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چکيده
امروزه خلق ،ذخیره و مديريت دانش در سازمانها به راهبردی ارزشآفرين تبديل شده است و مدديريت بهینده آن
میتواند به رشد و توسعه راهبردی سازمان کمک کند .هدف اين پدووهش رراحدی الگدوی بدومی مدديريت داندش بدا
قابلیت انطباق در سازمانهای دولتی ايران است .در بخش کیفی شناسايی مؤلفهها با استفاده از مطالعدا

کتابخاندهای و

مراجعه به خبرگان به روش غیر تصادفی هدفمند گلوله برفی انجام شد و در بخش کمی ،با مرور يک نمونۀ  321نفدره
به روش تصادفی چند مرحلهای از واحدهای مديريت منابع انسانی چهار وزارتخانۀ کشدور ،امدور اقتصدادی و دارايدی،
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،و آموزش و پرورش ،مهمترين مؤلفههای مؤثر بر بلدو مدديريت داندش اولويدتبنددی شدد.
مؤلفههای پووهش در الگوی نظاممند با پنج متغیر .1 :درون داد ،شامل :قابلیدت فدردی ،شايسدتگی رفتداری ،راهبدرد و
قوانین و مقررا

دولتی؛  .2فرآيند ،شامل :رهبری و حمايت مديريت ارشدد ،فنداوری سدازمانی و فرايندد سدازمانی؛ .3

برون داد ،شامل :فرهنگ داندشمحدور و سداختار منعطد ؛  .4پیامدد ،شدامل :سدودآوری ،کیفیدت ،بهدرهوری ،رشدد و
.5بازخورد ،شامل :ارزيابی درونی ،بیروندی ،بدازنگری و احدالس اسدت .در بخدش کمدی ،از رريدق الگدوی معدادت
ساختاری و نرم افزار  SMARTPLSالگوی پووهش برازش و آزمون شد و ضرايب مسیر همگی دارای تدثثیر مثبدت
و معنیدار بودند .يافتههای پووهش ،ررس الگوی بومیبرای استقرار مديريت دانش را آشکار کرد .نتدايج ايدن پدووهش
میتواند توسط سازمانهای دولتی ايران در جهت زمینهسازی اسدتقرار موفقیدتآمیدز مدديريت داندش و کسدب مزيدت
رقابتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
کليد واژهها :مديريت دانش ،سازمانهاي دولتي ايران ،بلوغ مديريت دانش ،الگوي بومي.

 . 1دانشجوی گروه مديريت دولتی ،واحد قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوين ،ايران.
 . 2اسدتاديار مددديريت حددنعتی ،دانشددکده علددوم انسددانی ،دانشدگاه شدداهد ،تهددران ،ايددران؛ نويسددنده مسد و ؛ رايانامدده:
Alihossien@yahoo.com
 . 3استاديار مديريت دولتی ،دانشکده تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

مقدمه
دانش ترکیبی سازمان يافته از ايدهها ،قوانین ،رويهها و ارالعا
رريق سازمان است که ارالعا

حیا

اسدت؛ يعندی حدرفا از

میيابد و به دانش تبدديل مدیشدود

(سدهرابی و فدالس،

 .)49: 1397بنابراين ،موضوع مديريت دانش بهرور چشمگیری در مجامع علمیو دانشدگاهی
در کانون توجه قرار گرفته است (محمودزاده و همکاران .)1393 ،سدازمانهدای امدروزی بدر پايده
سرمايهانسانی دانش بنیان شکل گرفتهاند و مديريت دانش میتواند برای افدزايش بهدرهوری
فصلنامه علمی مطالعا

کارکنان در سازمان مؤثر باشد (او1و همکاران .)2016 ،بدا توجده بده تمدايزا

بخدش عمدومیاز

بخش خصوحی از جمله مالکیدت ،سداختار سدازمانی ،مندابع ،کارکندان و اهدداف؛ اجدرای
مديريت دانش در سازمانهای دولتی با چالشهای بسیاری روبرو است (کشداورزی.)80: 1393 ،
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فقدان الگوی بومیاستقرار مديريت دانش در سازمانهای دولتی ،شکافی عمیق در اين زمینه
است که میتواند به کاستیهايی در عمل نیز منجر شود .در حالی که تجارب موفدق زيدادی
برای کاربرد مديريت دانش در بخش دولتی در سطح بینالمللی گزارش شده است ،بهردور
نمونه سدازمان توسدعه و همکداری اقتصدادی ( )2003در گزارشدی بدر ضدرور

اسدتقرار

مديريت دانش در سازمانهدای دولتدی تثکیدد کدرده اسدت .برخدی ديگدر براسدا

نظريدۀ

وابستگی ،بیان میکنند سازمانها با توجه به زمینه و شرايط خاص خدود ،نیداز بده الگدويی
بومیبرای پیادهسازی مديريت دانش دارند

(فرناندز2و سبروا

.)2015 3،

پووهشهای انجام شده در حوزه مديريت دانش و در بخش عمومی نشان مدیدهدد کده
اشاعه و ترويج آن در کشورهای غربی و شرق آسیا سا هاسدت در حدا توسدعه و بهبدود
بهسرعت

است؛ همچنین در همسايگی کشور ايران بهويوه در دولتهای حوزه خلیج فار

در حا گسترش و مرحله اجرايی نیز را ری کدرده اسدت .از ررفدی ايددههدا و ردرسهدای
نوآورنه که ساتنه میلیونها دتر حرفهجويی ارزی برای دولتهای سراسر دنیدا بده همدراه
دارد برآيند استفادۀ مؤثر و کارآمد از ررسهای دانش بنیان است که همدۀ ايدنهدا جزیدی از
برنامه اقدام مديريت داندش در کشدورهای توسدعه يافتده اسدت .اهمیدت و ضدرو
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مديريت دانش به مرحله ای رسیده است که اکنون بانک توسعه آسیايی چشدماندداز برنامدۀ
اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی سا  2025را بدر پايده مدديريت داندش ردرس ريدزی و
معرفی کرده است (بانک توسعه آسیايی؛ .)2021
در خصوص ضرور

و اهمیت ايجاد و استقرار مديريت دانش در سازمانهدای بخدش

دولتی میتوان به وجود اسناد باتدستی ،گزارشا

راهبدردی مرکدز بررسدیهدای راهبدردی

رياست جمهوری و سیاستهای کلی ابالغی در حوزه فناوری ،نظدام اداری ،برنامده ششدم
توسعه اشاره کرد که تمامی دستگاهها را ملزم به استفاده از مديريت دانش کرده اند .حرکدت
راستای افق چشمانداز  1404و سیاستهای کالن نظام موجب خواهد شد بخدش عمدومیو
دولتی در نقش آفرينی خود در فرايند توسعه ملی تجديد نظر کرده و روشهای هوشمندانه
تری را برای نیل به اهداف کالن و ماموريتهای خود تجربه کندد و از کارکردهدای مثبدت
مديريت دانش مانند افزايش قابلیتها و توانايیهای سازمان ،کسب مزيت رقدابتی و کمدک
به بهبود مستمر نظام اداری بهره بگیرد .از ررفدی گدام برداشدتن در مسدیر توسدعه مسدتلزم
حرف هزينه و زمان در حوزه پووهش است و عدم انجدام ايدن پدووهش و در نتیجده خد
کنونی در وجود الگوی بومیمديريت دانش منجر بده کداهش اثربخشدی و عددم بهدرهوری
سازمانهای دولتی شده است .همچنین تصمیم گیریهدا در سدطح خدرد و کدالن سدازمان،
پاسخگويی به شهروندان و عملکرد مدديران و کدارگزاران دولتدی را بدا مشدکال

فراواندی
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دادن دستگاههای دولتی بهسوی بهرهبرداری آگاهانه از يافتههای مديريت دانش به ويدوه در

مواجه کرده است .شناسايی موانع بهرهوری و غالب شدن بر آنها مستلزم وجود يک الگدوی
بومیجهت تحقق حداکثری اهداف سازمانهای دولتی است (سهرابی و نمازی.)1399 ،
نظربهاينکه فرهنگ ايرانی اسالمی يک فرهنگ منحصربهفرد و بدا ويوگدیهدای خداص
خود است و با توجه به تثکید مقام معظم رهبری به موضوع مديريت داندش و داندشبنیدان
کردن ارالعا

در سازمانها و فقدان يک الگوی بومی منحصربهفرد؛ اين پووهش در تالش

است با رويکرد کلنگرانه به شناسايی و تبیین روابط عوامل مؤثر مديريت داندش بپدردازد و
با ارایه يک الگوی بومی ،زمینه بهبود اثربخشی تصمیما
دولتی را فراهم آورد .مروری بر مطالعا

مديران و کارکندان دسدتگاههدای

انجام شده برای بررسی ابعاد مدديريت داندش در

9

ادوار مختل

نشان میدهد که نگرش و ديددگاه واحددی در ايدنخصدوص وجدود نددارد.

بنابراين هدف از انجام اين پووهش رراحی الگوی بومی مدديريت داندش در سدازمانهدای
دولتی جمهوری اسالمیايران بوده است.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
مباني نظري
فصلنامه علمی مطالعا

امروزه اگر به دانش توجه بیشتری میشود بهسبب تولید گسترده ارالعدا

اسدت .پد

دانش را میتوان به عنوان «بینش يا شناختی که در حین مطالعه ،تحقیق ،مشاهده يدا تجربده
در فرد ايجاد میشود» تعري

کرد (ويدگ .)2002 1،مفاهیم مرتبط بدا مدديريت داندش در سدا
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 1979اولین بار توسط يک حسابدار سویدی بده ندام سدويبی2مطدرس شدد .وی در بررسدی
حور های مالی شرکت ،متوجه شد که گزارش ترازنامه مالی تنها دارايی ملمدو
مانند :اثاثیه اداری و ملزوما

شدرکت

را نشان میدهد که عدد دفتری آن در حدود يک کرون است؛

اين در حالی است که ارزش واقعی (بازار) شرکت که بهواسطه شايستگی فدردی و جمعدی
کارکنان سازمان برآورد شده است ،بسیار بیشتر از اينهاست .اين دارايدی نامشدهود توسدط
سويبی به نام «دارايی فکری» و «دارايی ناملمو » معرفدی شدد .از آن زمدان تداکنون ،رشدد
فزايندهای در زمینه توسعه مفهوم مدديريت داندش حدور

گرفتده و دانشدمندان و مدديران

سازمانهای بزرگ به اين موضوع عالقهمند شدهاند.
واتسون ( ،)2002با معرفی اعصار کشاورزی ،حنعتی و ارالعاتی ،معتقد اسدت حرکتدی
که از اواخر قرن بیستم آغاز شده است ،با شتاب فزايندهای در قرن بیست و يکم ادامه يافته
و عصر حاضر را عصر توسعه بر مبندای ايددههدا و خالقیدت نامیدده اسدت (واتسدون.)2002 3،
بهکارگیری ابزارها و ابتکارا

مديريت دانش از سا  1996بطور چشمگیری افدزايش يافتده

است .با شکست بخش عمده پروژههای مديريت دانش ،سازمانها دريافتندد بدرای کشد
دانش نهان و مديريت داندش آشدکار کارکندان ،بايدد فراتدر از مدديريت ارالعدا
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بنابراين ،ساير واحددهای سدازمان بدا محوريدت واحدد سدرمايه انسدانی بدهتددريج درگیدر
برنامههای مديريت دانش شدند .بهرور خالحه میتوان وجه تمايز مفهدوم مدديريت داندش
در دوره جديد را توجه بده عامدل انسدانی دانسدت (بلدر .)2002 1،بندابراين مدديريت حدحیح
کارکنان دانش بنیان میتواند تا حد زيادی از ترک خدمت آنهدا جلدوگیری کندد .در همدین
حا  ،در مقايسه با ساير کارمندان ،کارکنان دانش بنیان انتظارا

متفاوتی از کارفرمايان خود

دارند (سهرابی و نقوی .)2015 ،در جدو  1-فهرستی خالحه ای از تالشهای علمیدر راسدتای
توسعه مديريت دانش ارایه شده است.

رویداد
نظام خبره پايگاه دانش
مفهوم مديريت دانش در سازمان ملل متحد
آغاز پروژههای داخلی مديريت دانش
مقاله مجله کسب و کارهاروارد
انتشار اولین کتاب مديريت دانش
اولین کنفران

مديريت دانش

شروع به ارایه خدما

مديريت دانش

پیادهسازی مديريت دانش و مشاهده مزايای آن

با توجه به توضدیحا
تحقیقا

ارائه کننده

سال

دانشگاه مرکزی میشیگان

1980

ويگ

1986

شرکتهای مشاوره ای

1989

نوناکا و تاکیوچی

1991

ويگ

1993

شبکه مديريت دانش

1994

شرکتهای مشاوره ای

اواسط دهه 90

حنايع کلیدی و سنگین

اواخر دهه 90
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جدول شماره  :1تالشهاي علميدر راستاي توسعه مديريت دانش (دالکر)2011 2،

فدوق مهمتدرين متغیرهدای مدؤثر بدر مدديريت داندش براسدا

گذشته به شرس جدو  2است که در ادامه تشريح میشود.

1Blair
2Dalkir
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جدول شماره  :2مؤلفههاي مؤثر بر مديريت دانش بر اساس تحقیقات گذشته
نام متغير
حمايتهای رهبری

منبع
کشاورزی و رادسرشت ()1397؛ جوشی و چاوت)2019(1؛ اخوان و همکاران(.)1389
2

فرهنگ

دايان و همکاران ()2017؛ امیرخانی و حاجی زاده حفار (.)1395

فناوری ارالعا

اردتن و همکاران ()1396؛ قلیچ لی و ابراهیمی()1395؛ دايان و همکاران (.)2017

اهداف و راهبرد

بهبودی و سهرابی ()1399؛ حديقی و همکاران (.)2017
3

جوشی و چاوت ()2019؛ سنتوبلی و همکاران ()2018؛ اخوان و همکاران(.)1389

نظام ارزيابی
فصلنامه علمی مطالعا

زاده و همکاران ()1398؛ حسین پور و علیپور ()1397؛ حنی

4

زيرساختهای سازمانی

عبا

فعالیتها و فرآيندها

قلیچ لی و ابراهیمی()1395؛ جوشی و چاوت ()2019؛ دايان و همکاران (.)2017

مشوقها و محرکها

حسین پور و علیپور ()1397؛ قلیچ لی و ابراهیمی()1395؛ درتاج و خديور (.)1395
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منابع (افراد ،مالی و )...

جامیپور و شرکت ()1394؛ سنتوبلی و همکاران ()2018؛ حنی

آموزش و يادگیری

محمودزاده و تقی زاده ()1396؛ کشاورزی و رادسرشت (.)1397

(.)2018

(.)2018

5

مديريت منابع انسانی

عبا زاده و همکاران ()1398؛ حنی

الگوبرداری

اردتن و همکاران ()1396؛ اخوان و همکاران(.)1389

عوامل محیطی

درتاج و خديور ()1395؛ حديقی و همکاران ()2017؛ دايان و همکاران (.)2017

براسا

ادبیا

()2018؛ لوپز وهمکاران (.)2016

موضوع مؤلفههای مؤثر بر مديريت دانش شامل :مؤلفدههدای سدازمانی،

مؤلفههای سرمايه فکری ،و مؤلفههای محیطی در ادامه تشريح میشوند.
الف .مؤلفههاي سازماني :مرور ادبیا

نشان میدهدد اثربخشدی برنامدههدای مدديريت

دانش در شرکتها و سازمانها به قابلیتهای مهمی مانند :رهبدری ،فنداوریهدای مدديريت
دانش ،ساختار سازمانی ،فرهنگ تسهیم دانش ،فرآيندهای مديريت دانش ،راهبرد و کارکنان
دانشی بستگی دارد که در ادامه به توضیح آنها میپردازيم.
 رهبري :کشاورزی و رادسرشت ( )1397رهبری و حمايت مديريت ،ايجاد شبکههایدانش و نیز توسعه مهار های يادگیری در کارکنان را به عندوان شداخ
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هدای کلیددی در
1
. Joshi & Chawla
2
. Dayan
3
. Centobelli
4
. Hanif
5
. Lopez

پیشبرد اهداف مديريت دانش در سازمان و اثربخشی سازمانی معرفدی نمدودهاندد .از ردرف
ديگر اجرای راهبرد مديريت دانش در سازمان مستلزم تالشهای مديريت ارشد برای تثمین
بهینه مندابع جهدت فدراهمسدازی بسدترهای فندی ،مدالی ،مدديريتی و پرسدنلی

و تخصی

است(اخوان و همکاران.)1389 ،
ـ راهبرد :تدوين يک راهبرد شفاف و مناسب مديريت دانش جهت کش
دانشی ناملمو
است

و اداره دانش ملمو

سرمايههدای

و بهرهگیری از آن برای اهدداف سدازمانی ضدروری

(بهبودی و سهرابی.)1399 ،

فرآيند محور باشند .روابط غیررسمی ،روابط عدارفی فراگیدر ،روابدط تعداملی بدرونگدرا و
اعتماد محور ،و باتخره تیم سازی است که اجازه خلق و تسهیم دانش را در درون سداختار
میدهد

(عبا

زاده و همکاران.)1398 ،

ـ فرآيند :فرآيندهای مديريت دانش بدا شدفاف سدازی انتظدارا
مديريت دانش ،مبنايی برای نظار
ايجاد میکند و تخصی

و بهبود عملکرد اقدداما

سدازمان درخصدوص

مدديريت داندش در سدازمان

منابع مدورد نیداز بدرای انجدام ايدن انتظدارا  ،از جملده آمدوزش

مديريت دانش ،توسعه ابزارها و رويکردهای مديريت دانش ،تعريد

نقدشهدای مدديريت

دانش را بهرور بهینه ساماندهی میکند (قلیچ لی و ابراهیمی.)1395 ،
ـ فناوري :فناوری بهعنوان يکی از مؤلفههای مديريت دانش ،بدا سدرعت و دقدت بدات،

مقاله پووهشی :رراحی الگوی بومیمديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران

ـ ساختارسازماني :نیاز امروز سازمانها ساختارهايی است که غیرسلسله مراتبی بدوده و

اجرای فرآيند مديريت دانش را بهرور چشمگیری بهبود بخشیده اسدت .اردتن و همکداران
( )1396مواردی نظیر سامانههای ارالعاتی و ساختار فنداوری ارالعدا
عنوان شاخ

و ارتباردا

را بده

های احلی موفقیت مديريت دانش در بعد فناوری بر میشمارند.

ـ فرهنگ :در رابطه با فرهنگ سازمانی میتوان به شاخ

های همکاری میان کارکندان،

تباد ايدهها ،تسهیم دانش ،اعتماد ،تشويق کارکنان به تولید ايدههدای نوآورانده و مشدارکت
در حل مسایل و مشکال

سازمانی اشاره کرد (دايان و همکاران .)2017،بنابراين ،بايداين فرهنگ

اشاعه داده شود که «تسهیم دانش قدر

است» تا کارکنان تشويق شوند داندش خدود را در

13

اختیار ديگران بگذارند و در مجموع سازمان بتواند با پیش بینی رخدادهای آيندده ،واکدنش
مناسبی نشان داده و در مسیر پیشرفت و ترقی گام بردارد (امیرخانی و حاجی زاده حفار.)1395 ،
مؤلفههاي سرمايه فکري :سدازمانهدا بايدد بدا تکیده بدر سدرمايههدای فکدری و ارایده
آموزشهای تزم و فعالیتهای تحقیق و توسعه ،سرمايههای نداملمو

کارکندان را ضدمن

آشکارسازی در جهت پیشبرد مقاحد سدازمان اسدتفاده کنندد .افدرادی نظیدر عبدا

زاده و

فصلنامه علمی مطالعا

همکاران ( )1398تنها دو عامل احلی را برای موفقیت دانش مورد تثکید قرار مدیدهندد کده
عبارتند از :يادگیری سازمانی و مديريت منابع انسانی .کارکردهای مديريت منابع انسدانی در
سازمان در حوزههای تثمین نیروی انسدانی ،آمدوزش کارکندان ،جابجدايی و ارتقدای امنیدت
شغلی ،ارزيابی عملکرد ،دستمزد و پاداش ،مشارکت کارکنان و رراحی شغل در سدازمانهدا
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است.
مؤلفههاي محیطي :عالوه بر مؤلفههای داخلی فوق ،فرآيند تجزيده و تحلیدل راهبدردی
مستلزم بهکارگیری ابزارهای تحلیلی متفداوتی بدرای تحلیدل ابعداد محیطدی از نظرسیاسدی،
اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی ،تغییرا

فناورانه محیطی و قدانونی اسدت؛ تدا درک بهتدری از

محیط پیرامونی سازمان پیدا کرد (درتاج و خديور .)1395 ،اين بعد بهعنوان يکدی از بخدشهدای
محیط خارجی سازمانها ،شامل قوانین و مقررا

دولتی است.

پيشينه پژوهش
استفاده هدفمند از دانش و مديريت دانش و بهرهبرداری از آن توسط کارکنان در يدک سدازمان،
مستلزم ارزيابی و تجزيه و تحلیل وضعیت بلو مديريت دانش است (سدهرابی و فدالس .)2017 ،تداکنون
الگوهای متفاوتی در خصوص مديريت دانش رراحی شده است ،اما هرکدام بده فراخدور موضدوع
به بخشی از جنبههای آن پرداخته و در مقیا های متفاو توسعه دادهاند .کده خالحدهای از آن در
جدو  3درج شده است.
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جدول شماره  :3نتايج مطالعات انجام شده در زمینه مؤلفههاي مؤثر بر مديريت دانش
نام محقق

سال

بهبودی و سهرابی

1399

الگوی همراستايی راهبردهای کسب وکار با راهبردهای مديريت دانش؛

کشاورزی و رادسرشت

1397

فناوری ،نتايج مديريت دانش ،رهبری ،يادگیری و نوآوری و فرايندهای دانشی؛

محمودزاده و تقی زاده

1396

الگوی راهبردی برای توسعه مديريت دانش در دستگاههای دولتی؛

قلیچ لی و ابراهیمی

1395

وجود پايینترين سطح ممکن برای پذيرش مديريت دانش؛

خديورو درتاج

1395

بررسی فرهنگ مناسب جهت مديريت دانش سازمان؛

کشاورزی و همکاران

1394

تثثیرا

جامیپور و شرکت

1394

ارایه الگويی جامع ،بهمنظور توانمندسازی عوامل استخراج شده؛

جوشی و چاوت

2019

سازمانهای خصوحی هستند برای اجرای مديريت دانش موفق تر هستند؛

حديقی و همکاران

2017

فرهنگ ،منابع انسانی و مالی ،راهبرد و رهبری ،ساختارها ،عوامل محیطی؛

نقوی و سهرابی

2015

الگوی تعیین راهبردهای مناسب با هر دسته از مشاغل سازمانی؛

نهادی و سرمست

2013

الگوی تغییر نگرش به افراد در سازمان و تبید نگاه هزينهای به سرمايهای؛

آنکه با وجود تحقیقا

مثبت تسهیم دانش آشکار و تسهیم دانش نهان؛

پیشین ،نوآوری اين پووهش در دو بعد مطرس است .نخسدت

زيداد درخصدوص شناسدايی عوامدل مدؤثر بدر مدديريت داندش در

سازمانهای کوچک و متوسط ،تاکنون پووهش نظاممندی در بخش دولتی ايران انجام نشده
است تا الگويی جامع از عوامل مؤثر بر پیادهسازی مديريت دانش ارایه کند .عالوه بدر ايدن،
تحقیقاتی که با هدف شناسايی و انتخاب عوامل اساسی مؤثر بدر موفقیدت مدديريت داندش

مقاله پووهشی :رراحی الگوی بومیمديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران

با توجه به نتايج مطالعا

نتایج

متمرکز باشد ،معموت کمتر پرداخته شده است (دهقانی و همکاران.)2014 ،
بیشتر الگوهای ارایه شده نظیر الگوی مارک و مک الروی1و نوناکدا2عمددتا مربدو
به دانش هستند تا مديريت دانش؛ به عبار ديگر در بیشتر الگوهای ارایه شده توجه بده
جريان دانش است و فقط تعداد اندکی از آنها به فرايندهای مديريت دانش در سدازمان
پرداخته اند .الگوی مفهومی ،همان نقشه ذهنی پووهشگر و ابزاری بدرای تحلیدل اسدت
به روری که در حین انجام پووهش ،متغیرها و روابط بین آنها بررسی و آزمون شدده و

1
. Mark & McElroy
2
. Nonaka
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در حور

لزوم تعديالتی در آن انجام می شود (ادوارد1و ديگران ،)2005 ،بنابراين ،در ايدن

الگوها مفاهیم احلی و اثرگذار بر استقرار نظام مديريت دانش در سازمان نشان داده شده
است.
روششناسي تحقيق
پووهش حاضر از نظر هدف ،يک تحقیق کاربردی است؛ زيرا به دنبا تدوين الگوی
فصلنامه علمی مطالعا

بومی مديريت دانش در سازمان های دولتی ايدران اسدت  .همچندین بدا توجده بده اينکده
ارالعا

چندانی در مورد تدوين الگوی مديريت داندش سدازمان هدای دولتدی وجدود

نداشته و به دنبا اکتشاف مؤلفه های مؤثر بر تدوين الگو بوده است؛ بنابراين ،از لحداظ
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ماهیت يک تحقیق اکتشافی نیز به شمار می آيد .گردآوری دادهها در اين پدووهش از دو
رريق کتابخانهای و میدانی انجام شده اسدت .در روش کتابخانده ای ادبیدا

و سدوابق

موضوع از رريق فیش برداری از اسناد و مدارک موجود مورد پووهش قرار گرفتده و در
روش میدانی از نظرا

اساتید دانشگاه و مديران عالی و خبرگان دولتی برای شناسدايی

مؤلفه ها  ،رراحی پرسشنامه و تعیین روايی آن و نیز تحلیدل نتدايج بدرای ارایده الگدوی
مناسب استفاده شده است .در ادامه شاخ
با استفاده از مدد معدادت

های مهم هر متغیر مشخ

و نهايی شدد و

سداختاری و ندرم افدزار  ،Smart-PLSبده بررسدی ارتبدا

مؤلفه های مديريت دانش در سازمان های دولتی پرداخته شد .مراحل انجام پدووهش در
شکل ( ) 1نشان داده شده است.
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1
. Edwards

بررسی مؤلفههای موثر در
پیادهسازی مديريت دانش در
استفاده از معادت

ساختاری

در فاز کمی برای اعتباريابی
الگوی پیشنهادی

نتايج وپاسخ به
سوات

تحقیق

بررسی شاخ

های

سازمانهای دولتی کشور بر

موثر و تعامل با

مبنای پووهشهای انجام شده

ذينفعان در

دسته بندی و مقايسه

سازمانهای دولتی

الگوهای مديريت دانش

کشور
تهیه پرسشنامه به منظور تدوين

دانش در سازمانهای دولتی

شروع به فاز کمی

ايران

شکل شماره  - 1مراحل انجام پژوهش

الگوی پووهش در اين تحقیق با رويکرد نظامیتدوين و به بدازخورد و پیامددهای اجدرای
مديريت دانش توجه دارد .اين الگو با رويکدرد آمیختده بدر مبندای مطالعدا

نظدری و تثيیدد

خبرگان دانشگاهی و مديريتی که تجارب فراوانی در زمینه مديريت دانش دارند تددوين شدده
است و بر مبنای نمونههای متنوع از ریفی از وزارتخانههدای کشدور تددوين شدده اسدت؛ در
حالی که بیشتر الگوهای موجود مخت

يک حنعت يا کشور خاص است و قابلیت تعمیم بده

مقاله پووهشی :رراحی الگوی بومیمديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران

ارایه الگوي بومی مديريت

خط مشیها و پايان فاز کیفی و

تمام سازمانهای دولتی را ندارند .ايدن الگدو بدا نگداه کداربردی ،سداده و اجرايدی و بداتخره
برخوردار از جامعیت و مانعیت ،تالش دارد تمام عوامل مؤثر مديريت دانش در آن تعبیه شده
و در عین حا سادگی و کاربردی بودن آن رعايت شود .الگوی نظامیمديريت دانش به منزلۀ
يک جريان ساختار يافته است که دارای مقادير درون داد ،فرآيند و برون داد است.
در اين تحقیق ،عالوه بر سه متغیر پايه ای فوق ،دو متغیر پیامد و بازخورد نیز افزوده شد
و در نهايت پنج متغیر ورودی ،فرآيند ،خروجی ،پیامد ،بازخورد به اتفاق نظر همه خبرگدان
برای مديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران معرفی شدند .درحور

نیاز به احالحا ،

الگو به بخش ورودی باز می گردد و فرايند مجددا تکرار میشود .عناحدر ايدن الگدو بددين

17

شرس مورد بررسی قرار خواهند گرفت :درون داد يا ورودی نظام؛ که همان نیدروی محرکده
نظام هستند که نیازهای عملیاتی آن را برررف میکنند (رضاییان .)76 :1395 ،فرآيند؛ کده شدامل
تغییرا

و جريان فعالیت درون يک سازمان است که به قصد تبديل درون داد به بدرون داد

حور

میپذيرد (حديقی و همکداران .)2017،برون داد؛ که حاحل فرآيند يا میان داد به حدور

بازده يا برون داد که به اشکا مختل

تحويل محیط میشود .بازخورد؛ رابطهای اسدت کده

بین برون داد ،درون داد و فرآيند يا میان داد نظام برقرار میشود و پیامد يا نتايج؛ که شدامل
فصلنامه علمی مطالعا

تغییر رفتار ذينفعان ،سازمانها و ديگر گروههای هدف در میان مد

است.

جامعه و نمونه آماری
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جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کیفی ،شدامل خبرگدان هسدتند کده بده دو دسدته
تقسیم میشوند ( )1خبرگان علمی (اساتید دانشگاه) ( )2خبرگان سازمانی (مديران دولتدی)
که در تدوين خطمشیهای سازمانی دخیل هسدتند .جامعده آمداری در مرحلده کمدیشدامل
کارکنان دانشی سازمانهای دولتی بوده است که حجم نمونه بهدست آمده در سطح ارمینان
 95درحد ،تعداد  321نفر از چهار وزارتخانده آمدوزش و پدرورش ،وزار
امور اقتصادی و دارايی ،و وزار

کشدور ،وزار

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقیق
درپی استخراج شاخ
قرار گرفت و براسا
بهحور

18

ها و دستهبندی آنها ،شاخ

هدای نهدايی در قالدب پرسشدنامه

نتايج تحلیل سلسدله مراتبدی فدازی ،رتبدهبنددی مؤلفدههدای احدلی

جدو  4خواهد بود.

جدول  4-اولويت مؤلفههاي اصلي
رهبری و حمایت مدیریت

ارشد

مؤلفه

قوانين و مقررات دولتي

راهبرد سازماني

ساختار سازماني

قابليتهای فردی

فرهنگ سازماني

فناوری سازماني

شایستگيهای رفتاری

فرآیند سازماني

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 AVE2بیشدتر

پايايی :مقدار معیدار CR1بیشدتر از  0/7اسدت و از ررفدی مقددار شداخ

از 0/4و مقدار  CRباتی  0/7است ،بنابراين پايايی برقرار است .اعتبدار مرکدب هدر يدک از
سازهها جدو  5ارایه شده است.
جدول -5نتايج پايايي ترکیبي
متغير

بازخورد

درون داد

پيامد

برون داد

فرآیند

AVE

0/57

0/56

0/58

0/62

0/52

CR

0/84

0/84

0/84

0/83

0/86

روايي :عدم همبستگی بین شاخ
باتتری با شاخ

های يدک سدازه بدا سدازههدای ديگدر و همبسدتگی

های خود ،يعنی الگو معنیدار و در حد مناسبی اسدت .نتدايج روايدی در

جدو  6درج شده است.
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بردار ويوه

0/24

0/21

0/17

0/09

0/07

0/06

0/053

0/052

0/04

جدول  -6نتايج روايي
بازخورد

درون داد

پيامد

برون داد

بازخورد

0/76

درون داد

0/67

0/75

پیامد

0/64

0/54

0/76

برون داد

0/51

0/52

0/46

0/79

فرآيند

0/65

0/70

0/63

0/54

فرآیند

0/72

1
. Composite reliability
2
. Average Variance extracted
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آخرين آزمون در اين بخش مربو به بررسی کیفیت ابزارهای اندازهگیدری اسدت .اگدر
شاخ

وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان

1

()CV-com

مثبت باشد ،الگوی انددازه گیدری
اين معیار يعنی مثبدت بدودن

کیفیت مناسب دارد .مطابق جدو  7الگوی پووهش براسا
مقادير مناسب است.
جدول  -7نتايج روايي سازه
فصلنامه علمی مطالعا

معيار

درون داد

پيامد

برون داد

فرآیند

CV-com

0/25

0/24

0/20

0/27
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با بررسی ضريب معناداری و نیز ضريب مسیر میتدوان گفدت مسدیر مربدو در سدطح
ارمینان  %95معنادار و رابطه متناظر تعري

شده با آن تثيید میشود .نتدايج آزمدون ارتبدا

بین مؤلفههای اين الگو نیز در جدو  8ارایه شده است که همگدی بیدانگر ارتبدا مثبدت و
معنادار در اجزای الگوی پیشنهادی است.
جدول  8-نتايج آزمون فرضیات
ضریب

مقدار t-values

نتيجه آزمون

تثثیر مثبت بازخورد بر درون داد

0/67

24/07

تثيید

تثثیر مثبت بازخورد بر فرآيند

0/32

5/22

تثيید

تثثیر مثبت بازخورد بر برون داد

0/28

4/77

تثيید

تثثیر مثبت بازخورد بر پیامد

0/55

11/00

تثيید

تثثیر مثبت درون داد بر فرآيند

0/48

8/19

تثيید

تثثیر مثبت فرآيند بر برون داد

0/40

5/83

تثيید

تثثیر مثبت برون داد بر پیامد

0/18

3/40

تثيید

معيار

مسير
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1Coefficient of variation

آزمون برازش کلي الگوي پیشنهادي
مقدار برازش الگوی اين شاخ

با محاسدبه متوسدط  R2و متوسدط مقدادير اشدتراکی از

رريق فرمو زير بهدست میآيد:
GOF1= √average (Commonality) × average (R2) = 0.50

وتددزل 2و همکدداران ( )2009مقددادير  0/36 ،0/25 ،0/1را بددهترتیددب بددهعنددوان مقددادير
ضعی  ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی کردهاند .با عنايت بده ايدن کده شداخ

مدذکور

برای الگو  0/50محاسبه شده است؛ بندابراين ،الگدوی پیشدنهادی از بدرازش کلدی مطلدوبی

جدول 9-شاخص نیکويي برازش
متغيرها

ضریب تعيين

مقدار اشتراکي

درون داد

0/45

0/56

برون داد

0/33

0/62

فرآيند

0/55

0/52

پیامد

0/43

0/58

GOF

0/50

ب .تجزيه و تحلیل دادهها
در گام او تعداد  12مؤلفه شنايی شده در ادبیا

تحقیق براسدا

نظدر خبرگدان بده 9

عامل تعديل شد بهاينحور که مؤلفه رهبری و حمايت مدديريت ارشدد بدا مؤلفده مندابع؛
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برخوردار است که نتايج در جدو  9نشان داده شده است.

مؤلفه فعالیتها و فرآيندها با مؤلفه مشوقهدا و محدرکهدا؛ مؤلفده الگدوبرداری بدا مؤلفده
فرهنگ سازمانی و درنهايت مؤلفه آموزش و يادگیری با مؤلفده مدديريت مندابع انسدانی در
يک مؤلفه ادغام و به تعداد  9مؤلفه تعديل شد .در پی شناسايی مؤلفهها و با مطالعه ادبیدا
و پیشینه تحقیقا
دولتی ايران از ادبیا

مرتبط  72شاخ

مؤثر بر پیادهسازی مدديريت داندش در سدازمانهدای

موجود استخراج شد و شاخ

های مشابه در يک زيرمجموعده قدرار

گرفت .در گام دوم با نظر خبرگان تعداد متغیرها به  55متغیر کاهش يافت.
1
. Goodness of fit
2
. Wetzels
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در مرحله آخر براسا

يافتههای فوق در بعد سازمانی  6مؤلفه شامل :فرهنگ سازمانی،

فناوری سازمانی ،ساختار سازمانی ،فرآيند سدازمانی ،راهبدرد سدازمانی ،رهبدری و حمايدت
مديريت ارشد؛ در بعد فردی ،دو مؤلفه شامل :قابلیتهای فردی ،شايستگیهای رفتاری بده
اتفاق نظر همه خبرگان برای مديريت دانش سازمانهای دولتدی انتخداب شدد .مؤلفدههدای
و سیاستهای کلی نظام اداری به دلیل وجود بعد کدالن دولدت در قالدب

قوانین و مقررا

يک مؤلفه با عنوان «قوانین و مقررا

دولتی» ادغام شد.

فصلنامه علمی مطالعا

( )1مؤلفه فضای مجازی و کتابخانه ديجیتا به دلیل مشابهت با مؤلفه فناوری سدازمانی
در اين مؤلفه جانمايی شد )2( .مؤلفدههدای شدبکههدای اشداعۀ علمدی ،ارتباردا

علمدیو

همکاریهای علمی ،به دلیل ارتبا موضوعی با يکديگر در قالب بعدد «روابدط بدینالملدل»
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تعري

شدند )3( .مؤلفههای دانش و شايستگیهای افراد ،مهار  ،در دسدتۀ «قابلیدتهدای

فردی» و مؤلفدههدای يدادگیری سدازمانی و آرمدانهدا و ارزش هدای ج.ا.ا در دسدتۀ مؤلفده
«شايستگیهای رفتاری» قرار گرفت )4( .مؤلفه مدديريت مندابع انسدانی ،بدهدلیدل آنکده در
ويوگی سازمانی رهبری قرار می گیرند ،به مؤلفه رهبری و حمايت مدديريت ارشدد اضدافه
شد ( )5متغیرهای پیامد و بازخورد که در الگوی پووهش مبتنی بر ادبیا

نظری ارایده شدد،

در قالب دو متغیر به مجموعه جدو فوق اضافه شدد .در مجمدوع  30متغیدر بدرای پیداده
سازی مديريت دانش مطابق جدو  10معرفی شدند.
جدول 10-متغیرهاي مديريت دانش
مؤلفه

سازمانی

فرهنگ

ابعاد سازمانی

راهبرد سازمانی
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تعریف

شاخص
1

مشارکت کارکنان

اعتماد متقابل بین کارکنان ،و بین کارکنان و مديريت در سازمان

2

شايستهمحوری

زمینههای انگیزش کارکنان در مديريت دانش

تعلق سازمانی

3

ح

4

چشمانداز راهبردی

5

سرنوشت مشترک

6

اتحاد و توافق

روحیه تعاون و کار تیمیدر سازمان
برنامه واحد در حوزه مديريت دانش در سازمان
توزيددع مناسددب قابلیددتهددا و توانمندددیهددای سددازمانی در زمیندده
مديريت دانش
مصوبا

درون سازمانی و آيین نامههای تشويق و انگیزشی مرتبط

با مديريت دانش

مؤلفه

شاخص

فرآيند سازمانی

7

کانا های ارتباری

8

آموزش

9

نظددددام ارزيددددابی
عملکرد

ساختار سازمانی

11

میزان پیچیدگی

12

میزان تمرکزگرايی

ابعاد سازمانی

فناوری سازمانی

15

ابتکارا

مديريت دانش

نظددامهددای ارالعدداتی
خاص

فرايندهای سنجش ،ارزيابی و روزآمد سازی دانش سازمانی
انعطاف پذيری افراد سازمان و میزان استاندارد بودن کارها
آزادی عمل بر اسا

ابتکارا

فدردی جهدت بدروز تواندايیهدا و

استعدادها
ارزيابی ارکان سازمان در راستای بهبود مستمر
استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با مديريت دانش

زيرسددداختهدددای

شبکه نظام مند ( نظدام هدای ارالعداتی) و ايجداد پايگداه داندش در

فناوری

سازمان

مهدددار

در زمینددده

نیروی انسانی متخص

در بهره منددی از فنداوریهدای مدديريت

ارشد

مديريت

حمايت

16

مديريت تغییر سازمانی

حمايت مديريت ارشد در دانشمحوری سازمان

17

تعهد و حمايت

خطرپذيری در حمايت از کارکنان دانشی

18

منابع

حمايت مالی توسط مديريت ارشد سازمان

رهبری و

فناوری

دانش در سازمان

رفتاری

شايستگی

ابعاد سرمايه فکری

قابلیت فردی

19

دانددش و شايسددتگی
افراد

مهار های مرتبط با ارتبارا

و تصمیم گیری

20

مهار

دانش کارکنان مرتبط با وظاي

21

يادگیری سازمانی

توسعه قابلیتهای ذهنی و يادگیری

22

آرمان و ارزش

شغلی

انگیددزههددای الهددی در بددین کارکنددان سددازمان در جهددت کسددب و
بهکارگیری دانش

ابعاد محیطی

سطح ملی
بازخورد

قددوانین و مقددررا

قوانین مرتبط با مديريت دانش در سازمان و نقشه راه احالس نظام

دولتی

اداری مرتبط با مديريت دانش

24

ارزيابی درونی

تحقق اهداف تدوين شده در برنامه راهبردی مديريت دانش

25

ارزيابی بیرونی

توسعه مهار های کارکنان و مديران در فرآيند مديريت دانش

26

بازنگری و احالس
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10

14

فرايندهای تثمین و پشدتیبانی مندابع مدورد نیداز بدرای برنامدههدا و
ايجاد فرايندهای تقاضای دانش در سازمان

میزان رسمیت

13

تعریف

بهبدود فرآيندددهای سدازمان در جهددت دسددتیابی بده اهددداف نظددام
مديريت دانش
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مؤلفه

تعریف

شاخص

پیامد

27

بهرهوری

ارتقای بهرهوری عملکرد سازمان

28

سودآوری

افزايش توان سوددهی سازمان

29

کیفیت

ارتقای کیفیت محصوت

30

رشد

رشد ظرفیت سازمان در يادگیری و نوآوری

و خدمت سازمان

فصلنامه علمی مطالعا

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتیجه گیري
هدف از انجام اين پووهش تدوين الگوی بومی مديريت دانش در سدازمانهدای دولتدی

مديريت راهبردی دفاع ملی ،سا ششم ،شماره  ،21بهار 1401

ايران است .براسا

نتايج حاحل ،شاخ

نیکويی بدرازش بدا مقددار  0/50بدهردور نسدبتا

مطلوبی الگوی پیشنهادی را برازش می کند .همچندین ضدرايب مسدیر همگدی دارای تدثثیر
مثبت و معنیدار هسدتند؛ بده عبدارتی متغیرهدای بدازخورد بدر درون داد بده مقددار ،0/67
بازخورد بر فرآيند به مقدار  ،0/32بازخورد بر برون داد به مقدار  ،0/28بدازخورد بدر پیامدد
 ،0/55درون داد بر فرآيند به مقدار  ،0/48فرآيند بر برون داد به مقدار  0/40و برون داد بدر
پیامد به مقدار  0/18تاثیر مثبت و معناداری دارند .الگوی نظامی پووهش شدامل پدنج متغیدر
( )1درون داد شامل :قابلیت فردی ،شايستگی رفتاری ،راهبرد و قدوانین و مقدررا

دولتدی؛

( )2فرآيند شامل :رهبری و حمايت مديريت ارشد ،فناوری سازمانی و فرايند سازمانی؛ ()3
برون داد شامل :فرهنگ دانشمحور و ساختار منعط ؛ ( )4پیامد شامل :سودآوری ،کیفیت،
بهرهوری ،رشد و ( ) 5بازخورد شامل :ارزيابی درونی ،بیرونی ،بازنگری و احالس است.
نتايج پووهش مويد اين مطلب است کده بدین قابلیدتهدای فدردی کارکندان و فرهندگ
دانش محور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی نقدش رهبدران سدازمان بواسدطه
قدر
تخصی

مدديريتی بدرای جدذب و اسدتخدام ،توسدعه و توانمندسدازی ،پداداش و آمدوزش و
منابع جهت بالفعل سازی قابلیت فردی کارکنان دانشی مدوثر اسدت کده موجدب

عملکرد قوی شغلی ،بهبود کار تیمی ،پاسخگويی به مافوق و عدم مقاومدت در برابدر تغییدر
24

میشود .نقش مديران ،ايجاد فرهنگ رقابت پذيری بدین کارکندان دانشدی سدازمان و فدراهم
سازی ساختاری منعط

است تا بتواند جريان دانش در سازمان را تسدهیل کندد .از منظدری

ديگر بین راهبرد و ساختار منعط

سازمانی رابطه معناداری وجدود دارد؛ يعندی بده واسدطه

فناوری سازمانی و با تسهیل ،ايجاد و جاری سازی فرآينددهای دانشدی در سدازمان ،سداز و
کار بازخورد باعث احالس ،بهبود و ررس ريزی راهبرد جديد سازمان برای نیدل بده اهدداف
باتتر میشود.
همچنین قوانین و مقررا

دولتی با ساختار منعط

سازمانی رابطه مثبدت و معنداداری

دارد؛ به عبارتی بازنگری فرآيندهای سدازمانی موجدب ايجداد بسدتری مددون بدرای انتقدا
فرهنگ دانش در سازمان می شود و مشوق ارزشها و هنجارهايی مانند اعتمداد ،مشدارکت،
قوانین و مقررا

دولتی ،نقش و مسیر شغلی کارکنان دانشی در ساختار سازمانهای دولتدی

تسهیل می شود .از اين رريق ارتبا بدین کارکندان باتجربده و کارکندان جديدد در سدازمان
تسهیل شده و در نهايت باعث گسترش فرهنگ دانشمحور در سازمان میشود.
شايستگی رفتاری با فرهنگ دانش محور رابطه مثبت و معنداداری دارد؛ بددينمعندی کده
سازمان بهواسطه توسعه بسترهای فناوری سازمانی و ارزيابی عملکرد کارکنان ،باعث بهبدود
شايستگی رفتاری افراد می شود و به نوبه خود سازمان را قادر میسازد تا با ارزيابی سريع و
کارآمد و تقويت رفتارهای مثبت افدراد موجدب ايجداد و توسدعه فرهندگ داندشمحدور در
سازمان شود.
نتايج نشان داد اولويت بندی مولفههدای احدلی بده ترتیدب شدامل :رهبدری و حمايدت
مديريت ارشد ( ،) 0/24قوانین و مقررا
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خودآموزی ،کارتیمی و تسهیم دانش ارزشمند اسدت .بدا اجدرای مدديريت داندش در بسدتر

دولتی ( ،)0/21راهبرد سازمانی ( ،)0/17سداختار

سددازمانی ( ،)0/09قابلیددت فددردی ( ،)0/07فرهنددگ سددازمانی ( ،)0/06فندداوری سددازمانی
( ،)0/053شايستگی رفتاری ( )0/052و فرآيند سازمانی ( )0/04می باشند.اين نتايج در بعدد
رهبری و حمايت مديريت ارشدد بدا نتدايج تحقیقدا

کشداورزی و رادسرشدت ( )1397و

جوشی و همکاران ( ،)2019در بعد عوامل محیطی و قدوانین و مقدررا

دولتدی بدا نتدايج

تحقیقا

درتاج و خديور ( )1395و حديقی و همکاران ( ،)2017در بعد راهبدرد بدا نتدايج

تحقیقا

اردتن و همکاران ( )1396و دايان و همکاران ( ،)2017در بعد ساختار بدا نتدايج

تحقیقا

زاده و همکاران ( )1398و اورنجا و چالمتا ( ،)2019در بعد قابلیت فدردی

عبا
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با نتايج تحقیقا
تحقیقدا

قلیچ لی و ابراهیمی( )1395و حنی

( ،)2018در بعدد فرهندگ بدا نتدايج

امیرخدانی و حداجی زاده حدفار ( )1395و ابدوبکر و ديگدران ( ،)2017در بعدد

فناوری با نتايج اردتن وهمکاران ( )1396و دايان و همکداران ( ،)2017در بعدد شايسدتگی
رفتاری با نتايج تحقیقا

حسین پور و علیپور ( )1396و جامیپور و شدرکت ( )1394و در

بعد فرآيند با نتدايج تحقیقدا

قلدیچ لدی و ابراهیمدی( )1395و جوشدی و چداوت ()2019

همراستا است .در نهايت در اين الگوی نظامی با ساز و کار بدازخورد نسدبت بده احدالس و
فصلنامه علمی مطالعا

بهبود و يا هدفگذاری جديد نظام برای نیل بده اهدداف بداتتر ردرس ريدزی مدیشدود؛ بدا
اندازهگیری نتايج حاحدل مدیتدوان اثربخشدی نظدام مدديريت داندش سدازمانی را سدنجید.
پیامدهای اين مد منجر به سودآوری ،کیفیت ،بهرهوری و رشد سازمانی میشود که از ايدن
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عوامل میتوان در سازمانهای دولتی بهعنوان يک مزيدت رقدابتی اسدتفاده کدرد .در ضدمن
الگوی نظامیپووهش مطابق شکل  2است:
پیامدها

بهره وری – سودآوری – کیفیت – رشد

برون داد

فرایند

درون داد

ساختار منعطف

فناوري سازماني

راهبرد

فرهنگ دانش محور

فرايند سازماني
رهبري و حمايت مديريت
ارشد

قابلیت فردي
شايستگي رفتاري
قوانین و مقررات دولتي

ارزيابي دروني – بیروني – بازنگري و اصالح (بازخورد)

بازخورد
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شکل  -2الگوي بوميمديريت دانش در سازمانهاي دولتي ايران

ب .پیشنهادها
با توجه به نتايج کسب شده درخصوص الگوی بومیمدديريت داندش در سدازمانهدای
دولتی ايران پیشنهادهای زير توحیه میشود:
در زمینه عوامل سازمانی:

ال ) پیشنهادا

در زمینه رهبری و حمايت مديريت ارشد ،شامل :تصويب بودجده مجدزا

 )1پیشنهادا

برای پروژه های مديريت دانش ،در بودجه ساتنه ،تخصی

بودجه کافی در راستای تدثمین

زيرساختهای مورد نیاز مديريت دانش ،تصدويب پسدتهدای سدازمانی مدورد نیداز بدرای
 )2در زمینه راهبرد سازمانی پیشنهاد میشود ،چشمانداز مديريت دانش سدازمان تددوين
و ابال شود و برنامه های راهبردی مديريت دانش هماهنگ با راهبرد کالن سدازمان تهیده و
تصويب شود ،و در زمینه انتظارا

از پیادهسازی آن برنامهها شفاف سازی تزم انجام شدود

و در مراحل اجرای برنامه ها ارزيابی منظم انجام و در راستای نقا ضدع
اقداما

و احالحا

 )3پیشنهادا

شناسدايی شدده

تزم انجام شود.

در زمینه ساختار سازمانی :با توجه به اولويدت تسدهیل جريدان داندش در

سازمان ،ساختارهای موجود در سازمان احدالس شدوند ،بده نحدوی کده سداختار از راهبدرد
مديريت دانش پشتیبانی کند .در اين راستا ،هماهنگی نقشها ،مراکز قدر
درون سازمانی و همچنین نحوه جريان ارالعا
حور

و دانش بین سطوس مختلد

و مس ولیتهای
مدديريت بده

مقاله پووهشی :رراحی الگوی بومیمديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران

اجرای مديريت دانش و تعیین واحد سازمانی متولی مديريت دانش است.

دوره ای مورد بررسی قرار گیرد.

 )4پیشنهادا
بازنگری در مقررا

در زمینه فرهنگ سازمانی :مدديران عدالی سدازمانهدا بايدد بدا بررسدی و
موجود؛ زمینه های ايجاد فرهنگ پشتیبان تسدهیم داندش در سدازمان و

حاکمیت تفکر خالق و انتقادی را در فرهنگ سازمان بهعنوان يک ارزش وات فدراهم کنندد.
اقداما

اجرايی در اين راستا شامل :برگزاری دورههای آموزشدی و هدم انديشدی در زمینده

مديريت دانش در سازمان و تشريح اهمیت موضوع و تبیین زيرساختهدای آن؛ بده منظدور
تشويق کارکنان به ايده پردازی ،پرداخت پاداش مناسدب بده کارکندان و ايجداد زمیندههدای
انگیزشی در جهت تقويت خالقیتهای کارشناسان در سدازمان مدیباشدند .متمرکدز کدردن
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کارشناسان خالق و نوآور در اتاق های فکر برای ايده پردازی در خصوص تمام فراينددهای
سازمانی و معرفی آنها به عنوان قوای محرک سدازمان در زمینده ندوآوری ،نیدز از اقدداما
پیشنهادی است.
 )5پیشنهادا

در حوزه فناوری نظامهای ارالعاتی سازمان با قابلیدت دسترسدی بدرخط

يکپارچه شود و زيرساخت های فناوری از قبیل مديريت اسناد ،شبکه داخلی ،اينترنت ملدی،
موتورهای جستجو توسعه يابد .تشکیل تیم هدای کداری ،تقويدت روحیده تیمدیو حدور
فصلنامه علمی مطالعا

گرفتن کارهای گروهی ،در اولويت برنامه های مديران سازمان قرار گیرد .رراحی دورههدای
آموزشی جهت تقويت سطح دانش تخصصی و مهار هدای کارآفرينانده کارکندان ،و زمینده
تزم جهت عضويت کارشناسان در شبکههای دانش انجام شود.
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 )6پیشنهادا

در زمینه فرآيند :با عنايت بده تصدويب دسدتورالعمل مدديريت داندش در

دستگاههای اجرايی در جلسه  186شورای عالی اداری که ری نامه شدماره  386056مدورخ
جمهور ابال شد ،پیشنهاد مدیشدود در وزارتخاندههدا و سدازمانهدای

 1399/10/27ریی

دولتی با ايجاد ساختار راهبری مديريت دانش ،ايجداد واحددها و فراينددهای تزم در کلیده
رده های سازمان ،تخصی

بودجه ،نیرو و امکانا

فراهم شود .در اين راستا با الگوبرداری از اقداما

تزم ،زمینههای اجرای اين دسدتورالعمل
کشورهای ديگدر مدیتدوان از تجربیدا

آنها استفاده کرد.
ب .پیشنهادا
 .1پیشنهادا

در زمینه عوامل فردی
در زمینه قابلیت فردی :تصويب پست مدير عالی دانش ،توجه فدوری بده

انتظار مزايای شغلی با استفاده از مشوقهدای مدادی و غیرمدادی ،ايجداد جدو همکداری در
سازمان .ارایه گزارشا

منظم دورهای ،لحاظ کردن فرآيند ارزيابی ،تسهیم و کسب دانش در

فرآيندهای کاری کارکنان و خبرگان دانشی سازمان ،تهیه راهنماها و نقشه دانش.
 .2پیشنهادا

در زمینه شايستگی رفتاری :به محدوديتهای شخصدیتی و واکدنشهدای

کارکنان در ح فد وابسدتگی منطقدی بدا سدازمان توجده ويدوه شدود .داندش ،مهدار هدا و
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توانايیهای قابل مشاهده و اندازهگیری کارکنان تقويت شود .به کنجکداوی سدیریناپدذير و
خودسازی مهار های رفتاری در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان توجه شود.
ج .پیشنهادا

در زمینه محیطی

ديدگاههای ارزشی متفداو
مديريت خدما

کارکندان و تعارضدا

پنهدان و يدا آشدکار آندان در قدانون

کشوری که منجر به کاهش اثربخشی سازمانی میشود ،با دقت رحد شود

و برای بهبود آن برنامهريزی تزم حور

گیرد .امید کم به امکان رشد حرفهای و تخصصی

حوزه های حنعتی و توسعه نظام آموزش عالی در تخص
برخی کارکنان پ

های مرتبط که موجب مدیشدود

از مدتی مسیر رشد برای خدود نبینندد کده نیداز دارد در مسدیر بهبدود و

احالس قرار بگیرد .از کارکنانی که بده دلیدل تغییدر در قدوانین و مقدررا
استخدامی و تغییر انتظارا

دولتدی ،ضدوابط

در ری زمان فشار بر شرايط ذهنی و هیجدانی آنهدا مدیگدذارد،

حمايت شود.
پیشنهاد به محققان آتي
الگوی پیشنهادی تحقیق حاضر با انجام پووهش پیمايشی بدهمنظدور بررسدی متغیرهدا و
تعري

روابط بین متغیرهای شناسايی شده تحقیق در جوامع آماری ديگر مورد آزمون قدرار

مقاله پووهشی :رراحی الگوی بومیمديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران

در برخی حوزهها ،بهدلیل عدم توازن بدین قدانون برنامده توسدعه و سدطح رشدد در برخدی

گیرد؛ پووهش های نظری و توحیفی تطبیقی در ساير جوامع و مقايسۀ يافتههدای تحقیقدا
آتی با تحقیق حاضر حور

گیرد؛ شناسايی و تحلیل مؤلفههای محیطدی مدؤثر بدر اسدتقرار

نظام مديريت دانش در سازمانهای دولتی ايران انجام پذيرد.
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