاید در حالی که مدیریت دانش،اطالعات ،دادهها و داراییهای فکری را با شناسایی
دانش مفید برای فعالیتهای مدیریتی ،به ارزش بادوام تبدیل میکند .مدیریت دانش،
فرآیندهایی شامل تسهیل استفاده و توسعه مستمر دانش سازمان ،ایجاد فرهنگ جدید،
چگونگی یادگیری و فراگیری ،اشاعه و تحلیل آگاهانه و جامع دانش در حیطۀ مدارك و
مهارتهای فردی است که سبب کاهش هزینهها و افزایش کارایی برای ایجاد ارزش و
حفظ مزیت رقابتی میشود و به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی به رسمیت شناخته
شده است ،به نحوی که بسیاری معتقدند که شرکتهایی که بتوانند هرچه سریعتر دانش
را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی ،موفقتر خواهند بود.
جلوگیری از افت دانش ،بهبود تصمیمگیری ،انعطافپذیری و انطباقپذیری ،توسعۀ
داراییها ،یکپارچگی سازمانی در عملکرد ،به حداقل رساندن خطاها ،کاهش هزینههای
طراحی و توسعه و افزایش ارزش محصول را میتوان برخی از مزایای مدیریت دانش در
سازمان دانست.
سازمان دانشی به توانمندیهایی دست مییابد که قادر است از نیروی اندك،
قدرتی عظیم بسازد .اینگونه سازمانها با چالشهای نوینی روبرو هستند .امروزه وضعیت
و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است .این فضا به سرعت
در حال تغییر است ،بهگونهای که برای بیشتر سازمانها این سرعت به مراتب بیش از
سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست .تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم
تعادل جدیدی برای سازمانها به وجود آورده است .جریان بیپایان دانش ،بازارها را در
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حالت تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمانها را ملزم به تغییرات مستمر میکند
(بحرینی و هوشنگی.)100 ،1388 ،
در دنیای امروز ،جوامع و سازمانها درصدد کسب مزیت رقابتی پایدار هستند.
در این راستا مدیریت دانش ابزاری سودمند برای سازمانهاست تا سرمایه خود را
توسعه دهند ،نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به حداکثر برسانند .مدیریت
دانش شیوۀ جدیدی است که میتواند شکافها و فاصلهها را کم کند .مدیریت دانش
به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید در سازمانها به عنوان فراهمکنندۀ زمینه
بازخوانی ،ایجاد ،پرورش ،تسهیم و تبادل ،ارتقای سازماندهی ،نگهداری و انتشار دانش
در سطح سازمان به ویژه در سطح بخشها ،خواهد توانست سبب شکلگیری رویکرد
جدید شیوههای آموزش ،استفاده مؤثر از دانش موجود ،آمادگی برای دریافت و استفاده
از اطالعات و دانش نوین گردد تا به توسعۀ دانش و فناوری هزاره سوم با توان مقابله
در جهان امروز کارکنان با تغییرات سریع دنیای اطراف منجرشود .دانشها نیاز دارند
که مبتنی بر اصول علمی باشند و مسأله پژوهش در این حوزه باید بسیار جدی تلقی
گردد .به کارگیری دانش و مدیریت دانش ،امری است که همواره در سازمان اتفاق
میافتد؛ زیرا مدیر همواره بر مبنای دادهها و اطالعاتی که در تعامل با دیگران و با
سطوح ساختار یافتگی متفاوت میاندوزد ،تصمیمگیری میکند .این کاربردها برای هر
سازمان متفاوت و متنوع هستند .از منظر دیگر ،داده و اطالعات مهمترین نیاز و
ورودی اصلی نظام ارزیابی عملکرد است .درستی ،طبقهبندی ومرتبط وکامل بودن،
قابل دسترسی و به موقع بودن ،از مهمترین ویژگیهای داده و اطالعات است که
نظام ارزیابی عملکرد به آنها نیاز دارد .تهیه داده و اطالعات با این ویژگیها وظیفه
نظام مدیریت دانش است .به این ترتیب ،نظام مدیریت دانش را میتوان متولی تهیه
یکی از مهمترین ورودیهای نظام ارزیابی عملکرد دانست (احمدی باالدهی و میرزایی
عرب.)30 ،1393 ،
این پژوهش میکوشد تا با استفاده از یکی از معروفترین و پرکاربردترین
مدلهای مدیریت دانش (چان و چائو )2008 ،1به این پرسش پاسخ دهد که آیا مدل

1.Chan & Chao
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ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش (یادگیری ،محافظت ،تبدیل ،کاربرد ،ساختار،
فرهنگ ،تکنولوژی) بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد؟
روند سریع به سوی جهانیشدن در طی  20سال گذشته منجر به این شده است
که شرکتهای متعدد صنعتی به دنبال استراتژیهای جایگزین برای باقی ماندن در یک
بازار رقابتی جهانی فزاینده باشند .رقابت در محیطی بسیار نامطمئن ،غیرقابل پیشبینی و
پویا از مشخصههای محیطهای کسب و کار امروزی است .شرط پایداری و رقابتپذیری
بلندمدت سازمانها خلق شرایطی است که به طور فزایندهای به توسعه مهارتها،
شایستگیها ،قابلیتها و دانش کارکنان برای واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب و
کار بپردازد .برای ایجاد این مهارتها ،شایستگیها ،تواناییها و اعمال دانش باید سریعتر
از رقبای مستقیم خود بود تا بتوان به مزیت رقابتی دست یافت و آن را حفظ کرد
(والاسکرافت1و دیگران .)211 ،2013 ،دانش به ارزش یک سازمان از طریق سهم خود
در محصوالت ،فرآیندها و مردم میافزاید در حالی که مدیریت دانش اطالعات ،دادهها و
داراییهای فکری را با شناسایی دانش مفید برای فعالیتهای مدیریتی به ارزش بادوام
تبدیل میکند .مدیریت دانش ،فرآیندهایی شامل تسهیل استفاده و توسعه دانش سازمان،
برای ایجاد ارزش و افزایش و حفظ مزیت رقابتی است و به عنوان یک منبع مهم مزیت
رقابتی به رسمیت شناخته شده است ،به نحوی که بسیاری معتقدند که شرکتهایی که
بتوانند هرچه سریع تر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی،
موفقتر خواهند بود.
مدیریت دانش فرآیندی چالش برانگیز است زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار
بوده و بهکارگیری مطلوب آن به گونهای که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی کند،
دشوارتراست .اینک مدیران تالش میکنند از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته در
ذهن اعضای سازمان را استخراج و آن را در میان تمامی افراد تسهیم کنند .در این
حالت دانش ذخیره شده در سیستم ،تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و
مزیت رقابتی پایدار برای سازمان فراهم میکند ( هوآیزمن .)40 ،2006 ،2با استفاده از
مدیریت دانش امکان دستیابی و انتقال سریع و گسترش دانش در سیستم فراهم
1.Woolliscroft
2. Huysman
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میشود .مدیریت دانش در قسمت های مختلف مدیریت زنجیرۀ تأمین مؤثر خواهد بود.
برای رسیدن به این هدف ،اعضای زنجیره تامین نیازمند بهبود تواناییها و ظرفیتهای
خود در همه زمانها ،سرمایهگذاری باال و تغییر در فرهنگ کل زنجیره تامین میباشند
که این امر نیازمند یک فرآیند یادگیری مداوم است (پاتیل و کانت.)126 ،2014 ،1
توانایی مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک عنصر حیاتی میباشد .ایجاد و
انتشار دانش به مهمترین عوامل رقابتی تبدیل شدهاند .دانش سازمانی منبعی کلیدی
برای سازمان است و توانایی نظمدهی به دانش پراکنده سازمانی و عامل مهم در کسب
مزیت رقابتی است .اکثر مدیران بر این اعتقادند که داراییهای اساسی متمایزکننده
سازمان آنها از رقبا ،دارایی دانشی یا سرمایه فکری دانشگران سازمان است .مدیریت
دانش بر سه موضوع اصلی یعنی انسان ،ساختار و فنآوری تاکید دارد و سعی دارد تا با
ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت تکنولوژیکی الزم در سازمان و با محور قرار دادن
انسان و آمادهسازی او به عنوان دانشکاران ،با تولید و استفاده صحیح از منبع دانش به
اهداف سازمانی دست یابد تا از این طریق ضمن آمادهسازی خود برای گذر از عصر
صنعتی به عصر دانشی ،بتواند سازمانی بر پایه دانش را بنا گذارد.
مدیریت یکپارچه دانش :مدل یکپارچه مدیریت دانش (چان و چائو )2008 ،برای
انجام مطالعه آمادگی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط تایوانی (شکل)1
مورد استفاده قرار گرفت (لی و الن .)731 ،2011 ،2دلیل اصلی استفاده از مدل چان و
چائو ،معیارهای اندازهگیری یکسان برای تجزیه و تحلیل است .عالوه بر این ،مدل در
نظر گرفته شده ابزارهای ارزیابی مناسب و پذیرفته شدهای برای سرمایهگذاری ،توسعه و
اجرای مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط را دارا میباشد .چان و چائو
ترکیبی متعادل از حمایت مدیریت ،فنآوری وعوامل ساختاری سازمانی الزم برای اجرای
موفق برنامه مدیریت دانش و همچنین قابلیت کافی برای دستیابی ،ترکیب ،تقاضا ،و
ایجاد دانش را بیان میکنند .بر اساس این مدل ،در مدیریت دانش سه قابلیت زیرساختی
شامل تکنولوژی ،ساختار و فرهنگ و قابلیتهای فرآیندی شامل یادگیری ،تبدیل ،کاربرد
و حفاظت مورد بررسی قرار میگیرد .فاکتور تکنولوژی بیان میکند که آیا استفاده از
1. Patil & Kant
2. Lee & Lan
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نرمافزارهای تکنولوژی مناسب ،فرآیندهای مدیریت دانش را تسهیل مینماید .عالوه بر
این آیا کارکنان را به مشارکت در کارهای مشترك از طریق جدیدترین تکنولوژی
ارتباطات و اطالعات ( )ICTتوانا میسازد (عبده علی و مسلمی.)52 ،2013 ،
در فاکتور ساختار ،به سواالتی از قبیل اینکه آیا ساختار سازمانی کارکنان را به
مشارکت در فعالیتهای فرآیند دانش تشویق میکند ،مرتبط است .عامل سوم در قابلیت
زیرساختهای مربوط به فرهنگ سازمانی است .در رویکرد به اشتراكگذاری دانش در
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی یک عنصر ضروری میباشد .در جنبه قابلیت فرآیند،
چان و چائو چهارعامل را به نمایندگی از فعالیتهای درگیر در عملیات دانش مورد
استفاده قراردادند .این چهار عامل عبارتند از یادگیری ،تبدیل ،کاربرد و حفاظت .فرآیند
یادگیری به اینکه چگونه میتوان دانش را از منابع مختلف داخلی و خارجی به دست
آورد ،اشاره دارد .منابع خارجی ممکن است شامل شرکای کسب و کار در زنجیرۀ تأمین،
سازمانهای دولتی و رقبا باشند .سیاستهای سازمانی ،سود و تجزیه و تحلیل سود به
عنوان دانش به دست آمده از درون سازمان در نظرگرفته میشوند .دانش به دست آمده
از هر دو منابع خارجی و یا داخلی بی اثر است مگر اینکه به اشکال مفید و قابل اجرا
برای بهبود بهرهوری و عملیات کسب و کار تبدیل شود .بنابراین ،تبدیل و کاربرد از
عوامل مهم در قابلیت فرآیند میباشند .آخرین عامل ،حفاظت از دانش میباشد .سرعت
تکامل و ترویج تکنولوژی ،بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط را به اتخاذ آخرین
فنآوری مانند استفاده از اینترنت به عنوان بسترهای نرمافزاری برای میزبانی داراییهای
دانش خود تحت تأثیر قرار داده است .از طریق این بستر نرم افزاری ،دانش سازمان قابل
عرضه توسط کاربران عمومی است .شرکتها نیاز دارند که دانش سازمانی خود را
محافظت کند بهطوری که فقط توسط افراد مجاز قابل دسترسی باشد .حفاظت از دارایی
دانش ،یکی از وظایف اساسی در اجرای مدیریت دانش درسازمان است (زاید 1و
همکاران.)28 ،2012 ،

1. Zaied
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شکل شماره ( :)1مدل یکپارچه مدیریت دانش (لی و الن.)732 ،2011 ،

همانطور که ذکر شد بحث در مورد مدیریت دانش سابقه زیادی دارد و قدمت
آن تاریخ تفکر انسان است .همه اندیشمندان از افالطون گرفته تا دکارت و کانت در
جستجوی اصطالحی بودند که ماهیت دانش را بیان کند .در ژاپن در اواسط دهه هشتاد،
نوناکا نویسنده شرکت دانشآفرین در سال  1985برای اولین بار اصطالح مدیریت دانش
را به کار برد .در آمریکا نیز اصطالح مدیریت دانش به طور رسمی در فرهنگ واژگان
درسی سال  1989ثبت گردید .با این مقدمه به تعدادی از پژوهشهای اخیر که با
پژوهش حاضر همخوانی دارند ،اشاره میشود.
روزدار ( ،)1382تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیران را بررسی کرده است.
محقق به این نتیجه رسید که بین مدیریت دانش و افزایش نوآوری در محیط کار و
بهرهوری و عملکرد و نیز بین مدیریت دانش و هریک از شاخصهای عملکرد رابطه
وجود دارد.
بدری آذرین و همکاران ( ،)1391رابطه بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع
انسانی را با استفاده از تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از
رگرسیون چندگانه معادله پیش بینی عملکرد منابع انسانی برابر با  59/69تشخیص دانش
 ،0/201تحصیل دانش  0/428و تسهیم دانش 0/016به دست آمد .همچنین متغیر
تحصیل دانش بیشترین تأثیر را در پیشبینی میزان عملکرد منابع انسانی در اداره کل
تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی داشت.
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احمدی باالدهی و میرزائی عربی( ،)1393به بررسی استقرار مدیریت دانش و رابطۀ
آن با خالقیت کارکنان ناجا پرداختند .یافتههای آن ها نشان داد که بین مدیریت دانش و
مولفههای آن (تولید دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،دخیره دانش ،انتشار دانش و
کاربرد دانش) و خالقیت کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
سازماندهی دانش دارای بیشترین همبستگی و کسب دانش کمترین همبستگی را با
خالقیت کارکنان دارد.
ریتاال 1و همکاران ( ،)2015آثار مثبت و منفی به اشتراك گذاری دانش و نشت آن
را بر عملکرد نوآوری مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که به اشتراك
گذاری دانش خارجی دارای اثر مثبت بر عملکرد نوآوری ،اما سطح باالیی از نشت دانش
عمدی و اتقاقی توسط کارمندان یک شرکت تأثیر منفی روی تعادل این رابطه دارد.
کوهن و اولسن ،)2015( 2قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد شرکت را با استفاده
از دیدگاههای جهان شمول ،احنمالی و مکمل مورد بررسی قرار دادند .تحقیق آن ها
نشان می دهد که دیدگاه عام کمتر ترجیح داده شده است .همچنین شواهدی برای
حمایت دیدگاه مکملی وجود دارد که قابلیت های مدیریت دانش سرمایه انسانی و تأثیر
بر پیامدهای خدمات به مشتریان در تعاملاند .دیدگاه احتمالی نیز به عنوان ارتباط بین
قابلیتهای مدیریت دانش و عملکرد ،مشروط به استراتژی کسب و کار مورد حمایت قرار
گرفت.
احمدی و همکاران ( ،)1391پژوهشی با عنوان تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش
بر نوآوری و عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
انجام دادند .براساس پژوهش مذکور ،استراتژیهای مدیریت دانش (مستندسازی و
شخصیسازی) به شکل مستقیم و همچنین غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی
نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت داشتند.
لی و چوی ،)2003( 3پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین توانمندسازهای
مدیریت دانش ،فرآیندها و عملکرد سازمانی به انجام رساندند .پژوهش مذکور دربرگیرنده
سه توانمندساز فرهنگ ،ساختار و تکنولوژی اطالعاتی بود .در این پژوهش که متمرکز
1. Ritala
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بر شرکتهای بزرگ بود ،فرآیند خلق دانش شامل اجتماعیسازی ،برونیسازی ،ترکیب
و درونیسازی میباشد .جهت ارزیابی اعتبار بین خلق دانش و عملکرد سازمانی ،نوآوری
و خالقیت سازمانی به عنوان متغیر مداخلهگر به درون مدل اضافه شده است .دادههای
این پژوهش از شرکتهای کرهای گردآوری گردیدند .نتایج تحقیق بیانگر ضرورت
فرهنگ سازمانی جهت خلق دانش میباشد و متغیر ساختار سازمانی تأثیر چندانی بر
خلق دانش نداشته است.متغیر تکنولوژی اطالعات تنها متغیر تأثیرگذار بر ترکیب
متغیرهای خلق دانش بود .در این بین ،خلق دانش رابطهای مثبت با نوآوری سازمانی
داشت که رابطه مثبت با عملکرد سازمانی را نشان میداد.
زاك 1و همکاران در پژوهشی تحت عنوان"مدیریت دانش و عملکرد سازمان:
تجزیه و تحلیل اکتشافی" در سال  ،2009گزارشی از نتایج تحقیقات اکتشافی تأثیرات
سازمانی از مدیریت دانش را تهیه کردند .در واقع این پژوهش رابطه بین شیوههای
مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را بررسی مینماید .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
شیوههای مدیریت دانش یافت شده بهطور مستقیم با عملکرد سازمانی در رابطه است و
عملکرد سازمانی به نوبه خود ،بهطور مستقیم با عملکرد مالی در رابطه میباشد.
چوی و لی ( ،)2003در پژوهشی پیرامون سبکهای مدیریت دانش و آثارآن بر
عملکرد سازمانی به بررسی این موضوع پرداختند که سبکهای مختلف مدیریت دانش
چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد .تحقیق آن ها نشان داد که از بین چهار سبک
پویا ،سیستمی ،انسان محور و ایستا ،سبک پویا با تاکید بر مدیریت دانش ضمنی و
آشکار ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان داشته است.
بر این اساس و برپایه مطالعات نظری انجام شده ،چارچوب مفهومی پژوهش
بهصورت شکل ( )2ارائه میشود.در مدل مذکور شاخصهای مدیریت دانش برگرفته از
مدل چان و چائو ( )2008شامل یادگیری ،محافظت ،تبدیل ،کاربرد ،ساختار ،فرهنگ و
تکنولوژی می باشد که متغیر مستقل پژوهش بوده و متغیر وابسته عملکرد از پژوهش
قادری و همکاران ( )1389اقتباس شده است.

1. Zack
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شکل شماره ( :)2مدل مفهومی پژوهش

امروزه دانش به یکی از نیروهای محرك اساسی برای موفقیت کسب و کارها
بدل شده است .نیاز به ارتقای دانش در حال افزایش است ،لذا با دانش مانند دیگر
منابع ملموس به طور سیستماتیک رفتار شده و از کاوش در حوزه مدیریت دانش به
منظور پیشرفت و تقویت رقابت پذیری استفاده میشود (وانگ.)261 ،2005 ،1
مدیریت دانش سازمانی ،عادتها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده است،
درست مثل تغییری که تحصیل در افکار و فرهنگ ایجاد میکند .با طراحی و
سازماندهی فرآیند مدیریت دانش میتوان دانش ضمنی ،مهارتها و جریان کاری را به
رویهها ،استانداردسازی و تحلیل محتوای مستندسازی منتقل کرد و بستری برای ایجاد
رقابت ،مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود (چانگ 2و دیگران.)5376 ،2009 ،
در عصر حاضر نیروی کار ،مواد خام یا منابع انسانی سرمایه نیستند بلکه دانش
محوریت دارد .در سازمانها سرمایههای فیزیکی و ذهنی ایجاد ارزش نموده ،ثروت تلقی
میشوند .سرمایه ذهنی متشکل از سرمایه انسانی و سرمایه دانش میباشد که تعامل و
یکپارچهسازی مؤثر این دو نوع سرمایه ذهنی در بیشینهکردن بهرهوری الزامی است .لذا
استقرار سیستمهای مختلف بدون توجه و شناخت مدیریت دانش در سازمانها منجر
1.Wong
2.Chang
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میشود که نتایج حاصل شده از استفاده آن در سازمانها مشهود نبوده و کارایی الزم
خود را نداشته باشد .ضرورت انجام این پژوهش تحلیل مدل ساختاری ویژگیهای
مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان و همچنین ارائه راهکار و راهحلی جهت بهبود
عملکرد کارکنان میباشد.
با توجه به مباحث بیان شده و مدل مفهومی پژوهش در مورد تحلیل مدل
ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان ،فرضیه تدوین شده این
پژوهش عبارت است از مدل ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر بهبود عملکرد
کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
ابزار و روش
از آنجا که هدف این پژوهش ،تعیین روابط علّی میان متغیرهاست ،پژوهش پیش
رو از دید هدف کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتههای آن میتوان برای حل مشکالت
سازمانها استفاده کرد و از نظر ماهیت و روش ،پژوهشی توصیفی  -پیمایشی از نوع
همبستگی بهشمار میرود و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادلههای ساختاری است؛
زیرا تالش میکند با استفاده از پرسش نامه ،اطالعات مورد نیاز را از وضع موجود
نمونهی آماری بهدست آورد .همچنین از جنبه زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها،
پژوهشی کمّی بهشمار میرود .در این پژوهش متغیر ویژگیهای مدیریت دانش به
عنوان متغیر مستقل با هفت مؤلفه (یادگیری ،تبدیل ،کاربرد ،محافظت ،ساختار ،فرهنگ
و تکنولوژی) و متغیر عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته با هشت مؤلفه (مهارت و
توانایی ،کیفیت انجام کار ،احساس مسؤولیت ،خالقیت و نوآوری ،انگیزش کارکنان،
روابط با دیگران ،نظم و انضباط و عملکرد فرد در سازمان) مورد سنجش قرار گرفته
است .جامعه مورد بررسی در این پژوهش ،مدیران و کارکنان یک شرکت تولید قطعات
فوالدی به تعداد 160نفر بودهاند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  114نفر از آنها
به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .پرسش نامه پژوهش (ابزار گردآوری اطالعات) طبق
روش نمونه گیری تصادفی ساده طراحی شد ،زیرا این روش بیشترین قدرت و تعمیم
پذیری را دارد .پاسخ گویان با انتخاب یکی از گزینههای کامال مخالف ،مخالف ،در حد
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متوسط ،موافق و کامال موافق ،نظرهایشان را در زمینه مطالب عنوان شده در پرسش
اعالم کردند.
برای اندازهگیری میزان متغیرهای وابسته پژوهش ،پرسشنامه مورد استفاده در
پژوهش نصر ( )1392بهکار گرفته شده است .برای سنجش متغیر مستقل نیز ،از
پرسشنامه زاید ( )2012استفاده شده است .در مجموع پرسشنامه آزمون فرضیه و مدل
نظری پژوهش ،شامل  61پرسش و متشکل از دو بخش بود .بخش اول ،شامل
پرسشهای جمعیتشناختی و بخش دوم نیز پرسشهای اصلی پژوهش بود .برای
تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی و آزمون میانگین یک جامعه برای
متغیرهای اصلی پژوهش از نرمافزار  SPSS 21و برای آزمون فرضیهها و مدل نهایی
پژوهش از نرمافزار Smart PLSاستفاده شد .روایی محتوای پرسش نامه را صاحبنظران
دانشگاهی و صنعتی تأیید نمودند .برای سنجش پایایی مدل ،از سه معیار آلفای کرونباخ
پیش آزمون با حجم نمونه  30نفر ،پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و تعیین روایی با
معیار روایی همگرا استفاده میشود (جدول .)2
یافتهها
توصیف جمعیت شناختی
آمار توصیفی ،شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری ،خالصه کردن،
طبقهبندی و توصیف حقایق عددی بهکار میرود .توصیف دادهها نشان میدهد  100نفر
( 87/7درصد) از پاسخ گویان را مردان و  55نفر ( 12/3درصد) را زنان تشکیل میدهند.
از نظر تحصیالت نیز  78نفر (68/4درصد) از کل جمعیت مورد مطالعه دارای مدرك
کارشناسیاند 49/1 .درصد پاسخ گویان سابقه  3تا  5سال دارند105 .نفر ( 92/1درصد)
از جامعه را کارمندان در برمیگیرند .ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخ دهندگان در
جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول شماره ( :)1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن
کمتر از  30سال
 30تا  40سال
 40تا  50سال
باالتر از  50سال
سابقه خدمت
 1تا  3سال
 3تا  5سال
 5تا  10سال
بیشتر از  10سال
جنسیت
مرد
زن
سطح تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
سمت شغلی
کارمند
مدیر

فراوانی

درصد فراوانی

27
74
12
1

23/7
64/9
10/5
0/9

19
56
26
13

16/7
49/1
22/8
11/4

100
14

87/7
12/3

3
5
78
27
1

2/6
4/4
68/4
23/7
0/9

105
9

92/1
7/9

روایی همگرا
نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراك
معیار میانگین واریانس
گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهتر  AVEمیزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هرچه این همبستگی بیشتر
باشد ،برازش نیز بیشتر است (بارکلی.)1995 ،2
استخراجی1

1.Average Variance Extracted
2.Barclay
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روایی همگرا توسط سه معیار مورد بررسی قرار گرفت:
 . 1ضرایب مسیر استاندارد که ارتباط بین عامل نهفته و هر متغیر ( ) < 0/7را نشان
میدهد (جفن 1و دیگران.)2000 ،
 .2پایایی ترکیبی (( ) < 0/7هیر 2و دیگران.)1998 ،
 .3متوسط واریانس استخراج شده (( ) < 0/5فورنل و الرکر.)1981 ،3
نتایج در جدول ( )2مشاهده میشود:
جدول شماره ( :)2معیارهای الزم برای برازش مدل پژوهش
متغیرها
تکنولوژی
فرهنگ
ساختار
تبدیل
محافظت
یادگیری
کاربرد
مهارت و توانایی
احساس مسئولیت
کیفیت انجام کار
خالقیت و نوآوری
انگیزش کارکنان
روابط با دیگران
عملکرد فرد در سازمان
نظم و انضباط

ضرایب بار عاملی
0/744
0/691
0/726
0/763
0/694
0/789
0/801
0/846
0/742
0/716
0/744
0/645
0/632
0/623
0/803

آلفای کرونباخ
0/80
0/70
0/72
0/74
0/78
0/80
0/85
0/80
0/74
0/72
0/70
0/75
0/79
0/64
0/73

پایایی ترکیبی
0/861
0/821
0/818
0/893
0/794
0/871
0/900
0/883
0/838
0/761
0/789
0/783
0/778
0/814
0/846

AVE
0/56
0/54
0/53
0/58
0/50
0/63
0/64
0/72
0/57
0/52
0/56
0/57
0/64
0/60
0/65

همان طور که در جدول ( )2دیده میشود ،تمام شاخصهای مربوط به متغیرهای
اصلی پژوهش ،از  0/4بیشتر است که گویای مناسب بودن ضرایب بارعاملی
1.Gefen
2. Hair
3.Fornel & Larker
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پرسشهاست .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  ،0/7پایایی قابل قبول آن را نشان میدهد
(کرونباخ .)1951 ،1البته موس 2و همکاران( )1998در مورد متغیرهایی با پرسش اندك
مقدار  0/6را بهعنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کردند .نتایج نشان میدهد
پرسش نامه ،اعتبار کافی دارد .به سخن فورنل و الرکر ( ،)1981شرط استاندارد برای
ضریب پایایی ترکیبی  0/7و باالتر است ،در حالی که مقدار  0/6مبیّن نبود پایایی است.
فورنل و الرکر ( )1981مقدار بحرانی را  0/5معرفی کردند که برای تمام متغیرها در
محدوده  0/72 -0/50است .بدین ترتیب ،روایی همگرایی مناسب برای تمام متغیرهای
پرسش نامه حاصل شد .برای تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی و
آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای اصلی پژوهش از نرمافزار  SPSS 21و برای
آزمون فرضیه و مدل نهایی پژوهش از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
روایی واگرا
معیار مهمی که با روایی واگرا مشخص میگردد ،میزان رابطه یک سازه با
شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازههاست ،به طوری که روایی واگرای
قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با
شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .فورنل و الرکر ( )1981بیان میکنند :روایی
واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضریب همبستگی بین سازهها)
در مدل باشد .نتایج در جدول ( )3نشان داده شده است:

1.Cronbach
2. Moss
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جدول شماره ( :)3ماتریس سنجش روایی واگرا
کاربرد

یادگیری

محافظت

تبدیل

ساختار

فرهنگ

تکنولوژی

نظم و انضباط

عملکرد فرد

روابط با دیگران

انگیزش کارکنان

خالقیت و نوآوری

کیفیت انجام کار

احساس مسئولیت

مهارت و توانایی

0/849

مهارت و توانایی

0/755

0/268

احساس مسئولیت

0/721

0/574

0/195

کیفیت انجام کار

0/748

0/453

0/275

0/235

خالقیت و نوآوری

0/755

0/512

0/481

0/326

0/400

انگیزش کارکنان

0/800

0/362

0/221

0/324

0/172

0/235

روابط با دیگران

0/421

0/483

0/453

0/276

0/568

0/221

0/806

0/775

0/358

0/474

0/484

0/503

0/299

0/210

عملکردفرد

0/282

نظم و انضباط
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0/877

0/295

0/139

0/344

0/114

0/034

0/360

0/133

0/188

تکنولوژی

0/735

0/290

0/562

0/428

0/324

0/368

0/239

0/266

-0/032

0/177

فرهنگ

0/728

0/645

0/356

0/555

0/310

0/367

0/266

0/192

0/307

-0/016

0/073

ساختار

0/883

0/646

0/604

0/380

0/433

0/356

0/220

0/263

0/322

0/316

0/091

تبدیل

0/064

0/707

0/646

0/464

0/502

0/249

0/219

0/265

0/204

0/097

0/250

0/240

0/056

0/038

محافظت

0/698

0/683

0/810

0/658

0/625

0/402

0/312

0/200

0/190

0/168

0/231

0/234

0/001

کاربرد

0/900

0/794

0/514

0/697

0/636

0/696

0/288

0/241

0/347

0/250

0/336

0/247

0/309

0/117

0/119

یادگیری

0/042

بعد از بررسیهای به عمل آمده (جدول  )3مشخص شد که ،مقدار جذر AVE

تمام سازهها از مقادیر همبستگی بین سازهها بیشتر است .پس از آزمایش مدل
اندازهگیری با تمام پارامترهای ذکر شده در باال ،پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفت .خطی
بودن ،مهمترین پیش فرض تحلیل رگرسیون میباشد که همبستگی بین متغییرهاست.
هرگاه افزایش و یا کاهش یک متغییر همراه با افزایش و یا کاهش متغییر دیگر باشد،
همبستگی این متغییر ها خطی خواهد بود .ضریب همبستگی باالی  0/80حاکی از
چندگانگی خطی میباشد (هیر و همکاران .)1998 ،ماتریس همبستگی بین عوامل اصلی
تشکیل دهنده فرضیهها در جدول ( )4آورده شده است که حاکی از خطی بودن
همبستگی بین متغیرها میباشد.
جدول شماره ( :)4ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
عملکرد کارکنان
ویژگیهای مدیریت دانش
1
ویژگیهای مدیریت دانش
1
عملکرد کارکنان
**0/524
** نشاندهنده معنادار بودن آزمون درسطح معناداری بیشتر از  0/01میباشد.
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انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری برای میزان
پراکندگی مشاهدات از میانگین است .مقدار این پارامتر برای متغیر مدیریت دانش برابر
 0/488است .به عبارت دیگر ،مقدار انحراف معیار فوق نشان میدهد که متوسط میزان
پراکندگی مقادیر متغیر بازده غیرعادی آتی حول میانگین برابر 0/488است .نتایج آزمون
میانگین و انحراف معیار در جدول شماره ( )5آورده شده است.
جدول شماره ( :)5نتایج آزمون میانگین یک جامعه
سطح معناداری
انحراف معیار
میانگین
نام متغیر
0/908
0/488
2/7492
ویژگیهای مدیریت دانش
0/63
0/414
2/3962
عملکرد کارکنان

مدل ساختاری
مدل ساختاری برای آزمون فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .معیار اساسی برای
ارزیابی متغیرهای پنهان درونزا ،ضریب تعیین ( )R2است .مسیرهای به عنوان وزن بتا
استاندارد در تجزیه و تحلیل تفسیر شده است .راهاندازی (با  250زیرنمونه) برای بررسی
اهمیت آماری هر یک از ضرایب مسیر با استفاده از آزمون  tانجام شد .آزمون فرضیه با
بررسی نشانهها (مثبت یا منفی) و ارزیابی آماره تی برای تخمین مسیر مربوطه انجام شد.
اطالعات جدول ( )6نشان میدهد که در سطح معنادار  95درصد تمام شاخصهای
مربوط به متغیرها از مقدار  1/96بزرگتر است که نشان از مناسب بودن مدل ساختاری
دارد .همچنین تنها سازهی تکنولوژی در حد ضعیف میباشد اما از آنجا که مقدار آماره t
مسیر مدیریت دانش بر تکنولوژی باالی  1/96شده است و این شاخص در واقع نقش
ساختاردهی به مدل پژوهش را بر عهده دارد علی رغم ضعیف بودن سطح  ،R2از حذف
شدن متغیر تکنولوژی خودداری شده است.
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جدول شماره( :) 6معیارهای الزم برای برازش مدل ساختاری
متغیرها

آماره t

R2

تکنولوژی
فرهنگ
ساختار
تبدیل
محافظت
یادگیری
کاربرد
مهارت و تواناییها
کیفیت انجام کار
احساس مسئولیت
خالقیت و نوآوری
انگیزش کارکنان
روابط با دیگران
نظم و انضباط
عملکرد فرد در سازمان

23/082
13/164
15/073
43/131
14/585
25/42
42/423
18/483
11/397
18/843
11/63
14/884
11/116
19/109
13/642

0/138
0/799
0/642
0/679
0/551
0/706
0/711
0/296
0/588
0/329
0/450
0/580
0/293
0/517
0/515

شاخص  GOFدر نرمافزار  PLSبین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به
یک ،بیانگر کیفیت مناسب مدل است .برازش در پژوهش حاضر 0/553 ،است که با
توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 ،GOFحاصل شدن این مقدار بیانگر برازش مطلوب مدل است.
آزمون فرضیه
هایس ،)2009( 1برای تأیید یا رد فرضیهها ،خودگردانسازی را به عنوان رویکردی
مناسب برای مقادیر تی در سطح معنادار  0/95پیشنهاد کردکه مطابق آن ،از  114مورد
پاسخ گو 250 ،نمونه مناسب است .نتایج جدول ( )7نشان میدهد ضرایب مربوط به
مسیرها از  1/96بیشترند و این امر معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را
نشان میدهد .ضریب معناداری برای مسیر در سطح معناداری  0/95از  1/96بیشتر شد
و بیانگر تأثیر معنادار رابطه است.
1.Hayes
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همچنین در مورد روابط بین اجزای مدل نتایج زیر به دست آمده است:
 فرضیه پژوهش مدعی تأثیرگذاری مثبت و معنادار مدل ساختاری مدیریت دانش برعملکرد کارکنان میباشد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی
نرمافزار نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه است.
همچنین شکل  ،3معناداری ضرایب و پارامترهای بهدست آمده مدل ساختاری مدیریت
دانش و عملکرد کارکنان را نشان میدهد .ضرایب بهدست آمده زمانی معنادار هستند که
مقدار آزمون معناداری میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان از عدد  1/96بزرگتر باشد.
همان طور که مشاهده میشود ،ضریب معناداری میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان
برابر  2/371است؛ همچنین اطالعات موجود در جدول ( )6نشان میدهد که مدیریت
دانش به میزان  29درصد از تغییرات عملکرد کارکنان را تبیین مینماید .بنابراین ،مدل
ساختاری نشان میدهد که مدیریت دانش تأثیر معناداری بر عملکرد کارکنان در میان
کارکنان شرکت را دارد.
جدول شماره ( :)7بررسی فرضیهی پژوهش
فرضیهپژوهش

ضریب مسیر ()β

آماره تی

نتیجه آزمون

فرضیه :مدل ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر
بهبود عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

0/292

2/371

پذیرش فرضیه

*سطح معناداری › 0/5
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مهارت
کیفیت
مسئولیت پذیر
خالقیت
انگیزش
روابط
نظم
عملکرد فردی

0.544
0.767
0.574
0.671
0.762
0.541
0.718
0.719

تبدیل
0.824
عملکرد
کارکنان

0.292

ویژگیهای
مدیریت
دانش

0.843
0.801
0.796

کاربرد
ساختار
فرهنگ

0.372

تکنولوژی

0.742

محافظت

0.840

یادگیری

شکل شماره ( :)3نتایج آزمون ضریب مسیر ( )βبین متغیرهای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
سازمانهایی که بهدنبال کسب و حفظ مزیت رقابتی هستند باید به مقوله مدیریت
دانش و تاثیر آن بر بهبود عملکرد کارکنان و عملکرد سازمان بیشتر توجه نمایند.
یکی از مسائل اصلی در پذیرش نوآوریهای مدیریت دانش آمادهسازی اولیه
سازمان برای پذیرش ،اتخاذ و استفاده از فرآیندهای جدید مدیریت دانش است .بسیاری
از سازمانها مدیریت دانش را به شروع یک برنامه نرمافزاری بدون در نظر گرفتن
ویژگیهای سازمانی مناسب برای اطمینان از موفقیت طرحهای مدیریت دانش تشبیه
می کنند.
فرضیه پژوهش مدعی تأثیرگذاری مثبت و معنادار مدل ساختاری ویژگیهای
مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان میباشد .با توجه به ضریب مسیر مثبت و آماره t
مشاهده شده که در جدول باال ،برای فرضیه مشخص شده است ،این نتایج به دست آمد:
در مدل پیشنهادی پژوهش این فرضیه دارای ضریب استاندارد  0/292و آماره تی 2/371
بوده و نشان از تأثیر مثبت و معنادار مدل ساختاری ویژگیهای مدیریت دانش بر عملکرد
کارکنان دارد .از میان متغیرها ،متغیرهای تبدیل ،تکنولوژی ،و کاربرد به ترتیب با
وزنهای  ،0/564 ،0/566و  0/556بیشترین نقش را در تشکیل مدیریت دانش بر عهده
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دارند .روابط با دیگران با وزن  0/626و کیفیت انجام کار با وزن  0/462در تشکیل
عملکرد کارکنان بیشترین نقش را داشته است در حالیکه نقش احساس مسؤولیت
داشتن کارکنان برای این منظور کمتر بوده است .در این راستا پیشنهاد میشود دیدگاه
استراتژیک مدیران بر اساس ضرورت ایجاد مدیریت دانش در شرکت تقویت شود.
مهمترین مسأله در دیدگاه استراتژیک ،تهیه بیانیۀ ماموریت و رسالت شرکت بر اساس
ایجاد مدیریت دانش یکپارچه در شرکت است .مدیران بایستی تیمهایی را جهت این کار
تشکیل دهند و اقدامات الزم را به موقع انجام دهند .همچنین دورههای آموزشی ضمن
خدمت برای کارکنان و مدیران در این راستا برگزار گردد تا کارکنان و مدیران با دیدگاه
مدیریت دانش و ضرورتهای آن آگاهی بیشتری کسب نمایند .پیشنهاد میشود برای
تقویت احساس سرنوشت مشترك بین مدیران و کارکنان ،مدیران ،کارکنان را در
برنامهها و مسائل مهم و نتایج آنها سهیم نمایند .این کار باعث میگردد تا همه افراد
سازمان با تالشی بیش از پیش برای رسیدن به اهداف سازمانی به مدیران کمک نمایند.
دربارۀ زیرساخت تکنولوژی میتوان گفت که گسترش سریع فناوری اطالعاتی و
ارتباطاتی و ترس از عدم توانایی در به کارگیری آنها موجب میشود تا افراد ناخواسته
مهارتهای تخصصی خود را با امکانات جدید هماهنگ نکرده و از امکان برقراری ارتباط
با محیط محروم شوند .عدم اطالع رسانی کافی از سوی سازمان ،سبب میشود افراد از
وجود برنامهها و مراحل انجام فعالیتها غافل بمانند .در نتیجه نتایج مثبتی از پیادهسازی
آن برنامه یا فعالیت بهدست نخواهد آمد .روزآمد سازی مهارتهای تخصصی در استفاده
از فناوری این امکان را به فرد میدهد تا در فرآیند مدیریت دانش در راستای اهداف از
پیش تعیین شده خود گام بردارد .بنابراین راهبر آموزش و بازآموزی به معنی روزآمدسازی
افراد در ارتباط با مفاهیم و امکانات جدید مطرح است .ترویج عالقه اطالعیابی و کم
کردن فاصله اطالعاتی درون شرکت و تعیین افرادی بهعنوان رابط کل دانش در شرکت
تا با پیگیری مرتب کارها به سازماندهی و اجرای تصمیمات بپردازند ،توصیه میشود .این
نکته نیز باید مدنظر قرار بگیرد که تاکید صرف بر فناوری در مدیریت دانش و
چشمپوشی از عوامل دیگر منجر به عدم موفقیت فرآیند مدیریت دانش میشود.
فرهنگ سازمانی اساس موفقیت مدیریت دانش است و در اغلب سازمانها و
مؤسسات عامل حمایت کننده از مدیریت دانش محسوب میشود .برای موفقیت در
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برنامه مدیریت دانش باید فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش اجتناب و
فضای توأم با صمیمیت و اعتماد خلق شود .فرهنگ سازمانی باید بتواند زمینههای الزم
برای اشتركگذاری آن را تشویق کند .همچنین فرهنگ سازمانی باید زمینههای اعتماد
مبتنی بر همکاری را در سازمان ایجاد نماید.
در این راستا موارد زیر جهت بهبود وضعیت این عامل زیرساختی پیشنهاد میشود:
 شناسایی فرهنگ حاکم بر شرکت شناسایی دالیل افراد در عدم تمایل در به اشتراك گذاری دانش. ایجاد تیمهای پژوهشی جهت تبادل افکار و تجارب. و در نهایت پیادهسازی فرهنگ دانشمداری در شرکت.یکی از اساسیترین وجوه هر سازمان اجتماعی که به طرق مختلف قابل مشاهده
بوده ،و نمیتوان آن را از فرآیند آن جدا دانست ،ساختار سازمانی است .ساختاری که تا
اندازه زیادی نتیجه نعامالت درونی و بیرونی سازمان و نیز اعمال نفوذ متقابل جنبههای
رسمی و غیررسمی آن است .ساختار سازمانی از این بابت اهمیت دارد که نشانگر
نقشهای گوناگون ،سلسله مراتب این نقشها و نیز چگونگی توزیع قدرت و اقتدار و در
کل چند و چون ارتباطات میان نقشها در درون یک سازمان است.
توسعه زیرساختهای مناسب سازمانی یک جنبه مهم برای اجرای مدیریت دانش
است ،زیرا ساختار سازمانی یک فاکتور مهم در بهکارگیری فنآوری محسوب میشود،
بهطور خاص ساختارهای سازمانی بایستی منعطف باشند تا پخش دانش و همکاری بین
مرزهای سازمان سنتی را به خلّاقیت دانشی افزایش دهند .همچنین اجرای موفق راهبرد
مدیریت دانش بستگی به ساختار منعطف و حذف کنترل و سیستمهای سنتی نظارت
دارد.
موارد زیر جهت بهبود وضعیت این عامل زیرساختی پیشنهاد میشود:
 حذف موانع برقراری ارتباط بین افراد. حذف سلسله مراتب سازمانی که بزرگترین مانع برای انتقال ،تبادل و افزایش دانشمیان افراد به شمار میآید.
 -ارزشگذاری افراد بر اساس دانش و تجربه و بویژه تالش آنها برای تسهیم دانش.
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