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چکیده:
هدف این پژوهش بر شناسایی و آزمودن عوامل حیاتی موفقیت و آمادگی پیادهسازی
مدیریت دانش در سازمانها متمرکز شده است .بدین منظور ،ابتدا با مطالعه ادبیات و
گزارشهای مختلف از پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و روش دلفی ،عوامل
حیاتی موفقیت تعریف و شناسایی شدند و سپس پنج عامل حیاتی موفقیت ابتدایی و
زیرعاملهای آنها از طریق مصاحبه با خبرگان ،مجریان و کارشناسان مدیریت دانش
اصالح و صحهگذاری گردیدند .طبق جدول مورگان با توجه به محدود بودن حجم
جامعه آماری ،نمونه آماری  210نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب و پس از توزیع پرسشنامهها با استفاده از تکنیک الگوسازی معادالت ساختاری،
روابط ساختاری این الگو آزمون شد .طبق یافتهها ،کلیه شاخصهای برازش الگو در
دامنه ،قابل قبول بودند و تأیید شدند .بر اساس نتایج ،ساختار سازمانی و فرهنگ
سازمانی بیشترین میزان اثرگذاری و همبستگی را با آمادگی و موفقیت بهکارگیری
مدیریت دانش داشتند.

کلیدواژهها:مدیریت دانش ،عوامل حیاتی موفقیت ،آمادگی
سازمانی ،راهبرد ،فرهنگ سازمانی.
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در حال حاضر جهان در نیمه انتقال اقتصاد از عصر مزیت رقابتی بر مبنای اطالعات ،به عصر
مزیت رقابتی بر مبنای خلق دانش است ( .)Lang, 2001جهان ،عصر دانشی را تجربه میکند
که دانش در آن کاالی اساسی محسوب میشود و جریانهای دانش بهعنوان مهمترین عامل
در اقتصاد مورد توجه قرار گرفتهاند ( .)Sunassee & Sewary, 2003در واقع ارزش افزوده در
بوکارهای امروزی در شکل دانش مطرح است نه در قالب کاال (.)Lang, 2001
سیستم کس 
( Druker )1993معتقد است باارزشترین داراییهای قرن  ،21سازمانها و کارکنان دانشی
آن میباشند .امروزه ،فاکتورهای کالسیک تولید یعنی زمین ،نیروی کار و سرمایه نسبت به دانش
در درجه دوم قرار دارند و دانش منبع اصلی اقتصاد جدید است.
همچنین بیشتر مدیران اعتقاد دارند دارایی اساسی که سازمان را از سایر رقبا متمایز میسازد،
دارایی دانشی یا سرمایه فکری کارکنانش است ( )Liebowitz, 2000که جزیی از دانش سازمانی
محسوب میشود و کمیاب و منحصربهفرد است ( .)Forcadell & Guadamillas, 2002با توجه
به این مسأله ،مدیران بایستی بدانند چگونه داراییهای دانشی سازمان را مدیریت کنند.
از سوی دیگر فناوری ،سهم بازار و محصول میتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند ،اما این مزیتها
موقتی هستند ،زیرا همگی میتوانند توسط رقبا کپی شوند و فقط دانش است که قابل کپیشدن نیست،
زیرا زمینههای خاصی دارد که انتقال و توزیع دانش ضمنی را مشکل میسازد (.)Tiwana, 2000
امروزه ،رقبا برای کسب دانش مشابه مجبورند خودشان را درگیر تجربیات مشابه کنند ،اما
بهدست آوردن دانش از طریق تجربه ،کاری زمانبر است و از نظر اینکه تا چه حد میتواند یادگیری
را از طریق سرمایهگذاری بیشتر شدت بخشد دارای محدودیت است .به عالوه فرصت یادگیری
برای سازمانی که مزیت دانشی دارد ممکن است خیلی باارزشتر از رقبایی باشد که فقط فرصت
یادگیری دارند (.)Zack, 1999
با توجه به مطالب بیان شده ،میتوان گفت مدیریت دانش در حال تبدیلشدن به وظیفه کامل
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تجاری ( )Davenport & Grover, 2001و یک جنبه جدید از مدیریت برای سازمانهای امروزی
است ( .)Ponzi & Koening, 2002مدیریت دانش روشی كارآمد است كه اكثر سازمانها به آن
روی آوردهاند ،اما مهم آن است که آیا همه این سازمانها در بهكارگیری و پیادهسازی مدیریت
دانش موفق خواهند بود یا خیر؟ اغلب مدیران بهاین امر آگاه هستند كه انجام تغییرات موفقیتآمیز
از هر نوع آن مشكل است ،زیرا مقاومت در برابر تغییر ،چشمگیر و بیدرنگ است .اغلب بهکارگیری
پروژههای مدیریت دانش در سازمانها نیز مستلزم تغییر سازمانی قابل توجه است .به همین
دلیل ،در اولین گام فرآیند بهكارگیری مدیریت دانش ،مدیران باید آمادگی زیربنایی سازمان برای
بهكارگیری مدیریت دانش را مورد ارزیابی قرار دهند .متأسفانه اغلب به دلیل نبود مجموعهای از
پیشنیازهای ضروری ،استفاده از چنین فرآیندی به جای اینكه سودی برای سازمانها به ارمغان
آورد ،آنها را دچار پرداخت هزینه اضافی خواهد كرد (اکبرپورشیرازی و کاظمیصفت .)1386 ،برای
رسیدن به چنین هدفی ارایه چارچوب آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش اجتنابناپذیر است .به
همین جهت ،با توجه به مطالب فوق ،مسئله اصلی این پژوهش پیشگیری از شکست پروژههای
استقرار مدیریت دانش یا به عبارت دیگر موفقیت بیشتر در پیادهسازی آن از طریق بررسی و ارایه
چارچوبی برای ارزیابی عوامل حیاتی و مؤثر در آمادگی موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش است.
مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش و آمادگی سازمانی

با توجه به پویایی و تغییرات سریع محیط سازمانها ،مدیران متوجه شدند که اطالعات ،یک
منبع باارزش است و بایستی مدیریت شود ،زیرا میتواند بر حصول اهداف سازمانی بسیار تأثیرگذار
باشد .مفاهیم تحلیل و برنامهریزی اطالعات هم حاصل نتایج تالش در زمینه مدیریت اطالعات
است ( .)Mohammadi et al., 2009از این رو ،سازمانها بایستی فرآیندی برای مدیت دانش،
مشابه مدیریت اطالعات ایجاد نمایند (.)Social Commission for Western Asia, 2003
مدیریت دانش ،در اوایل بر اساس روش مدیریت داده و مدیریت اطالعات ساخته شد ،ولی امروزه
با سطح باالتری از پیچیدگی به انضمام ابزارها ،شبکهها ،همکاری و بهبود فرآیندهای کسبوکار
ساخته میشود ( .)AGIMO, 2004بر این اساس ،روندی را که سازمانهای پیشرو امروزی
انتخاب میکنند ،مدیریت دانشی است که کمک میکند سازمانها ،انتخاب ،سازماندهی و پخش
دانش و تجربه را برای کسب مزیت رقابتی انتقال دهند ( .)Mohammadi et al., 2009مدیریت
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دانش تأثیر قابل مالحظهای بر افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای کسبوکارها دارد .منافع
حاصل از بهکارگیری مدیریت دانش باعث شده سازمان برای پیادهسازی این فرآیند بکوشد .حال
آنکه اغلب سازمانها با این چالش عمده مواجه هستند که با وجود سرمایهگذاری بر مدیریت دانش،
گسترش و نفوذ کاربردهای آن بهکندی صورتگیرد .یکی از دالیل اصلی این مشکل پایین بودن
سطح آمادگی سازمانها برای بهکارگیری و استفاده از مدیریت دانش است .بنابراین ،درک صحیح
میزان این آمادگی برای جهتگیری درست ،تالشهای آغازین و تدوین راهبردهای مناسب است
تا با استفاده از ابزار ارزیابی مناسب ،سطح آمادگی سازمانها فراهم آید .به همین دلیل ارایه
الگوی تعیینکننده پیشنیازهای الزماالجرا ،نقش تعیینکنندهای در موفقیت اجرایی این فرآیند در
سازمانها خواهد داشت (رحمانییوشانلوئی .)1390 ،بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی
عوامل حیاتی برای موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش است که از طریق آن الگوی مناسب ارزیابی
آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها طراحی خواهد شد.
ضرورت ارایه چارچوب آمادگی
مدیریت دانش فرآیندی است که با بهکارگیری آن ،سازمان بر اساس دانش یا سرمایه فکری خود
به تولید ثروت ( )Nonaka & Takeuchi, 1995یا ایجاد ارزش از داراییهای فکری و دانشمحوری
میپردازد .در واقع گاهی ،فعالیتها غیرنظاممند و ساختارنیافته انجام میشوند .به نحوی که مدیران از
میزان انتشار و گسترش دانش کسب شده در سطح سازمان اطالعی ندارند .تخمین زده میشود که
 85درصد داراییهای دانش سازمان بهجای ذخیرهسازی در پایگاههای داده ،در پست الکترونیکی،
فایلهای ورد 1و در ارایه گزارشها ،فعالیتها و سخنرانیها جای گرفته است (.)Bolloju et al., 2002
بدین ترتیب ،با پذیرش دانش بهعنوان منبع راهبردی سازمانها و اهمیت آن در میزان توانایی و
پایداری سازمان در فضای رقابتی ،نیاز مبرمیبهایجاد روشهای تولید ،اشتراک و بهکارگیری دانش
در سازمانها به وجود آمده است .فقدان سازوكارهای صحیح ارزیابی و اجرای مدیریت دانش ،این نوع
سرمایهگذاری را در ذهن مدیران به هزینهای اضافی تبدیل كرده است .از این رو ،سازمانها باید محیطی
برای اشتراك و تبادل دانش در بین اعضای خود به وجود آورند ،کارکنان را در زمینه تفهیم تعامالتشان
آموزش دهند تا در بسترسازی و شناسایی عوامل اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان بكوشند
(رحمانییوشانلوئی .)1390 ،در واقع ،اگر سازمانها بدون آمادگی و پیشنیازهای ضروری ،اقدام به
اجرای مدیریت دانش نمایند ،ممكن است به جای کسب سود دچار پرداخت هزینه اضافی شوند (Holt
1. Word
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 .)et al., 2000الگوی ارزیابی ،آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش را پیشنیاز ضروری برای شخص یا
سازمان ،جهت موفقیت در مواجه با تغییر سازمانی تعریف كردهاند ( .)Bergeron, 2003آمادگی برای
مدیریت دانش ،شامل مجموعهای از پیشنیازهای ضروری برای اجرای موفقیتآمیز آن است .به عالوه
درك صحیح از آمادگی سازمان برای جهتگیری درست تالشها و راهبردهای مناسب ضروری به نظر
میرسد ،لذا الزم است پیشنیازهای اجرای مدیریت دانش که نقش تعیینكنندهای در موفقیت اجرایی
این فرآیند دارند ،شناسایی و بر اساس الگویی مناسب ارزیابی شوند.
عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش
عوامل حیاتی موفقیت برای شناسایی و اولویتبندی نیازهای کسبوکار و نظامهای فنی (Flynn

 ،)& Arce, 1997نمونههای ثابتی هستند که بهبود فرآیند را تسهیل میکنند و چنانچه بر حسب
اهمیت در مراحل مقتضی مورد توجه قرار گیرند ،تاثیر زیادی بر موفقیت خواهند داشت (& Somers
 .)Nelson, 2001در واقع ،بهکارگیری موفق مدیریت دانش فعالیتی یک روزه نیست ،بلکه به یک
برنامه منسجم و متشکل از یک سری عوامل حیاتی نیازمند است تا عملکرد آن موفقیتآمیز گردد.
در این مقاله پس از بررسی وسیع ادبیات موضوع با هدف شناسایی عوامل کلیدی در پیادهسازی
موفق مدیریت دانش بر اساس مطالعههای صورت گرفته در سازمانها ،پنج عامل پیادهسازی موفق
مدیریت دانش شناسایی شدند .هر یک از آنها با توضیحات مربوطه در بخشهای بعدی ارایه شده است.
جدول  :1عوامل حیاتی موفقیت

نویسنده

سال

Chourides et al.

2003

Mathi

2004

Wong

2005

عوامل

راهبرد ،مدیریت منابع انسانی ،فناوری اطالعات،کیفیت ،بازاریابی

فرهنگ ،سازمان مدیریت دانش ،راهبرد ،سیستمها و زیرساختار،
فرآیندهای اثربخش و سیستماتیک ،اندازهگیری

پشتیبانی مدیریت و رهبری ،فرهنگ ،فناوری اطالعات ،راهبرد و
هدف ،سنجش ،زیرساخت سازمانی ،فرآیندها و فعالیتها ،انگیزش،
منابع ،آموزش و تربیت ،مدیریت منابع انسانی

فرهنگ سازمانی
«فرهنگ سازمانی» عبارت است از ارزشها ،اعتقادات و هنجارهای مشترك اعضای سازمان
كه آنان را به هم مرتبط میكند ( .)Huener, 2001فرهنگ سازمانی ،نحوه انجام شدن کارها در
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سازمان را برای كاركنان مشخص میكند .در این خصوص ادراكی یكسان از سازمان وجود دارد كه
در همة اعضای سازمان مشاهده میشود و بیانکننده مشخصات مشترك و ثابتی است كه سازمان
را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد .به عبارت دیگر ،فرهنگ سازمانی مطالعات هویت اجتماعی
هر سازمان را مشخص مینماید (.)Robbins, 1996
در بسیاری از مقالههای منتشر شده و متخصصین این زمینه ،معتقدند فرهنگ سازمانی تاثیری
عمده بر مدیریت دانش یا تسهیم دانش دارد ( .)Holsapple & Joshi, 2001بزرگترین چالش
برای مدیریت دانش ،تالش واقعی برای توسعه مانند سهولت دسترسی به دانش برای مدیریت
طی فرآیند اجرای مدیریت دانش است .بنابراین ،فرهنگ حمایت از مدیریت دانش آن است که
ارزش دانش و ایجاد آن ،سایرین را به اشتراکگذاری و کاربرد آن تشویقکند .یک جنبه فرهنگی
و ضروری برای مدیریت دانش «همکاری» است (.)Goh, 2002
( Migdadi )2005تاکید کرد که فرهنگ همکاری شرط مهم انتقال دانش است .همچنین به
طور تجربی اثبات شده که همکاری عامل مهم در ایجاد دانش است .بر اساس مطالعات ()2000
 ،Davenport & Pursakهشت معیار سنجش موفقیت سازمانها در اجرای پروژههای مدیریت
دانش معرفی شدهاند .از بررسی این معیارها مشخص میشود فرهنگ سازمانی بهعنوان شاخص
اصلی سنجش موفقیت مدیریت دانایی در سازمانها مورد توجه است ،به طوری كه موفقیت
مدیریت دانش در سازمان ،به میزان انطباق آن با فرهنگ سازمانی بستگی دارد .با توجه به مطالعات
صورت گرفته شاخصهای فرهنگسازمانی در جدول  2آمده است:
جدول  :2شاخصهای عامل فرهنگ سازمانی

عاملها

فرهنگ سازمانی

شاخصها

منابع

اعتماد

Jalaldeen & Abdul-Karim (2009); Yeh et al. (2006); Mohammadi
)et al. (2009); Lee & Choi (2003); Davenport & Lawrence (1998

همکاری

;)Jalaldeen & Abdul-Karim (2009); Mohammadi et al. (2009
)Lee & Choi (2003

جو باز

;)Davenport & Lawrence (1998); Taylor & Wright (2004
)Forcadell & Cuadamillas (2002

یادگیری از اشتباهها

)Taylor & Wright (2004); Brand (1998

خالقیت و نوآوری )Gaffoor (2008); Yeh et al. (2006); Siemieniuch & Sinclair (2004

تسهیم دانش
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Holt et al. (2000); Quin et al. (2005); Taylor & Wright
)(2004); Siemieniuch & Sinclair (2004

ساختار سازمانی
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افزایش رقابت و تسریع نرخ تغییرات فناورانه ،انتقال بهتر دانش در بین مرزهای وظیفهای سازمان را
ایجاب میکند (Gold et al., (2001( .)Walczak, 2005; Gopalakrishnau & Sontoro, 2004
بیان میکنند که ساختار سازمانی یک عامل مهم در بهکارگیری فنآوریهای جدید است .ساختار
میتواند مجموعهای از راهحلها را تعریف کند که در آن افراد در وظایف مختلف تقسیم میشوند
و چگونگی هماهنگی این وظایف را بیان میکنند (.)Andersson & Westterlind, 2000
ساختار سازمانی ،شیوهای را که فرآیند تصمیمگیری اتفاق میافتد و مسئولیت برای مواد ،منابع و
فرآیندهای انسانی مدیریت میشود را تعیین میکند .عالوه بر این ،بایستی دارای ساختار منعطفی
باشد تا پخش دانش و همکاری بین مرزهای سنتی سازمان را بهطرف مرزهای خالق دانشی سوق
دهد ( .)Walczak, 2005از سوی دیگر ،عوامل رسمیت و عدم تمرکز ،تأثیر زیادی بر هماهنگی و
همکاری درون شرکت و همچنین بر خلق و نشر دانش دارند (;Adenfelt & Lagerstro, 2005
 .)Andersson & Westterlind, 2000; Lee & Choi, 2003ساختار متمرکز ،از ارتباطات بین
واحدها و فراوانی پخش ایدهها جلوگیری میکند .همچنین به علت داشتن کانالهای ارتباطی
زمانبر باعث انحراف و ناپیوستگی 1ایدهها میشود ( ،)Lee & Choi, 2003لذا برای اطمینان از
توزیع مناسب دانش ضروری است که کانالهای ارتباطی روان باشند ( .)Gupta et al., 2000با
توجه به مطالعات صورت گرفته شاخصهای ساختار سازمانی در جدول  3آورده شده است:
جدول  :3شاخصهای عامل ساختار سازمانی

عامل

ساختار سازمانی

شاخصها

منابع

تمرکزگرایی

Jalaldeen & Abdul-Karim (2009); Gaffoor (2008); Lee & Choi
(2003); Andersson & Westterlind (2000); Forcadell & Cuadamil
)las (2002); Ruikar et al. (2006); Walczak (2005

رسمیتگرایی

Jalaldeen & Abdul-Karim (2009); Gaffoor (2008); Lee & Choi
(2003); Taylor & Wright (2004), Lang (2001); Lee & Choi
)(2003

کانالهای ارتباطی

)Davenport & Prusak (2000); Mathi (2004); Hasanali (2002

کار تیمی

;)Wei et al. (2009); Gaffoor (2008); Mohammadi et al. (2009
)Siemieniuch & Sinclair (2004); Forcadell & Cuadamillas (2002

1. Discontinuances
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منابع انسانی
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از افراد درون سازمان ،بهعنوان توانمندسازهای اجتماعی مدیریت دانش و عوامل اصلی ایجاد
و پخش نام برده میشود ( McDermott (1999) .(Adenfelt & Lagerstro, 2005بر اهمیت
افراد در فرآیند به اشتراکگذاری دانش تأکید دارد که بایستی برای درگیرشدن در یک فعالیت
برانگیخته شود .این کار ،زمان اضافی میخواهد و تهدید از دست دادن قدرت و موقعیت را به
همراه دارد (عباسی ،)1389 ،زیرا هر تغییر یا ورود فنآوری جدید بر نیروی کار درون سازمان
تأثیر میگذارد .پس ضروری است تا فرهنگ سازمانی و آمادگی افراد در پذیرش فنآوریهای
نوآور و جدید سنجیده شود ( .)Ruikar et al., 2006به طور کلی ،افراد در سازمان بهعنوان
کمکدهندههای انسانی 1که شامل مهارتها و نقشهای دانشی ،انگیزش و خودواکنشی ،تقویت،
شبکههای یادگیری /اجتماعی ،گفتگوها ،هماهنگی و خالقیت میباشند ،مطرح هستند (Moffett
.)et al., 2003
از طرفی افراد ،ایجادکنندگان دانش در سازمان هستند ،زیرا یک قسمت قابل توجه از دانش
سازمان در ذهن آنها وجود دارد .بهاین دلیل ،جهشهای کوچک در مکانهای کاری میتواند یک
اثر اساسی بر عملکرد کلی داشته باشد (.)Social Commission for Western Asia, 2003
تأثیرات اساسی بر این مفهوم ،جابهجایی در بازار از صنایع شدیداً کارگری به سمت دانشی و افزایش
فرصتهای آموزشی را موجب شده است (عباسی .)1389 ،از درک مفهوم کارگران دانشی زمان
زیادی میگذرد ،اما سازمانهای کمی ،این نقش را تعریف کردهاند (Davenport & Prusak,
.)2000
( Ruggles )1998بیان میکند که تمرکز  50درصد زمان و بودجه مدیریت دانش باید روی
افراد باشد .افراد سازمان باید با فرهنگ سازمانی سازگاری داشته باشند تا تغییر در فرهنگ سازمان،
تغییر در نگرشها و خردکردن سنتها را منجر شود .بنابراین ،داخل تغییر سازمانی نشأت گرفته
از مدیریت دانش ،بایستی موضوعات انسانی عامل اصلی در نظر گرفته شوند و این مالحظات در
سازمان ،مبحث کارگران دانشی را مطرح نمایند .با توجه به مطالعات صورت گرفته شاخصهای
منابع انسانی در جدول  4آمده است:

1. Personal Contributors
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جدول  :4شاخصهای عامل منابع انسانی

عامل

شاخصها

منابع

منابع انسانی

درک مفاهیم مدیریت �Jalaldeen & Abdul-Karim (2009); Quin et al. (2005); Daven
دانش
)port & Prusak (2000); Holt et al. (2000); Hasanali (2002

O’Brien & Crauise (1995), Ryan & Prybutok (2001), Moffett
مشارکت کارکنان
)et al. (2003

آموزش کارکنان

)Cohen & Backer (1999), Moffett et al. (2003
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زیرساخت فناوری اطالعات
اطالعات شامل محدودة وسیعی از اختراعها و رسانههای ارتباطی است كه سیستمهای
اطالعاتی و افراد را به یكدیگر مرتبط میكند و عبارت است از :پست صدا ،پست الكترونیكی،
كنفرانس صوتی ،كنفرانس ویدیویی ،اینترنت ،نرمافزارها ،سختافزارها و مانند آن .سیستمهای
اطالعات و فناوریهای اطالعات غالب ًا در هم پیچیده هستند و معمو ًال برای اشاره به همة آنها،
اصطالح فناوریهای اطالعاتی را بهكار میبرند (.)Tsang, 2002
مدیریت دانش ،بیش از آنكه فناوری یا محصول باشد ،روشی است كه برای فعالیتهای كاری
استفاده میشود .با وجود این ،برای موفقیت سیستمهای مدیریت دانش ،فناوری اطالعات حیاتی
است ( .)Turban et al., 2006در واقع ،نقش فناوری اطالعات برای مدیریت دانش پشتیبانی از
مخازن دانش ،افزایش دسترسی و تبادل دانش و تسهیالت محیط دانش است که تعامالت فردی،
گروهی و سازمانی را فراهم مینماید .همچنین فناوری اطالعات به عنوان ابزار توانمندسازی دانش
به فرآیندهای ایجاد دانش در محیطهای علمی کمک میکند ( .)Tian et al., 2009فناوری
اطالعات و مدیریت دانش با هم عجین شدهاند ،زیرا هر دو ترویج دانش ساختاریافته را تسهیل
میکنند ( .)Alavi & Leidner, 2001فناوری اطالعات عالوه بر آنکه مدیریت دانش را توانمند
میکند ،باید در خدمت افراد نیز باشد .بنابراین ،باید ساده و قابل فهم باشد تا کارکنان بدون کمک
متخصصان فناوری اطالعات نیز بتوانند از آن استفاده کنند .با توجه به مطالعههای صورت گرفته
شاخصهای زیرساخت فناوری اطالعات در جدول  5آورده شد:
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جدول  :5شاخصهای عامل زیرساخت فناوری اطالعات

عامل
زیرساخت فناوری سازمانی

شاخصها

منابع

میزان دسترسی به
نرمافزارهای کاربردی

)Turban et al. (2006); Gaffoor (2008

دسترسی به زیرساختهای Turban et al. (2006); Gaffoor (2008); Mohammadi et al.
شبکه و سختافزار
)(2009

انعطافپذیری

& Turban et al. (2006); Gaffoor (2008); Siemieniuch
)Sinclair (2004

کارکنان فناوری اطالعات )Turban et al. (2006); Lee & Choi (2003); Yeh et al. (2006

فناوریهای همکاری

)Turban et al. (2006); Gaffoor (2008
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رهبری و راهبرد
مدیریت دانش در هر سازمانی ،تا حد زیادی توسط راهبرد سازمانی هدایت میشود و بهكارگیری
آن نیاز به حمایتهای مدیریت ارشد (تخصیص منابع و زمان برای طرحها و برنامههای مدیریت دانش)
دارد ( .)Gaffoor, 2008سازمان در چارچوب فراهمشده توسط راهبرد مدیریت دانش ،فعالیتهای
هدفگذاریشدهای برای اهرمیکردن داراییهای دانشی سازمان طراحی میکند (عباسی .)1389 ،در
واقع ،یک اصل ضروری برای موفقیت در برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد تعهد راهبردی مستمر به
مدیریت دانش توسط مدیران سطح باال و ارشد سازمان است و رهبری در عرصه مدیریت دانش باید
نشاندهنده ویژگیهای خاصی باشد که به مدیریت دانش منجر میشوند (.)Rylatt, 2003
جدول  :6شاخصهای عامل راهبرد و رهبری

عامل

شاخصها

راهبرد و رهبری

راهبرد دانش

;)Wei et al. (2009); Gaffoor (2008); Yeh et al. (2006
)Taylor & Wright (2004); Sunassee & Sewary (2003

سیاستهای پاداش

)Gaffoor (2008); Yeh et al. (2006); Taylor & Wright (2004

پشتیبانی مدیریت ارشد

منابع

)Gaffoor (2008); Yeh et al. (2006); Holt et al. (2000

هدف پژوهش
سئوالهای اساسی پژوهش حاضر در جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش شامل «طراحی
چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سازمانها بر اساس عوامل
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حیاتی موفقیت» به قرار زیر است:
 .1عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سازمانها جهت ارزیابی آمادگی
سازمان کدامند؟
 .2الگوی مناسب برای ارزیابی آمادگی پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سازمانها کدام است؟
روش پژوهش
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این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات از نوع توصیفی ،پیمایشی است.
گردآوری اطالعات در پژوهش با بهرهگیری از روشهای پیمایشی صورت گرفت .برای شناسایی
عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش ،پیشینه پژوهش مطالعه شده و با استفاده
از روش دلفی ،پرسشنامهای با  22سئوال بسته در مقیاس  5گزینهای لیكرت و تعدادی پرسش
جمعیتشناختی طراحی شد .جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی ،خبرگان ،مدیران
 ،CKOمشاوران و مجریان پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش و افراد دارای تجربه در زمینه
مدیریت دانش میباشند كه  460نفر شناسایی شدند .با توجه به جدول مورگان ،حجم نمونه آماری
 210نفر تعیین شد ،ولی جهت اطمینان خاطر از برگشت پرسشنامه تعداد بیشتری از آن توزیع گردید.
پرسشنامهها به صورت تصادفی ساده توزیع شدند تا  210پرسشنامه جمعآوری شد .در این پژوهش
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری از طریق اساتید و خبرگان بهره گرفته شد.
به منظور اینكه پرسشنامه از پایایی مناسبی نیز برخوردار باشد ،از یك پیشآزمون استفاده شد .بدین
ترتیب كه پس از طراحی پرسشنامة اولیه ،تعداد  20پرسشنامه بهصورت آزمایشی توزیع و جمعآوری
شد كه میزان اعتبار آن با استفاده از فرمول آلفایكرونباخ ،در کل  0/76بهدست آمد كه بیانگر اعتبار
قابل قبول آن بود .برای تجزیهو تحلیل دادهها ،بعد از استخراج عوامل از ادبیات پژوهش توسط روش
دلفی ،جهت استخراج عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش از روش معادالت ساختاری و تحلیل
عاملی تأییدی برای آزمون الگوهای اندازهگیری پژوهش استفاده شد .در نهایت ،برای تأیید یا رد تاثیر
عوامل مؤثر بر آمادگی موفقیت مدیریت دانش هم از آزمون تیاستیودنت بهره گرفته شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به آمار جمعیت مورد مطالعه 21 ،درصد از افراد در این حوزه 3 ،یا بیشتر مقاله داشتند18 .
درصد از افراد در این حوزه ،پژوهش و آموزش 26 ،درصد افراد جزء پیادهسازان و مشاوران و  35درصد
مابقی ،مدیران فناوری اطالعات و مسئول مدیریت دانش سازمان خویش بودند.
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ارزیابی الگوی مفهومیپژوهش
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برای پی بردن به متغیرهای زیربنایی بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها از روش
دلفی استفاده شد .با استفاده از این روش برخی متغیرهای بیارزش حذف شدند و باقی موارد
در عاملهای مرتبط گروهبندی شدند .این نتایج بهعنوان ورودی تحلیلهای بعدی در نظر گرفته
شدند ،در واقع تأیید عوامل استخراجی در این مرحله بوده است .بر اساس نتایج دلفی ،چارچوب
مفهومی پژوهش با پنج فرضیه بهصورت زیر شکل گرفت که با تحلیل عاملی اکتشافی ،تأییدی
مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه اول :فرهنگ سازمانی بر بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها اثرگذار است.
فرضیه دوم :ساختار سازمانی بر بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها اثرگذار است.
فرضیه سوم :منابع انسانی بر بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها اثرگذار است.
فرضیه چهارم :زیرساخت فناوری اطالعات بر بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها اثرگذار است.
فرضیه پنجم :راهبرد و رهبری بر بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها اثرگذار است.

پژوهش
شکل: :1الگوی
شکل
پژوهش
مفهومیمی
الگوی مفهو

در اين پژوهش از رويهاي دو مرحلهاي براي صحت الگوی بهدست آمده از پژوهشهای

در این پژوهش از رویهای دو مرحلهای برای صحت الگوی بهدست آمده از پژوهشهای گذشته و دلفی خبرگان

گذشته و دلفی خبرگان استفاده شد .ابتدا الگوی اندازهگيري با استفاده از تحليل عاملي تأييدي
مورد آزمون قرار گرفت و سپس به آزمون الگوی ساختاري پرداخته شد .براي تعيين اعتبار سازهاي

استفاده شد .ابتدا الگوی اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت و سپس به آزمون
الگوی ساختاری پرداخته شد .برای تعیین اعتبار سازهای و برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و برازش
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الگوی نهایی از الگوی معادالت ساختاری استفاده شد و جهت پردازش دادهها از نرمافزار لیزرل بهره گرفته شد.

و برازش الگو از روش تحليل عاملي تأييدي ،برازش الگوی نهايي از الگوی معادالت ساختاري و
جهت پردازش دادهها از نرمافزار ليزرل بهره گرفته شد.
جدول  :7تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول

عاملها

رسميتگرايي

کانالهاي ارتباطي

دسترسي به زيرساختهای
شبکه و سختافزاری
ميزان دسترسي به
نرمافزارهاي کاربردي
انعطافپذيري

شاخص CFA

منابع ساختار
بار عاملی  t-Valueانسانی سازمانی

فرهنگ
سازمانی

فناوری راهبرد و
اطالعات رهبری

0/650 -0/010 12/05

0/157

0/050

0/087

0/81

0/144
0/056

0/67

14/91

0/113

0/742

0/81

18/64

0/007

0/821

0/74

18/33

-0/005 0/069

0/136

0/85

22/24

0/038

0/021

0/005

0/87

0/61

14/15

0/110

0/029

0/110

0/76

0/048

0/86

21/63

-0/062 087/0

0/174

0/091

0/88

18/05

-0/008 0/074

0/167

0/72

6/04

0/122

0/56

کارکنان فناوري اطالعات

0/82

سياستهاي پاداش

0/80

راهبرد دانش

پشتيباني مديريتارشد

0/74

آموزش کارکنان

0/51

مشارکت کارکنان
اعتماد

0/64
0/67

همکاری

0/80

یادگیری از اشتباهات

0/71

تسهیم دانش

0/59

جو باز

خالقیت و نوآوری

0/69
0/66

0/110

0/061

-0/021 -0/039 21/18

0/164

-0/063 -0/009 19/99

0/054

6/38

0/70
0/61

0/003

0/119 -0/162 15/85
0/218 -0/062 20/19
0/114 -0/018 16/17
17/34
15/48

0/013
0/222

0/106
0/196

0/245 -0/062 13/48

0/156
0/076

0/042

0/364

0/121

0/187

0/88

0/113
0/107

0/113
0/83
0/084

-0/012

0/184

0/73

-0/015

0/030

0/004

-0/023

0/77
0/74
0/69
0/64
0/62

0/031
0/054

-0/032
0/110

مقاله  -3طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیادهسازی سیستم | ...منوچهر انصاری و دیگران

تمرکزگرايي

شاخص EFA
بعد از چرخش عاملها

0/069

-0/052
0/059
0/134
0/103

Goodness-of-fit statisticsχ2 = 280.14
df = 125
CFI = .99
NFI = .98
RFI = .98
TLI = .98
RMSEA = .05

73

جدول  ،۷ارایهدهنده الگوی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی است .این شکل عوامل موثر
بر آمادگی مدیریت دانش را در  5عامل ساختار سازمانی ،زیرساخت فناوری اطالعات ،راهبرد و
رهبری ،منابع انسانی ،و فرهنگ سازمانی نشان میدهد .به این ترتیب سازمانهایی که وضعیت
عوامل فوق آنها مناسب است ،میتوانند آمادگی بیشتری نسبت به سازمانیهایی که در این عوامل
وضعیت مناسبی ندارند ،بهدست آورند .لذا این پنج سازه میتوانند به طور مکمل آمادگی پیادهسازی
در مدیریت دانش را در سازمانهای مشابه ارایه دهند.
تحلیل عاملی تأییدی
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برای برقراری روابط علّی بین متغیرهای مستقل و وابسته ،الگوی پیشنهادی با روش معادالت
ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل بررسی و تحلیل شد .در الگوی علّی ،ابتدا باید الگوی
اولیه آزمایش شود؛ بدین منظور از معیارهای مختلف برازش الگو استفاده شد .در این پژوهش نیز
شاخصهای متعددی استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۸نمایش داده شده است .همان طور که
در این جدول مالحظه میشود کلیه شاخصهای برازش ،چارچوب (الگو) مد نظر را تأیید کردهاند.
به طور کلی ،چنانچه ارزش  GFIبزرگتر مساوی  0/9باشد ،نشاندهنده برازش مناسب الگو است.
از طرفی مقدار  RMSEAباید کمتر از  0/08باشد و فاصله اطمینان آن نیز نباید خیلی زیاد باشد
که در این الگو حدود  0/055است .همچنین میزان  NFI ,GFIو  RFIکه بزرگتر از  0/9هستند،
سطح رضایتبخش برازش الگو را نشان میدهند .نسبت کایدو به درجه آزادی بهعنوان مهمترین
شاخص در تعیین برازش در این الگو زیر  3و معادل  2/24است که در دامنه مناسبی قرار دارد.
جدول  :8معیارهای برازش الگوی نهایی

معیارها

نسبت کایدو به درجه آزادی

شاخص نیکوی برازش ()GFI

بزرگتر مساوی 0/9

0/93

بزرگتر از 0/9

0/93

کوچکتر از 3

شاخص برازش نرمال شده ()NFI

بزرگتر از 0/9

شاخص برازش نسبی ()RFI

بزرگتر از 0/9

شاخص برازش مقایسهای ()CFI

ریشه میانگین مجذور خطای تخمین ()RMSEA

74

حداقل قابل قبول

امتیاز کسب شده

کوچکتر از 0/08

2/24
0/91
0/91

0/055
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بعد از اینکه برازش الگو به طور منطقی با دادهها تأیید شد ،معنیداری اجزای چارچوب (الگو)
و روابط بین متغیرها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نمودارهای  1تا  4تخمین پارامترهای لیزرل را
در الگوی آزموده شده نشان میدهد .این پارامترها همگی میزان اثرگذاری همزمان هر یک از
متغیرهای مشاهدهگر (مستطیل) و مکنون (بیضی) را در چارچوب کلی الگو نشان میدهد.
نمودار  ،1الگوی اندازهگیری ابعاد آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش را در حالت تخمین
استاندارد نشان میدهد .نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) ،حاکی از مناسب بودن نسبی
شاخصهاست .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  χ2محاسبه شده برابر با  280/14میباشد که نسبت
به درجه آزادی  125کمتر از عدد  3است .پایین بودن میزان این شاخص نشاندهنده تفاوت اندک
میان الگوی مفهومی با دادههای مشاهده شده پژوهش است .مقدار  RMSEAبرابر با 0/055
میباشد و حد مجاز ,RMSEAو 0/08است.
بارهای عاملی الگو در حالت تخمین استاندارد ،میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را
در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد .به عبارت دیگر بار عاملی
نشاندهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهگر (سئوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عاملها)
میباشد .با توجه به نمودار  ،1میتوان بارهای عاملی هر یک از سئوالهای پژوهش را مشاهده
نمود .برای مثال بار عاملی سئوال اول 0/67 ،میباشد .به عبارت دیگر سئوال اول ساختار سازمانی،
تقریب ًا  45درصد از واریانس عامل ساختار سازمانی را تبیین مینماید .مقدار  0/55نیز مقدار خطا
میباشد (مقدار واریانسی که توسط سئوال اول قابل تبیین نیست .واضح است هر چه مقدار خطا
کمتر باشد ،ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سئوال و عامل مربوطه وجود دارد) .مقدار
ضریب تعیین عددی بین  0و  1است که هر چه به سمت  1نزدیک شود ،مقدار تبیین واریانس
بیشتر میگردد.
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نمودار  :تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (تخمین استاندارد)

نمودار  :1تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (تخمین استاندارد)

بزرگتریا از
مقداریباید
متغیرهاست که
متغیرهابین
تخمینبینروابط
پارامترهایدرالگو
یکی tازیکی از
مقادیر
کوچکتر از
مقداری /31و
بزرگتر از
ست که باید
در روابط
تخمین
پارامترهای الگو
مقادیر T

ارزیابی است
کننده آن
همه  4بیا
نمودارکه 1تا
مقادیر این
-1/96درباشد.
 -1/96و یا
کهبهکارگیری
آمادگی
روابطن بر
در است
پارامترآن
بیانکننده
نمودار تا
کوچکترایناز پارامتر
باشند .مقادیر
/31
آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش معنیدار هستند.
ارزیابی
روابط
همه
دار هستند.
بر معنی
دانش
مدیریت

نمودار  :تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (ضرایب معنیداری)

17
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نمودار  :2تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (ضرایب معنیداری)

در تحلیل عاملی مرتبه اول از سئوالهای پرسشنامه به ابعاد و در تحلیل عاملی مرتبه دوم از عاملها به مفهوم (آمادگی
بهکارگیری مدیریت دانش) دست یافته شد .در بین ابعاد ،ساختار و فرهنگ سازمانی دارای تاثیر بیشتری بر مفهوم
آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش داشتند.

میزان بار عاملی ساختار سازمانی بر آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش 2/63 ،میباشد .به عبارت دیگر این عامل
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در تحلیل عاملی مرتبه اول از سئوالهای پرسشنامه به ابعاد ،و در تحلیل عاملی مرتبه دوم
از عاملها به مفهوم (آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش) دست یافته شد .در بین ابعاد ،ساختار و
فرهنگ سازمانی دارای تاثیر بیشتری بر مفهوم آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش بودند.
میزان بار عاملی ساختار سازمانی بر آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش 0/79 ،میباشد .به
عبارت دیگر این عامل حدود  51درصد از واریانس آمادگی موفقیت را تبیین مینماید .همچنین
شاخصهای برازش الگو ،حاکی از مناسب بودن الگو اندازهگیری است .مقدار  RMSEAبرابر با
 0/057است که با توجه به اینکه کمتر از  0/08میباشد ،نشان میدهد میانگین مجذور خطاهای
الگو مناسب است.
همچنین مقدار کایدو به درجه آزادی کمتر از  3است .میزان شاخصهای  GFI ،AGFIو
 NFIنیز بهترتیب برابر با  0/93 ،0/91و  0/91میباشد .در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم
مربوط به آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش بایستی بیان نمود چنانچه در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مربوط به سئوالهای پژوهش باالتر از  0/30باشد ،سئوالهای پرسشنامه از روایی
سازه (روایی همگرا) برخوردار خواهند بود و روایی همگرا نوعی روایی است که توسط تحلیل عاملی
تاییدی محاسبه میشود.

نمودار  :تحلیل عاملی تأییدی (تخمین استاندارد)

نمودار  :3تحلیل عاملی تأییدی (تخمین استاندارد)

ترتیب برابر 18
راهبرد وانسانی ،و
رهبری ،منابع
راهبرد و
اطالعات،
فناوری
زیرساخت
سازمانی،2/به
سازمانیو بهفرهنگ
فرهنگانسانی،
رهبری ،منابع
اطالعات،
فناوری
زیرساخت
بارعاملی
میزان بارعاملیمیزان
،2/

 2/و  2/66است که بر آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش اثرگذار می باشند .این امر نشاندهنده تاثیر یا بار

عاملی مناسب روی متغیر مکنون آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش است.
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نمودار  :تحلیل عاملی تأییدی (تخمین استاندارد)
میزان بارعاملی زیرساخت فناوری اطالعات ،راهبرد و رهبری ،منابع انسانی ،و فرهنگ سازمانی به ترتیب برابر ،2/18

ترتیب برابر  0/31 ،0/44 ،0/65و  0/77است که بر آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش اثرگذار است .این
،2/
امر نشاندهنده تاثیر یا بار عاملی مناسب روی متغیر مکنون آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش است.

 2/و  2/66است که بر آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش اثرگذار می باشند .این امر نشاندهنده تاثیر یا بار

عاملی مناسب روی متغیر مکنون آمادگی بهکارگیری مدیریت دانش است.
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نمودار  :4تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم (آزمون معنیداری )t
19

در نهایت برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل شناساییشده که از طریق الگوی معادالت
ساختاری الگوی اندازهگیری آنها تأیید شد ،از آزمون تیاستیودنت تک جامعهای استفاده شد.
با توجه به سطح معنیداری (کمتر از  )0/05و مقدار  tآزمون ،مشخص شد همه پنج عامل بر
بهکارگیری مدیریت دانش تأثیرگذار هستند.
جدول  :9آزمون تیاستیودنت تکجامعهای

عوامل

فاصله اطمینان

مقدار تی

اختالف
سطح
درجه
میانگین
داری
ی
معن
آزادی
پایینترین باالترین

زیرساخت فناوری اطالعات

30/315

1/147

راهبرد و رهبری

28/571

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی
منابع انسانی
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ارزش = 3

33/591

209

0/000

1/137

1/067

1/206

31/249

209

0/000

1/224

1/151

1/298

20/397

209
209
209

0/000
0/000
0/000

1/076
1/101
1/755

1/005
1/025
1/664

1/178
1/846

بحث و نتیجهگیری
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امروزه مدیریت دانش عالوه بر تسهيل امور عملياتي ،نقشي راهبردی در تحقق اهداف کسب و
کار سازمان دارد ،به طوري كه سازمانها بهمنظور تحقق نقش مدیریت دانش ،ملزم به تدوين برنامه
راهبردی مدیریت دانش هستند .در اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر آمادگی مدیریت
دانش به بررسي متغيرهاي مؤثر بر آن پرداخته شد .با مروری بر ادبيات موضوع متغيرهاي مؤثر بر
آمادگی مدیریت دانش شناسايي شدند و سپس با بهكارگيري تحليل عاملي ،معنیداری آنها مورد
بررسي قرار گرفت و بر اساس آن الگوی مفهومي عوامل مؤثر بر آمادگی مدیریت دانش در سازمان
مورد مطالعه ،توسعه داده شد .با توجه به الگوی مفهومی ارایه شده در اين پژوهش ،عوامل مؤثر بر
آمادگی مدیریت دانش شامل ابعاد فرهنگ سازمان ،راهبرد و رهبری ،ساختار سازمانی ،زیرساخت
فناوری اطالعات و منابع انسانی است .هر يك از اين ابعاد ،خود شامل زيرمتغيرهايي نیز بودند.
بسياري از اين متغيرها در پژوهشهای پراكنده بهعنوان عوامل مؤثر بر آمادگی مدیریت دانش
معرفي شدند .با مقايسه الگوی بهدست آمده با پژوهشهای پيشين كه در ادبيات موضوع اشاره شد،
ميتوان نتيجهگيري نمود كه الگوی حاصل شده ،الگویي كاملتر از موارد ارایه شده پيشين بوده و
در عين حال براي سازمانهای ایرانی بومي شده است .بررسی تطبیقی یافتههای پژوهش حاضر
با پژوهشهای گذشته نشان میدهد الگوهای & Chourides et al. (2003), Siemieniuch
Sinclair (2004), Quin et al. (2005), Holt et al. (2000), Jalaldeen & AbdulKarim

( )2009نیز بر تمرکز بر روی فرهنگ سازمانی در پیادهسازی مدیریت دانش تاکید کردهاند.
همچنین در مقایسه با الگوهای مختلف ارایه شده مانند (,Siemieniuch & Sinclair (2004
( ،Quin et al. (2005), Holt et al. (2000), Jalaldeen & Abdul-Karim (2009
این مطالعهها همانند مطالعه حاضر بر تاثیر زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباعات در آمادگی
پیادهسازی مدیریت دانش تاکید داشتهاند ،ولی بر خالف نتایج این پژوهش الگوی Chourides
) ،et al. (2003), Skyrme & Amidon (1997و ( Holt et al. (2000به این نتیجه نرسیدند.
در مورد سومین عامل آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش با توجه به اهمیت رهبری و راهبرد
در الگوهای مختلف مانند (,Chourides et al. (2003), Siemieniuch & Sinclair (2004
(  Quin et al. (2005), Holt et al. (2000), Jalaldeen & Abdul-Karim (2009بر تاثیر
عامل رهبری و راهبرد در موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش تاکید شده است و نتایجی مشابه
مطالعه حاضر را ارایه دادهاند .چهارمین عامل مهم در آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش که در
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پژوهش حاضر بهدست آمده است ،ساختار سازمانی است که در مطالعات ( Holt et al. (2000و
( ،Jalaldeen & Abdul-Karim )2009مشابه با نتایج این پژوهش بر اهمیت ساختار سازمانی
در آمادگی پیادهسازی مدیریت دانش تاکید کردهاند .همچنین نویسندگان بسیاری همچون
Siemieniuch & Sinclair (2004), Quin et al. (2005), Holt et al. (2000), Jalaldeen
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 ،&Abdul-Karim )2009 (, Chourides et al. (2003)lدر پژوهشهای خود مشابه با نتایج
پژوهش حاضر تایید کردهاند که منابع انسانی یکی از عوامل اصلی موفقیت پیادهسازی مدیریت
دانش است .بهطور کلی میتوان بیان کرد که ميزان تأثير و رابطه عوامل موثر در بیشتر پژوهشهای
انجام شده در زمینه عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش غالب ًا به صورت كيفي و
ذهني انجام شده است .این در حالی است که در اين پژوهش ،عالوه بر شناسایی این عوامل ،در
قالب يك الگوی جامع به بررسي ميزان تأثير آنها نيز پرداخته شده است.
پیشنهادها
 فرهنگ سازمانی باید بتواند زمینههای الزم برای اشتراکگذاری دانش در طول اجرایمدیریت دانش را فراهم کرده و با تاکید بر ارزش دانش ،خلق و اشتراکگذاری آن را تشویق کند.
همچنین فرهنگ سازمانی باید زمینههای اعتماد مبتنی بر همکاری را در سازمان ایجاد نماید.
 زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات از توانمندسازهای عمده در ساخت اساسی و پایهفناوری اطالعات است که مدیریت دانش را پشتیبانی و هماهنگ میکند .فناوری اطالعات یکی
از توانمندسازهای کلیدی در اجرای مدیریت دانش است ،زیرا فناوری اطالعات قادر به جستجوی
سریع ،دسترسی و بازیابی اطالعات ،پشتیبانی ،همکاری و ارتباط میان اعضای سازمان است ،ولی
نباید مدیریت دانش را همان استفاده از سیستمهای فناوری اطالعات دانست ،بلکه مدیریت دانش
مفهومی فراتر است که از فناوری اطالعات میتوان بهعنوان یک توانمندساز استفاده کرد و برای
اثربخشی آن باید در نظر گرفت که فناوری اطالعات شامل سادگی فناوری ،استفاده آسان و مناسب
نیاز کاربران ،و مربوط به محتوای دانش باشد.
 مديريت دانش در يك سازمان تا حد بسيار زيادي توسط راهبرد سازماني هدايت ميشود وسرچشمه راهبردهاي سازماني ،اصول و برنامههاي سازماني مختلف ميباشد .رهبري نيز مفهومي
وابسته به راهبرد مديريت دانش است و بهكارگيري مديريت دانش نياز به حمايتهاي مديريت
ارشد (در جهت تخصيص منابع و زمان براي طرحها و برنامههاي مديريت دانش) دارد .در واقع
میتوان گفت یک اصل ضروری برای موفقیت در برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد تعهد راهبردی
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مستمر به مدیریت دانش توسط مدیران سطح باال و ارشد سازمانی است و رهبری در عرصه
مدیریت دانش باید نشاندهنده ويژگیهای خاصی باشد که به مدیریت دانش منجر شود .اين
ويژگيها شامل توانایی ایجاد محیطي برای بحثها و گفتگوهای خاص است كه درباره موضوعاتي
مربوط به از بین بردن موانع ساختارهاي سنتی كه توسط زنجیرههاي فرماندهی و سلسله مراتب
درون سازمان ساخته شده است ،ميباشد.
 توسعه زیرساختهای مناسب سازمانی یک جنبه مهم برای اجرای مدیریت دانش است،زیرا ساختار سازماني يک فاکتور مهم در بهکارگيري فنآوری محسوب میشود .به طور خاص
ساختارهاي سازماني بايستي منعطف باشند تا پخش دانش و همکاري بين مرزهاي سازمان سنتي
را به خالقیت دانشي افزايش دهند .همچنين اجراي موفق راهبرد مديريت دانش بستگي به ساختار
منعطف و حذف کنترل و سيستمهاي سنتي نظارت دارد .برای مثال سازمانهاي افقي اجازه انعطاف
بيشتري در رابطه با محيط داراي تغييرات سريع و رقابتي کسب و کار ميدهند.
 افراد براي جنبههاي اجتماعي و فرهنگي در درون سازمان عامل مهمي هستند .افراد،سازمان را ميسازند و براي موفقيت آن مهم هستند .افرادی که کاربران نهايي سيستم و فنآوری
هستند ،بايستي مهارت و شايستگي ،خبرگي وظيفهاي ،نگرش ،تفکر مثبت و فرهنگ درست براي
پذيرش را داشته باشند .منابع انسانی بهخاطر اينکه هر تغيير يا ورود فنآوری جديد را بر روي نيروي
کار درون سازمان متأثر میسازند ،مهم هستند .پس ضروري است تا فرهنگ سازماني و آمادگي
افراد در پذيرش فنآوریهاي نوآور و جديد سنجيده شود .به طورکلي بحث افراد در سازمان به
عنوان کمکدهندههاي انساني (شامل مهارتها و نقشهاي دانشي ،انگيزش و خودواکنشي،
تقويت ،شبکههاي يادگيري /اجتماعي ،گفتگوها ،هماهنگي و خالقيت) مطرح ميشوند .افراد،
ايجادکنندگان دانش در سازمان هستند و يک قسمت قابل توجه از دانش سازمان در ذهن آنها
وجود دارد.
پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
مطالعه حاضر دارای محدودیتها و ضعفهایی است .در این مقاله مقیاس پیشنهادی در
مراحل ابتدایی طراحی بوده و باید در مطالعههای آتی در چندین سازمان برای اندازهگیری آمادگی
سازمانها مورد استفاده قرار گیرد تا الگوی پیشنهادی در مرحله عمل محک خورده و ضعفهای
آن مشخص گردد .همچنین مطالعه حاضر مقیاسی برای کلیه سازمانها پیشنهاد داده است و
متغیرهایی چون اندازه و یا نوع صنعت در آن وارد نشده است .مطالعه های آتی میتوانند مقیاس
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 این مسئله خصوص ًا میتواند برای تفاوت.پیشنهادی را برای هر صنعت بهطور خاص بومی کنند
 زیرا ماهیت دانش مورد، حایز اهمیت باشدLow-tech  وHigh-tech قایل شدن میان صنایع
استفاده در هر یک از این صنایع متفاوت بوده و کارکردی که برای مثال دانش مشتری در صنایع
.پوشاک دارد با زیستفناوری متفاوت است
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