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چکیده
عوامل زمینهای ،نقش کلیدی در استتتتقرار موفقیت زمید مديريت دانش در ستتتازمانها دارد .اين تحقیق با
مفروض دانستتتتن اينکه مهمترين عوامل زمینهای استتتتقرار مديريت دانش در هر ستتتازمان نظام فناوری
اطالعات ،فرايندهای دانش و فرهنگ ستتازمانی استتت و بهره گیری از اين مبانی منجر به استتتفاده هر ه
کاملتر از دانش موجود در سازمان میشود ،در پی تبیین و سنجش وضعیت هر يک از اين عوامل برای
استتتقرار مديريت دانش استتت .اين پژوهش با هدف شتتناستتايی عوامل زمینهای مديريت دانش در ستتازمان
مديريت بحران شهرداری تهران انجام شد و پرسشنامهای در میان کارکنان سازمان مديريت بحران شهرداری
تهران در  22منطقه شتتتهرداری در مورد وضتتتعیت و میدان اهمیت هرکدام از اين عوامل در زمینه استتتتقرار
مديريت دانش درجه بندی شتتده و با استتتفاده از نرم افدار  SPSSو با توجه به ززمون فريدمن به رتبه بندی
اين عوامل پرداخته شتتد .بر استتاد دادههای منتج شتتده بر استتاد ديدگاه کارکنان ستتازمان مديريت بحران
شتهرداری تهران مهمترين عامل برای استتقرار مديريت دانش بودن فرهنگ ستازمانی درست و یامی ،برای
استتقرار زن استت ،را که در رورتی ما تمامی زير ساختهای مرتبط با استقرار مديريت دانش را در يک
ستازمان فراه کنی ولی فرهنگ ستازمانی که شامل عنارر مشارکت در تصمی گیری ،یمايت مديريت و
یس تعلق ستازمانی استت ،در ستازمان نباشد ،مديريت دانش مستقر نوواهد شد .به همین ترتی و در ادامه
اولويتت بندی عوامل ،نظام فناوری اطالعات در جايااه دوم و فرايندههای مديريت دانش در جايااه ستتتوم
اولويت گذاری شتده است .بنابراين قبل از راه اندازی و به کار گماری نظام فناوری اطالعات ،بايد فرهنگ
ستازمانی در اين زمینه که مديران و کارکنان به رایتی دانش ضتمنی خود را در اختیار سايرين قرار دهند به
 .1دانشیار دانشکده مديريت ،دانشااه شهید بهشتی ،تهران ،ايرانgtabarsa@sbu.ac.ir ،
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وجود بیايد ون هر ند که ما بتوانی ستتاختارهای فناوری را به رتتورت رتتیحیا فراه کنی و فرايندهای
مديريت دانش را به رتتورت ارتتولی اجرا کنی ولی فرهنگ ستتازمانی تقويت کننده اين وضتتعیت نباشتتد به
رورت قطع به يقین نظام مديريت دانش سازمان ناکارزمد خواهد بود.

واژگان کلیدی :فرآیندهای دانش ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات ،مدیریت دانش

مقدمه
یفظ و توستتعه مديت رقابتی يکی از بدرگترين دغدغههای ستتازمانها استتت .با توجه به
اينکه امروزه تأکید زيادی بر دانش به عنوان يکی از عاملهای موفقیت ستتتازمانی و
رقابتپذيری میشتتود ،در نتیجه ستتازمانها کوشتتش میکنند دانش را بطور مؤثرتر و
کاراتر مديريت کنند تا عملکردشتتان را ارتقاء دهند ،بويژه وقتی که افراد ستتازمان استتتعفاء
داده و يا به هر علتی سازمان را ترک میکنند و موفقیت سازمانی کاهش میيابد.
ستازمانهای فعلی ،به منظور بقاء یتی برای يک دهه ،بايد پیوسته تغییر کنند ،اما تغییر
به تنهايی کافی نیست .تغییر بايد مبتنی بر جمع زوری دادههای مناسبی از محیط خارجی و
داخلی و تبديل زنها به دانش باشتتد .لوپد بحث میکند که دانش و قابلیتهای ستتازمانی
اشتتکالی از دارايیهای راهبردی هستتتند که اهداف بلند مدت ستتازمان را از نظر رقابتی و
اقتضتتائات محیطی ارتقاء داده و در محیطهای پويا کاربرد راهبردی دارند .تبديل دانش
ذهنی (ضتمنی به دانش ثبت شده رسمی (رريا  ،يکی از اهداف کلیدی مديريت دانش
استت که باعث کاهش خطر از دستت رفتن دانش با ارزش ستازمان بواسطه افت کارکنان
و کاهش خطر از دستت دادن یافظه سازمان به هناام تعديل نیروی انسانی میشود (لوپد،
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. 2339
با تغییر دانش به يک منبع راهبردی برای رقابت و بقای سازمانها و جوامع ،نیاز به توسعه
و اشراف بر روشهای تولید ،اشتراک و بکارگیری زن ییاتی میشود .تقاضا برای دانش به
تقتاضتتتا برای افدايش ذخیره دانش و توزيع زن میانجامد .در تکمیل مطالبی که بیان شتتتد،
میتوان به تعريف داونپورت و پورستتتاک ( 1551اشتتتاره کردد مديريت دانش رويکردی
ستتتاخت يافته استتتت که رويههايی را برای شتتتناستتتايی ،ارزيابی و ستتتازمان دهی ،ذخیره و
بکارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف ستازمان برقرار میسازد .اطالعات از طريق
فرزيند انستتانی و اجتماعی فه مشتتترک ،در هر دو ستتطا فردی و ستتازمانی به دانش تبديل
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میشتتتودد بته همین علتت متديريتت دانش از متديريت اطالعات متفاوت استتتت .مديريت
اطالعتات ،ابتتدا راه یل مبتنی بر فناوری را در نظر میگیرد و فرهنگ رفتار کارکنان را در
مرتبه دوم اهمیت قرار میدهد (داونپورت و همکاران. 1551 ،

به گفته پیتر دراکر "راز موفقیت ستتتازمانها در قرن  21همان مديريت دانش استتتت".

بنابراين مديريت ستتتازمانها بايد با تکیه بر دانايی برتر امکان اتواذ تصتتتمیمات معقولتر در
موضتتوعات مه و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند .از اين رو مديريت دانايی
مقولهای مهمتر از خود دانايی محستو میشتود که در سازمانها به دنبال زن است تا نحوه
اونای تبديل اطالعات و دانستتههای فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و
گروهی تبیین و روشن نمايد (گالسر. 2330 ،
بنابراين میتوان گفت مهمترين مستتئله مديريت دانش ،اونای انتشتتار و توزيع دانش
کس شده در يادگیری سازمانی (تی های کاری  ،به مقیاسی فراتر از اين تی ها و در سراسر
ستازمان استت .مديريت دانش بايد اين توانايی را داشتته باشد که بتواند تبیین کند که دانش
موجود در ستتازمان ،اونه با وجود تفاوتهای فرهنای ،رقابتهای شتتوصتتی و کارکنانی
کته زموختتههتای خود را در میتان نمیگذارند يا کارکنانی که جويای دانش نیستتتتند ،بايد
توزيع و منتشر شود.
در اين پژوهش ستعی شتده استت که ابتدا به معرفی سازمان پیشایری و مديريت بحران
شتهرداری تهران پرداخته شتود ،سپس ار و کلی پژوهش و روش ،ابدار و تکنیکهای
مورد استتتتفتاده تحقیق ذکر گردد و در ادامه ضتتتمن ارائه ند تعريف از مديريت دانش به
تبیین مهمترين مبانی و زير ستتاختهای الزم برای مديريت دانش پرداخته گردد تا بررستتی
شود ه زير ساختها و ساز و کاری برای اسقرار مديريت دانش الزم است در بوش ديار

مديريت دانش و شتاخ های مرتبط با هر کدام از زنها را استوراج و دسته بندی نمودهاي ،
و در قستتمت پايانی مقاله و نتیجهگیری به تجديه و تحلیل عوامل ارتتلی استتتوراج شتتده و
میدان اهمیتت هر کتدام از زنهتا در زمینته استتتتقرار بهینته مديريت دانش میپردازي که با
استفاده از ديدگاهها و نظرات پرسنل سازمان مديريت بحران رورت گرفته است.
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در ارتباط با عوامل زمینهای مديريت دانش مقاالت و مطالعات زيادی تدوين شده است
که به شتتناستتايی و دستتته بندی اين عوامل و تبیین و بررستتی زنها در ستتازمانهای موتلف
پرداختهاند .اما مطالبی که در اين بین مرتبط با مبایث اين مقاله استتت را میتوان به رورت
زير عنوان نمود:
فرج اله رهنورد و ارتتغر محمدی مقالهای با عنوان «شتتناستتايی عوامل کلیدی موفقیت
نظتام متديريتت دانش در دانشتتتکتدهها و مراکد زموزش عالی تهران» در مجله علمی -
پژوهشتتی مديريت فناوری اطالعات در ستتال  1011به رشتتته تحرير در زوردهاند .در اين
مقاله عوامل کلیدی موفقیت نظام مديريت دانش در دانشتتکدهها و مراکد زموزش عالی
تهران بررستی و شتناستايی شتتدهاند .نتايج تحقیق نشتان میدهد که عوامل کلیدی موفقیت
نظام مديريت دانش در دانشتتکدهها و مؤستتستتات زموزش عالی تهران عبارتند از :توستتعه
منابع انستانی ،جهتگیری راهبردی دانايی محور ،زير ساخت نظامهای اطالعاتی ،فرهنگ
مشارکتی ،الاوگیری ،ارزيابی و انتقال دانش ،و درگیری افراد.
در تحقیقی ديار فربد خدايی و محمد عباستتیان پژوهشتتی با عنوان «شتتناستتايی عوامل
کلیدی موفقیت در پیادهستازی ستیستت مديريت دانش در دانشااهها» در فصلنامه علمی -
پژوهشتتی مديريت نظامی را در ستتال  1015به رشتتته تحرير در زوردهاند که در اين پژوهش
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده ستازی مديريت دانش در دانشتااهها شتناستايی شتده سپس
برای هر يک از اين عوامل ،شتتاخ هايی را تعريف کردهاند و در ادامه با استتتفاده از روش
تحلیل عامل اکتشتافی ابعاد و شتاخ های بدست زمده در دانشااههای شهر تهران را مورد
ززمون و تجديه و تحلیل قرار داده و ابعاد ارلی و عوامل زن را استوراج کردهاند .در نهايت
از طريق ززمون فريدمن عوامل کلیدی موفقیت شتتناستتايی شتتده در دانشتتااهها را اولويت
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بندی کردهاند.
تحقیق ديار در اين زمینه را عادل رتتلواتی و فرشتتته یقنظر با عنوان «بررستتی تحلیلی
عوامل زمینهای مؤثر بر استتقرار ستیستت مديريت دانش در وایدهای ستادی شرکت ملی
نفت ايران» انجام دادهاند که در مجله فراسوی مديريت در سال  1011به اپ رسیده است.
اين پژوهش با هدف بررستی عوامل زمینهای مديريت دانش شتامل ستاختار سازمانی،
فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات در وایدهای ستادی شرکت ملی نفت ايران به رشته
تحرير در زمده استتت که در اين زمینه  91شتتاخ با مراجعه به زرای خبرگان به عنوان
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شتتتاخ های عوامل زمینهای مديريت دانش ،تدوين گرديده استتتت .نمونه زماری اين
پژوهش شتتامل  243نفر از کارکنان وایدهای ستتتادی بودهاندکه به رتتورت تصتتادفی
انتوا شتدهاند .نتايج به دستت زمده یاکی از زن استت که ستاختار سازمانی و فرهنگ
ستتازمانی نستتبت به فناوری اطالعات در وایدهای ستتتادی شتترکت ملی نفت ايران از
زمادگی کمتری برای بکارگیری مديريت دانش برخوردار هستند.

پژوهش دياری توسط علیرضا باباغیبی و یبی اهلل ساالرزهی با عنوان «بررسی وضعیت
موجود عوامل زمینهای استتقرار مديريت دانش (بررستی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و
بلو ستان » در مجله توسعه سازمانی پلیس در سال  1051به اپ رسیده است.
اين تحقیق با مفروض دانستتتن اينکه مهمترين مبانی استتتقرار مديريت دانش ،در هر
سازمان ،نظام فناوری اطالعات ،فرايندهای دانش و فرهنگ سازمانی است و بهرهگیری از
اين مبانی به استتتفاده هر ه کاملتر از دانش موجود در ستتازمان میانجامد ،در پی تبیین و
ستنجش وضعیت هر يک از اين عوامل برای استقرار مديريت دانش بوده است .نتايج اين
تحقیق ،که با نمونه زماری  920نفر شتتامل کارکنان ستتتاد مرزبانی استتتان ستتیستتتان و
بلو ستتتان رتتورت گرفته استتت ،نشتتان میدهد که وضتتعیت نظام فناوری اطالعات و
است.

فرايندهای دانش در اين فرماندهی مناس ولی وضعیت فرهنگ سازمانی نامناس
سازمان پیشایری و مديريت بحران شهرداری تهران .بر اساد بند  1مصوبه طرح جامع
مديريت بحران شهر تهران ،شهرداری تهران ملدم به تشکیل ستاد مديريت بحران شهر تهران
با هدف هماهنای امور مربوط به مرایل مديريت بحران (پیشایری ،زمادگی ،مقابله و
بازسازی شد و تمامی دستااههای اجرايی و سازمانهای مستقر در شهر تهران موظف شدند
با اين ستاد همکاری نمايند .به اين ترتی ساختار دبیرخانه طرح ،به ستاد و مرکد مديريت

وزير کشتور به عنوان رئیس ستتاد مديريت بحران شهر تهران منصو شد .از سوی ديار با
توجه به اين که مرکد مطالعات زلدله و محیط زيستتتت شتتتهرداری تهران با همکاری ز انس
همکاریهای بینالمللی اپن (جايکا طرحريد پهنهبندی لرزهای شتتتهر تهران را در دستتتت
انجتام داشتتتت ،بته تتدريج زمینته همکاری ،تعامل و ادغام دو مجموعه دبیرخانه طرح جامع
مديريت بحران شهر تهران و مرکد مطالعات زلدله و محیط زيست شهر تهران ،فراه شد.
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همچنین براستاد مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات باليای طبیعی ،شهردار تهران از سوی
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یرکتت بعدی ،ايجاد مرکد مديريت بحران شتتتهر تهران به عنوان ستتتاختاری جديد در
تشکیالت شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران بود.
نمودار ستازمانی مرکد مديريت بحران شهر تهران اواخر سال  1013در شهرداری تهران
به تصتتوي رستتید .در پنج خرداد ماه ستتال  1013برای اولین بار وزير کشتتور وقت طی
یکمی ،شتتهردار وقت تهران را به ستتمت رئیس ستتتاد مديريت بحران شتتهر تهران منصتتو
کرد .مرایل قانونی شتتتکلگیری ،تجهید و جذ نیروی متوصتت

در مرکد پیشتتتایری و

مديريت بحران شتهر تهران ادامه يافت و در ستال  1012ستاختار مرکد پیشایری و مديريت
بحران در شتتهرداری تهران تيبیت شتتد ،اما همچنان گامهای دياری برای قوام اين ستتاختار
مورد نیاز بود.
در خرداد ماه ستال  1010شتورای استالمی شتهر تهران ارالح اين ساختار را در دستور
کار خود قرار داد و در نهايت ،مرکد پیشتایری و مديريت بحران شتهر تهران با اساسنامهای
مشتتمل بر  24ماده و  11تبصتره (مصتو يکصتد و شتصت و يکمین جلسه از دومین دوره
شورای اسالمی شهر تهران مورخ  1014/4/21به «سازمان پیشایری و مديريت بحران شهر
تهران» ارتقاء يافت.
مه ترين اهداف سازمان بدين رورت است:
 -1افدايش ستطا ايمنی و کاهش خطر پذيری شتهر تهران ،با انجام هماهنایها ،بررسیها،
مطالعات ،پژوهشها ،زموزشها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پیشتتایری
و زمادگی مقابله با بحران.
 -2انجام اقدامات و هماهنایهای الزم جهت افدايش کارايی نظام مديريت بحران شتتهر
تهران و دستتتااههای اجرايی ذيربط ،هناام وقوع بحران به منظور امداد رستتانی و کاهش
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

۶

خسارات و تلفات جانی و مالی.
 -0انجام اقدامات و هماهنایهای الزم جهت افدايش کارايی نظام مديريت بحران شتتتهر
تهران و دستتتااههای اجرايی ذيربط ،بعد از وقوع بحران به منظور جلوگیری از خستتارات و
تلفات جانی و مالی.
 -4نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در ار و مقررات کشوری و کمکهای
دولتی و مردمی

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

پتايه نظری در اين پژوهش ،عوامل مؤثر در پیادهستتتازی موفق نظام مديريت دانش استتتت.
پژوهش یاضر در جستجوی تحقق اهداف زير است:
 1شتناستايی و تجديه و تحلیل ابعاد فرهنای برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد
نظر.
 2شتتتنتاستتتايی و تجديه و تحلیل نظام فناوری اطالعات برای استتتتقرار مديريت دانش در
سازمان مورد نظر.
 0شتتناستتايی و تجديه و تحلیل فرزيندهای دانش برای استتتقرار مديريت دانش در ستتازمان
مورد نظر.
همچنین اهداف ثانويه اين تحقیق را میتوان به شرح زير عنوان کرد:
 1تولید و بسط دانش برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر.
 2رتبه بندی اهمیت عوامل زمینهای برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر.
مه ترين پرسشهايی که در اين تحقیق ما به دنبال پاسخ گويی به زنها میباشی عبارتاند
از:
 1وضتتتعیتت نظام فناوری اطالعات برای استتتتقرار مديريت دانش در ستتتازمان مورد نظر
اونه است؟
 2وضتتتعیت نظام فرزيندهای دانش برای استتتتقرار مديريت دانش در ستتتازمان مورد نظر
اونه است؟
 0وضتتعیت فرهنگ ستتازمانی برای استتتقرار مديريت دانش در ستتازمان مورد نظر اونه
است؟
مديريت دانش .در یال یاضتر مديريت دانش يک مفهوم جديد محستو

میشود و به

ستتازماندهی ،توزيع و منتقل نمايد .برای درک بهتر مفهوم مديريت دانش ابتدا به تعريف
وا ههای داده ،اطالعات و دانش میپردازي .
بر استتاد تعريف بارنی ( 1555دادهها همان اعداد خام اشتتکال بدون زمینه و تفستتیر،
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ستتازمانها کمک میکند تا اطالعات و توصتت های مهمی را که بوشتتی از یافظه
ستتازمان استتت و بدون ستتاختار مشتتو در ستتازمان وجود دارد .شتتناستتايی ،انتوا ،

نمودارها و سمبلهايی از واقعیتهای عینی هستند که به تنهايی معنیدار نیستند .اطالعات
٧

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

از معنا دادن به دادهها ايجاد میشتتتوند .دانش همان اطالعاتی استتتت که بطور مرتبط
معنیدار بوده و قابل اجرا است (امیرخانی و دياران. 1015 ،
دانش ،دارايی با ارزشتتی استتت که ميل ستتاير دارايیها به مديريت ،رشتتد و بهره برداری
نیاز دارد (رادينگ. 1010 ،
با تغییر دانش به عنوان يک منبع راهبردی برای رقابت و بقای سازمانها و جوامع ،نیاز به
توستعه و اشتراف بر روشهای تولید ،اشتتراک و بکارگیری زن ییاتی میشود .تقاضا برای
دانش به تقاضتتا برای افدايش ذخیره دانش و توزيع زن منجر میشتتود (خدايی و عباستتیان،
. 1015
اطالعات از طريق فرزيند انستانی و اجتماعی فه مشتترک ،در هر دو ستتطا سازمانی و
فردی تبديل به دانش میشتتتودد به همین علت مديريت دانش از مديريت اطالعات متفاوت
استتت .مديريت اطالعات ابتدا راه یل مبتنی بر فناوری را در نظر میگیرد و فرهنگ و رفتار
کارکنان را در مرتبه دوم اهمیت قرار میدهد.
نکته اساسی در اين باره زن است که تولید و انتشار دانش یارل تعامل انسانها در یین
کار استتت و مديريت دانش بايد مشتتو کند که دانش موجود در بنااه ،اونه با وجود
تفتاوتهتای فرهنای ،رقتابتهای شتتتوصتتتی و کارکنانی که زموختههای خود را در میان
نمیگذارند يا کارکنانی که جويای دانش نیستند ،بايد توزيع و منتشر شود.
مبتانی زير ستتتاختهای مورد نیاز مديريت دانش .1با توجه به مطالعات رتتتورت گرفته در
زمینه عوامل زمینهای الزم برای استقرار مديريت دانش میتوان به زير ساخت الزم برای اين
عمل اشاره کرد.
در واقع زير ساخت دانش ،ساز و کاری است که سازمان از طريق زن دانش را مديريت
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کرده و افراد در بوشهتای موتلف ،دانش خود را از طريق اين زير ستتتاخت به اشتتتتراک
میگذارند .بطوری که اعضتتتا بتوانند از زن دانش بطور کامالً اثر بوش استتتتفاده کنند .اين
زيرستاخت باعث میشتود فرزيندهای ضتروری دانش با یداکير کارايی رورت گرفته ،از
فنتاوریها اع از ستتتوتافدار و نرمافدار کارزمدتر استتتتفاده شتتتده و تولید ،اشتتتتراک و
بکارگیری دانش انجام پذيرد .هدف ارتتلی اين زيرستتاخت ،یدی جد جريان دادن دانش
در رگهای فرزيندهای کاری سازمان نیست (طبرسا و اورمددی. 1017 ،
1. functions of knowledge management infrastructure

٨

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...
پردازش دانش•
انتقال دانش •

فرآیند های

اشتراک دانش•

دانش

مدیریت فناوری اطالعات •

فرآیند های کسب •
اطالعات

فناوری
اطالعات

حس تعلق سازماني•

فرهنگ

نظامهای اطالعاتي•

حمایت مدیریت•
مشارکت در تصمیم گیری ها•

مباني
زیر ساخت
مدیریت دانش

سازماني

شکل  .1مبانی زیر ساخت مدیریت دانش (سیوان)0222 ،

با توجه به شکل فوق میتوان اذعان کرد که يک زير ساخت قوی دانش بر اساد مبانی
محکمی که منجر به استفاده کامل از دانش میانجامد ،ايجاد میشود .تولید و اشتراک دانش
یارل تعامالت انسانها در یین کار است .در اين بین ،مديريت دانش بر افراد و تعامالت
زن ها تمرکد دارد .لذا در مديريت دانش ابتدا بايد افراد را به اطالعات مرتبط نمود ،اين
ارتباط شامل فرزيندها و تشويق الزم بدين منظور که نه ررفاً برای ايجاد اعتماد و استفاده از
اطالعات موجود ،بلکه به دنبال زن ،برای سهی شدن در منبع جهانی اطالعات هستند .سپس
افراد بايد با ه مرتبط شوند .زنها بايد قادر به يافتن يکديار بوده و در مورد درخواست و
دريافت کمک و انتشار تجاربشان رایت باشند .اين کار به زنان اين ایساد را میدهد که

است .بدون مديريت دادهها ،مديريت دانش موفق نوواهد بود .پیوند دادن فارله اين دو
نیازمند تعهد به يک فرهنگ اشتراک دانش است .سازمان برای رسیدن به اين منظور ارهای
جد سرمايه گذاری و تعهد به ايجاد فرهنگ مطلو سازمانی ندارد .بدون زنکه افراد نسبت
به دانش تعهد داشته باشند و فعالیتهای فعلی دانش را بپذيرند ،زير ساخت دانش موفق
نوواهد بود .همچنین بدون داشتن يک زيرساخت فناوری که به اندازه کافی برای پشتیبانی
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خود را همواره در تحقق اهداف راهبردی سازمان سهی ببینند .مديريت دانش را نبايد با
مديريت دادهها اشتباه کرد .مديريت دادهها بر فرزيند و فناوری متمرکد است دریالیکه
ارکان مديريت دانش ،افراد و توانايی جمعی زنان برای تشريک مساعی سريع و اثر بوش

٩
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فعالیتهای دانش قوی باشد ،زير ساخت دانش عمل نمیکند و تا زمانی که فرزيندهای مبتنی
بر دانش نباشند نید ،مديريت دانش دارای زيرساخت مناسبی برای عمل نوواهد بود( .طبرسا
و اورمددی 1017 ،در ادامه به توضیا اين زيرساختها و شاخ

های زنها میپردازي .

 1فرهنگ سازمانی .زغاز ییات فرهنگ سازمانی به پیدايش سازمان باز میگردد .تاکنون
تعاريف زيادی از فرهنگ سازمانی عنوان گرديده است .رابیند 1در کتا

مديريت خود،

فرهنگ سازمانی را ايناونه تعريف کرده است :فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را
در سازمان برای کارکنان مشو

میکند ،ادراکی يکسان از سازمان است که در همه

اعضای سازمان مشاهده میشود و بیانار مشوصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از
سازمانهای ديار متمايد میکند ،به عبارت ديار فرهنگ سازمانی ،هويت اجتماعی هر
سازمان را مشو

میکند (رابیند . 1551 ،مطالعات رابیند نشان میدهد که فرهنگ سازمانی

بر تمام جنبههای سازمان تأثیر میگذارد که اين تأثیر در جنبههای رفتار فردی و عملکردهای
سازمانی ،انایدش و رضايت شغلی ،خالقیت و نوزوری به وضوح قابل شناسايی است .زنچه
که امروزه سازمانها را ناران کرده است تغییرات سريع در محیط کار است و اين امر به نوبه
خود باعث میشود که رقابت بین سازمانها افدايش يابد و بنا به اعتقاد رای نظران تنها
یدی که میتواند به سازمانها کمک کند ،استفاده از دانايی موجود سازمان و هدايت اين
دانايی در جهت پیشبرد امور است.
 2فرزيندهای دانش .دانش فرزيندی خطی و ايستا نیست ،برعکس ،فرزيندی پويا و
رخهايست و به کارکنانی نیاز دارد که دائماً با اطالعات سر و کار داشته باشند ،دانش جديد
کس کرده و زن را برای ارالح تصمیمات به کار گیرند (گاندهی . 2334 ،منظور از
فرزيندها در مديريت دانش ،جمعزوری و سازماندهی دانش سازمانی و بهرهبرداری و
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یفاظت از اين سرمايههای دانشی ،است .فرزيندهای مديريت دانش در سازمان بايد دارای
اين توانايی باشند که بطور اثر بوش و کارزمد ،دانش مورد نیاز جهت تحقق فرزيندهای
کس و کار سازمانی را پردازش کنند .دست اندرکاران دانش انواع موتلفی از فرزيند دانش
پايه را مطرح میکنند که شامل در اختیار گرفتن ،ذخیره سازی ،پردازش ،انتقال و اشتراک
دانش است.

1. Robbins

١٠

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

 0نظتام فنتاوری اطالعات .جديدترين تعريف فناوری اطالعات که تعداد کيیری از علما و
دانشتتتمندان نظیر اندولستتتن ، 1555( 1کمپبل ، 1555( 2ادواردز ، 1555( 0گرام (، 1555
شتوبر ، 1555( 4ويلدسترم 1555( 9و غیره بر زن اتفاق نظر دارند اين نین بیان شده است:
"فناوریهای اطالعات شتامل محدوده وستیعی از اختراعات و رستانههای ارتباطی است که
نظتامهتای اطالعاتی و افراد را به همديار مرتبط میکنند ،شتتتامل پستتتت رتتتدا ،1پستتتت
الکترونیکی ،7کنفرانس رتتوتی ،1کنفرانس ويدئويی ،5اينترنت ،نرمافدارها ،ستتوتافدارها و
متاننتد زن .نظامهای اطالعات و فناوریهای اطالعات اغل

در ه تنیده هستتتتند و معموالً

زنهتا را بتا همتديار بته استتت فناوریهای اطالعاتی به کار میبرند (تی ستتتنگ. 2332 ،
تکنولو ی اطالعتتات میتوانتتد بتته عنوان ابدار قتتدرتمنتتدی عمتتل کرده و ابدارهتتايی مؤثر و
کارزمد برای همه وجوه مديريت دانش شتامل تسویر ،اشتراک و کاربرد دانش تأمین کند.
مطالعات انجام شده اخیر نشان داده است که سازمانهايی که بر روی مديريت دانش سرمايه
گتذاری میکنند ،عموماً برای رستتتیدن به اهداف خود بر ايجاد زيرستتتاختهای مناستتت
فنتاوری اطالعتات تتأکیتد دارنتد .نظتام فناوری اطالعات با نظامهای اطالعاتی ،فرزيندهای
کس اطالعات و مديريت فناوری اطالعات ارتباطی تنااتنگ دارد که اين عوامل به عنوان
شتاخ های ارتلی نظام فناوری اطالعات شناخته میشوند .عوامل ارلی زمینهساز موفقیت
استقرار مديريت دانش در ادامه بیان شده است.
در ادبیتات مربوط بته عوامتل کلیتدی موفقیت ،شتتتاخ های گوناگونی را عنوان کردهاند.
يکی از مهمترين تعاريف متعلق به روکارت استتتت .به زع ايشتتتان عوامل ارتتتلی موفقیت
عبتارتنتد از :تعتداد معتدودی از یوزههای فعالیت که عملکرد رقابتی موفقیتزمیدی در پی
خواهد داشت (روکارت. 1575 ،
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1. Andolsen
2. Campbell
3. Edwards
4. Schober
5. Wildstrom
6. voice mail
7. electronic mail
8. voice conferencing
9. video conferencing

١١
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برونوو لیتدکر در تعريف دياری بیتان میکننتد کته عوامتل کلیدی موفقیت عبارتند از:
مشتتتوصتتتههتا ،شتتترايط يا متغیرهايی که اگر درستتتت مديريت شتتتوند ،میتوانند اثر قابل

مالیضهای بر موفقیت موضوع رقابتی سازمان داشته باشند (برونوو لیدکر. 1514 ،

اسکیرم و زمیدن ( 1557در خصوص پیاده سازی مديريت دانش هفت عامل کلیدی را
و کار ،معماری و ش ت

شتتناستتايی کردند .اين عوامل عبارتند از :الدام مستتتحک به کس ت

انداز ،رهبری دانش ،فرهنگ اشتتراک و تولید دانش ،يادگیری مستتمر ،زير ساخت فناوری
و توسعه يافته ،و فرزيندهای دانش سازمانی.
مطالعه دياری که به شتتناستتايی عوامل ارتتلی موفقیت در قلمرو مديريت دانش پرداخته
استت ،به وستیله هولسپل و جوشی ( 2333رورت گرفته است .محققین در ابتدا به مطالعه
ادبیتات مديريت دانش پرداخته و دستتتتهای از عوامل را استتتتوراج نمودهاند و در نهايت با
تکنیک دلفی در جامعه خبرگانی متشتتتکل از يک هیئت بین المللی متوصتتتصتتتان مديريت
دانش ،عوامل شتناسايی شده را مورد ارزيابی قرار دادند .اين محققان در دستهبندی خود سه
بعد ارتتلی متشتتکل از عوامل کلیدی را شتتناستتايی نموده که عبارتند از :بعد مديريتی ،بعد
منابع ،و بعد محیطی (هولسپل و جوشی. 2333 ،
جدول  .1ابعاد عوامل اصلی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه هولسپل و جوشی
هماهنای

بعد مديريتی

کنترل
رهبری
شاخ

عوامل ارلی
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١٢

موفقیت

ها

دانش

بعد منابع

افراد
منابع مالی
منابع غیر مالی

بعد محیطی

رقابت
بازار ها
اضطرار زمانی
جو اقتصادی و دولتی

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

ريدد و همکارانش ( 2330برای پیاده سازی موفقیتزمید مديريت دانش ،پنج عامل
کلیدی را مورد شتناستايی قرار دادند .البته نااه ايشتان در تحقیق بیشتر متمرکد بر یوزههای
وظیفهای سازمان بوده است ( ريدد و همکاران. 2330 ،

 -1راهبرد
مديريت دانش

 -2مديريت منابع
انسانی

 -0زير ساخت
فناوری اطالعات

 -9کیفیت

 -4بازاريابی

شکل  .0عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه چریدس و همکارانش

داونپورت و همکارانش ( 1551يک مطالعه اکتشتتتافی در ستتتی و يک پرو ه مديريت
دانش در بیست و هار شرکت انجام دادند.
هدف از مطالعه گسترده داونپورت و همکارانش ( 1551تعیین عوامل کلیدی مرتبط با
پیاده سازی مديريت دانش بود .محققین از بین  11پرو ه موفق ،هشت عامل کلیدی موفقیت
را شناسايی کردند که عبارت بودند از:
 -1ارزش صنعت

 -2زبان و هدف مشترک

 -5فرهنگ دانش پسند

 -3ساختار دانش انعطاف
پذیر و استاندارد

 -6زیرساخت سازمانی و
فنی

 -4کانال های چندگانه برای
انتقال دانش

 -7اقدامات انگیزشی

 -8حمایت مدیریت
ارشد

شکل  .3عامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه داونپورت و همکارانش

در پژوهشی ديار که توسط هونگ و همکارانش ( 2339جهت شناسايی عوامل کلیدی
موفقیت در بکارگیری نظام مديريت دانش انجام دادند( ،هونگ و همکاران 2339 ،هفت

 -1راهبرد الگو گیری و ساختار
دانشی اثر بخش
 -5رهبری و تعهد مدیریت
ارشد،

 -2فرهنگ
سازمانی

 -3زیر ساخت های نظام
اطالعاتی

 -6محیط یادگیری و کنترل
منابع

 -4مشارکت و
آموزش افراد

 -7ارزیابی آموزش حرفه ای و کار تیمی

شکل  .4عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه هونگ و همکارانش
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عامل کلیدی در موفقیت استقرار نظام مديريت دانش را مورد شناسايی قرار دادند.

١٣

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

با توجه به ديار تحقیقات انجام شتده به وسیله محققان موتلف در مورد عوامل زمینهای
اثرگذار بر مديريت دانش ،میتوان اين عوامل کلیدی را برای پیاده ستتتازی مديريت دانش
در جدولی مطابق جدول زير خالره کرد:
جدول  .0عوامل کلیدی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش
نام متغیر
یمايت
مدير ارشد

نوع شاخ
پذيرش نظام مديريت دانش -عقايد جديد -یمايت
ازپرو ههای مديريت دانش
ثبت تجار

الاوگیری

نمونه تحقیقات مرتبط
موفت و همکاران،

و پژوهشها -رهنمودهای الاوگیری -مقايسه

فرزيندهای کاری دانشکده -وجود فرزيندهای الاوگیری-
تشويق الاوگیری

معماری
دانش
درگیری
افراد
زيرساخت
نظامهای
اطالعات

استانداردهای ارتقای دانش -سازوکارهای استقرار ترسی -
 KMدورنمای سازمان دانش محور -توجه به يادگیری و
اشتراک دانش.
مشارکت در اشتراک دانش -تشويق افراد به ارزيابی امور-
استفاده از ظرفیت کامل افراد -بکارگیری نظام پیشنهادات.

نظامهای کاربر پسند– زيرساخت - ITزموزش استفاده از
 -ITسايتهای داخلی -پايااه داده -ساز و کارهای بحث
مجازی -تناس

 ITبا مديريت دانش ،شبکههايی برای توزيع

شبکههايی برای منابع اطالعاتی ،ا ستفاده از DSS-ES -
تنظی

داونپورت ،دد و پیکنس،

ش انداز مبتنی بر دانش -تناس

ديويس ،درو ،دی وندلر،
موفت و همکاران
داونپورت ،باکمن گرکو،
تاينن ،موفت و همکاران
ويلسون و زسی ،موفت
وهمکاران
داونپورت ،گرکو ،سیور ،لی
و هونگ

استراتژی کاری و-

راهبرد و

 KMهدف گذاری در تولید دانش -هدف گذاری در

اهداف

استقرار رخه دانش -توجه به راهبرد نوزوری -توجه به

ريدد و همکاران ،ماتی،
خلیفه و لئو و...

مديريت دانش به دلیل محیط رقابتی
ارزيابی عملکرد مبتنی بر ارتقاء دانش -اولويت يادگیری برای
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سنجش
دانش

ایصاء مقیادهای مناس

ارزيابی دانش ،سرمايه دانش به

کوان ،و..

عنوان معیاری برای عملکرد،
ساختار تسهیل کننده اکتشاف دانش جديد -ساختار یامی
زيرساخت
سازمانی

رفتار جمعی -فرزيندهای مبادله دانش -ساختار شبکهای برای
اشتراک دانش -فرزيندهای انتقال دانش به سازمان ،توصی

هونگ و همکاران ،کوان،
داونپورت

منابع با رويکرد ارتقاء دانش
زموزش

١۴

يادگیری -طرایی ساز و کارهای مناس

ارزيابی دانش-

ماتی ،هونگ و همکاران

زموزشهای یل مساله و خالقیت  -زموزش روشهای انتقال

گرين گارد ،کوهن و بیکر،

دانش -مشارکت در زموزشهای داخلی و خارجی  -انتقال

وموفت و همکاران

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...
دانش با سیست استاد-شاگردی ت روشهای زموزشی یامی
يادگیری گروهی -روشهای زموزشی یامی تفکر نظاممند
برنامه توسعه منابع انسانی -الدامی بودن انتشار تحقیقات-
جذ
منابع انسانی

افراد بر اساد رالییت دانشی -اولويت به پرورش

ريدد و همکاران ،کوان،

منابع انسانی دانشار -پرداخت مبتنی بر رالییت دانشی-

داونپورت و گرور ،و..

ارتقاء بر اساد رالییت دانشی -ناهداری و بهسازی افراد
دانشار -ساز و کارهايی برای انعکاد نظرات علمی
ايجاد انایده
فرهنگ
سازمانی
کار تیمی

پاداش به اقدامات مبتنی بر دانش -ترغی

نوزوری-

ارزشگذاری به تولید دانش -تشويق فعالیتهای گروهی
بحث و اظهار نظر درباره راهبرد و سیاست کاری دانشکده-
فرهنگ نوزوری و خالقیت -جايااه برتر برای ايده پردازان

يحیی و گاه ،هاشیلد ،گیبوند
داونپورت ،باکمن ،موفت و
همکاران

و نوانديشان ارزشمندی کار دسته جمعی
اشتراک دانش و تجار  -تی سازی -محیط باز و مورد

گرين گارد ،کوهن و بیکر،
وموفت و همکاران

اعتماد -طوفان مغدی ،کار میان وظیفهای

روش پژوهش
پژوهش یاضتتر ،پژوهشتتی پیمايشتتی با رويکرد کاربردی استتت که با استتتفاده از نتايج و
دستتاوردهای تحقیقات موتلف در جستتجوی شتناسايی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت
در پیاده سازی مديريت دانش در سازمان مديريت بحران شهرداری تهران است.
پس از مطتالعته و دستتتتتهبنتدی عوامتل کلیدی معرفی شتتتده به وستتتیله محققان ديار،
پرستشتنامهای با  27ستؤال ارلی و در مقیاد  9درجهای لیکرت ،برای شناسايی و رتبهبندی
عوامتل کلیتدی موفقیت در پیاده ستتتازی نظام مديريت دانش در ستتتازمان مديريت بحران
شهرداری تهران طرایی شد.

امتیازات

1
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گدينهها

بسیار

نامناس

متوسط

مناس

بسیار

١۵
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جدول  .0متغیرها و ويژگیهای مورد سنجش
(خدايی و عباسیان ( ، 1015داونپورت ( ، 1551طبرسا و اورمددی (1017
رديف

متغیر مورد سنجش

1

نظامهای اطالعاتی

2

نظام فرزيندهای کس
اطالعات

ويژگی مورد نظر
نظامهای اطالعات مديريت (MIS
نظامهای پشتیبانی تصمی (DSS
نظامهای پردازش عملیات (TPS

0

نظام مديريت فناوری
اطالعات

پردازش اطالعات
انتقال اطالعات
اشتراک گذاری اطالعات
مديريت نرمافداری
مديريت سوتافداری
مديريت پايااه داده (DATA BASE
سازماندهی (نظ دادن به دانش

4

نظام اشتراک دانش

9

نظام پردازش دانش

1

نظام انتقال دانش

7

یمايت مديريت

1

مشارکت در تصمی گیری

5

یس تعلق سازمانی

ذخیرهسازی دانش (در پايااه اطالعاتی
انتقال دانش از طريق تعامالت شوصی
انتقال دانش از طريق نظامهای اطالعاتی
توزيع اطالعات (در بین وایدها و افراد
اشتراک دانش ضمنی (تجار
نظام اشتراک دانش رريا (دانش ملمود
کمک مديريت به پرسنل در مواقع ايجاد مشکل
میدان اتکا پرسنل به مديران در مواجهه با مشکل
ارتباط ندديک مديران با پرسنل
بها دادن به نظرات پرسنل
ززادی عمل پرسنل برای اظهار نظر
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اجبار پرسنل به اجرای تصمیمات از قبل اتواذ شده
افتوار پرسنل از کار در سازمان
تمايل به ادامه همکاری پرسنل با سازمان
اعتبار اجتماعی سازمان ندد پرسنل
مشارکت مديران برای یل مشکالت
مشارکت دادن پرسنل در تصمی گیریها

جامعه زماری اين پژوهش ،کلیه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران با
جمعیت  013نفر میباشتند که با استفاده از جدول مورگان ،یج نمونه برزورد شد و تعداد
١۶

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

 113پرستشتنامه در میان اعضای جامعه زماری به رورت تصادفی ساده توزيع شد که تعداد
 105عدد از زنها برگشت داده شد.
از زنجايی که اين پژوهش از نوع تورتتیفی استتت بنابراين ابتدا دادههای جمعزوری ش تده با
استتفاده از شاخ های زمار توریفی زنها تفسیر میشوند .در جدول زير رتبهبندی متغیرها
بر استاد میاناین نشتان داده شتده استت .میتوان نین نتیجهگیری کرد که هر ه میاناین
بیشتتتر باشتتد ،زن متغیر در وضتتعیت مناستتبتری قرار دارد .بنابراين میاناینها را به رتتورت
رعودی رتبهبندی شد ،جدول زير شمای کلی دادههای توریفی را نشان میدهد:
جدول  .4شاخصها و آزمونها
ززمون
متغیرها

شاخ

های توریفی

ززمون  tتک نمونهای

ززمون فريدمن

N
105

M
10/142

SD
2/57

T
43/21

df
101

sig
3/331

Friedman Test
1/27

یمايت مديريت

105

12/170

0/25

09/09

101

3/331

1/37

یس تعلق سازمانی

105

5/4120

2/01

02/0

101

3/331

9/51

مديريت فناوری اطالعات

105

1/7135

2/92

21/59

101

3/331

9/15

105

1/4131

2/99

29/30

101

3/331

4/71

نظامهای اطالعاتی

105

1/3711

2/74

21/14

101

3/331

4/99

اشتراک دانش

105

1/3014

2/42

24/92

101

3/331

4/91

انتقال دانش
پردازش دانش

105
105

9/0511
9/1214

1/15
1/11

11/71
10/44

101
101

3/331
3/331

2/31
1/12

مشارکت در تصمی گیری

نظام فرزيندهای کس

اطالعات

به منظور تعمی نتايج یارله از نمونه به جامعه زماری ،از ززمون  tبه کمک نرمافدار
 SPSSاستفاده گرديد که در اين ززمون  test valueعدد ( 0برابر با وزن گدينه متوسط
در نظر گرفته شد.

مناستبترين وضتعیت و نظام پردازش دانش نامناسبترين وضعیت را در سازمان مورد نظر دارا
هستند.
سؤال اول :وضعیت نظام فناوری اطالعات برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر
اونه است؟
نتايج نشان میدهد که با توجه به مقدار  Tوضعیت نظام فناوری اطالعات در مورد مديريت
فناوری اطالعات ( ، 21/59نظام فرزيندهای کس اطالعات ( 29/30و نظامهای اطالعاتی
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همان گونه که مشتاهده میشود ،متغیرهای دارای میاناین باالتر( t ،زماره ززمون بیشتر
و  sigکمتر در اولويتت باالتری قرار میگیرند .بدين ترتی مشتتتارکت در تصتتتمی گیری

١٧

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

( 21/14تفتاوت زمتاری معنتاداری بین میتاناین اين گويتهها و میاناین نظری وجود دارد.
بنتابراين ،فرض  H1مبنی بر تفتتاوت اين دو میتتاناین مورد پتذيرش قرار میگیرد .در نتیجتته
میتوان گفت که ارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتتهرداری تهران ،از وضتتعیت
نظام فناوری اطالعات باالتر از سطا متوسط است.
براستتتاد نتتايج ززمون فريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويههای مربوط به نظام فناوری
اطالعتات از نظر و ديتدگاه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران ،مديريت
فناوری اطالعات ( 9/15بیشتتترين اهمیت را دارا استتت ،نظام فرزيندهای کستت اطالعات
( 4/71در جايااه دوم اهمیت و نظامهای اطالعاتی ( 4/99در رتبه سوم اهمیت قرار دارد.
ستتؤال دوم :وضتتعیت نظام فرزيندهای دانش برای استتتقرار مديريت دانش در ستتازمان مورد
نظر اونه است؟
نتايج نشتتتان میدهد که با توجه به مقدار  Tوضتتتعیت نظام فرزيندهای دانش در مورد نظام
اشتراک دانش ( ، 24/92نظام انتقال دانش ( 11/71و نظام پردازش دانش ( 10/44تفاوت
زمتاری معنتاداری بین میاناین اين گويهها و میاناین نظری وجود دارد .بنابراين ،فرض H1

مبنی بر تفتتاوت اين دو میتتاناین مورد پتتذيرش قرار میگیرد .در نتیجتته میتوان گفتت کتته
ارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتتهرداری تهران ،از نظام فرزيندهای دانش برای
استقرار مديريت دانش در سازمان در سطا باالتر از متوسط است.
براستتتاد نتتايج ززمون فريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويههای مربوط به نظام فناوری
اطالعات از نظر کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران ،نظام اشتتتتراک دانش
( 4/91بیشتتتترين اهمیت را دارا استتتت ،نظام انتقال دانش ( 2/31در جايااه دوم اهمیت و
نظام پردازش دانش ( 1/12در رتبه سوم اهمیت قرار دارد.
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١٨

ستؤال ستوم :وضتعیت فرهنگ ستازمانی برای استتقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر
اونه است؟
نتايج نشتان میدهد که با توجه به مقدار  Tوضعیت فرهنگ سازمانی در مورد مشارکت در
تصتتمی گیری ( ، 43/21یمايت مديريت ( 09/09و یس تعلق ستتازمانی ( 02/03تفاوت
زمتاری معنتاداری بین میتاناین اين گويهها و میاناین نظری وجود دارد .بنابراين ،فرض H0
تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میاناین رد شتتتده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت
اين دو میتاناین مورد پتذيرش قرار میگیرد .در نتیجته میتوان گفتت که ارزيابی کارکنان

عوامل زمینهای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

سازمان مديريت بحران شهرداری تهران ،از وضعیت فرهنگ سازمانی برای استقرار مديريت
دانش در سازمان در سطا خو است.
براستتتاد نتتايج ززمون فريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويههای مربوط به نظام فناوری
اطالعتات از نظر کتارکنتتان ستتتازمتتان متديريتتت بحران شتتتهرداری تهران ،مشتتتارکتت در
تصمی گیری ( 1/27بیشترين اهمیت را دارا است ،یمايت مديريت ( 1/37در جايااه دوم
اهمیت و یس تعلق سازمانی ( 9/51در رتبه سوم اهمیت قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش در واقع توانستتته استتت با توجه به يافتههای نظری و نتايج پژوهشهای قبلی که
عوامل زمینهای مديريت دانش در یوزههای گوناگون را بررستتی کرده بودند ،به يک مدل
جامع برای تبیین عوامل زمینهای مديريت دانش دست پیدا کند و در واقع به يک جمعبندی
مفید و کاربردی از ساير پژوهشها رسیده است .همچنین در اين پژوهش عالوه بر کارهايی
که در پژوهشهای قبل انجام شتتده استتت ،عوامل زمینهای که استتتوراج نموده را رتبهبندی
کرده و جتايااه و اهمیت هر کدام از زنها را در استتتتقرار مديريت دانش وزن دهی نموده
استتتت .مورد دياری که با توجه به پژوهشهای قبل قابل اشتتتاره استتتت اين استتتت که اين
پژوهش برای اولین بتار استتتت که در ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران به عنوان
پیشران بحث مديريت بحران در کشور اجرا شده است و توانسته است برای اين سازمان ،که
متتديريتتت دانش از الدام تات جتتدی برای زينتتده زن محستتتو میشتتتود ،راهکتتارهتتا و
دستتتورالعملهايی را ارائه دهد .در نهايت اينکه اين پژوهش عوامل زمینهای استتتوراج شتتده
را با توجه به نظرات کارکنان ستتازمان مورد ستتنجش قرار داده تا از اين طريق به شتتناستتايی

در پايان تحقیق محقق بر استتاد دادههای به دستتت زمده از پرستتشتتنامهها و بر استتاد
ززمون فريدمن به رتبهبندی عوامل زمینهای با استتتفاده از نظرات کارکنان پرداخته شتتد تا از
اين طريق بتوانی میدان اهمیتت هر کتدام از عوامتل را رتبتهبنتدی نمتايی  .نتیجهگیریهای
یارتتل از ززمون رتبهبندی فريدمن برای بررستتی میدان اهمیت و درجه اهمیت هر کدام از
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کاستتتیها و رفع مشتتکالت برای پیاده ستتازی مديريت دانش برای ستتازمان مديريت بحران
همت گمارد.

عوامل زمینهای مديريت دانش به رورت جدول شماره  9به نمايش درزمده است.
١٩

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

جدول  .5رتبهبندی عوامل زمینهای در مورد اهمیت بر اساس فریدمن
رتبهبندی

گويهها

2/59

فرهنگ سازمانی

1/57

نظام فناوری اطالعات

1/31

فرايندهای مديريت دانش

بر استتاد دادههای جدول فوق میتوان نتیجهگیری کرد که بر استتاد ديدگاه کارکنان
ستازمان مديريت بحران شهرداری تهران مهمترين عامل برای استقرار مديريت دانش ،بودن
فرهنگ ستازمانی درستت و یامی برای استقرار زن است ،را که در رورتی ما تمامی زير
ستتاختهای مرتبط با استتتقرار مديريت دانش را در يک ستتازمان فراه کنی ولی فرهنگ
ستتتازمانی که شتتتامل عنارتتتر مشتتتارکت در تصتتتمی گیری ،یمايت مديريت و یس تعلق
ستازمانی استت ،در ستازمان نباشد ،مديريت دانش مستقر نوواهد شد .به همین ترتی و در
ادامه اولويتبندی عوامل ،نظام فناوری اطالعات با عنارتتر مديريت فناوری اطالعات ،نظام
فرزينتدهتای کستتت اطالعتات و نظامهای اطالعاتی در جايااه دوم عوامل با اهمیت برای
استتقرار مديريت دانش قرارگرفته است و فرزيندهای مديريت دانش شامل عنارر اشتراک
دانش ،انتقال دانش و پردازش دانش در جايااه سوم اولويت گذاری شده است.
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