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از سطح متوسط وضعیت جريان دانش مناسب ارزيابی شد .در پايمان ،ممدل مفهمومی ايمده آل بمرای نممايش
جريان دانش ترسی شد.
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مقدمه
گسترش علوم و تغییرات سريع دنیای کنونی ،سازمانها را با چالشهای گونماگونی روبمهرو
کرده است .سازمانها يکی از راههای تماي خود از سازمانهای ديگر را ،بمرای دسمتیابی بمه
کارآيی و نوآوری بیشتر ،در اف ايش می ان اتکای خود بر دانش جستجو ممیکننمد .توانمايی
سازمانها در يکپارچهسازی دانش ،از راههای دستیابی به برتریهای رقابتی و نیم حفم آن
است (نقمی زاده ،جمالل زاده مقمدم شمهری و نقمی زاده .)1300 ،يکپارچمهسمازی دانمش از
مه ترين سرمايههای معنوی سازمانها و نخستین منبع راهبردی سمازمانهمای يادگیرنمده در
عصر دانش محسوب میشود (خديور و الهی ،1300 ،ص  .)23نقش دانش در ايجاد قابلیت
تغییر در سازمان اهمیت دارد و ازنرمر محققمان و صماحبنرمران ،منبعمی بنیمادی اسمت کمه
فرصتهای منحصربهفردی را برای فعالیتهای اقتصادی ايجاد میکنمد .در سمالهمای اخیمر
مديريت دانش از چالش برانگی ترين و جالبترين موضوعات مديريت کسب وکمار بموده و
دامنه آن تا مرزهای صنعت و تجارت گسترش يافته است (فايرستون و مک المروی،1302 ،1
ص  .)148مديريت دانش ،بیشتر به دنبمال آن اسمت تما میمان افمراد شمالل در يمک سمازمان
ارتباط دانشی برقرار کند ،روشهای استفاده از دانش سازمانی را ياد دهد ،زمینههای تبمديل
دانش شخصی به دانش جمعی و بالعکس را فراه آورد و درنهايت نموآوری و خالقیمت را
تقويت کند (حسنزاده ،1300 ،ص .)21
بقای دانش ،درواقع عامل وجودی دانمش در جماری شمدن و انتقمال آن در میمان افمراد،
سازمانها و جوامع مختلف است .اهمیت «جريان يمافتن» را در «وجمود دانمش» ممیتموان بمه
موج تشبیه کرد؛ عامل وجود مموج و درواقمع معنمای مموج در جريمان يمافتن و حرکمت آن
سال اول شماره دو ،بهار49
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است .چنانچه حرکتی در آب دريا وجود نداشته باشد ،موجی ه نخواهد بود .اگر جريمانی
وجود نداشته باشد بعد از مدتی دانشی ه نخواهد بود .انتقال نیافتن و جاری نشمدن دانمش،
آن را به زنجیر میکشد و در اذهان افراد محصور نگاه میدارد .درواقع عمدم تسمهی دانمش
ارزش آن را کاسته و باعث نابودی آن میشود.

1. Firestone and McElroy

جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم...

مطالعات در زمینه جريان دانش ،زمینهساز طراحی برنامههای دقیق و اولويتبندی شمده،
شناسايی دانش جاری ،مديريت صحیح و هدايت دانش در مسیر دلخواه و درنهايت پیشمبرد
اهداف در سازمانها میشود .ازنرر مارک نیسن )2882( 1سازمانهای جديد برای موفقیمت
نیازمند جريان مؤثر و بهموقع دانش در سازمان هستند؛ بااينوجود ،اللب سازمانها بمه روش
آزممونوخطما عمممل کمرده و رويکممرد دانشمی مناسممبی ندارنمد .شناسممايی جريمان دانممش در
سازمانهايی که بخش عریمی از فعالیتهمای آن هما پژوهشمی بموده و وابسمتگی زيمادی بمه
اطالعات دارد ،از اهمیت بااليی برخوردار است.
پارکهای عل و فناوری يکی از نهادهای اجتمماعی کارسماز در اممر توسمعه فنماوری و
به تبع آن ،توسعه اقتصاد دانشمدار و اشتغالزايی تخصصی هستند که موردتوجه بسمیاری از
کشورهای جهان واقع شده اند .از اهداف تشکیل پارکهای عل و فناوری حمايت از ايجماد
و توسمعه شمرکتهمای کوچممک و متوسمط فنماوری و همچنمین مؤسسممههما و شمرکتهممای
تحقیقاتی و مهندسی نوآور است (آئین نامه تأسیس و راهاندازی پارکهای علم و فنماوری،
 .)1301شرکتهای مستقر در پارکهای عل و فناوری به سبب داشتن شرايط ويمژه ازنرمر
وسممعت ،تعممداد و مممدرک تحصممیلی کارکنممان ،حیطممه فعالیممت ،محممل اسممتقرار و وابسممتگی
سازمانی "شرکتهای دانشبنیمان" محسموب ممیشموند (اساسمنامه پمارک علم و فنماوری
دانشمگاه تهممران .)1304 ،بممااينوجممود تمماکنون پژوهشممی کمه تعیممین کنممد آيمما شممرکتهممای
دانش بنیان از الگوی خاصی برای جريان دانش اسمتفاده پیمروی ممیکننمد ،صمورت نگرفتمه
است .ازاين رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناسايی نحموه جريمان دانمش و تمدوين ممدلی
مفهومی برای شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک عل و فناوری دانشمگاه تهمران اسمت.
شناسايی اين جريان عوامل ارتقاء سازمانی و توسعه و رشد آن ها را فمراه خواهمد سماخت.
موجود در کسب ،ذخیرهسازی و اشتراک دانش؛ می ان حمايت فرهنمگ سمازمانی حماک و
نی ساختار سازمانی از جريان دانش؛ می ان آگاهی و عالقهمندی کارکنمان سمازمان از منمابع
دانش موجود و روند جاری شدن دانمش و چگمونگی برناممهريم ی در بمه جريمان انمداختن
1. Nissen, Mark E

سال اول شماره دو ،بهار49

در اين راستا تالش شده است تا ورودیهای جريان دانش؛ مکانیس های سمنتی و ديجیتمالی
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دانش در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فنماوری دانشمگاه تهمران مشمخ
شود.

روششناسی
پژوهش حاضر از نون کاربردی اسمت کمه بمه روش پیمايشمی صمورت گرفتمه اسمت .از 55
شرکت مستقر در محل پارک عل و فناوری دانشگاه تهران ،شرکتهای با نیروی تماموقت
کمتممر از  4نفممر از مطالعممه حممذف شممدند .تعممداد  38شممرکت باقیمانممده دارای  252کارمنممد
تماموقت رسمی و قراردادی بودند .با استفاده از جدول مورگان ( ،)1908نمونمه  158نفمری
از اين جامعه انتخاب و پرسشنامه محقق ساختهای شامل  50سؤال ،در میان آنها توزيع شمد.
روايی پرسشنامه توسط متخصصان حوزه تأيید شد و برای سنجش پايمايی آن بما اسمتفاده از
نرماف ار  ،SPSSآلفای کرونباخ و ضريب کرونباخ  90صدم به دست آمد که نشماندهنمده
همسانی درونی پرسشنامه است .همچنمین بمرای تحلیمل نتماي از نمرمافم ار آمماری ،SPSS
آزمونهای آماری آنوا ،تی جفت ،تی مستقل و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد.
الزم به ذکر است که در پرسشنامه طراحی شده ،امتیازها از صفر تا  18تعیین شده اند 8 :تا
 ،2بسیار نامناسب؛  2تا  ،4نامناسمب؛  4تما  ،2متوسمط؛  2تما  ،0مناسمب و بماالتر از  ،0بسمیار
مناسب .با توجه به اينکه امتیازهمای بمین  4تما  ،2متوسمط در نرمر گرفتمه شمده و پاسمخهمای
گردآوری شده از افراد نمونه ،اللب ن ديک به  5بوده اسمت؛ پژوهشمگران بمهمنرمور حفم
واقعنگری در انجام آزمونهای آماری عدد  5را به عنوان شاخ

در نرر گرفتهاند؛ بنمابراين

تحلیلها بر اساس فاصله از حد متوسط انجام شده است.

یافتههای پژوهش
سال اول شماره دو ،بهار49
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يافتههای پژوهش حاضر در دو بخش جداگانه ارائه شمده اسمت؛ در بخمش اول (جمدول )1
دادههای توصیفی حاصل از بررسی ،مانند میانگین و انحراف معیمار مؤلفمههما را بمهصمورت
يکجا نشان دادهشده و در ادامه ج ئیات هر يک از مؤلفمههما از طريمق آزممونهمای تعقیبمی
مورد ارزيابی قرارگرفته و تحلیل شده است.

جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم...

جدول  .1ارائه توصیفی یافتههای پژوهش
مؤلفهها
سه همر يمک از ورودیهمای
دانممممش در جريممممان دانممممش
شرکتهای دانشبنیان

زير مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

خارج از سازمان

2/41

1/41

2

9 /5

از سطوح باال يا پائین هرم سازمانی

0 /2

1/52

3

18

ه سطح

2/00

1/31

3/25

9/05

ديجیتالی

2/01

1/21

2/20

9/20

سنتی

2/48

1/02

1

18

کسب دانش

2/40

1/50

3 /3

9 /3

ذخیرهسازی و انتقال دانش

2/31

1 /2

2/25

9 /5

اشتراک دانش

2/42

1/22

2

9/20

2/24

1/59

1

9 /2

0/83

1/39

1/00

9/09

منابع دانش موجود در سازمان

0/32

1/22

0/21

0/51

راههای کسب دانش

0/03

1/30

0 /9

0/49

خألهای دانش خويش

0/54

1/00

0

9 /2

برنامهري ی برای جريان دانش

2/32

1/22

3/91

9

سه هر يک از مکانیسم همای
سممنتی و ديجیتممالی در کسممب،
ذخیرهسازی و اشتراک دانش
سممه مکانیس م همما در کسممب،
ذخیرهسازی و اشتراک دانش
حمايممت فرهنممگسممازمانی از
جريان دانش
می ان حمايت ساختار سازمانی
از جريان دانش
می ان آگاهی کارکنان
می ان برنامهري ی برای جريمان
دانش

حمايت فرهنگسازمانی از جريان
دانش
حمايت ساختار سازمانی از جريان
دانش

برای تعیین سه هر يک از ورودیهای دانش در جريان دانش شرکتهای دانمشبنیمان
مستقر در پارک عل و فناوری دانشگاه تهران جدول  2ترسی شده است.

سال اول شماره دو ،بهار49
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جدول  .2نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت سهم هر یک از ورودیهای دانش در جریان دانش
ورودی 1

خارج از سازمان
افراد باالی هرم
سازمانی
افراد پائین هرم
سازمانی

ورودی 2

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد

سطح
معنیداری

فاصله اطمینان در
سطح %95
حد پايین

حد پايین

افراد باالی هرم سازمانی

-8/02

8/125

8

-1/11

-8/42

افراد پائین هرم سازمانی

-8/30

8/125

8/822

- 8 /0

-8/843

افراد پائین هرم سازمانی

8/42

8/125

8

8/890

8/05

خارج از سازمان

8/09

8/125

8/811

8/42

1/11

خارج از سازمان

8/30

8/125

8/822.

8/843

8/29

افراد باالی هرم سازمانی

-8/42

8/125

8/811

-8/05

-8/890

علیرل اينکه میانگینهمای ورودیهمای دانمش در شمرکتهما ن ديمک بمه هم اسمت،
بااينوجود طبق دادههای جدول  ،1کارکنان شرکتهای دانشبنیان معتقدند بیشتمر دانمش
موردنیاز آنها از طريق ممديران و افمراد سمطوح بماالتر همرم سمازمانی (بما میمانگین  )0.2در
اختیارشان قرار داده میشود .بهعبارتديگمر از ايمن نرمر ممیتموان گفمت جريمان دانمش در
شرکتهای دانشبنیان عمودی بوده و از باال به پائین جريان دارد.
با توجه به اطالعات جدول  2کارکنان سه ورودیهمای خمارج از سمازمان را کمتمر از
همه دانسته و نقش همکاران ه سطح يما سمطوح پمائین تمر خمود بما میمانگین  2/00را بیشمتر
تشخی

میدهند.

بهمنرور تعیین سه هر يمک از مکانیسم همای موجمود (سمنتی و ديجیتمالی) در کسمب،
ذخیرهسازی و اشتراک دانش در شرکتهای دانشبنیمان مسمتقر در پمارک علم و فنماوری
دانشگاه تهران و تفاوت میان اين دو نون مکانیس  ،جدول  3و  4ترسی شده است.
جدول  3نشاندهنده می ان استفاده از مکانیس های موجود در کسب ،ذخیرهسازی و
سال اول شماره دو ،بهار49

اشتراک دانش است .بهعبارتديگر آيا مکانیس های موجود (ديجیتالی و سنتی) در کسب
دانش سه بیشتری دارند يا در ذخیرهسازی آن يا در اشتراک آن؟
مطابق جدول  1میانگینها در هر سه زمینه ن ديک بمه هم و بماالتر از  5اسمت؛ بنمابراين
میتوان گفت کارکنان شرکتهمای دانمشبنیمان اعتقاددارنمد شمکلهمای متفماوت منمابع و
مکانیس های اطالعاتی در کسب ،ذخیرهسازی و انتقال و اشتراک دانش در شرکتها سمه
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تقريباً يکسانی دارند .بااينوجود در مقايسه بین میانگینها میتوان گفت سه منابع مختلمف
در «کسب دانش» بیشتر است (جدول .)3
جدول  .3نتایج آزمون  LSDبرای بررسی تفاوت سهم مکانیسمهای موجود برای کسب ،ذخیرهسازی
و اشتراک دانش
مؤلفه 1
کسب دانش
ذخیره دانش
اشتراک دانش

مؤلفه 2

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد

فاصله اطمینان در سطح %95

سطح
معنیداری

حد پايین

حد پايین

ذخیره دانش

8/102

8/105

8/35

-8/19

8/53

اشتراک دانش

8/855

8/105

8/02

- 8 /3

8/43

کسب دانش

-8/10

8/105

8/35

8/54

8/19

اشتراک دانش

-8/10

8/105

8/53

8/40

8/25

کسب دانش

-8/855

8/105

8/02

8/42

8 /3

ذخیره دانش

8/11

8/105

8/53

-8/25

-8/40

جدول  4میم ان بمهکمارگیری همر يمک از مکانیسم همای سمنتی و ديجیتمالی در کسمب،
ذخیرهسازی و انتقال و اشتراک دانش است .آيا از مکانیس های سنتی بیشتر استفاده میشود
يا ديجیتالی؟
جدول  .4نتایج آزمون تی جفتی برای بررسی تفاوت مکانیسمهای دیجیتالی و مکانیسمهای سنتی برای
کسب ،ذخیره و انتقال دانش
آزمون  tجفتی
میانگین

انحراف
معیار

نحراف
میانگین

فاصله اطمینان در
سطح %95
حد
حد
باال
پائین

T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری
(دو دامنه)

جفت  1مکانیس های
مکانیس های سنتی

طبق جدول  ،1منابع و مکانیس های ديجیتالی میانگین بیشتری دارند .بهعبارتديگر
میتوان گفت کارکنان معتقدند در کسب ،ذخیرهسازی و انتقال و اشتراک دانش سه
منابع ديجیتالی بیشتر است .آزمون  tجفتی صورت گرفته (جدول  )4با سطح معنیداری
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ديجیتالی

8/31

2 /1

8/10

8/820

8/25

1/01

149

8/831

22
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 8/831بیانگر اين واقعیت است که تفاوت بین دو مکانیس قابلچش پوشی نبوده و ازلحاظ
آماری معنیدار است.
می ان حمايت فرهنگسازمانی حاک بر شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران از جريان دانش در جدول  5نشان داده شده است.
طبممق جممدول  ،1میممانگین  2/24بیممانگر حمايممت فرهنممگسممازمانی از جريممان دانممش در
شرکتهای دانشبنیان پارک عل و فناوری دانشگاه تهران است؛ و به همین ترتیب میانگین
باالتر از  5نشان میدهد کارکنان شمرکتهما ايمن وضمعیت را نمامطلوب ندانسمته و مناسمب
تشخی

دادهاند.

در بررسی فرهنگسازمانی میانگین نمره برخی از مؤلفهها کمتر از ( 5حد متوسط) بوده
است .به همین دلیل آزمونتی يکبار ديگر برای تکتمک سمؤاالت مربموط بمه مؤلفمههمای
فرهنگسازمانی انجام میشود تا معنیداری میانگینهای کمتر از حد مطلوب تعیین شود.
جدول  .5نتایج آزمون تی برای بررسی هر یک از مؤلفههای حمایت فرهنگسازمانی از جریان دانش
حد متوسط= 5
میانگین
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T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری
(دو دامنه)

اختالف
میانگین

فاصله اطمینان
در سطح %95
حد
حد
باال
پايین

عالقهمندی به تشکیل جلسات
گروهی

2/90

12/22

149

8

1/90

1/25

2/20

عالقه به برگ اری و شرکت در
سمینارها و کنفرانسها

2/29

2/03

149

8

1 /3

8/91

1/20

عالقهمندی به يادگیری در زمینه
عوامل موفقیت و شکست

2/93

11/92

149

8

1 /4

1/21

2/25

عالقه به برخورداری از آموزش
ضمن خدمت

2/85

5/03

149

8

1/85

8/29

1/42

عالقهمندی به انجام پروژههای
مشترک با ساير بخشها

2/90

18/80

149

8

1/09

1/44

2/14

ارتقاء اعتبار اعضا بین همکاران
بر اساس می ان تسهی دانش

4/01

149

8/531

-8/193

-8/20

8/29

8/009

جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم...

نتاي آزمونتی (جدول  )5نشان میدهد بهج «ارتقاء اعتبار اعضا بین همکاران بر اسماس
می ان تسهی دانش» ،در بقیه مؤلفهها تفاوت بین میانگین و حد متوسمط معنمیدار هسمت .بما
توجه به اين میانگین در اين مؤلفه بیشتر از  2و در برخی موارد ن ديک به هفت بموده اسمت.
میتوان گفت عملکرد شرکتها در اين موارد مناسب بوده اسمت .در زمینمه «ارتقماء اعتبمار
اعضا بین همکاران بر اسماس میم ان تسمهی دانمش» نیم اگرچمه میمانگین کمتمر از  5اسمت،
بااينحال اين تفاوت معنیدار نیست؛ ولمی بمه دلیمل کم بمودن از  5و قمرار گمرفتن در بمازه
متوسط ،وضعیت شرکتها در اين زمینه متوسط ارزيابی میشود.
علیرل اينکه میانگین ( 0/83جدول  )1نشاندهنده حمايت قابلتوجه ساختار سمازمانی
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک عل و فناوری دانشگاه تهران از جريان دانش است،
نتاي بررسی تکتک زير مؤلفههای مورداستفاده در اين بخش بیمانگر وجمود تفماوتهمای
بارز در بین برخی از آنها است (جدول  .)2ازاينرو آزمونتی يکبار ديگر برای تمکتمک
سؤاالت مربوط به مؤلفههای ساختار سازمانی انجام میشود تا معنیداری میانگینهای کمتمر
از حد مطلوب تعیین شود.
جدول  .6نتایج آزمون تی برای بررسی هر یک از مؤلفههای حمایت ساختار سازمانی از جریان دانش

میانگین

درجه
آزادی

حد متوسط= 5
سطح
اختالف
معنیداری
میانگین
(دو دامنه)

فاصله اطمینان در
سطح %95
حد پايین حد باال

حمايت از کار تیمی

9/09

149

8

2/22

2/33

3

حمايت از تشکیل گروههای ه
کارکرد

9/01

149

8

2/15

1/00

2/53

داشتن تدابیری برای تسهیل تبادل
دانش

4/91

149

8/221

-8/800

-8/40

8 /3

داشتن خطمشی روشن مديريت دانش

9/83

149

8/431

-8/193

-8/20

8/29

اجرای چرخش شغلی

4 /9

149

8

1/52

1/23

1 /9

نتاي آزممونتی تنهما در ممورد «داشمتن تمدابیری بمرای تسمهیل تبمادل دانمش» و «داشمتن
خطمشی روشن مديريت دانش» معنیداری تفاوت بین میانگین و حد متوسط را رد میکنمد
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اشتراک بهترين اقدامات با تمام
واحدهای سازمان

9.25

149

8

2/12

1/02

2/42
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(سطح معنیداری >  .)8/85در بقیه مؤلفهها تفاوت معنیدار بوده است .بهعبارتديگمر کم
بودن میانگین از  5در داشتن تدابیری برای تسهیل تبادل دانش معنمیدار نبموده و شمرايط در
اين مورد میتواند متوسط ارزيابی شود .تفاوت بین میانگین و حد متوسمط در زمینمه داشمتن
خطمشی روشن مديريت دانش نی معنیدار نیست؛ بهعبارتديگر علیرلم اينکمه میمانگین
از حد متوسط باالتر است ،بااينوجود عملکرد شرکتها در زمینه داشتن خمطمشمی روشمن
مديريت دانش وضعیت مناسبی ندارد .در زمینه چرخش شمغلی نیم پمائین بمودن میمانگین از
حد متوسط معنیدار بوده عملکرد شرکتها در اين زمینه وضعیت مناسبی ندارد؛ و به دلیمل
قرار گرفتن در محدوده  4تا  ،2متوسط ارزيابی ممیشمود .بعمالوه بماال بمودن میمانگین سماير
موارد از حد متوسط نی معنیدار هست؛ يعنی ممیتموان گفمت عملکمرد شمرکتهما در ايمن
موارد مناسب بوده است.
می ان آگاهی کارکنمان از منمابع دانمش موجمود در سمازمان ،راههمای دسمتیابی بمه آن و
کمبودهای دانش خود مؤلفه ديگری است که موردبررسی قرار گرفته است.
طبق جدول  1می ان آگاهی کارکنان در هر سه زمینه موردبررسمی از میمانگین تقريبماً 0
برخوردار است؛ به عبارت ديگر کارکنان شرکتهای دانشبنیان از می ان آگاهی مطلوبی در
زمینه منابع دانمش موجمود در سمازمان ،راههمای دسمتیابی بمه آن و کمبودهمای دانمش خمود
برخوردارند.

تحلیلهای صورت گرفته بهمنرور بررسی می ان برناممهريم ی شمرکتهمای دانمشبنیمان
مستقر در پارک عل و فناوری دانشگاه تهران برای بمه جريمان انمداختن دانمش ،بما میمانگین
( 2/32جدول  )1بیانگر عملکرد مناسب اين شرکتها در زمینه برنامهري ی است.
بهطور خالصه يافتههای پژوهش حاضر در زمینمه نحموه جريمان دانمش در شمرکتهمای
سال اول شماره دو ،بهار49
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دانشبنیان پارک عل و فناوری دانشگاه تهران نشان میدهد:

 از هر سه ورودی دانش (خارج از سازمان ،سطح باال و پائین هرم سازمانی و ه سمطح)
به يکمی ان بهره برده میشود؛

 شرکتها برای کسب ،ذخیره و اشتراک دانش به يک می ان از مکانیس های ديجیتمالی
و سنتی بهره میگیرند؛ به عبارت ديگر نه در کسب دانش ،نه در ذخیمره سمازی آن و نمه

جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم...

در اشتراک دانش تفاوتی در استفاده از نون خاصی از مکانیس ها (ديجیتالی يما سمنتی)
وجود ندارد.
 در شمرکتهما بیشمتر از منمابع و سممازوکارهای ديجیتمالی بمرای دسمتیابی و کسممب
دانش ،ذخیره و انتقال دانش و تبادل و اشتراک آن استفاده میشود.

 فرهنگ سازمانی حاک بر شرکتها ،از جريان دانش حمايت میکند؛ ولی از وضمعیت
مطلوبی برخموردار نیسمت و کمبودهمايی در آن هسمت کمه جما دارد در پمژوهشهمای
جداگانه به آنها پرداخته شود.
 هرچند در ساختار سازمانی تدابیری برای تسمهیل تبمادل دانمش انديشمیده نشمده اسمت،
ساختار از جريان دانش بهصورت مطلوبی حمايت ممیکنمد امما نقم

همای موجمود در

برخی موارد بايد برطرف شود.

 کارکنان شرکتهما در زمینمه محمل کسمب دانمش موردنیماز ،نحموه دسمتیابی بمه آن و
چگونگی بهرهگیری از آن آگاهی کافی دارند.

 در شرکتها ،علیرل داشتن برنامه ويژه بمرای بمه جريمان درآوردن دانمش و همدايت
آن؛ اين برنامه ايده آل نبوده و تنها مناسب ارزيابی میشود.

نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی
جريان دانش در دو سناريو قابل دستهبندی است1؛ هدايتشده 2و همدايت نشمده .3بمه سمبب
پويايی و تداوم جريمان دانمش ،منبمع و مقصمد ،بمه هم پیوسمته و دارای ويژگمیهمای تقريبماً
يکسانی هستند .با اين تفاوت که در مقصد بايد توانايی الزم برای پذيرش دانمش و ظرفیمت
شناخته شده است؛ ويژگیها ،نیازها و مل ومات ،وسعت ،پیچیدگی و نمون منبمع مشمخ

و

معین است .درحالی که در يک جريان هدايت نشده ،چنین نیست و منبمع دانمش بمهصمورت
طبیعی و بکر ،در سازمان درجايی وجود دارد کمه نممیدانمی کجاسمت! در حالمت اول (در
 .1سناريوهای مذکور در اين بخش ،تحلیل نويسندگان از نتاي پژوهش و مشاهدات حین پژوهش است.
2. Directed Knowledge Flow
3. Non-Directed Knowledge Flow

سال اول شماره دو ،بهار49
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جريان دانش هدايتشده) ،میتوان منبع را بسته به نمون و میم ان نیماز مقصمد انتخماب کمرد؛
اطالعات آن را تحلیل کرد ،موارد اضافی يا لیر مرتبط را حذف و درواقع محتويمات آن را
پااليش کرد .اين امر در مورد منبع دانش ضمنی (افراد) نی صدق میکند؛ بدين صورت کمه
در يک جريمان دانمش ممديريت شمده تخصم

 ،توانمايی و مهمارتهمای افمراد و کارکنمان

شناسايی و مطابق با آن برخورد میشود.
در «مدل چرخه حیات دانش» نوناکا ،)1990( 1سمازماندهمی و نرماممنمد کمردن دانمش
صريح را عاملی برای تسهیل دستیابی و بهکارگیری آن معرفمی ممیکنمد .در جريمان دانمش
همدايتشمده نیم  ،ممیتمموان بما سممازماندهمی اطالعممات مکتموب و صممريح و فمراه کممردن
مکانیس های دسترس پذيری مناسب ،دستیابی و بهکارگیری آن را تسهیل کمرد .بمرای مثمال
پس از پااليش و سازمان دهی دانش صريح ،راههای دستیابی به منبع دانش نی بايد مشمخ
شود .دسترسی ديجیتالی بهتر است يا سنتی؟
در جريان دانمش همدايت نشمده« ،منبمع دانمش» مشمخ

نبموده و سماختار ،ويژگمیهما،

موجوديت و راههای دستیابی به آن آشکار نیست؛ در اين صمورت شناسمايی جريمان دانمش
نی با دشواری مواجه شده و م ايايی که از اين طريق برای سازمان میتواند حاصمل شمود از
بین میرود.
همانطور که در باال ذکر شد ،جريان دانش از يک منبع آلماز و بما طمی يمک مسمیر بمه
يک مقصد خت میگردد .اين مسیر درواقع تعیینکننده نحوه جريان دانش است و میتواند
از پممیش تعیممینشممده (هممدايتشممده) يمما نامشممخ

(هممدايت نشممده) باشممد .ژاگ)2882( 2

چارچوبی برای جريان دانش در گمروههمای توسمعه نمرمافم ار ارائمه داد .ازنرمر وی جريمان
دانش ،محملی برای دانش است که از يک عضو سازمان به عضمو ديگمری کمه بمه آن نیماز
سال اول شماره دو ،بهار49
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دارد ،با منطقی تعريفشمده بمه جريمان گذاشمته ممیشمود و دانمش افمراد سمازمان را يکجما
گردآوری میآورد .وی بر وابستگی شديد میان جريان دانش و جريان کار تأکید ممیکنمد.
در جريان دانش هدايت شده مسیر از قبل شناسمايی و بمرای آن برناممه ريم ی شمده اسمت .بما
1. Nonaka
2. Zhuge

جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم...

شناسايی دقیق منبع و مقصد ،کوتاهترين ،سادهترين و مناسبترين مسیر بمرای انتقمال دانمش
تعیین و انتخاب میشود .بهطمور مثمال در انتقمال دانمش صمريح ،الزم اسمت تما محمملهمای
اطالعاتی ،تجهی ات فنّاورانه و شرايط محیطی مناسب فراه شود .شناسايی افراد تأثیرگمذار
در فرآينممد انتقممال نممون خاصممی از دانممش نیم  ،بممرای انتقممال دانممش ضمممنی ضممروری اسممت.
بهعبارتديگر پس از شناسايی محل دانش موجمود (منبمع) و محلمی کمه بمه آن نیماز هسمت
(مقصد) ،الزم است بهترين و مناسبترين محمملهمای اطالعماتی ،اب ارهمای انتقمال و افمراد
متخص

نی تعیین و فراه آورده شود.

موانع موجود بر سر راه انتقال و اشتراک دانش در اين مرحله بايد شناسمايی و در جهمت
رفع آنها اقدام شود .اين موانع میتوانمد سماختاری ،فرهنگمی ،فمردی ،فناورانمه يما فی يکمی
باشد؛ برای مثال ساختار سازمانی شرايط الزم را برای انتقال صحیح دانش فراه نیماورد ،يما
فرهنگ سازمانی انعطاف الزم را جهت ايجاد بستر مناسب برای جريان دانش نداشته باشد .يا
حتی سازمان شرايط فی يکی و محیطی مناسبی مانند اتاق جلسمه ،سمالن کنفمرانس يما مکمان
تشکیل کارگروههای موردنیاز را نداشته باشد .شین ،هولدن و اسچمیت )2881( 1با در نرمر
گمرفتن جريمان دانمش بمهعنموان مجممرای دانمش میمان تولیدکننمدگان و جوينمدگان دانممش،
چارچوبی برای نمايش موانع جريان دانش ايجماد کردنمد .آن هما ابتمدا چهمار عاممل اساسمی
تأثیرگذار در جريان دانش را شناسايی کردند :انتقال دهندگان دانمش ،منبمع دانمش ،گیرنمده
دانش و زمینه موجود .آنان درنهايت جذب دانش ،آگاهی از دانش ،فرهنگ موردنیاز برای
ايجاد دانش و جايابی دانش را از موانمع موجمود بمر سمر راه جريمان صمحیح دانمش معرفمی
کردند .ازنرر مالیک ،)2884( 2عوامل زبان شناختی ،از موانمع جريمان دانمش در سمازمانهما
هستند؛ تفاوتهای زبانی و عدم وجود توانايی الزم برای برقراری ارتباطات کالمی ،ممانع از
چانگ(2880)0پن عامل را به عنوان موانع اصلی جريان دانش معرفی کردند :منمابع دانمش،

1. Shin, Holden,& Schmidt
2. Malik
3. Lin, Tan and Chang
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جريان دانش صحیح میان کارکنان يک سازمان میشود .در يمک جممعبنمدی ،لمین ،تمان و
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گیرندههای دانش ،انتقالدهندگان دانش ،زمینه جريان دانش و زمینه سازمانی .بر اين اسماس
مدلی برای جريان دانش در شرکتهای دانشبنیان ترسی شد (شکل .)1

شکل  .1مدل جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان (منبع :پژوهشگر)

طبق مدل فوق ،منبع دانش با ويژگیهای ذکرشده برای آن ،از طريق مسیر جريان دانش
با مقصد دانش در ارتباط است؛ و مقصد دانش نی با داشتن ويژگیهای تقريباً مشابه و از
سال اول شماره دو ،بهار49

طريق همان مسیر با منبع دانش ارتباط دارد؛ بهعبارتديگر در جريان دانش ارتباط میان منبع
و مقصد دانش دوسويه است .در يک جريان دانش هدايتشده ايده آل ،منبع دانش ،مسیر
دانش و مقصد دانش تمام ويژگیهای ذکرشده را دارا هستند .در شکل  ،2تالش شده
است يافتههای پژوهش حاضر موردتوجه قرار گیرد و مدلی برای جريان دانش در
شرکتهای دانشبنیان پارک عل و فناوری دانشگاه تهران ترسی شود.
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نامناسب

تا حدی مناسب

مناسب

بسیییییی ا
مناسب

شکل  .2مدل جریان دانش در شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فناورانه و ساختاری موجود بر سر راه جريان دانش ،آگاهی کارکنان و استفاده از
محملهای مناسب برای جريان دانش ،عملکرد شرکتها در کل میتواند بسیار مناسب
ارزيابی شود که در شکل نی با رنگ سب مشخ

شده است .قبالً نی تصريح شد ،در اکثر

سال اول شماره دو ،بهار49

همانگونه که در شکل  2نی از طريق رنگها مشخ

شده است ،در زمینه رفع موانع
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موارد به سبب باال بودن میانگین از حد متوسط ،وضعیت جريان دانش در شرکتهای
دانشبنیان مناسب ارزيابی میشود.
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