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 خالصه مديريتي:
هاي دانش و ارائه راهكار مناسب به منظور كاربرد مديريت دانش در سازمان برنامه و هدف از طرح حاضر شناخت مولفه

ي دانش و دانايدرباره اهميت و ضرورت شناخت و بكارگيري فرايندهاي مديريت دانش بايد گفت كه امروزه . باشدبودجه مي
ي و هاي توليدترين مزيت رقابتي سازمانالملل و اصليعنوان بزرگترين مزيت رقابتي كشورها در عرصه اقتصاد بينبه 

يدي هاي تولبر اين اساس كسب، ارتقا و مديريت دانش از ضروريات تمامي سازمان. شودغيرتوليدي در عرصه ملي محسوب مي
ناسبي ريزي مبايست برنامهها ميي دولتي است كه شبيه به ديگر سازمانسازمان برنامه نيز سازمان. باشدو غيرتوليدي مي

در كنار اهميت ذاتي مساله مديريت دانش،  .برداري صحيح و مديريت كارآمد دانش براي مجموعه خود فراهم آوردجهت بهره
به  شوند،هاي دولتي ميزمانع در سااين موضو اهميتهاي توسعه نيز الزاماتي وجود دارد كه موجب مضاعف شدن در برنامه

  .در برنامه چهارم اشاره نمود "توسعه مبتني بر دانايي"و  "اقتصاد دانش بنيان"توان به تاكيد بر عنوان نمونه مي
تواند راهگشاي ها ميهاي آنتوان سواالتي كليدي را در زمينه مديريت دانش مطرح نمود كه پاسخبر همين اساس مي

يزي تا رسازمان مديريت و برنامه: سواالتي از قبيل. ريزي باشدگسترش دانش در سازمان مديريت و برنامهمسائل مرتبط با 
ترين منبع سازمان يعني دانش و دانشوران آماده كرده است؟ اطالعات و دانش در اين چه حد خود را براي مديريت اصلي

سازمان چه موقعيتي دارد؟ مديريت دانش در اين سازمان از شود؟ بكارگيري دانش در اين سازمان چگونه كسب و توليد مي
  چه شرايطي برخوردار است؟ راهكارهاي ارتقا مديريت دانش و الگوي مناسب براي سازمان چيست؟

اشد ببا توجه به آنچه ذكر شد، پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگويي مناسب براي نحوه صحيح مديريت دانش در سازمان مي
  :گيرددر اين مدل موارد زير مورد توجه قرار ميبه نحوي كه 

	نحوه شناخت دانش -

	چگونگي كسب دانش و منابع آن -

	شيوه توسعه و ايجاد دانش -

	نحوه تسهيم دانش -

	چگونگي نگهداري و انباشت دانش -

	شيوه ارزيابي و بكارگيري دانش -

دانش، تشخيص و تعيين صحت دانش،  در واقع چرخه مديريت دانش شامل تبديل اطالعات خام به دانش، تسخير و تامين
هتر، به بيان ب. باشدسازماندهي مجدد دانش، الحاق دانش، بكارگيري دانش، يادگيري دانش، انباشت دانش و توزيع دانش مي

دهد كه از اكتساب و سازماندهي تا استقرار، استفاده و اشاعه دانش را در بر چرخه مديريت دانش محوري را تشكيل مي
  .گيردمي
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توان به مدل فرايند دانش، مدل مشاركت هاي متعددي براي مديريت دانش سازماني وجود دارد كه از اين ميان ميمدل
، مدل دانش ضمني، مدل حلزوني دانش، مدل )حركت از اطالعات به بصيرت و دانايي(در ياددهي و يادگيري، مدل بينش 

  .حل دانش اشاره نمودمفهومي دانش و مدل راه
خت يك مدل مناسب از مديريت دانش سازماني، نياز است تا ابتدا وضعيت و شرايط دانش در سازمان مورد بررسي براي سا

  :شاخص تعريف شده است 4قرار گيرد كه در اين راستا، 
	خلق، كسب و توسعه دانش -

	انتقال و بكارگيري دانش -

	تسهيم دانش -

	ذخيره دانش -

مختلف مديريت دانش كه هر يك با رويكرد مختص به خود به اين مساله هاي ها و استراتژياين طرح پس از بررسي مدل
  .كنداند، در نهايت يك مدل مفهومي براساس شكل زير ارائه ميپرداخته
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 پس از معرفي محقق. انددايره نشان داده شده كه در آن متغيرهاي وابسته در درون دايره، و هفت متغير مستقل در بيرون
ري گيهايي را براي اندازهو شاخص هاي دانش سازماني پرداختهها بر مولفهارائه تعريف و نحوه اثرگذاري آنمتغيرها، اقدام به 

. دباشهاي مورد نياز، مرحله بعدي ارزيابي وضعيت سازمان ميپس از معرفي مدل و شاخص. است هريك از متغيرها ارائه نموده
ها آوري شده است كه اين پرسشنامهپرسشنامه جمع 266زمان با استفاده از به همين منظور اطالعات مورد نياز از محيط سا

به عنوان متوسط در نظر گرفته  3بوده و عدد  5تا  1بندي امتيازات از درجه هادر اين پرسشنامه .اندسوال بوده 88ي دارا
هاي چهار شاخص به عنوان زيرشاخص هاهاي اين پرسشنامههاي داده شده به سوالدر نهايت تفكيك نمودن پاسخشده است. 

  :دهدفوق، موارد زير را نشان مي
دهد كه در سازمان كه تقريبا برابر با متوسط است و نشان مي 5از  04/3كسب امتياز : ، كسب و توسعه دانشخلق -

	.ريزي در حد متوسط به كسب و توسعه دانش پرداخته شده استمديريت و برنامه
باشد و وجود باشد كه امتياز پاييني ميمي 66/2 ها برابر باميانگين مجموع نظرات آزمودني: انتقال و بكارگيري دانش -

	.كشدوضعيت نسبتا نامناسب بكارگيري و انتقال دانش را براي سازمان به تصوير مي
	.باشدمي 77/2ميانگين امتيازات براي تسهيم دانش برابر با : تسهيم دانش -
تر از متوسط است و نشان از توجه كم به ذخيره باشد كه كمي پايينمي 8/2ي برابر با ميانگين اكتساب: ذخيره دانش -

	.دانش دارد
  :باشددر خصوص متغيرهاي مستقل نيز اوضاع به شرح زير مي

	.باشد و از اعتناي كمتر از متوسط به فرهنگ دانش محور حكايت داردمي 79/2ميانگين : فرهنگ سازماني -
باشد كه حكايت از عملكرد باالتر از متوسط سازمان در جهت استقرار مي 23/3 اكتسابي برابر باامتياز : تكنولوژي -

	.هاي مورد نياز براي چرخه اطالعات داردتكنولوژي
تر از متوسط بودن كميت و كيفيت جريان باشد كه پايينمي77/2 ميانگين نظرات برابر با: جريان اطالعات و ارتباطات -

	.دهدن را نشان مياطالعات در سازما
	.شودباشد كه از كمترين نمرات محسوب ميمي 54/2 ميانگين مجموع نظرات برابر با: شفافيت اسناد و مدارك -
باشد و نشان از ضعف ساختار سازماني موجود به جهت استقرار مي 7/2امتياز اكتسابي برابر با : ساختار سازماني -

	.باشدمديريت دانش مي
باشد و نمايانگر ضعف منابع انساني به منظور تسهيل فرايند دانش مي 74/2با امتياز اكتسابي برابر : منابع انساني -

	.باشدمي
	.باشدباشد كه نشان از ضعف آموزش دانش محور در سازمان ميمي 7/2ميانگين نظرات برابر با : آموزش -
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تركيبي، ارائه مدل مفهومي و برآورد مدل هاي گيري متغيرها، ساخت شاخصنتايج حاصل از اين طرح پس از اندازه
دهد كه تنها سه متغير تكنولوژي، فرهنگ سازماني و منابع انساني داراي آثار معناداري بر چرخه مديريت رگرسيون نشان مي

 كنولوژيتو  سازماني باشند و از اين ميان بيشترين مقادير اثرات نيز به ترتيب متعلق به منابع انساني، فرهنگدانش مي
وع نشان باشد و اين موضالبته الزم به ذكر است كه كليه ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي مستقل كامال معنادار مي. باشدمي
ر باشد نيز به دليل اثر بها بر متغير وابسته از نظر آماري معنادار نمياثر آن كه كه آن دسته از متغيرهاي مستقلي دهدمي

به اين ترتيب پژوهش حاضر با بررسي محيط . ها را از مدل خارج نمودتوان آنباشند و نميمهم مي ديگر متغيرهاي مستقل،
زي ريبرنامهمديريت و گيري متغيرهاي محيطي، يك مدل مناسب براي مديريت دانش در سازمان سازماني و سنجش و اندازه

 .كندارائه مي
  
 


