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تبیین و طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان گیالن
سیده فاطمه قرشی  ، 1صاحب بدری پشته  ، 2محمد

طالقانی3

 1فارغ التحصیل سازمان مدیریت صنعتی (نویسنده مسئول)
 2هیات علمی بازنشسته موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور
 3دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی (واحد رشت )

چکیده
هدف اصلی پژوهش تبیین و طراحی الگوی پیادهسازی مدیریت دانش شرکتهای تولیدی استان گیالن است .در اجرای این
پژوهش از دو رویکرد کیفی و کمی به صورت تلفیقی استفاده شده است .در فاز کیفی ابتدا ،با مراجعه به ادبیات و استفاده از
یافتههای پژوهشهای پیشین ،عوامل و شاخصهای موثر ،بستر سازها ،مداخلهگرها ،راهبردهای و پیامدهای پیادهسازی
مدیریت دانش ،استخراج شد .اطالعات حاصل از پیشینه در پانل های مختلف گروه دلفی از طریق هم اندیشی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته و مدل مفهومی اولیه پژوهش ارایه شد .این مدل ا ز دیدگاه خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته و تعدیل شد .از
 6عامل شناسایی شده مدل پیادهسازی مدیریت دانش ،عوامل علی با ضریب  ،-0/259عوامل زمینهای با ضریب ،-0/143عوامل
مداخله گر با ضریب  -0/124و عوامل راهبردی با ضریب  0/729بر پیامدهای مدل پیاده سازی مدیریت دانش تاثیر دارند.
معیار  GOFبرابر با  0/39شده است که بیشتر از معیار 0/36شده است و نشان میدهد مدل پیشنهادی پیادهسازی مدیریت
دانش شرکتهای تولیدی استان گیالن با تناسب باال و برازش قوی تائید شده است.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،الگو ،پیاده سازی مدیریت دانش ،صنایع گیالن ،طراحی
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 -1مقدمه و بیان مساله
در دنیای به شدت رقابتی امروز ،مدیران برای پیشبرد محصول و خدمات سازمانها در میدان رقابت ،نیازمند
راهبردی جهت منحصربفرد شدن هستند .وضعیت و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و بسرعت
در حال تغییر است به گونهای که سرعت تغییر در بیشتر سازمانها بمراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگوویی
و تطبیق آنهاست .تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجوود آورده
است (رازینی و میالد .)1397 ،در جهان امروز که تولید کاالها و ارایه خدمات به شدت دانش مدار شودهانود،
دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار میرود .دانش به عنوان مهمترین سورمایه ،جوایگزین
سرمایههای مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده است .چنین سوازمانهوایی نیازمنود بوه کوارگیری سوبک
جدیدی از مدیریت بوه نام «مدیریت دانش» میباشوند .هودف عموده مودیریت دانوش ایجواد و سوازماندهی
محیطی است که در آن افراد دانش خود را توسعه داده ،با یکدیگر تبادل نموده ،دانش دیگران را با دانش خود
ترکیب کرده و نهایتاً آن را به کار بندند .کاربرد دانش به نوبه خود به نوآوری در سازمان منجر خواهود شود ،از
این رو است که مدیریت دانش غالباً به عنوان منبع و مرجع اصولی نووآوری شوناخته شوده اسوت و از الزاموات
اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب میشود .کاربرد دانش و بهره برداران از دانش سوازمانهوا را قوادر
میسازد تا بتوانند با استفاده از دانش خلق شده ،مسائل و مشکالت سازمان را حول نماینود .بهوره بورداری از
دانش به منظور حل مشکل یا مسئله خاص ممکن است منجر به تولید و خلق دانوش جدیود گوردد ،کوه بوه
صورت مجدد این دانش ذخیره شده و مورد بازیابی قرار میگیرد .بنابراین کاربرد دانش اشواره بوه میوزان بوه
کارگیری دانش به اشتراك گذاشته شده در حمایت از تصمیمگیری و حل مساله و در جهت پاسوخگوویی بوه
تغییرات محیطی میباشد .با بکارگیری دانش میتوان محصول یا خدمات جدیود را توسوعه داد و دسترسوی
دانش را برای حل مسائل جدید بیشتر نمود .اگر سازمان نتواند از دانش ایجاد شده خود به صوورت کواربردی
استفاده کند در آن صورت قادر نخواهد بود تا به مزایای رقابتی دست یابد .مدیریت دانش به عنوان یک رشته
علمی در ایران هنوز دوران طفولیت خود را سپری میکند ،از اینرو هنوز مسائل ناشوناخته بسویاری در ایون
زمینه وجود دارد (رمضانی ،مدهوشی ،فالح الجیمی ،رارقی.)1398 ،
اگر چه مدیریت دانش در نگاه اول مجموعهای از ابزارها یا فرایند مدیریتی روشن و مشخص اسوت اموا پیواده
سازی (استقرار) و استفاده اثربخش از آن مهم و پیچیده است که به کارگیری آن منجر به بهبوود عملکورد و
فرایندها میشود .مهمترین رکن مدیریت دانش ،پیادهسازی و اثر بخشی آن میباشد ،کوه شوناخت مودیریت
دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضوروری اسوت (رمضوانی و همکواران،
.)1398
مساله پژوهش :شرکتهای تولیدی استان گیالن و بخشهای مختلف آن ،با بهره گیری از دانش ،تخصص و
تجربۀ طیف گستردهای از متخصصان رشتههای مختلف در بخشهای مختلف تولید ،بهوره بورداری ،توزیوع و
فروش مشغول به انجام فرایندها و پروژههای متعددی با حوزههای دانشی بسیار متنوع هستند .در این بخش-
ها ،حجم عظیمی از دانش با اجرای پروژههای مختلف تولید میشود که قسمتی از این دانش در قالب اسناد و
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مدارك ،گزارشها ،نرم افزارها ،دستورالعملها و غیره ثبت میشود و قسمتی از آن نیز بوه صوورت نواملمو
بوده و در قالب تجربهها ،روابط ،مهارتها ،بینشها و غیره در ذهن افراد پنهان مانوده اسوت و امکوان انودکی
برای انتقال و به کارگیری مجدد مییابند .عدم تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در فعالیتهوا و
سرمایههای دانشی موجود در شرکتهای تولیدی استان گیالن ،در حقیقت هدر دادن هزینهها و نشان دهندۀ
نبود بهرهوری در این شرکتها است .از سوی دیگر ،از آنجا که بخش مهمی از دانش موجود در این شرکت-
ها نا ملمو بوده و به صورت سرمایه فکری در ذهن افراد پنهان است ،با خروج این افراد از شرکت (به دلیل
بازنشستگی ،انتقال ،تعدیل و )...به طور عملی این دانشها نیز از این صونعت خوارج مویشوود .لوذا از جملوه
مقوالتی که هم اکنون نگرانیهایی را برای شرکتهای تولیدی استان گیالن ایجاد کورده اسوت ،بوه اشوتراك
نگذاشتن دانشهای تولید شده و از دست رفتن تجربه و دانش مدیران و کارشناسوان خبورۀ ایون صونعت بوا
خروج آنان است .مطالعاتی این چنینی در شرکتهای تولیدی کمتر انجام شده اسوت .پژوهشوگر در پوی آن
است که برای استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان گیالن ،مدلی کاربردی ارایه نماید.
اهمیت و ضروت پژوهش :مدیریت دانش یک راه حل کلی در ایجاد مزیت رقابتی مستمر برای سازمان-
هوای کسب و کار است .در واقع راهحلهای مدیریت دانش ،موجب میشود تا دانش سازمانی در تمام بخش-
های سازمان به خوبی پخش و مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به لزوم تبیین ،استخراج ،دستهبندی ،ارائه و الگوسازی دانش سازمانی و اهمیت ویژه آنها به نظر
میرسد که مشخص کردن عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش میتواند راهکاری اساسی در رسیدن به
موفقیت سازمانها و شرکتهای دانش مدار باشد .بنابراین ارائه و دستهبندی جامع از تمام عوامل کلیدی در
استقرار مدیریت دانش و شناخت زیر مؤلفههای هر یک میتواند به عنوان نسخهای کامل به منظور استقرار
مدیریت دانش در سازمانها استفاده شود .به طور خالصه اهمیت پژوهش به شرح ذیل است:
 استقرار مدیریت دانش برای شرکتهای تولیدی ایجاد مزیت رقابتی مینماید از وقوع دوباره کاری و کارهای موازی جلوگیری مینماید از طریق تسهیم دانش با انتقال تجارب موجب نوآوری و تحول شرکت میشود. سرعت پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان را باال میبرد راهکاری اساسی در رسیدن به موفقیت سازمانها و شرکتهای دانش مدار باشد. راهکوار مؤثری در آشنایی هرچه بیشتر سازمانها و دست اندرکاران بخش صنعت بورای افوزایش کیفیوتفرایندها ،عملیات و در نهایت قدرت رقابتپذیری این سازمانها باشد
 اطالعات و دانش برای سازمانها به یک منبع مهم تبدیل شده و سرمایه سازمان را تشکیل داده است.هدف اصلی :هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش و طراحی
الگوی مناسب آن برای شرکتهای تولیدی استان گیالن است.
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سواالت پژوهش:
 -1عوامل علی ،بسترساز ،مداخله گرها ،راهبردها و پیامدهای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای
تولیدی استان گیالن چیست؟
 -2الگوی مناسب پیادهسازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان گیالن چگونه الگویی است؟
مبانی نظری پژوهش:
مفهوم دانش :در تعریف مفهوم دانش میتوان گفت که دادهها حقایقی بودون محتووا هسوتند و زموانی کوه
بیشتر سازماندهی و تجزیه و تحلیل میشوند به اطالعات تبدیل میگردنود و تنهوا زموانی کوه اطالعوات در
محتوایی منطقی و قابل درك قرار میگیرد به دانش تبدیل میگردد (حجازینیا .)1395 ،در واقع اطالعات به
معنای یادگیری چیزهای جدید است .این اطالعات نیز با پردازش به دانش تبدیل میگردند؛ بنابراین ،میتوان
گفت که دانش ابزاری بسیار قدرتمند است که میتواند تغییرهایی را در جهان به وجود آورده و نوآوریهوا را
ممکن سازد( .بو .)2013 ،
تعریف مدیریت دانش :مدیریت دانش ،مجموعه ای از فرایندها برای فهم و بکارگیری منبع استراتژیک دانش
در سازمان است ،رویکردی ساخت یافته است که رویههایی را برای شناسایی ،ارزیابی و سازماندهی ،ذخیوره و
بکارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار میسازد .مدیریت دانوش ،عوالوه بور مودیریت
اطالعات ،تسهیل در ایجاد دانش جدید و مدیریت روشهای تسهیم و کاربری دانش را نیز بر عهده دارد.
فرآیند مدیریت دانش:
خلق دانش :اولین مرحله از مراحل وسیع فرآیند مدیریت دانش است .خلق دانش فرآیند توزیع دانش تا نقاط
فعالیت و حتی فراتر از آن ،به بیرون سازمان است .عوامول متعوددی از جملوه تسوهیالت ارتبواطی و فرهنو
سازمانی میتوانند به این فرآیند کمک کنند .در مورد تسهیالت ارتباطی باکمن بیان میکند که یکی از مقاصد
اصلی مدیریت دانش تسهیل ارتباطات در تمام قلمرو سازمان است تا اعضای سازمان با همکاری هم ،چالشها
و فرصتهای پنهان را شناسایی کنند( .نقی پور و همکاران.)1399 ،
حفظ دانش و عوامل تاثیرگذار برآن :در مقابل فرآیند حفظ که اجازه ورود هر دانشی را به سازمان میدهد
فرآیند پاالیش قرار دارد .سازمان باید با استفاده از مکانیزمهای منطقی از ورود دانش غیرضوروری جلووگیری
کند و فقط دانش مفید و قابل کاربرد اجازه ورود به سازمان را داشته باشد .برای تحقق این هدف تیم مدیریت
سازمان میتواند با استفاده از بصیرتها ،ماموریتها و هدفهای سازمان چارچوبی برای ارزیابی دانوش فوراهم
کند (نقیپور و همکاران.)1399 ،
انتقال دانش و عوامل تاثیرگذار بر آن :در عصری که دانش عامل تعیین کننوده قودرت و ثوروت جواموع
است مدیریت و انتقال دانش به مهمترین وظیفه جوامع و سازمانهای درون آنها تبدیل شده اسوت .انتقوال
دانش به تالشهایی اشاره میکند که با استفاده از روشهایی همچون ساختار منعطف ،فرهن اعتماد ،سبک
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استراتژی یادگیری و فن اوری اطالعات قصد در تدوین انتقال دانش و شخصی نمودن آن دارند و مطالعه این
انتقال در بدست اوردن قابلیتهای نواوری در سازمان همچون خدمات محصول ،نوآوری فرایند و تکنیک می-
باشد (نقیپور و همکاران.)1399 ،
بکارگیری مجدد :فیفر و سوتن بیان میکنند که مزیت رقابتی متعلق به سازمانهایی که بهترین داراییهوای
دانش را دارند نیست بلکه متعلق به سازمانهایی است که به بهترین صورت از دانش خود در عمول اسوتفاده
مینمایند .اگردانش تبدیل به عمل نشود و فعالیتهای سازمانی براسا دانش سازمان نباشد همه فعالیتها و
فرآیندهای مدیریت دانش عقیم و بی ثر است .کاربرد دانش باعث می شود شکاف بین دانستن با عمل کردن از
بین برود و حلقه مهم بازخورد ،یادگیری با انجام دادن و کاربرد به وجود آید( .نقی پور و همکاران.)1399 ،
استنتاج از بحث نظری :پژوهشهای مختلف از منظرهای گوناگونی پیوادهسوازی مودیریت دانوش را موورد
بررسی قرار دادهاند و با تنوع عوامل تأثیرگذار مواجه هستیم؛ از همین رو نیاز به ارائه چارچوبی جامع از عوامل
مؤثر وجود دارد .دستیابی به اجماع بین پژوهشگران پیشین و ارائه رویکردی جامع نسبت به عوامول موؤثر بور
استقرار سیستم مدیریت دانش مسأله اصلی پژوهش است .از آنجایی که هدف پژوهش ارائه مدل پیادهسازی
میباشد در این مرحله مدلی اراده نمیشود و در جدول زیر خالصهای از عوامل پیادهسازی مدیریت دانش که
در پیشینه پژوهش بدست آمده آورده شده است.

جدول :1عوامل پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و شرکتها بر اسا

یافتههای پژوهشگران پیشین

تحقیقات انجام گرفته /سال

عوامل اساسی موفقیت
در پیادهسازی

صفایی و همکاران ( ،)1396نور و کامتا ( ،)2014رحمان و همکاران ، 2010 ،والمحمودی،
رهبری و حمایت های رهبری
 ،2010خضر لو  ،1396فالح و اقدسی ،1397شکفته 1398

فرهن

فناوری اطالعات

اهداف و استراتژیها
زیرساختهای سازمانی
فعالیتها و فرآیندها

رحمووان و همکوواران ،2010،والمحموودی ،2010فوورزین و همکوواران  ،2014عربشوواهی و
بهبودی ،1397رمضانینیا و همکواران  ،1397گرجوی و همکواران  ،1398فورزین و همکواران
 ،2014وان و وان ( ،)2016اوزتمل و همکاران ( ،)2011صفایی و همکاران ( ،)1396نوامی
و همکاران ( ،)1396حسین ور و علیپور ()1397
رحمان و همکاران ،2010 ،والمحمدی ،2010 ،محمودی احمور و همکواران  ،1395جوواهری
 ،1395میکاییلی و همکاران  ،1395هاشومی نکوو و همکواران ،1396کوی یونو کاواهواك و
همکوار  ،2016مردانوی و همکواران ( ،)2018سونتورو و همکواران ( ،)2018ژوو و همکواران
( ،)2018وان و وان ()2016
رحمان و همکاران ، 2010 ،والمحمدی.2010
اخوان و همکاران ،2009 ،رحموان و همکواران ،2010،والمحمودی ،2010 ،تووالیی و فودایی
 ،1395ایرانبان ( ،)1396صفایی و همکاران ( ،)1396توالیی و فدایی ( ،)1395حسوینپوور و
علیپور ()1397
وان

و اسپینوال ،2008 ،رحمان و همکاران 2010 ،والمحمدی .2010
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منابع

وان

آموزش

والمحمدی ،2010،شکراله زاده و رستمی 1395

مدیریت منابع انسانی

و اسپینوال ،2005 ،رحیمی و همکاران 1396

رحمان و همکاران ،2010 ،والمحمدی ،2010 ،سپهر بند و همکواران  ،1395لنود زون،2015
فیندیکلی و همکاران  ،2015توالیی و فدایی ( ،)1395حسینپور و علیپور ()1397

فشار رقابتی

مرادی و همکاران 1398

ارزش دانش

اوزتمل و همکاران ()2011

یادگیری دانش
محتوا دانش ،ساختار دانشی
تسهیم دانش
(انتقال دانش)
نگهداری ،ذخیره دانش
پذیرش دانش
اشتراكگذاری دانش

سنتورو و همکاران ( ،)2018اولیو ()2014
اوزتمل و همکاران ( ،)2011حجازی نیا ()1395
ژوو ( ،)2014نامی و همکاران ( ،)1396اکسوی و الگاویاز ( ،)2014سالیمان ( ،)2014لیائو و
کائو ( ،)2014صفایی و همکاران ()1396
اکسوی و الگاویاز ( ،)2014سالیمان ( ،)2013لیائو و کائو (،)2014
ژوو ( ،)2013سالیمان ( ،)2013لیائو و کائو (،)2014
صفایی و همکاران ( ،)1396سالیمان ( ،)2014لیائو و کائو ()2014

سازماندهی دانش

صفایی و همکاران ( ،)1396نامی و همکاران (،)1396

کاربرد و پیادهسازی دانش

نامی و همکاران ( ،)1396صفایی و همکاران (،)1396

شناسایی دانش

نامی و همکاران ( ،)1396اوزتمل و همکاران ()2011

کیفیت دانش ذخیره شده

لیائو و کائو ( ،)2014سری و کورنیاوان ()2015

تولید دانش ،خلق دانش،

مردانی و همکاران ( )2018صفایی و همکاران ( )1396نامی و همکاران ()1396

منبع :یافتههای پژوهش از ادبیات پژوهش

روش تحقیق :این تحقیق به لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .چرا که دستاوردهای حاصل از آن،
به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص یعنی استقرار مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان
1
خته با
گیالن کمک میکند .رویکرد مورد استفاده در این تحقیق ،رویکرد آمیخته است .پژوهشهای آمی
استفاده از ترکیب دو مجموعه روشهای تحقیق کیفی و کمی به انجام میرسد .رویکرد آمیخته از حیث طرح
ترکیبی از نوع پژوهشهای متوالی -اکتشافی محسوب میگردد ،چرا که پژوهشگر اولویت گردآوری و تحلیل
را به دادههای کیفی اختصاص میدهد و شاخصهای اندازهگیری ابعاد مدیریت دانش را شناسایی و سپس با
بهرهگیری از نتایج بخش کیفی ،گویههای مختلف را در قالب ابزار سنجش کمی تدوین و در نهایت با استفاده
از دادههای کمی به بررسی اعتبار و ارزیابی ابزار ساخته شده اقدام مینماید .لذا بخش کیفی تحقیق به عنوان
پایه و ورودی بخش کمی تحقیق عمل میکند .در ادامه فرآیند کار به صورت یک ساختار شکلی ارائه شده
است:
1. Mixed Method
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تدوین پرسش
مناسب
مرحله سوم

الگوی
پیشنهادی

هم اندیشی

مطالعات کتابخانهای

گروه دلفی

و مصاحبه با خبرگان

دلفی
نظرسنجی خبرگان

آزمون الگوی

تدوین الگوی

نهایی

نهایی

مرحله دوم
مرحله اول

جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضربه سه گروه به شرح زیر تقسیم میشود:
 -1اساتید و خبرگان و کارشناسان خبره در امر مدیریت دانش که در مجموع تعوداد  7نفربوه صوورت نمونوه
هدفدار انتخاب شدند.
 -2اعداد  25نفر از خبرگان و متخصصین منابع انسانی شرکتهای تولیدی استان؛
 -3مدیران و کارشناسان شرکتهای تولیدی استان گیالن
در شرکتهای تولیدی استان گیالن حدود 300نفر مدیر و کارشنا مشغول کارند .بر اسا جدول مورگان
حجم نمونه این تعداد ،برابر با  140نفر میشود .تعداد 150پرسشنامه بین کارکنان در شرکتهوای تولیودی
استان گیالن به طور تصادفی توزیوع شود .پوس از جموعآوری پرسشونامههوای پور شوده و حوذف برخوی از
پرسشنامههایی که ناقص پر شده بودند ،در مجموع تعداد  131پرسشنامه قابل قبول را به ماشین با نرم افزار
 spssداده شد.
روشهای جمع آوری داده :برای جمعآوری دادههای پژوهش حاضر از سه پرسشنامه به شرح ذیل استفاده
میشود:
 -1پرسشنامه خبرگان :برای تدوین آن ابتدا با بررسی متون مربوطه تمامی عناصر کلیدی و شواخصهوای
پیاده سازی مدیریت دانش که علما و پژوهشگران قبلی برای مودیریت دانوش دسوتگاههوای مختلوف کشوف
نمودهاند از متون مربوطه استخراج شد .در گام بعدی ،مصاحبه با چند نفر متخصوص در موورد شواخصهوای
جمعآوری شده تعدیل شده وعوامل کلیدی بومی مدیریت دانش خاص شرکتهای تولیدی نیز کسب شد .در
گام سوم تمامی عوامل و شاخصهای بدست آمده که در مجموع به تعداد  57شاخص و  9عنصر بوده اسوت،
پرسشنامه خبرگان را شکل داد.
 -2پرسشنامه کارکنان :این پرسشنامه خروجی پرسشنامه اولی میباشد .پرسشنامه خبرگوان پوس از هوم
اندیشی و بحث و تبادل نظر تعداد  7پرسش از  57پرسش که برای پیوادهسوازی مودیریت دانوش از اهمیوت
کمتری برخوردار بودند حذف و بقیه به صورت پرسشنامه جدیدی خاص کارکنان تنظیم شد.
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اعتبار و روایی کیفی :در این پوژوهش قابلیوت اعتبوار و انتقوال توسوط مشوارکتکننودگان در پوژوهش و
نمونههای مشابه و خبرگان ،در طول پژوهش به شکل مداوم و ضمن اعموال تعودیلهای مقتضوی ،ارزیوابی و
تأیید شد.
اعتبار و روایی کمی :روایی پرسشنامه در بخش کمی ،از روایی محتوای-صوری استفاده شده اسوت؛ بودین
صورت که ،پرسشنامههای تحقیق حاضر توسط استاد راهنمای محترم و متخصصین و مشواور محتورم تأییود
شده است.
اعتبار (پایایی) ابزار سنجش :در این پژوهش به منظور تعیین ضریب قابلیت اعتماد از روش ضریب آلفوای
کرونباخ استفاده شد .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جملوه پرسشونامه بوه کوار
میرود .در جدول ،2ضریب پایایی هریک از عناصر پرسشنامه ارائه شده است.
جدول :2ضریب پایایی هریک از متغیرهای پرسشنامه
ردیف

عوامل

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

1

کل پرسشنامه

57

0/99

2

حمایت و پشتیبانی

11

0/92

3

نیروی انسانی

7

0/91

4

فرهن

سازمانی

5

0/93

5

رهبری و مدیریت

4

0/93

6

ساختار شرکت

5

0/92

7

زیر ساخت فناوری

4

0/89

8

شناسایی و سازماندهی دانش

6

0/94

9

مشارکت و کارتیمی

7

0/95

10

پیامدها

8

0/94

مشاهده میشود آلفای کرونباخ کل پرسشنامه با 0/99درصد و پاره تستها تماماً باالی  0/91شدهاند که
بیانگر معتبر بودن پرسشنامه کارکنان است.
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چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق :نتایج بدست آمده از ادبیات پژوهش به کمک نتایج بدست آمده از
مصاحبه با چند خبره در پنلهای مختلف گروه دلفی پرداختوه شوده و سوه خروجوی اسوتخراج شود :الوف-
پرسشنامه خبرگان ب -پرسشنامه پیادهسازی مدیریت دانش ،ج -مدل مفهومی پژوهش که بور اسوا مودل
داده بنیان است؛ این مدل به شرح ذیل استخراج شده است:

شرایط علی
 -1حمایت و پشتیبانی
 ایجاااد اتااار ف اار و حمایاات ازایدههای جدید

شرایط زمینهای
 -1فرهنگ سازمان
 زیرسوووازی فرهنگوووی بووورای اسوووتخراج دانوووشضمنی

 -ایجاااد سیسااتد پاااداا بااا تاکیااد

 ایجاد و گسترا شب ههای ارتباطی -ایجاد فرهنگ آموزن و یادگیری

 -عاد تمرکاب بار تمامیدگیاری و

برداشتن خالقیت و نوآوری
افبایش مشارکت
 ایجاد فرهنگ آموزا و یادگیری -حمایوووب و پشوووتیبانی موووالی مووودیران از

راهبرد
 -1شناسایی و سازماندهی دانش
 ارتباط بین منبد دانش و گیرنده دانش مهوووارتهوووای ارتبووواطی اوووفاهی و کتبووویاعضا در سازمان
 -ارتباط مراکز پژوهشی و تولیدی دانش

 -2رهبری و مدیریت
 -آگاهی از مزایای به ااترا گشاری دانش

 -بهبود تعادطت

 -سووازماندهی توویمهووای تخصصووی و حمایووب از

 -بازآزمایی تجربه

 -شرکت تولیدی

خ قیبها

 -تعالی تجربهگرایی

 -ایجاد ارایط تحلیل و مشارکب و همکاری

 -2مشارکت و کار تیمی

طرحهای استخراج دانش ضمنی
 باور به مباحث مدیریب دانش -مشارکب اعضا با یکدیگر و با سازمان

 ترویج مشارکب گروهی و تیمیپدیده محوری
پیادهسازی مدیریت دانش

 -2نیروی انسانی

استخراج دانش

 -توانوووایی در بسوووتجوی اط عووووات و

ذخیره و نگهداری دانش

دسترسی به منابد و مطالعه کتب

اشتراک دانش

 -دااووتن مهووارت در ارتباطووات ک مووی و

کاربست دانش

 -آگوواهی نسووبب بووه فوایوود و سووودمندی

شرایط مداخلهگر
 -1ساختار شرکت
 عدم تمرکز در تصمیمگیری تشووویو و تربیووب بهووب بوواط بووردن سوووطآگاهی اعضا از سری مدیریب
 پوووشیرن هنجارهوووا و ارزنهوووای ااوووترادانش
 ایجاد فرهنگ دانشمدار در سازمان ترویج مشارکت گروهی و تیمی -2زیرساخت فناوری
 زیرساخبهای طزم برون ااترا پایگوواههووای بووامد دانشووی بهووب وخیووره وبازبینی دانش
 همکووواری و آگووواهی افوووراد بوووا سووواب ه درمستندسازی

نواتاری
ااترا

دانش

 همکاری و آگاهی افراد بوا سواب ه در امورمستندسازی
 تخصیص زمان مناسوب بورای اورکب درفعالیبهای ااترا

دانش

پیامدها
 افزایش مهارتآموزی و یادگیریدانشآفرین
 رقابتی شدن شرکتها -یادگیری دانش

 -توسعه یادگیری مبتنی بر تجربه

 -مستندسازی دانش

 -تربیت مدیران شایسته

 -فبایش بهرهوری

 اعتمادگیرنووده دانووش از قابلیووب تخصصووی وتجربی و رفتاری فرستنده
 اعتموواد اعضووای سووازمان مبنووی بوور بووا ارزنبودن مستندسازی دانش
 اعت اد به اثربخشی و کارایی مستندسازی تجارب از سوی افراد اعتموواد زیردسووتان بووه موودیران باطدسووتی دربهب ااترا

و مستندسازی دانش

مدل مفهومی پیادهسازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان گیالن

روشهای تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق در مرحله اول ،دادههای جمعآوری شده به صورت جداول آمار توصیفی ،فراوانی و میوانگین و
انحراف معیار ارائه شد و در مرحله دوم از روش مدل معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSدادهها تحلیل شوده
است.

65

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،52شهریور1401

یافتههای تحقیق
پاسخ سواالت پژوهش
برای پاسخ به سوال یکم پژوهش به روش کیفی طی فرایند زیر انجام گرفته؛ عمل شده است.
عوامل علی ،زمینهای ،مداخلهگر ،راهبری و پیامدهای پیادهسازی مددیریت داندش شدرکتهدای
تولیدیهای استان گیالن چیست؟
جواب های بدست آمده از پیشینه و مصاحبه اکتشافی و پردازش در گروه دلفی به این سووال ،موورد ارزیوابی
نمونهای از خبرگان قرار گرفته است که حاصل آن در جدول زیر آمده است:

جدول :3جدول پاسخ خبرگان برای پاسخ سواالت پژوهش
ردیف

پرسش
شرایط علی

1
2
3
4
5
6
7
8

الف -حمایت و
پشتیبانی

9
10
11
12
13
14
15
16

ب -نیروی انسانی

17
18

شاخصها

میانگین

آماره T

P

توجه به افراد دارای مهارت و تجربه
توجه به افراد ارائه دهنده تجربه
پشتوانههای ارزشی و اعتقادی اعضا برای تسهیم دانش
حمایت و پشتیبانی مالی مودیران از طورحهوای اسوتخراج
دانش ضمنی
باور به مباحث مدیریت دانش
مشارکت اعضا با یکدیگر و با سازمان
برگزاری دورههای آموزش مدیریت دانش
پرداخت پاداش و حقوق مادی به افرادی که دانش ضومنی
را استخراج میکنند
امکان دسترسی آسان به اینترنت و منابع اطالعاتی علمی
به روز
تخصویص امکانوات و بودجوۀ کوافی بورای بواز تنظویم و
کدگذاری دانش عینی
وجوود قووانین و مقوررات سوازمانی بورای بواز تنظویم و
کدگذاری دانش عینی
توانایی در جستجوی اطالعات و دسترسی به منابع

3/86
3/77
3/41

5/231
4/170
2/614

0/000
0/000
0/016

3/59

2/524

0/020

3/55
3/82
3/23

2/421
4/827
1/045

0/025
0/000
0/308

3/86

4/091

0/001

4/00

4/806

0/000

3/68

3/215

0/004

3/64

3/309

0/003

3/68

5/631

0/000

3/86
3/55
3/82

4/091
2/531
4/500

0/001
0/019
0/000

3/45

2/339

0/029

3/45

2/339

0/029

استفاده راحت کارکنان از دانش سازمانی
آگاهی نسبت به فواید و سودمندی اشتراك دانش
همکاری و آگاهی افراد با سابقه در امر مستندسازی
تخصووویص زموووان مناسوووب بووورای شووورکت در
فعالیتهای اشتراك دانش
کسب دانش کارکنان از منابع خارجی به عنووان مثوال از
طریق سمینارها

شرایط زمینهای
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19
20
21
22
23
24
25
26

زیر بناسازی فرهنگی برای استخراج دانش ضمنی
الف -فرهن
سازمانی

ب -رهبری و
مدیریت

27

ایجاد اتاق فکر و حمایت از ایدههای جدید
ایجاد سیستم پاداش با تأکید بر داشتن خالقیت و نوآوری
عدم تمرکز بر تصمیمگیری و افزایش مشارکت
ایجاد فرهن آموزش و یادگیری
آگاهی از مزایای به اشتراكگذاری دانش
سازماندهی تیمهای تخصصی و حمایت از خالقیتها
ایجاد شرایط تعامل و مشارکت و همکاری
پرداخت پاداش و حقوق مادی به افرادی که دانش ضومنی
را استخراج میکنند

3/73
3/45
3/76
3/64
3/86
3/43
3/59
3/59

3/306
1/689
2/685
2/628
3/252
1/526
2/346
2/630

0/003
0/106
0/014
0/016
0/004
0/143
0/029
0/016

3/55

2/090

0/049

شرایطمداخلهگر
28
29
30

الف -ساختار
سازمان

31
32
33
34
35

ب -زیر ساخت
فناوری

وجود سازوکارهایی برای خلق و اکتسواب دانوش از منوابع
مختلف
تشویق و ترغیب جهت بواال بوردن سوط آگواهی اعضوا از
سوی مدیریت
وجود روشهای مشخصی برای تبودیل دانوش بوه برناموه
عملیاتی
طراحی محیط کاری به منظور سوهولت ارتبواط و گفوت و
گوی افراد
وجود مرکز مدیریت دانش یا واحدی خاص بورای برناموه-
ریزی مدیریت دانش سازمانی
زیرساختهای الزم برای اشوتراك (کوامپیوتر و سورورهای
الزم ،پهنای باند اینترنت ،تابلوی اعالنات الکترونیکی و )...
پایگاههای جامع دانشی جهت ذخیره و بازیابی دانش
همکاری و آگاهی افراد با سابقه در امر مستندسازی
اطالعات و دانش الزم را جهت اتخاذ تصمیم ،برنامهریوزی
وکنتر ل سازمان را فراهم میکند.

36

3/45

1/418

0/171

3/59

2/751

0/012

3/59

2/137

0/045

3/52

2/057

0/053

3/64

2/084

0/050

3/95

6/856

0/000

3/64

2/536

0/019

3/59

2/571

0/012

3/68

2/944

0/008

راهبردها
37
38
39
40

الف -شناسایی و
سازماندهی دانش

41
42
43
44
45
46
47

ب -مشارکت و
کارتیمی

ارتباط بین منبع دانش و گیرنده دانش
استفاده از یک سیستم مدیریت دانش مناسب
ارتباط مراکز پژوهشی و تولیدی دانش
انتشار دانش اکتسابی در قالب چاپ و نشر کتابها
آئین نامهها و ضوابط الزم االجراء در حوزه افزایش دانوش
سازمانی
تعالی تجربه گرایی
ترویج مشارکت گروهی و تیمی
توسعه یادگیری مبتنی بر تجربه
بیان ایده و افکار در جلسات همفکری سازمانی؛
فووراهم سوواختن شوورایط بوورای شوورکت در همووایشهووا و
گردهماییها و کارگاههای تخصصی
اعتماد زیردستان به مدیران باالدستی در جهت اشوتراك و
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3/82
3/82
3/64
3/32

3/049
2/456
2/309
1/195

0/006
0/023
0/031
0/246

3/32

1/374

0/184

3/68
3/68
4/09
3/68

4/101
2/914
5/020
2/642

0/001
0/008
0/000
0/015

3/68

3/215

1/004

3/82

3/645

0/002
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مستندسازی دانش
ایجاد فضای به اشتراك گذاری اطالعات
اعتقاد به اثر بخشی و کارایی مستندسازی تجارب از سوی
افراد

48
49

3/68

3/382

0/003

3/64

3/130

0/005

پیامدها
افزایش مهارت آموزی و یادگیری سازمانی
افزایش آگاهی و کاهش خطا
افزایش سرعت تصمیمگیری
کاهش هزینه
رقابتی شدن شرکتها
تسهیم دانش بین کارکنان
مستندسازی دانش
افزایش بهرهوری

50
51
52
53
54
55
56
57

7/085
7/085
4/482
3/813
4/387
3/049
2/914
5/020

4/23
4/23
3/95
3/95
4/00
3/82
3/86
4/09

0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/006
0/008
0/000

در جدول فوق شاخصهایی که مقدار  p-Valueآنها بیشوتر از 0/05شوده اسوت معنویدار نمویباشوند و از
دیدگاه خبرگان قابل قبول نیست .بدین ترتیب پاسخ سوال یکم پژوهش به طور خالصه به شرح جدول ذیول
است:
جدول  :4عناصر و شاخصهای پیادهسازی مدیریت دانش

ردیف

سواالت پژوهش

سوال یکم

میانگین

آماره T

P

شرایط علی موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش

1

الف -حمایت و پشتیبانی

3/67

4/46

0/000

2

ب -نیروی انسانی

3/67

4/53

0/000

پاسخ سوال یکم

 p-Valueنشان میدهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخصهای بدست آمده مورد تائید است
شرایط علی موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

سوال دوم
3

الف -حمایت و پشتیبانی

3/67

2/99

0/007

4

ب -نیروی انسانی

3/67

2/16

0/043

پاسخ سوال یکم

 p-Valueنشان میدهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخصهای بدست آمده مورد تائید است
شرایط زمینه ای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

سوال دوم
3

الف -فرهن

سازمانی

3/71

2/99

0/007

4

ب -رهبری و مدیریت

3/51

2/16

0/043
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پاسخ سوال دوم

 p-Valueنشان میدهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخصهای بدست آمده مورد تائید است
مداخله گرهای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

سوال سوم
5

الف -ساختار سازمان

3/56

2/26

0/035

6

ب -زیر ساخت فناوری

3/72

3/86

0/001

پاسخ سوال سوم

 p-Valueنشان می دهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخص های بدست آمده مورد تائید است
راهبردهای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

سوال چهارم
7

الف -شناسایی و سازماندهی دانش

3/60

2/61

0/016

8

ب -مشارکت و کارتیمی

3/71

3/54

0/002

پاسخ سوالچهارم

 p-Valueنشان میدهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخصهای بدست آمده مورد تائید است
پیامدهای پیاده سازی مدیریت دانش

سوال پنجم
9
پاسخ سوال پنجم

4/02

5/26

0/000

 p-Valueنشان میدهد از دیدگاه خبرگان عوامل و شاخصهای بدست آمده مورد تائید است

تجزیه و تحلیل پرسشنامه پدیده محوری پیاده سازی مدیریت دانش
برای سنجش عوامل پدیده محوری مدل پیاده سازی مدیریت دانش ،از پرسشنامه دوم خبرگان استفاده می-
شود .خروجی  spssدر مورد این عامل به شرح ذیل است.
میانگین اغلب شاخصهای بکارگیری دانش در شرکتهای تولیدی استان از دیودگاه خبرگوان در حود نموره
متوسط  3و میانگین کلی آن ،برابر با  3/11شده است کوه در حود متوسوط ارزیوابی شوده اسوت .از بوین 5
شاخص اختصاص داده شده به عامل بکارگیری دانش دو شاخص( e1استفاده از دانش شخصی در استفاده از
تصمیمگیریها) و ( e2استفاده از دانش سازمانی و تجارب مرتبط در اجرای برناموه-
تجارب در
های شرکت) میانگینهای باالی  3نسبت به بقیه شاخص ها وضعیت مناسبتری دارند.
تجزیه و تحلیل پرسشنامه کارکنان
این پرسشنامه بین نمونهای از پرسنل شرکتهای تولیدی استان به تعداد 140نفر جهت پاسخ توزیع شد .در
کل تعداد  131پرسشنامه پرشده و قابل قبول جمعآوری و جوابهای آنها از طریق نرم افزار  smartplsمورد
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تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای پاسخ به سوال الگوی پیشنهادی از تحلیل عاملی تائیدی و به کمک نرم افزار
 SmartPLSاستفاده شده است.
پاسخ سوال دوم :آیا الگوی ارایه شده پیادهسازی مدیریت دانش برای شرکتهای تولیدی اسدتان
گیالن ،برازش دارد؟
برای پاسخ به این سوال پژوهش از تحلیل مسیر و معادالت ساختاری به کمک نورم افوزار  plsاسوتفاده شوده
است .برای بررسی برازش مدل پژوهش طی سه مرحله انجام میگردد .مرحله اول ،مدل بیرونوی پوژوهش یوا
اندازه گیری .مرحله دوم به بررسی مدل درونی یا معادالت ساختاری و مرحله سووم ،بوه بررسوی مودل کلوی
پژوهش برازش اختصاص دارد.
مدل بیرونی یا اندازه گیری /تحلیل عاملی تاییدی :تحلیل عاملی تأییدی مودل پوژوهش بوا اسوتفاده از
نرمافزار  PLSاجرا شده است .اغلب قریب به اتفاق سواالت که در جداول فوق مشخص شدهاند ،به ایون علوت
که دارای بار عاملی بیشتر از  0/5میباشند ،مورد تائید قرار میگیرند .بار عاملی عناصر و شاخصهای پیواده
سازی مدیریت دانش به طور کامل در نمودار زیر آمده است.

نمودار  :2مدل پیادهسازی مدیریت دانش
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2
اطمینان ساختاری :عاملی
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -1 :ضریب پایایی ترکیبی یا ضریب قابلیت

است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدلهای انعکاسی قابل استفاده است .مقدار این ضریب
نیز بین صفر تا  1متغیر است که مقادیر باالتر از  0/6پذیرفته میشود-2 .ضرایب آلفای کرونباخ  :مقدار این
ضریب نیز بین صفر تا  1متغیر است که مقادیر باالتر از  0/7پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  0/50نامطلوب
ارزیابی میشود .الزم به ذکر است در مورد متغیرهایی که تعداد سؤاالت آنها اندك باشد ،مقدار  0/5به
عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی شده است.
عوامل
حمایت
رهبری
ساختار
سازماندهی دانش
فرهن سازمانی
فناوری
پرسنل
پیامد
کارتیمی

جدول  :5آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
ضرایب آلفای کرونباخ
0/204
-0/372
0/557
0/819
0/555

ضریب پایایی ترکیبی
0/588
0/254
0/563
0/881
0/744
0/709
0/208
0/824
0/295

0/466
-0/541
0/759
0/250

نتایج حاصل از جدول فوق نشان میدهد که ضریب پایایی ترکیبی و ضرایب آلفای کرونباخ اغلب متغیرهوای
پژوهش حاکی از تائید پایایی مناسب مدل است.

روایی همگرا :به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت خود میپردازد.
عوامل
حمایت
رهبری
ساختار
سازماندهی دانش
فرهن سازمانی
فناوری
پرسنل

جدول  :6روایی همگرا مدل پیادهسازی مدیریت دانش
روایی همگرا
0/588
0/254
0/563
0/881
0/744
0/709
0/208
0/824
0/295

پیامد
کارتیمی

واریانس تمامی شاخصها بیشتر از  0.6ودر محدوده مورد تائید قرار دارد.

2

)composite reliability (CR
cronbach's alpha

3
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روایی واگرا :روایی واگرا معیاری بعدی بررسی برازش مدلهای اندازهگیری است کوه  2موضووع را پوشوش
میدهد :الف) مقایسه میزان همبستگی بین شاخصهای یک سوازه بوا آن سوازه و در مقابول همبسوتگی آن
شاخصها با سازههای دیگر؛ ب) مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن
سازه با سایر سازهها.
جدول  :7ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فرونل و الرکر
کارتیمی

پیامد

0/470

حمایت

-0/067 0/698

رهبری

0/685 -0/256 0/570

ساختار

ساختار

0/806

 0/004 -0/718 0/161سازماندهی دانش

0/665

-0/498

0/322 -0/060

سازمانی

-0/466 0/736

0/527

-0/217 -0/269 0/186

فناوری

0/617 -0/388 0/539

0/033

0/438 -0/331 0/334

پرسنل

0/461 -0/099 0/325

-0/397

-0/227 0/344 -0/085

پیامد

-0/429 0/680 -0/501 -0/233 0/657

0/559

-0/359 -0/020 -0/120

کارتیمی

0/643

بر اسا

پرسنل

سازماندهی
فرهن
فناوری
سازمانی دانش

رهبری حمایت



0/281

فرهن

این ماتریس مدل اندازهگیری یا مدل بیرونی تائید است.

ارزیابی مدل درونی یا تحلیل معادالت ساختاری مدل پیشنهادشده
شاخص ضریب تعیین()R2
جدول  :8شاخص ضریب تعیین مدل پیاده سازی مدیریت دانش
ضریب تعیین

ضریب تعدیل شده

ضریب تعیین

حمایت

0/191

0/185

رهبری

0/104

0/097

ساختار

0/469

0/465

سازماندهی دانش

0/515

0/511
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0/381

0/376

فرهن

سازمانی
فناوری

1/034

0/027

پیامد

0/425

0/407

کارتیمی

0/518

0/511

جدول فوق نشان میدهد که ضریب تعیین اغلب متغیرها باالی  0 /33و بدین ترتیب براسا
مدل درونی یا مدل ساختاری مدل مفهومی تائید است.
ضرایب معناداری ( Tمقادیر  :)T-valueبررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،براسا

این شاخص
معیار ،ضرایب

معناداری  Z؛ برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  ،Tبه این صورت است که این ضرایب باید از قدر
مطلق  1/96و یا  2/58بیشتر باشند تا بتوان در سط اطمینان  %95یا  %99معنادار بودن آنها را تأیید کرد.
(داوری و رضازاده .)1396 ،خروجی  PLSدر مورد ضرایب معنی داری  Zبه شرح نمودار زیر است.

نمودار  :3مدل اندازهگیری پژوهش در حالت معناداری ضرایب

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،اغلب اعداد روی پیکانها مقدار  Zباالی  1/96میباشد ،بنابراین
از نظر این شاخص نیز مدل تائید است.
بررسی برازش مدل کلی پژوهش :مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میباشد و با
تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش مدل کلی ،تنها یک معیار به
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نام  4GOFمورد استفاده قرار میگیرد .معیار  ،GOFمجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و
متوسط ضرایب تعیین است .این معیار ،طبق فرمول زیر محاسبه میشود.
=GOF
جدول شماره  :9خالصه عوامل مربوط به اندازهگیری مدل
روایی همگرا

ضریب تعیین

حمایت

0/204

0/191

رهبری

-0/372

0/104

ساختار

-0/257

0/469

سازماندهی دانش

0/819

0/515

سازمانی

0/555

0/381

فناوری

0/466

0/034

پرسنل

-0/541

-

پیامد

0/759

0/425

کارتیمی

0/250

0/518

جمع

4/223

2/636

میانگین

0/469

0/329

فرهن

=0.39

=GOF

از آنجایی که مقدار GOFبدست آمده بزرگتر از  0/36شده است ،مدل کلی پیشنهاد شده با برازش قوی
تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بخش کیفی :خالصه یافتههای کیفی پژوهش که در واقع پاسخ سوال یکم پژوهش میباشد در جدول
 4آمده است:
نتیجه پژوهش حاضر با نتایج بسیاری از پژوهشگران پیشین در این زمینه انطبواق دارد .کنودری و همکواران
( ،)1397به مفهوم دفتر مدیریت آموزش در چهار مقوله هودف (راهبوردی و عملیواتی) ،سواختار (متمرکوز،
نامتمرکز و ترکیبی) کارکرد (استراتژیها ،فرایندها و سازوکارها) و نقش (کمیتۀ مدیریت دانش ،مودیر ارشواد
دانش ،مدیر دانش و متخصصان دانش) شکل گرفت .با برخی از نتایج پژوهش نهواردانی و همکواران ()1397
همانند شرایط علی شامل -1 :پتانسیل منابع انسانی  -2مأموریت دانشگاه (کوارآفرینی) همچنوین مقؤلوه یوا
پدیدههای محوری شامل :رهبری سازمان ،و نیز زمینه شامل -1 :سرمایه فکری  -2خلق دانوش  -3اسوتراتژی
مدیریت ،همچنین شرایط مداخلهگر شامل -1 :ساختار سازمانی  -2کار تیمی  -3فرهن سازمانی  -4تقسیم
4

Goodness of Fitness
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دانش و در انتها پیامدها :استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه؛ همخوانی دارد .با اغلب نتایج پژوهش دهقوانی
( )1395همخوانی دارد .با برخی از یافتوههوای مودل پیشونهاد شوده احمودی و همکواران ( )1398هماننود
مشارکت با مشتریان ،ارتباطات ،عوامل درون سازمانی (فرهن سازمانی ،ساختار سازمانی ،منابع انسانی و )...
همخوانی دارد .با یافتههای پژوهش نیکیتینا و همکاران ( ،)2019که به این نتیجه رسویدهانود کوه فرهنو
سازمانی ،دسترسی به دانش ،روشها و سیسوتمهوای مودیریت ،رقابوتهوا ،ارتباطوات و همکواری ،رابطوه بوا
سهامداران ،فراگیری دانش جدید ،تسهیم دانش و تولید محصوالت جدید با ایجاد الگوی مدیریت دانش مرتبط
هستند ،همخوانی دارد .با نتایج پژوهش تمل و وانهاوربک ( )2020که میگویند :شوناخت و بهبوود عوواملی
مانند فرهن سازمانی ،حمایت مدیریت ،ساختار سازمانی ،ساز و کارهای دانشی ،تسلط کارکنان بر فنوووری و
...میتواند فرآیند مدیریت دانش در سازمان را تسهیل کند و سوازمان بوا گوردش مناسوب اطالعوات و دانوش
موجود در انجام مأموریتهای محوله به توفیقات الزم دست پیدا میکند ،انطباق دارد.
نتایج بخش کمی
براسا نتایج حاصل از بخش آمار توصیفی مشخص شد که کمترین میزان میانگین مربوط به عامل رهبری
و مدیریت با میانگین ( )3/51و بیشترین میزان میانگین مربوط به عامل زیرساخت فناوری با میانگین
( )3/72میباشد .این بدان معناست که از منظر کارکنان شرکتهای تولیدی استان گیالن ،زیر ساختهای
مهمترین عامل در پیادهسازی مدیریت دانش در این شرکتها است .البته میانگین مشارکت
فناوری
و کار تیمی با میانگین  3/71تقریباً برابر با زیرساخت فناوری شده است .نکته بسیار مهم اینکه عوامل
شناسایی شده میتوانند میانگین پیامدهای پیاده سازی مدیریت دانش را تا میانگین  4از  5افزایش دهند.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی :به منظور بررسی موثر بودن عوامل مدل بر پیادهسازی مدیریت دانش
شرکتهای تولیدی استان گیالن از طریق ،تحلیل مسیر و معادالت ساختاری به کمک نرم افزار  plsاستفاده
شده است .برای بررسی برازش مدل پژوهش طی سه مرحله انجام میگردد .مرحله اول ،مدل بیرونی پژوهش
یا اندازهگیری با تکنیکهای بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و روایی واگرا .مرحله
دوم به بررسی مدل درونی یا معادالت ساختاری با تکنیکهای شاخص ضریب تعیین ،ضرایب معنیداری T
(مقادیر  )T-valueو ضریب بتا و مرحله سوم ،به بررسی مدل کلی پژوهش برازش معیار  GOFاختصاص
دارد .تمامی تکنیک ها نشان می دهند که مدل پیشنهادی پیاده سازی مدیریت دانش با برازش قوی مورد
تائید قرار گرفته است.
اغلب قریب به اتفاق شاخصها (متغیرهای آشکار) ،همچنین اغلب قریب به اتفاق عوامل (متغیرهای مکنون و
برخی از عوامل اصلی ،مقدار عدد معناداری خارج از دامنهی  +1/96و  -1/96قرار دارد ،درنتیجه با حداقل 95
درصد اطمینان میتوان پذیرفت :عوامل علی ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخله گرها و عوامل راهبردی شناخته
شده در تحقیق حاضر از منظر کارکنان نیز مورد تایید هستند .مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی
مدیریت دانش ،توجه به زیرساخت های فناوری می باشد .که نتایج این بررسی با نتایج پژوهش حسین پور و
علی پور ( ،)1397توالیی و فدایی  ،)1395جهاندیده همکاران ( ،)1397و کی یون کاواهاك و همکار
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 ،2016مردانی و همکاران ( ،)2018سنتورو و همکاران ( ،)2018ژوو و همکاران ( ،)2018وان و وان
( )2016جهانگیری و همکاران ( ،)1399اشرفی ( )1397همراستا میباشد .وان و وان ( )2016جهانگیری
و همکاران ( ،)1399اشرفی ( )1397همراستا میباشد.

مدل کاربردی پیاده سازی مدیریت دانش شرکتهای تولیدی استان گیالن به صورت نمودار زیر است.
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تبیین و تفسیر مدل پیشنهادی
منابع انسانی؛ کلید توسعه سازمان نیروی انسانی کارآمد است .از اینرو محقق معتقود اسوت در صوورتی کوه
کارکنان به درستی گزینش شوند ،میتواند منجر به پر شدن شکاف های دانشی شود.
حمایت مدیران ارشد؛ پیادهسازی مدیریت دانوش در شورکتهوای تولیود مسوتلزم وجوود مودیری آگواه و
تاثیرگذار در آن شرکتها است .مدیر نه تنها در پیادهسازی مدیریت دانش ،بلکه در طول کول پوروژه نقشوی
کلیدی ایفا مینماید .برنامه مدیریت دانش میتواند شامل مدیریت منابع انسانی ،مالی و معنووی باشود .کوه
اجرای این امور میتواند منجر به ایجاد انگیزه در کارکنان دانشی شود.
زیر ساخت ای فناوری اطالعات؛ فناوری اطالعات میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی
کارآمد را برای همه وجوه مدیریت دانش شامل ذخیرهسازی ،اشتراك و کاربرد دانش تامین کند .بنابراین وجود
زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندهای اجرایی استاندارد شرکتهای تولیودی اسوتان گویالن
یکی دیگر از پارامترهای تحقق مدیریت دانش است که در مدل پیادهسازی مدیریت دانش آمده است.
تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی :در مدل ارائه شده فرهن

سازمانی به منزله یکی از عوامل بستر ساز در

مدیریت دانش معرفی شده است و محقق معتقد است تا فرهن سازی متناسب در سوط گوروههوای هودف
(کارکنان ،شرکتهای تولیدی) که درگیر در اجرای فعالیتهای فرهنگوی و تربیتوی هسوتند ،محقوق نشوود،
امکان ارائه خدمات مطلوب در حوزه فرهنگی مسیر نیست .بنابراین به منظور تحقق این مهم برگوزاری دوره-
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های آموزشی متناسب با گروههای هدف و هم چنین ایجاد یک سیستم ارزشی فرهنگی (مانند تلقی خالقیت
و نو آوری به عنوان یک ارزش سازمانی) پیشنهاد میشود .نهادینه شدن فرهن احسا تعلق خاطر ،اعتماد
و احترام به سازمان ،افزایش روحیه انتقاد پذیری و تاکید بر منافع جمعی و سازمانی از سایر موارد پیشنهادی
میباشد.
ساختار سازمانی :ساختارها نیرویی پیش رونده برای استقرار مدیریت دانش در سازمان محسوب میشوند و
به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار میگیرند( .رحیمی و همکاران. (1399 ،پس از
فرهن سازی ،ایجاد چارچوب هدایت کننده در دستیابی به هدف بسیار حائز اهمیت خواهد بود .محقق در
مدل تدوین ساختار و رویههای سازمانی و حذف بروکراسیها و روابط سلسله مراتبی زمان بر که باعث سلب
اختیارات میشوند را جهت شفافتر و آزادتر شدن ساختار سازمانی پیشنهاد میدهد .در این راستا کاهش
تمرکز قدرت تصمیمگیری در سطوح مدیریتی و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و واگذار شدن
نقشها و مسئولیتهای مرتبط با مدیریت دانش به کارکنان دانشی میتواند موجب تغییر ساختار عمودی
شرکتها میشود.
سازماندهی دانش؛ نظم بخشی به نظام ارتباطی درون و برون شرکتها و ارتباط نظاممند با ذینفعان نیز از
جمله راهبردهایی است که میتواند در اجرای درست مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی نقش مهمی ایفا
نماید.
مشارکت و پرورش روحیه کار تیمی؛ عاملی اساسی برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در شرکتها
تلقی میشود .تشکیل انجمنها و گروههای کاری مختلف درگیر در فعالیتهای فرهنگی از قبیل کارگروه
آموزشی ،هنری ،ایجاد فضای گفتگوی آزاد و چند جانبه در جلسات با مشارکت همه کارکنان درگیر در
فعالیت ،استفاده از نظرات مددجویان نخبه در جلسات کارگروه از جمله پیشنهادات کاربردی است.
رهبری مدیریت دانش؛ طراحی مکانیزمهای انگیزشی نیز از دیگر مؤلفههایی است که در مدل پیشنهادی
مدیریت دانش به آن توجه شده است .افراد باالدستی با استفاده از هنر یا علم نفوذ در کارکنان موجب می-
شوند که افراد با میل و خواسته خود در جهت حصول هدف های تعیین شده گام بردارند.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
قابلیتهایی که میتواند به مدیریت دانش شرکتهوای تولیودی اسوتان کموک نمایود ،در قالوب پیشونهادات
منعکس گشتهاست:
 -1برای ایجاد هر تحولی در سازمان ،باید خودآگاهی وجود داشته باشد .تالش تا جایی که ممکن اسوت نوزد
ذینفعان انگیزههای متعالی مشترك و خودآگاهانهای ایجاد گردد تا مبنوای درك و تعهود بوه ضورورت انجوام
تغییرات باشد.
 -2در راستای ایجاد زمینۀ الزم برای اجرای موفق راهبردهای مودیریت دانوش ،پیشونهاد مویشوود سواختار
سازمانی متناسب و سامانههای فناوری اطالعات مطابق مقولههای مدل ارائه شده تعریف و ایجاد شود.
 -3عامل فرهن سازمانی و زیر ساختهای فناوری دارای بیشترین تکرار در مطالعات گذشته بوده اسوت و از
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیادهسازی مدیریت دانش محسوب میشود .جهت تقویت این عوامل در سازمان،
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دانش محور کردن سازمان و ترویج فرهن نوآوری و خالقیت در کارکنوان در زمینوه هوای مختلوف و ایجواد
زیرساختها و ساختار سازمانی مناسب از طریق برگزاری کال های مربوطه برای آمووزش کارکنوان و فوراهم
کردن تجهیزات و موارد مورد نیاز کارکنان پیشنهاد میشود .در این خصوص پیشنهاد میشود:
الف  -تشکیل پایگاه ذخیرهسازی دادهها به منظور جستجو اطالعات ،دسترسی سریع ،ذخیره اطالعات
ب  -طراحی زیرساخت یکپارچه سامانه اطالعاتی شامل کانالهای چندگانه انتقال دانوش از قبیول :شوبکههوا،
پایگاه داده ،پست الکترونیک ،اینترنت ،اینترانت ،وب و  ...به منظور ایجاد امکان جستجوی سریعتر
ج  -استفاده از سیستم مدیریت الکترونیکی مانند طراحی سیستم مدیریت اسناد مانند دیجیتالی نمودن اسناد
و پوشهها به منظور تسریع در بایگانی و انتقال اطالعات میتواند تحولی در گردآوری ،سازماندهی ،رده بندی و
اشاعه اطالعات ایجاد کند.
د -استفاده از تاالرهای گفتگوی اینترنتی برای بحث و تبادل نظر
ث -یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین کارکنان برای کاربرد ابزارها و سیستمهای نوین اطالعاتی
هو -پیاده سازی مدیریت محتوا جهت پایش و کنترل محتواهای تولیدشده در برنامههای فرهنگی و تربیتی
 -4در خصوص حمایت و پشتیبانی از نیروی کار و رهبری کارکنان تشویق کارکنان به صورت مالی و غیرمالی
به عنوان انگیزهای در استقرار مدیریت دانش در سازمان میباشد
 -5به منظور ایجاد انگیزش الزم برای مشارکت کارکنان  ،نظام انگیزشی کارآمد و حمایت مؤثر از خالقیت و
نوآوری ،فعال گردد.
 -6مستند سازی موفقیتها و شکستها در مخزن دانشی شرکتها و انتشار تجارب موفق و پروژههای مثبت
در شرکتهای تولیدی استان گیالن
 -7در شرکتهای تولیدی گروههای یادگیری تشکیل میگردد و اعضاء در مورد تجارب کاری ،استراتژیهای
موفق خویش با یکدیگر بحث کنند.
محدودیتهای پژوهش:
 -1عوامل علی ،زمینهای ،مداخله گرها و عوامل راهبردی تنها  42درصد عوامل پیامدی را تبیین میکنند .به
عبارت دیگر حدود  58درصد عوامل پیامدی مربوط به عواملی است که در این مطالعه دیده نشده است.
 -2یکی از محدودیتهای عمده حضور متغیرهایی مانند اهمیت بازار داخلی ،مدیریت کیفیت ،اندازه شورکت،
تفاوتهای فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ،نوع محصول و مواردی از این دست نیز وجود دارند که میتواند مورد
تحقیق سایر محققان قرار گیرند.
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