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چکیده
هدف این تحقیق ،شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بر اساس
دیدگاه مدیران و کارشناسان آن سازمان میباشد .این تحقیق از نوع توصیفیـ همبستگی میباشد که با استفاده از روش
پیمایشی انجام گرفته است .مدیران ،معاونتها و کارشناسان این سازمان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند که با
استفاده از روش نمونهگیری ،تعداد  081نفر به صورت طبقه ای متناسب و بر اساس هر گروه از میان  051نفر جامعه آماری
انتخاب شدند .ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامهای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحبنظران در حوزه
کشاورزی به دست آمد .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون مقدماتی انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ  1/828به دست
آمد .یافتههای تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحقیق و متغیر وابسته مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که شش متغیر مهمترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته
تحقیق بوده که به طور تعاملی  1/46درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین میکنند.
واژه های کلیدی :دانش ،مدیریت دانش ،سازمان جهاد کشاورزی ،استان تهران کارشناسان.
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مقدمه و بررسی منابع

در سال های اخیر یکی از موضوعاتی که نظرات بسیاری از مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی را به خود جلب کرده
است ،موضوع «مدیریت دانش» است .دانش سازمانی ،در دنیای پرشتاب معاصر ،فرصت مناسبی است برای سازمانهایی که
بخوبی آنرا میشناسند و مدیریت میکنند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمانهایی است که به تحوالت محیطی کم
توجه بوده و آن را نمی شناسند .در حال حاضر ،مدیریت دانش یک مفهوم جدید و پر طرفدار محسوب میشود و فرآیندی
است که به سازمان کمک میکند تا اطالعات و تخصص های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معموالً به یک
حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند ،شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی ،توزیع و منتقل نمایند (Lajvardi, c. And
)

 .Khanbabai, AS,عصر حاضر ،عصر تغییر و تحول سریع دانش است .هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر میشود،

در حالی که عمر متوسط آن کمتر از چهار سال است .در چنین شرایطی دانش بعنوان یک «منبع ارزشمند استراتژیک» و یک
«دارایی» مطرح می شود که نیازمند مدیریت است .اگر به شرایط فوق رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه
نماییم ،اهمیت مدیریت کردن دانشهای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان
میشود)

; .)jalali et alمدیریت دانش به عنوان فرایندی که طی آن ،سازمان به تولید ،کسب ،تسخیر و به

کارگیری دانش برای ارتقای بهرهوری سازمان میپردازد ،شناخته شده است(

 .)Kinney,با طراحی و سازماندهی

فرایند مدیریت دانش میتوان دانش ضمنی ،مهارتها و جریان کاری را به رویهها ،استانداردسازی و تحلیل محتوای
مستندسازی منتقل کرد و بستری برای ایجاد رقابت ،مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود(

;.)Chang et al

ما اکنون در عصری زندگی میکنیم که حقیقتاً میتوان آن را عصر دانش نامید )

 )Khalil,و این روزها دانش

بیشترین ارزش را در سازمانها دارد(.

; .)Brito et alموفقیت شرکتها در قرن بیست و یکم با توجه به بازارهایی که هر

روز رقابتیتر میشوند ،منوط به استفاده از دانشی است که شرکتها در فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند( & Ndlela

 .)Du Toit,در این میان سازمانهایی که درجه باالیی از خالقیت و عملکرد کاری دارند ،دانش خود را به صورت
اثربخشی مدیریت میکنند(

 .)Curado &Ramos,امروزه سازمانها بیش از پیش با مسائل و مشکالت گوناگون رو

به رو هستند و در این میان سازمانهایی به موفقیت دست مییابند ،که از فرصتها به خوبی استفاده کنند و از تهدیدها به
نفع خود سود برند .تغییر و تحوالت در دهههای اخیر و افزایش روزافزون رقابت ،پویایی و عدم اطمینان محیطی ،سازمانها
را به سوی انعطافپذیری ،سرعت در پاسخگویی به نیازهای بازار و نوآوری حرکت داده ،تا بتوانند همچنان در صحنه
رقابت باقی بمانند .در این بین نقش دانش انسانی و مدیریت دانش در سازمانها بیش از پیش نمایان شده است .رهبران
تجارت جهانی به طور فزاینده به این دیدگاه باور دارند که دانش سرمایههای انسانی از مهمترین قابلیتهای سازمانی
میباشد و پایه تمام مزیتهای رقابتی به شمار میرود(

 .)Hitt & Ireland,دانش یکی از منابع مهم سازمانها و

شرکتها برای رسیدن به مزیتهای رقابتی است و به دلیل پویا بودن ،نیازمند مدیریت دقیق است( Massa & Testa,

) .سازمانها به کمک این منبع استراتژیک میتوانند مزیت رقابتی مناسب کسب کنند و آن را حفظ نمایند .اگر

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش

سازمانها دانش را خلق کنند یا آن را انتشار دهند ،توان و ظرفیتشان برای پاسخگویی به شرایط متغیر دنیای امروز افزایش
مییابد(

;.)Choi et al

مدیریت دانش عبارت است از فرایندی نظامند از یافتن ،انتخاب ،سازماندهی ،تفکیک و ارائه اطالعات به نحوی که باعث
افزایش درک و فهم کارکنان در حوزههای مورد عالقه آنان شود .فعالیتهای مدیریت دانش به سازمان کمک میکند که
دانش مورد نظر سازمان را که باعث حل مسأله ،یادگیری فعال ،برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری در سازمان میشود را از
طریق کسب ،ذخیره و استفاده فراهم میکند(

( Zhang and Zhao .)Musakhani & Saeedi,

) مدیریت دانش را

مطالعه استراتژی فرآیند و تکنولوژی کسب ،انتخاب ،سازماندهی ،به اشتراکگذاری و بکارگیری اطالعات کلیدی کسب
و کار میدانند .و در نهایت متداولترین تعریف برای مدیریت دانش توسط مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ارائه شده
است و عبارت است از استراتژیها و فرآیندهای شناخته شده کسب و طبقهبندی دانش( Turuch .

) چهار دلیل عمده

را برای محوریت دانش در اقتصاد جدید که بر مبنای دانش بنا شده است ،ارائه میکند:
 حجم زیاد و رو به افزایش کاالهایی که منبع اصلی برای تولید آنها دانش است و سود دهی آنها بستگی زیادی به دانش
به کار رفته درآن و نه نحوه توزیع و پخش آنها دارد.
 دانش ذاتأ در هنگام رشد ،تمایل به شکستن به شاخههای گوناگون دارد و باز تولید سریعتر واثربخش تر دانش مساوی
است با منبع اصلی مزیت رقابتی.
 تخمین ارزش سرمایه گذاری در دانش ،کار بسیار مشکلی است؛ چرا که نتیجه آن میتواند هم ناامیدی و هم رشد و سود
عالی باشد.
 حتی هنگامی که سرمایه گذاری در دانش منجر به تولید سود اقتصادی قابل توجه شود ،نمیتوان سهم تأثیر سرمایهگذاری
در دانش را برآن مشخص کرد .در اقتصادهای مبتنی بر دانش ،مزیت رقابتی قابلیت سازمان در برتری یافتن نسبی بر هم
ترازان خود درآن حوزه تعریف میشود ،که تنها با قابلیت تولید ،نگهداری و مدیریت دانش امکانپذیر است .همچنین
( Davenport and Grover

) هشت مزیت مدیریت دانش را جلوگیری از افت دانش ،بهبود تصمیمگیری،

انعطافپذیری و انطباقپذیری ،مزیت رقابتی ،توسعه دانایی ،افزایش محصول ،مشتریمداری و به کارگیری سرمایه-
گذاری در بخش سرمایه نیروی انسانی معرفی نموده است.
اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش میتواند با درک وضعیت بازار و ارزیابی آن ،درک درستی نسبت به مشتریان و نیازهای
آنان به دست دهد و سوی تولیدات و خدمات بهینه رهنمود شود )

 .(Young and chon,ایجاد دانش جدید ،اکتساب

دانش ارزشمند از منابع بیرونی ،استفاده از این دانش در تصمیمگیری ،کاربرد آن در فرایندها ،محصوالت یا خدمات،
اتصال دانش به بخشهای دیگر سازمانی و باالخره اثرات مدیریت دانش ،فعالیتهایی میباشند که موجب یادگیری و
نوآوری در سازمان الزم میشوند(

 .)Gupta & sharmak,به عقیده ( Bhatt

) مدیریت دانش موجب یادگیری

سازمانی و کمتر شدن اشتباهات میشود .به طور کلی میتوان چهار مرحله کلیدی برای فرآیند مدیریت دانش درنظر
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گرفت :انباشت دانش ،دانش ،رمزگذاری دانش ،توزیع دانش و کاربرد دانش .در ادامه هر کدام از این مراحل به طور
مختصر توضیح داده شده اند.
انباشت دانش(Zhang et al :

) به جای کسب دانش به تنهایی ،اصطالح انباشت دانش که مفهومی جامعتر از کسب

دانش است ،را به کار میبرند .انباشت دانش مرکب از خلق ،کسب و نگهداری دانش است .خلق دانش ،در رابطه با ایجاد
دانش جدید در سازمان است و بر ایجاد دانش رسمی تأکید میکند(

 .)Bhatt,مرحله ایجاد دانش ،مرحلهای است که

در آن انگیزش ،تجربه ،قابلیتهای بالقوه و بالفعل افراد نقش مهمی را ایفا میکنند .به طور اساسی ،خلق دانش به تعامل بین
دانش ضمنی و آشکار به جای فعالیت جداگانه دانش ضمنی و آشکار اشاره دارد .به واسطه این تعامل ،نوآوریها و دانش
سازمانی ایجاد میگردد .به وسیله کشف ایدهها و راهحلهای مفید و جدید ،سازمان مضامین جدیدی را توسعه داده یا
مضامین قدیمی درون پایگاه دانش ضمنی و آشکار سازمان را جایگزین مینماید(

 .)Hessi,سازمانها همچنین دانش

را از طریق یادگیری فردی ،کاوش محیط داخلی و بیرونی و به کارگیری کارکنان جدید یا خرید سازمانهایی با دانش
مورد نیاز از منابع بیرونی بدست میآورند

)

 .)Lim and Klobas,روابط جاری با مشتریان ،حمایت کنندگان ،رقبا و

شرکای سازمان نیز زمینهساز ارائه دانش میشود .در این زمینه ،ابزاری نظیر :تلفن ،ویدئو کنفرانس ،اینترنت و اینترانت مؤثر
خواهند بود .سازمان میتواند دانش جدیدی را که خود نمیتواند توسعه بدهد ،از طریق استخدام کارشناسان و استفاده از
تخصص و دانش آنها برای رسیدن به اهداف سازمانی ،تولید کند .یکی از دیگر راههای کسب دانش جدید ،همکاری و
مشارکت با دیگر بخشهای صنعت رقبا در حیطه کاری سازمان است .از این طریق میتوان از ابتکارات دیگر سازمانها
استفاده کرد (

.)Ahmadi & salehi,

انتقال و تسهیم دانش :انتقال دانش به این معناست که دانش باید به شکل مفیدی برای تمامی افرادی که در هر زمان و
مکانی به آن نیاز دارند در دسترس باشد .فناوریهای جدید مانند اینترنت و سیستمهای پشتیبانی از تصمیمگیری و جلسات
بحث گروهی به انتقال دانش کمک می کند .کاربرد دانش و بهربرداری از ان در برگیرنده فعالیتهای استفاده از قابلیتهای
سازما نی از طریق به کارگیری دانش در محصوالت و خدمات قابل فروش و تولید مجدد آنها می باشد (

.)Nielsen ,

برای اینکه دانش با ارزش شود ،باید با دیگران تقسیم شود .انتقال میتواند فعال یا منفعل باشد .دانش را میتوان از طریق
نظامهای اطالعاتی یا از طریق تعامل مشخصی انتقال داد .دانش را میتوان در برنامههای آموزشی و کار آموزی ادغام کرد و
یا در فرآیندها انجام داد .به عبارت دیگر دانش در دسترس دیگران قرار میگیرد تا برای خلق دانش بیشتر مورد استفاده قرار
گیرد(

 .)Rading,تسهیم دانش ،اشتراک اطالعات ،ایدهها ،پیشنهادات و قضاوتهای استادانه مربوط به سازمان در

میان کارکنان سازمان را در بر میگیرد(

 .)Bartol and Srivastava,این تبادل هم میتواند به طور غیر رسمی در

مکانهایی مانند سالنها و هم به طور رسمی در جلسهها ،سمینارها و ارائهها اتفاق بیفتد(

 .)Bircham ,برای اینکه

یک سازمان سرمایههای دانش را به کار ببرد ،دانش باید به طور یکنواخت در سراسر سازمانها جریان پیدا کند .این تنها
زمانی به دست میآید که افراد برای کسب و اشتراک دانش برانگیخته شده و اطالعاتی را که بدست میآورند ،به دانش

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش

تبدیل نمایند(.

; .)Lin et alبنابراین سازمانها باید به جای اینکه تنها کارکنان را تشویق کنند ،به شدت آنها را

تحریک نمایند تا دانششان را به اشتراک گذارند .عواملی که تسهیم و انتقال دانش در یک سازمان را تحت تأثیر قرار
میدهند ،به محرکهای تسهیم ،ضمنی بودن دانش ،توانایی منبع برای اشتراک و توانایی دریافت کنندگان برای پذیرش
دانش وابسته است(

 .)Bock and Kim,تقسیم و پراکندگی دانش در داخل سازمان ،پیش شرطی حیاتی برای ایجاد

اطالعات و تجاربی است که سازمان میتواند از آنها استفاده کند .در این خصوص ،استفاده از زبان واضح و روشن برای
انتقال دانش ،پیشبینی پاداشهایی مناسب برای به اشتراک گذاری دانش ،حمایت فرهنگ سازمانی از اشتراک و انتقال دانش
میتواند مؤثر باشد(

 .)Fatehi,اگر سازمان از یک جو خالق و همکار بهرهمند باشد ،جمعآوری دانش برای کارمندان

قابل قبول و خوشایند خواهد بود و ایجاد شبکههای تعاملی برای به اشتراکگذاری دانش به صورت خودجوش انجام
خواهد شد .برعکس اگر جو خالقیت و همکاری ضعیف باشد یا اصال وجود نداشته باشد ،کارمندان نیاز کمتری به تعامل
با همکاران خود احساس خواهند کرد (

.)Chen and Huang ,

بکارگیری و ذخیرهسازی دانش :به کارگیری دانش ،استفاده مؤثر از دانش است .هرگاه دریافت کننده از دانش آگاه
باشد ،دانش دریافت شده را تشخیص میدهد و برای استعمال آن آزادی دارد )

 .) Lim and Klobas,دانش سازمانی

که بین فرستنده و دریافت کننده ارسال شده است ،الزم است تا با محصوالت ،فرآیندها و خدمات سازمان یکپارچه گردد.
توانایی دریافت کننده برای پذیرش دانش ،یکی از عوامل تعیین کننده این است که آیا عمل اشتراک دانش موفق بوده
است و این به هیچ وجه به مفهوم اینکه دریافت کننده دانش ،دانش دریافت شده را به کار میبرد ،نیست(

.)Bhatt,

یکی از موانع کاربرد دانش ،این حقیقت است که به دانش دیگران با بدگمانی نگریسته میشود .درست همان طور که
افراد نگرش مثبت یا منفی به اشتراک دانش خودشان دارند ،دریافت کنندگان بالقوه نیز ممکن است نگرشی به دانشی که
دریافت میکنند ،داشته باشند .عواملی مانند قابلیت دریافت کننده برای جذب دانش وارده و آشنایی او با عرصه دانشی که
به اشتراک گذاشته میشود ،ممکن است توانایی و رغبت برای فهم و پذیرش دانشی که فراهم میگردد را تحت تأثیر قرار
دهد(

 .)Bircham ,در این مرحله ،تمام توجه مدیریت دانش به این نکته متمرکز است که دانش موجود در سازمانها،

کاربردی شود تا به سوددهی سازمان بینجامد .متأ سفانه ،اهمیت بسیار دانش ،اجرای آن را در هر زمان و در تمامی فعالیتهای
سازمان تضمین نمیکند .در این امر ،باید مراحلی برای اندازهگیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس ،موجود باشد.
برای تحقق این امر ،ترکیب وظایف روزانه با وظایف مرتبط با مدیریت دانش ،حمایت مدیران عالی و استفاده از دانش برای
رقابت و افزایش کارایی ،مؤثر خواهد بود (

 .)Ahmadi & salehi,مزیتهای رقابتی برای سازمان ،در هر زمانی قابل

دسترس نیست .دانش سازمانی که یکی از مزیتهای رقابتی سازمان است ،باید روز آمد ،حفاظت و نگهداری شود .نگهداری
اطالعات ،اسناد و تجارب ،نیازمند مدیریت است .کدگذاری عالوه براینکه در توسعه دانش و اشتراکگذاری دانش تاثیر
 .)Keshavarzi and ramezani,پژوهشگران و متخصصان

دارد ،یکی از راههای حفاظت از دانش به شمار میرود (

تالش میکنند دریاب ند ،چگونه منابع دانش به صورت مؤثر گردآوری و مدیریت شود تا بتوان بعنوان مزیتی رقابتی از آن
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استفاده کرد .بنابراین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرحهای مدیریت دانش ،سازمان نیازمند ارزیابی زیرسیستمهای
سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی کنند .مدیریت دانش
امر جدیدی نیست ،تمدن های بشری از نسل به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ،برای درک گذشته و پیشبینی
آینده مینمودند .در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی ،تشنگی برای دانش روز به روز دامنه گستردهتری مییابد.
دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون سازمانها در حال انتشار است .فناوری اطالعات و اینترنت نیز چالشهای
جدیدی را در خلق ،نگهداری و مدیریت دانش به وجود آورده است(
تحقیق( Rahnavard and mohamadi

.)Abassi,

) با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش در

دانشکدهها و مراکز آموزش عالی تهران انجام شد .نتایج ،عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش در دانشکدهها و
مؤسسههای یادشده را به شرح زیر شناسایی کرد :توسعهی منابع انسانی ،جهتگیری راهبردی دانایی محور ،زیرساخت
نظامهای اطالعاتی ،فرهنگ مشارکتی ،الگوگیری ،ارزیابی و انتقال دانش ،مشارکت پرسنلOmani and Rajab .
( alipourhabali

) در تحقیقی ،موانع توسعه مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال

بختیاری را چنین گزارش نمودند :موانع ناشی از جو بی اعتمادی ،تصورات نامطلوب و عدم تشویق کارکنان و روابط نامناسب
سازمانی ،موانع ناشی از عدم وجود عالقه و روحیه همکاری و وجود فرهنگ انزوا و ضعف مهارتهای سازمانی ،موانع ناشی
از عدم حمایت از توسعه کارآفرینی و مدیریت دانش و نبود اعتقاد سازمانی ،موانع ناشی از عدم تطابق ساختار سازمانی با
توسعه کارآفرینی و مدیت دانش و عدم وجود مکانیزمهای انگیزشی و موانع ناشی از توجه صرف به بعد سختافزاری
کارآفرینی و مدیریت دانش به جای فرهنگسازی.
( Mamaghani et al

) در تحقیقی به بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی ایران پرداختند و

به این نتیجه رسیدند که عوامل موفقیت در این مراکز عبارتند از :استراتژی دانش ،حمایت مدیریت ،مشوقهای انگیزشی
برای اشتراک دانش و زیرساختهای فنی مناسب( Kamyab and Maohamadi .

) در پژوهشی نشان دادند که

اکثریت کارشناسان ( 22/8درصد) جهاد کشاورزی استان فارس دارای نگرش خوب و عالی نسبت به کاربست مدیریت
دانش در فضای سازمان هستند .همچنین همبستگی معنیداری بین متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی ،فرهنگ سازمانی،
یادگیری سازمانی با متغیر وابسته تحقیق(نگرش نسبت به کاربست مدیریت دانش) بدست آمدو این عوامل در مجموع
توانستند حدود  14درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش کارشناسان نسبت به کاربست مدیریت دانش را تبیین نمایند.
( Ashna et al

) در پژوهشی به بررسی تأ ثیر انواع فرهنگ سازمانی بر اقدامات مدیریت دانش در مراکز آموزشی یک

سازمان دولتی پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بین فرهنگ سازمانی قبیلهای و کارآفرینانه با اقدامات مدیریت
دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،در حالی که این تأثیر در مورد فرهنگ سازمانی بازاری و سلسله مراتبی منفی
است .این یافتهها نشان می دهد شناخت نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان ،به مدیران توانایی میدهد تا از اقدامات

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش

مدیریت دانشی استفاده کنند که با فرهنگ سازمان تناسب داشته باشند( Heidari et al .

) در بررسی تأثیرگذاری عوامل

حیاتی در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان قم ،از مدل مفهومی هونگ و همکارانش استفاده
نمودند و نشان دادند که ده عامل اساسی فرهنگ سازمانی ،تعهد مدیران ارشد ،مشارکت ،آموزش ،کار تیمی ،توانمندسازی،
سیستمهای اطالعاتی ،سنجش عملکرد ،الگوسازی و ساختار دانش ،با مدیریت دانش رابطه معناداری داشته و منجر به
پیادهسازی مدیریت دانش میشوند( Chourides et al.

) عوامل موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش را در شش

سازمان در حال گسترش مدیریت دانش ،آموزش کارکنان ،حمایت مدیران ارشد ،فناوری اطالعات و رضایت مشتری
گزارش نمودهاند .نتایج تحقیق ( Syed- Ikhsan et al

) نیز بیانگر اینست که روابط معناداری میان متغیرهای فرهنگ

سازمانی ،ساختار سازمانی ،تکنولوژی ،منابع انسانی و افراد و دستورالعملهای سیاسی و ایجاد سرمایههای دانشی یا عملکرد
انتقال دانش وجود دارد .یافتههای( Ryu et al

) حاکی از آن است است که فرهنگ سازمانی میتواند با ایجاد جو

انسجام در سازمان ،به موفقیت برنامههای مدیریت دانش کمک کند .همچنین فرهنگ سازمانی به عنوان عامل توانمندسازی
برای مدیریت دانش ،باعث ارتقاء خلق ،نگهداری و تسهیم دانش در سازمان میشود( Nayir and Uzuncarsili .

) در

یک موردکاوی که به بررسی چگونگی مدیریت دانش در یک کمپانی پیشرو در صنعت مس کشور ترکیه پرداخته ،عوامل
فرهنگی در مدیریت دانش را بسیار موثر میداند .تداوم کار و شغل ،ایجاد حس وفاداری در کارکنان ،ایجاد اعتماد بین
افراد ،حمایت مدیران ارشد و ساختار پاداشدهی سازمان از عوامل موفقیت و استمرار مدیریت دانش در این سازمان
برشمرده شده است( Lin .

) با نمونههایی که از یک شرکت فناوری برتر تایوانی جمعآوری کرده و با بهرهگیری از

شبکههای عصبی غیرخطی فازی به خاطر ظرفیت باال در پذیرش خطا و محدودیت پایین ،به این نتیجه رسیده است که
پیچیدگی و رسمیت زیاد در ساختار سازمانی ،با به اشتراکگذاری دانش در سازمان همبستگی منفی دارد و همچنین
تشویق و ایجاد انگیزه از طریق پاداش مادی همبستگی مثبت باالتری نسبت به پاداش غیر مادی با به اشتراکگذاری دانش
دارد .همانطور که مطالعات نشان میدهد ،توسعه مدیریت دانش یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت سازمانی در عصر
حاضر محسوب میگردد .همچنین با توجه به جهتگیریهای کالن در برنامه پنجم توسعه و چشمانداز بیست ساله کشور به
سوی جهش اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر داناییمحوری ،بکارگیری و توسعه مدیریت دانش در سازمانها بسیار حائز
اهمیت است .بررسیها حاکی از آن است که وضعیت راهبرد مدیریت اطالعات و دانش در سازمانهای ایران مطلوب
نمیباشد و وضعیت روشنی بر آرایش سازمانی سازمان های مورد مطالعه در راستای مدیریت دانش حکمفرما نیست .در حال
حاضر در بیش از  27درصد سازمانها تمرکززدایی و رفع بروکراسی انجام نمیشود و عالوه برآن در  24/3درصد
سازمانهای مورد مطالعه شبکه داخلی راه اندازی نشده است .این در حالی است که وجود شبکه داخلی مهمترین زیرساخت
فنی برای تبادل و اشتراک گذاری اطالعات و دانش میباشد(

 .)Hasan zadeh,مدیران برای اینکه کارکنانی

دانش محور داشته باشند باید سعی کنند تا خود را با آخرین دانشهای روز تطبیق دهند .از دیدگاه مدیریت دانش،
ارزشمندترین منابع سازمان ،دانش کارکنان میباشد .در واقع مدیریت دانش ،به نوعی تأکید بر دانشمحوری کارکنان هر
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سازمان دارد .در سازمان های مختلف استان تهران توجه به سازوکارهای توسعه مدیریت دانش در حد مطلوبی نیست .سازمان
جهاد کشاورزی استان تهران تاحدودی دارای ویژگیهای سیستمهای حقوقی باز(اطاعت توأم با انظباط ،وجود قدرت در
رأس سازمان ،اعمال اختیارات از باال به پایین و رفتار غیرشخصی مبتنی بر مقررات رسمی) میباشد .در این سازمان موانع
متعددی در مسیر توسعه مدیریت دانش وجود دارد .پایین بودن انگیزه شغلی ،توجه کم به توسعه نوآوری ،نامناسب بودن
سیستم انگیزشی از جمله موارد است .مدیریت دانش در اولین گام مستلزم تعیین فرصتها و تهدیدات فراروی سازمان است.
پس از آن به تعیین شکاف دانش سازمانی(که گواه بر فاصله بین وضع موجود دانش و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان)
میپردازد و خأل دانش سازمان را مشخص میکند .در ادامه الزم است رویههای مناسب جهت حذف یا کاهش این فاصله
انتخاب گردد .حصول اطمینان نسبت به برقراری توازن بین دانش صریح و ضمنی سازمان نیز از جمله فاکتورها و شاخصهای
موفقیت است .ایجاد تعهد در بین س طوح مدیریت و کارکنان نسبت به بینش سازمانی و سعی مدیران و کارکنان بر نمونه
کردن خود بر اینکه تسهیم دانش را ترویج نمایند ،موجب تقویت کارکرد آن و تسهیل انجام کارهای تیمی به عنوان یکی از
زمینههای اصلی نوآوری میگردد که این مهم در سازمان کشاورزی استان تهران کمتر مورد توجه بوده است .همچنین
مشارکت رایج ترین موضوع در بررسی و بازکاوی رفتار سازمانی در اداره عمومی است که در توسعه مدیریت دانش نقش
بسزایی دارد .به رغم بسیاری از گواه های حاکی از اهمیت مشارکت در مدیریت عمومی ،سازمان جهاد کشاورزی استان
تهران ساختار ردهبندی شده را حفظ کرده و از راه فراگردهای غیر مشارکتی و به نسبت متمرکز ،به کار میپردازد .سازمان
جهاد کشاورزی استان تهران ،به عنوان یکی از سازمانهای مهم درگیر در خلق دانش ،ذخیره و تغییر آن به شمار میآید و
در حقیقت این سازمان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام دانش و اطالعات کشاورزی 1میباشد .بنابراین توجه به مفهوم
مدیریت دانش و شناسایی عاملهای تأثیرگذار در توسعه آن ،میتواند نقش بسزائی در بهبود فعالیتهای این سازمان ایفا
کند .اجرا و کاربرد مدیریت دانش در محیط سازمان ،نیازمند فراهم شدن یکسری عاملها و شرایط است .در این راستا،
شناسایی سازوکارهای توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با گستره وسیع نیروی انسانی ،از موارد
بسیار حیاتی در تداوم فعالیتهای موفق این سازمان همراه با پیشرفتهای ملی و بینالمللی میباشد .این تحقیق بر آن است
که به این مقوله مهم بپردازد.
مواد و روشها

این پژوهش ،در طبقهبندی تحقیقات بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق ،از نوع توصیفیـ
همبستگی است که بصورت پیمایشی انجام گرفته است .این پژوهش در سال  1333صورت گرفته و منطقه پژوهش استان
تهران انتخاب شده است .جامعه آماری این پژوهش ،مدیران ،معاونان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
هستند که در حدود  317نفر می باشند .با استفاده از جدول ارائه شده توسط کرجی و مورگان و با توجه به جامعه آماری،
تعداد نمونهها  183نفر برآورد گردیده است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،نمونهها در شهرستانهای
1

). Agricultural Knowledge and Information System (AKIS

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش

مختلف استان تهران انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای است که دارای  11بخش بوده که بخش
اول شامل بررسی سطح مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران است .بخش دوم تا دهم به ترتیب به بررسی
وضعیت سبک رهبری در سازمان ،ایجاد انگیزۀ شغلی ،ساختار و ارتباطات سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،سطح آگاهی افراد در
زمینههای فناوری اطالعات ،زمینه موجود کاربرد مدیریت دانش در سازمان ،وضعیت دورههای آموزشی ،رفتار کارکنان و
سازمان در زمینۀ مدیریت دانش و نگرش افراد در زمینۀ توسعۀ مدیریت دانش میباشد و بخش یازدهم به ویژگیهای
جمعیتشناختی جامعۀ آماری اختصاص دارد .به منظور تعیین روایی ابزار تحقیق ،از روش پانل متخصصان استفاده شده است
و برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از طریق ضریب کرونباخ آلفا ،میزان پایایی پرسشنامه بررسی شد .با توجه به نتایج حاصله،
میزان پایایی پرسشنامه بهطور میانگین  7/828بوده و در حد قابل قبول میباشد .در این تحقیق متغیر وابسته ،سطح مدیریت
دانش کارشناسان کشاورزی بوده که پس از محاسبه آن ،با استفاده از آزمون پیرسون Independent t-test ،و
 ANOVAبه بررسی فرضیههای تحقیق میپردازیم .سپس به منظور بررسی و پیشبینی تغییرپذیری متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل ،از تحلیل رگرسیون استفاده مینماییم .دادهپردازی و محاسبات این پژوهش با استفاده از نرمافزار

SPSS

انجام شده است.
نتایج و بحث

یافتههای تحقیق نشان داد که در میان افراد جامعه آماری مورد مطالعه 33/3 ،درصد در گروه سنی  33تا  47سال قرار
داشته و میانگین سنی در این جامعه  32/2سال بوده است .از لحاظ جنسیت 22/7 ،درصد از افراد مرد و  23/7درصد زن
میباشند .بررسی سطح تحصیالت پاسخگویان حاکی از آن است که  23/2درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی13/2 ،
درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  2/1درصد دارای مدرک دکتری میباشند .از نظر رشته تحصیلی 22/3 ،درصد در
رشته زراعت 23/7 ،درصد در رشته باغبانی 32/8 ،درصد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی 8/2 ،درصد در رشته
مکانیزاسیون کشاورزی و  8/2درصد در سایر رشتهها تحصیل نمودهاند .همچنین 2/2درصد از افراد دارای مسئولیت سازمانی
ریاست اداره 1/1 ،درصد دارای مسئولیت سازمانی مدیریت 3/3 ،درصد دارای مسئولیت سازمانی معاونت و  83/1درصد
دارای مسئولیت سازمانی کارشناسی میباشند .میانگین درآمد افراد در این جامعه آماری  14/71میلیون ریال بوده و 12/7
درصد از پاسخدهندگان دارای شغل دوم نیز میباشند .بیشترین افراد جامعه آماری مورد مطالعه با فراوانی  33/3درصد دارای
 17تا  12سال سابقه کار بوده و میانگین سابقه کار در این جامعه  11/2سال بوده است .همچنین 83/2 ،درصد از
پاسخدهندگان در دورههای آموزشی ضمن خدمت شرکت داشتهاند.
در بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ،متغیرهای رهبری و مدیریت سازمان ،انگیزه شغلی کارکنان ،ساختار و ارتباطات
سازمانی ،آگاهی کارکنان در زمینه فناوری اطالعات ،زمینه موجود کاربرد مدیریت دانش ،اثربخشی دورههای آموزشی،
رفتار کارکنان و نگرش در زمینه توسعه مدیریت دانش در سازمان ،از عوامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش شناخته شدند که در
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این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند و یافتههای حاصل در جدول ( )1آمده است .همانطور که در
جدول مشاهده می شود ،هیچ یک از متغیرهای مستقل تحقیق از دیدگاه کارشناسان در سطح بسیار پایین قرار ندارد و از
دیدگاه افراد جامعه آماری مورد مطالعه ،این متغیرها در سطح نسبتاً باالیی قرار دارند.

جدول  -0توزیع فراوانی کارشناسان مورد مطالعه بر حسب سطح متغیرهای مستقل تحقیق
بسیار پایین

متوسط

پایین

بسیار باال

باال

متغیر مستقل

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

رهبری و مدیریت سازمان

7

7

13/1

24

11/4

34

31/2

18

3 /8

2

انگیزه شغلی

7

7

2 /1

13

48/1

88

31/1

21

3 /3

12

ساختار و ارتباطات سازمانی

7

7

2 /2

12

32/2

22

48/1

88

8 /2

12

فرهنگ سازمانی

7

7

3 /8

18

11/2

171

22/3

17

2 /2

14

سطح آگاهی

7

7

2 /2

14

43/2

87

42/2

28

2 /7

11

زمینه موجود کاربرد مدیریت دانش

7

7

11

8 /2

43/2

31

32/1

22

2 /7

11

اثربخشی دورههای آموزشی

7

7

2 /2

1

23/7

13

23/3

22

23/7

13

رفتار کارکنان در زمینه مدیریت دانش

7

7

7 /1

1

33/3

21

21/7

113

1 /2

2

نگرش در زمینه توسعه مدیریت دانش

7

7

11/8

23

43/2

31

34/4

83

7

7

به منظور سنجش سطح مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به عنوان متغیر وابسته و عملیاتی کردن
آن ،این متغیر در سه بخش انباشت دانش ،انتقال و تسهیم دانش و بهرهبرداری و ذخیرهسازی دانش بررسی شده است.
به منظور بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق و متغیر وابسته مدیریت دانش ،اقدام به محاسبه ضریب
همبستگی بین آنها و بررسی سطوح معنیداری آنها شد .همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،بین متغیر وابسته سطح
مدیریت دانش کارشناسان کشاورزی و متغیرهای مستقل سبک رهبری ،انگیزه شغلی ،ساختار و ارتباطات سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،سطح آگاهی کارشناسان ،زمینه موجود برای کاربرد مدیریت دانش در سازمان و سطح تحصیالت و متغیر وابسته
مدیریت دانش در سطح  1درصد و بین متغیر وابسته مدیریت دانش و متغیر نگرش کارشناسان نسبت به مدیریت دانش در
سطح  1درصد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین متغیرهای مستقل اثربخشی دورههای آموزشی ،رفتار
کارشناسان در زمینه مدیریت دانش ،سن ،درآمد ماهیانه و سابقه خدمت و متغیر وابسته مدیریت دانش رابطه معناداری بدست
نیامد.
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جدول  -2میزان همبستگی متغیر مدیریت دانش با متغیرهای مستقل
متغیر اول

متغیر دوم
مقیاس

متغیر

ضریب همبستگی
میزان

متغیر

مقیاس

نوع

سبک رهبری

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

انگیزه شغلی

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

ساختار و ارتباطات سازمانی

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

فرهنگ سازمانی

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

سطح آگاهی

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

زمینه کاربرد مدیریت دانش

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

سطح
معنیداری

7/472
7/338
7/227
7/181
7/117
7/272

7/771
7/773
7/777
7/777
7/777
7/777

اثربخشی دورههای آموزشی

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

7/781

7/182

رفتار کارکنان

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

7/721

7/722

نگرش

شبهفاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

*

7/233

7/732

سن

فاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

7/722

7/183

سطح تحصیالت

رتبهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

**

7/213

7/711

درآمد ماهیانه

فاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

7/713

7/121

سابقه کار

فاصلهای

مدیریت دانش

شبهفاصلهای

پیرسون

7/711

7/124

تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام

به منظور پیشبینی تغییرات متغیر وابسته سطح مدیریت دانش کارشناسان کشاورزی و بررسی نقش هریک از متغیرهای مستقل
بر متغیر وابسته ،از رگرسیون چندگانه استفاده میشود .نتایج تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای مستقلی که بر متغیر وابسته
مدیریت دانش نقش معنیداری داشته اند ،شش متغیر ساختار و ارتباطات سازمانی ،نگرش نسبت به مدیریت دانش ،سطح
تحصیالت ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی و انگیزه شغلی مهم ترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته تحقیق بوده که به
طور تعاملی  24/7درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین میکنند .جدول ( )3نتایج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد.
جدول  -0نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام
مراحل

متغیر مستقل

B

SE B

Beta

t

sig

ـ

عرض از مبدأ

1/132

7/217

ـ

1/211

7/777

گام اول

ساختار و ارتباطات سازمانی

7/134

7/727

7/172

8/823

7/777

گام دوم

نگرش

7/338

7/727

7/318

4/837

7/777

گام سوم

سطح تحصیالت

7/232

7/738

7/282

2/121

7/777

گام چهارم

سبک رهبری

7/222

7/721

7/221

3/277

7/711

گام پنجم

فرهنگ سازمانی

7/121

7/724

7/128

2/183

7/772

گام ششم

انگیزه شغلی

7/138

7/722

7/117

2/221

7/722
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نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج به دست آمده از این تحقیق ،بیانگر آن است که کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران از سطح مدیریت دانش
باالیی برخوردار هستند؛ به ویژه در زمینه تولید و کسب دانش .همچنین تفاوت معنیداری بین سطح مدیریت دانش
کارشناسان با توجه به مسئولیت سازمانی آنها وجود دارد .همچنین در بررسی رابطه بین متغیر وابسته مدیریت دانش
کارشناسان کشاورزی و متغیرهای مستقل تحقیق ،بین این متغیر و متغیر ساختار و ارتباطات سازمانی ،نگرش نسبت به مدیریت
دانش ،سطح تحصیالت ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی ،انگیزه شغلی ،زمینه کاربرد مدیریت دانش و سطح آگاهی در زمینه
فناوری اطالعات رابطه مثبت و معناداری به دست آمد .نتایج به دست آمده از بررسی دادهها مشخص نمود که دو متغیر
دورههای آموزشی و رفتار کارکنان در زمینه مدیریت دانش ،در جهاد کشاورزی استان تهران ،نتوانستهاند نقش مؤثری در
تشویق افراد به سوی تولید دانش ،تسهیم دانش و بکارگیری مدیریت دانش در محیط سازمان داشته باشند.
نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد که متغیرهای مستقلی که رابطه معناداری با متغیر وابسته سطح مدیریت دانش
کارشناسان کشاورزی دارند ،به طور تعاملی  24/7درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین و پیشبینی میکنند .همچنین
از بین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر وابسته تحقیق ،متغیر ساختار و ارتباطات سازمانی بیشترین تأثیر را بر سطح مدیریت دانش
کارشناسان دارد ،به طوری که با  1واحد تغییر در متغیر ساختار و ارتباطات سازمانی  ،سطح مدیریت دانش کارشناسان 7/1 ،
واحد تغییر مینماید .ساختار سازمانی ،مانع یا ترغیب کننده اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان میباشد و دو بعد آن،
یعنی رسمیت و تمرکز به عنوان متغیرهای کلیدی و زیربنایی آن هستند که بر پیادهسازی مدیریت دانش مؤثرند.
انعطافپذیری و تأکید کمتر بر مقررات کاری ،شکلگیری ایده و انتقال و به کارگیری آن را توسعه میدهد و افزایش
انعطافپذیری در ساختار سازمانی ،میتواند به موفقیت مدیریت دانش کمک کند .رسمیت پائین به اعضای سازمان اجازه
میدهد که به منظور پیادهسازی مدیریت دانش ،تعامل و ارتباط مناسب برقرار کنند .در بعد تمرکز نیز ،پیاده سازی مدیریت
دانش با اختیار تصمیم گیری در سازمان مرتبط است .ساختارهای عدم تمرکز ،اختیار تصمیمگیری را توزیع میکنند .در
چنین ساختارهایی میزان راه حل های خالق به شدت افزایش پیدا میکند .نتایج حاصل از این تحقیق با یافتههای
( Davenport and Grover
(

)( Syed- Ikhsan et al ،

)( Kamyab and Maohamadi ،

)( Lin ،

)( Pelsis ،

) ( Omani and Rajab alipourhabali ،

)،

Mamaghani et al

) و ( Mahdiyeh et al

)

مطابقت دارد .در نهایت با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود:
1ـ با توجه به وجود رابطه مثبت و معنیدار بین سبک رهبری و مدیریت دانش در سازمان ،رهبری و مدیریت سازمان باید
فرآیندهای تعاملی را تشویق نموده و با رفتار مشارکتی ،اعتماد دوجانبه ،احترام به ایدهها و احساسات کارمندان خود ،به خلق
و تسهیم و ذخیره دانش در سازمان کمک نماید .مدیران باید بر مهارت کارکنانشان ارزش بگذارند و به آنها کمک کنند تا
با ایجاد راههایی برای تسخیر دانش و به کارگیری آن ،دانش خود را در فعالیتها اجرایی کنند.
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 2ـ با توجه به اینکه بین انگیزه شغلی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود با استفاده از
محرکها و مشوقهایی چون :حقوق و دستمزد مناسب ،پاداشهای ویژه ،امنیت شغلی ،شرایط مناسب محیط کار ،شناخت و
قدردانی از افراد ،انگیزههای شغلی کافی و وافی در کارکنان ایجاد شود .زیرا هریک از کارکنان سازمان برای ارائه رفتار
مناسب و مطلوب در راستای تحقق اهداف سازمانی ،باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شده باشد.
3ـ بین ساختار و ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش در سازمان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد..به منظور توسعه مدیریت
دانش در سازمان پیشنهاد میشود ساختار سازمان جریان دانش را روان ساخته و اجازه دهد که دانش تأثیر عمیقی بر
عملکرد داشته باشد .ساختار ساده ،سلسله مراتب کم و واحدهای مستقل و خودمختار باشد .ارتباطات به روش بسیار شفاف و
ساده برای گسترش دانش در میان کارکنان سازمان صورت گیرد .دانش سازمانی بر پایه تماسهای غیر رسمی ،جلسات بحث
و گفتگو و مانند آن به اشتراک گذاشته شود .وجود ارتباطات و تعامالت غیر رسمی نیز به خلق و انتقال دانش کمک
میکنند.
4ـ یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
به عبارت دیگر با بهبود فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش افزایش خواهد یافت .تواناسازی و تفویض اختیار به کارکنان،
توسعه قابلیتهای کارکنان ،توجه به ارزش های محوری ،جلب توافق کارکنان ،ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین کارکنان،
فراهم کردن زمینه تغییر در سازمان ،رهبری اثربخش ،توجه به ا هداف درازمدت و کوتاه مدت و توجه به چشم انداز بلندمدت
در سازمان از مؤلفههایی هستند که با در نظر گرفتن آنها در سازمان ،میتوان باعث ارتقا و بهبود فرهنگ سازمانی شد.
1ـ بین سطح آگاهی کارشناسان و مدیریت دانش در سازمان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .با در نظر گرفتن نقش
آموزش در بهبود آگاهی و مهارتهای کارشناسان و مدیران ،تأکید میگردد سمینارهای ویژه و آموزشهای تخصصی برای
مدیران و کارشناسان در نظر گرفته شود و در آن به مباحث نوین و مورد نیاز کارشناسان پرداخته شود .برگزاری دورههای
آموزشی ،کالسهای آموزش ضمن خدمت و ایجاد فرصتهای الزم برای آموزش و یادگیری میتواند زمینه و بستر مناسب
برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش را فراهم کند.
2ـ به منظور فراهم آوری زمینه و بستر مناسب برای کاربرد سیستم مدیریت دانش در سازمان پیشنهاد میشود :همه افراد سازمان
بتوانند به منبع دانش سازمان کمک کنند .امکان استفاده از دانش موجود در سازمان برای همه افراد مرتبط به آسانی وجود
داشته باشد .امکان ورود دانش بیرونی از طریق برگزاری همایشها ،کنفرانسها و دورههای آموزش خارج از سازمان وجود
داشته باشد .فضای اعتماد و ابراز عقیده توسط ذینفعان ،از سوی مدیریت ارشد سازمان ایجاد شود .امکان آگاهی و استفاده از
عقاید و ایدههای همه ذینفعان در سیاستهای اجرایی سازمان وجود داشته باشد.
 2ـ با توجه به اینکه بین نگرش کارشناسان نسبت به مدیریت دانش و سطح مدیریت دانش در سازمان رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد  ،باال بردن ابعاد نگرشی کارشناسان نسبت به مدیریت دانش میتواند در سطح مدیریت دانش و همچنین بهبود آن
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 که با افزایش دانش و آگاهی کارشناسان و، رفتاری و عاطفی میباشد، ابعاد نگرش شامل نگرش دانشی.تأثیرگذار باشد
. میتوان باعث ارتقا نگرش آنها نسبت به مدیریت دانش گردید،افزایش تمایل آنها از طریق مشوقها و پاداشها
 اتخاذ خطمشیها و،ـ از آنجا که بین سطح تحصیالت کارشناسان و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد8
 تحصیالت به. توصیه میگردد،سیاست هایی که به کمک آن بتوان سطح آگاهی و تحصیالت کارکنان سازمان را افزایش داد
. آنها را در انجام امور خود خبرهتر مینماید، عالوه بر باال بردن سطح آگاهی کارکنان،عنوان تابعی از آموزش
:در انتها پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آینده موارد زیر مورد توجه قرار گیرد
. چگونگی استقرار سیستم مدیریت دانش مطلوب در سازمان
.  بررسی رابطه رهبری و مدیریت سازمان با اجرای موفق سیستم مدیریت دانش
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