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چکیده
ممیزی دانش نخستین قدمی است که برای انجام فعالیت مديريت دانش برداشته میشود و میتواند نیازهاای
مديريت دانش ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای ساازمان را شناساايی کناد .هاد

مقالاه حاضار

معرفی مدلهای ممیزی دانش و پیشنهاد مدل مناسب ممیزی داناش بارای مراکاز علمای اياران اسات .روش
پژوهش مورداستفاده در گام نخست ،روش مطالعه کتابخانهای و در گام بعدی روش مطالعه ،تحلیل و مادل
سازی برای پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش در مراکز علمی ايران است .مدل های متعاددی بارای ممیازی
دانش سازمانها مورداستفاده قرار میگیرند .ازجمله مهمترين مدلهای موجود میتوان به مدلهاای ممیازی
دانش هیلتون ،آلبرز ،پرز سولترو و ديگاران ،وو و لای و گاناازان و دورای دومینیاک اشااره کارد .مادلی 6
مرحلهای به شرح زير میتواند برای ممیزی دانش سازمانهاای علمای اياران مورداساتفاده قارار گیارد .ابتادا
کارگروه ممیزی دانش تشکیل میشود )1 .ساس

عناصار اساتراتژيک و سااتتاری شناساايی مایشاود و باا

استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده وضعیت دانشی سازمان ارزيابی میشود و  )0سس

نیازهای دانشای،

 )3جريانهای دانشی و  )9موجودی دانشی به دست مایآياد و  )5اطالعاات باهدساتآماده در قالاب نقشاه
دانشی ارائه میشود )6 .نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای مرکز علمی شناسايی میشود و برای رفع
آنها پیشنهادهايی به کارگروه ممیزی دانش ارائه میشود.
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پرز سولترو ،مدل ممیزی دانش گانازان و دورای دومینیک ،مدل ممیزی دانش وو و لی ،مدل
ممیزی دانش هیلتون ،مدل مراکز علمی ایران ،ممیزی دانش
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مقدمه
دبنهام و کالرک 1به عنوان طرفداران نظريه ممیزی دانش ،اصطالح ممیزی دانش را در سال
 1445معرفی کردند (دبنهام ،کالرک .)1449 ،ممیازی داناش ياک مرحلاه بعاد از ممیازی
اطالعات و قبل از شروع اقدامات مديريت داناش اسات کاه باه شناساايی موجاودی داناش
فعلی و فرآيندهای دانشی ساازمان مایپاردازد و شاکا
مطلوب سازمان برای دستیابی به اهادا

باین وضاعیت موجاود و وضاعیت

ساازمان را ارزياابی مایکناد (لوانتااکی  ،هلماز،

اسسرويت .)0222 ،2به اعتقاد استیونز )0222( 3ممیزی دانش برای پیشبرد اقادامات ماديريت
دانش ضروری است .ممیزی دانش اغلب اولاین مرحلاه فعالیات ماديريت داناش اسات .باه
کمک انجام ممیزی دانش ،دانشی که برای حمايت از اهدا

کلی ساازمان و فعالیاتهاای

فردی و گروهی موردنیاز است شناسايی میشود و تصوير ملموسای از چگاونگی ماديريت
دانش در سازمان ارائه و مکانی که نیاز به بهبود دارد شناسايی مایگاردد ،همچناین ممیازی
دانش چگونگی انتقال دانش در ساازمان و چگاونگی اساتفاده توسا کارکناان ساازمان را
بررسی و شکا های دانشی سازمان را شناسايی میکند و از تکارار فعالیات در بخاشهاای
ديگر سازمان جلوگیری مینمايد .سس

نقشه دانش سازمان و مکاانی کاه داناش قارار دارد

ترسیم میشود (چودوری.)0226 ،4
برای پیادهسازی ممیزی دانش در سازمانها مدلهای مختلفی از ساوی افاراد و ساازمان
های مختلف ارائه شده است که هرکدام از اين مادلهاا دارای نقااط قاوت و ضاعفهاايی
هستند .يکی از عواملی کاه در طراحای مادلهاای ممیازی داناش تأثیرگاذار اسات مبحا
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ويژگیهای سازمان و فرهنگسازمانی است .فرهنگساازمانی باهعناوان يکای از ماثثرترين
عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناتته شده است .باهطاوریکاه بسایاری از پژوهشاگران
معتقدند که يکی از علل مهم موفقیت کشور ژاپان در صانعت و ماديريت ،توجاه آن هاا باه
فرهنگ سازمانی است (زرنگار .)1325 ،بر همین مبنا است که مدل اجراشده در يک کشور

1. Debenham and Clark
2. Levantakis, Helms & Spruit
3. Stevens
4. Chowdhury
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و ي اک سااازمان باارای کشااور و سااازمان ديگاار نم ایتوانااد پاسااخگو باشااد .باارای اجاارای
موفقیتآمیز ممیزی دانش بايد از مدل مناسب با بافت موردنیاز بهره جست .بار ايان اساا
در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل چند مدل شناسايیشده در حوزه ممیزی دانش مانند مدل
پیشنهادی هیلتون ،)a0220( 1آلبرز ( ،)0223مادل ممیازی داناش باا تأکیاد بار فرآينادهای
اصلی پرزسولترو ،بارسلو-والنزوئال ،سانچز-اشمیتز ،پالما-مندز و ونتی ،)0227( 2وو و لای

3

( )0222و مدل  6مرحلهای گانازان و دورای دومینیک )0211( 4میپردازيم .ارزياابی مادل
های موجود با توجه به ويژگیها و اهدا

آن ها در شناساايی مادل مناساب ممیازی داناش

باارای مراکااز علم ای اي اران ي ااری م ایرساااند .هااد

پااژوهش حاضاار معرف ای ماادلهااای

شناسايیشده ممیزی دانش و ارائه مناسبترين مدل برای ممیزی دانش مراکز علمی کشاور
است .برای نیل به اين هد  ،در ادامه روششناسی پاژوهش و پیشاینههاای پاژوهش کاه باا
استفاده از مدلهای مختلف صورت گرفته است ،سس

مفهاوم ممیازی داناش و مادلهاای

موجود در اين حوزه ارائه میگردد و در انتها مدل متناسب باا مراکاز علمای اياران پیشانهاد
میشود.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش مطالعه کتابخانهای ،مطالعه تحلیلی و مدلسازی با توجه به گامهاای
مختلف مطالعه در زمستان  1340انجام شده است .برای گردآوری اطالعات به طور عمده از
مقاالت و منابع حاصل از جستجو در موتور جستجوی گوگال ،پايگااههاای اطالعااتی جای
استور ،پروکوئست ،امرالد ،ساين

دايرکت ،اسکوپو  ،گوگل اساکالر ،آی ای و غیاره و

فناوری اطالعات ايران استفاده شده است .کلیدواژههای استفاده شده در اين پژوهش شاامل
،knowledge audit model ،knowledge audit process ،knowledge audit
knowledge audit tools and techniques ،knowledge audit methodology

1. Hylton
2. Perez-Soltero, Barcelo-Valenzuela, Sanchez-Schmitz, Martin-Rubio, PalmaMendez, & Vanti
3. Wu, Li
4. Ganasan, Durai Dominic
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میباشند .بر اين اسا

ابتدا جهت شناسايی منابع اطالعاتی مارتب اقادام باه شناساايی مناابع

مختلف شد .در مرحله بعد با هد

ارزيابی و دستهبندی منابع مرتب با ممیزی دانش ،مناابع

بازيابی شده بررسی ،تحلیال و ارزياابی شادند .در گاام بعادی باه منظاور تحلیال و ارزياابی
مدلهای ممیزی دانش و شناسايی نقاط قوت و ضاعف آن هاا و نیاز پیشانهاد مادلی مناساب
ابتدا اقدام به ارزيابی مدلهای شناسايیشده ممیزی داناش شاد و در اداماه باا تحلیال آن هاا
اقدام به پیشنهاد مدل ممیزی دانش برای ممیزی دانش مراکز علمی کشور شاد .باا توجاه باه
هد

مطالعه حاضر پنج مدل هیلتون ( ،)a0220آلبرز ،)0223( 1مدل ممیزی دانش با تأکید

بر فرآيندهای اصلی پرزساولترو و ديگاران ( ،)0227وو و لای ( )0222و مادل  6مرحلاهای
گانازان و دورای دومینیک ( )0211بهعنوان جامعه مطالعه حاضر انتخااب و بررسای شادند.
در بررسی مدلها از ابزار تحلیل محتوا استفاده شده است.
بنابراين پرسشهای اساسی پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1چه مدلهايی برای ممیزی دانش شناسايی شده است؟ پاسخ به اين پرسش در گام
نخست پژوهش حاضر و با بررسی آثار منتشرشده به دست آمد.
 .0مدلهای موجود ممیزی دانش چه قابلیتها ،مزايا و محدوديتهايی دارند؟ پاسخ
به اين پرساش در گاام بعادی پاژوهش و باا بررسای آثاار مارتب باا هار ياک از
مدلهای ممیزی دانش ارائه شده است.
 .3مدل مناسب ممیزی دانش برای مراکز علمی کشور چیست؟ پاسخ به ايان پرساش
نیز با تحلیل مستندات مربوط به هر يک از مدلهای ممیزی دانش و کاربرد آن هاا
در مراکز علمی کشور حاصل شده است.
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پیشینههای پژوهش
ممیزی دانش شامل چهاار جازت تحلیال نیازهاای دانشای ،تحلیال موجاودی داناش ،تحلیال
جريانهای دانشای و ترسایم نقشاه داناش اسات .باا توجاه باه بررسایهاای انجاامگرفتاه در
پژوهشهای پیشین در ايران و تارج از کشور ،پژوهشهايی که در راستای هر چهاار جازت

1. Albers

مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

ممیزی دانش بودند شامل جورينجاک و کلیچک ،)0222( 1میکو ،)0224( 2چای فاای ،ام.
آل ،.دبلیااو .وای ،.دبلیااو .باای ،.تاای .ا  ،)0227( 3.دبلیااو .وای ،.چاای فااای ،لاای و چانااگ

4

( )0227و چی وای و لی )0211( 5هستند که در پژوهشهاای تاود از روش پیمايشای و از
ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده کردهاند.
پیشینههای فارسی اين پژوهش کلیتر از موضوع ممیزی دانش هستند .يافتههای حاصال
از ربیعی ،حسینی و معالی ( ،)1322افشار ( ،)1342اتاوان و جعفاری ( ،)1329والمحمادی
( ،)1322اتوان و ديگران ( )1324در داتل کشور ،اهمیت ممیزی دانش را در پیاادهساازی
موفقیتآمیز مديريت دانش بیان میکند.
بررسیهای انجام شده در پژوهشهای تارج از کشور نشان میدهد کاه ممیازی داناش
اهمیاات زيااادی در پیااادهسااازی موفقی اتآمی از مااديريت دانااش در سااازمان دارد؛ بنااابراين
پیادهسازی ممیزی دانش با استفاده از مدل مناسب باا ساازمانهاای داتلای از اولوياتهاای
اصلی اين امر محسوب میشود .در کل با توجه به پیشینههای بررسیشاده فارسای ساازمان-
های داتلی مديريت دانش را بدون توجه به ممیزی دانش سازمان انجام میدهند و در اکثار
موارد با شکست مواجه میشوند و هزينه و انارژی و زماان صار

شاده بارای پیاادهساازی

مديريت دانش با شکست آن به هدر میرود ،با استناد باه بررسایهاايی کاه در پیشاینههاای
تارجی انجام شده (جورينجاک و کلیچک ،0222 ،لیبوويتز و ديگاران ،0222 ،راينهاارت،
 ،0223کیم ،سو و هوانگ ،0223 ،برنز ،لنزاله ،رشید ،0229 ،چوی ،لی ،چای فاای،0229 ،
چاای فااای و ديگااران ،0225 ،چاای فااای و ديگااران ،0227 ،دبلیااو .وای؛ و ديگااران،0227 ،
ريسون ،0227 ،گرووا ،آنتونوا ،تودورووا ،0224 ،میکاو ،0224 ،لوناگ و ديگاران،0212 ،
مورد تائید قرار گرفته است .همچنین مشخص شده است که سازمانهايی کاه ممیازی را در

1. Jurinjak & Klicek
2. Micu
3. C.F. Cheung, M.L. Li, W.Y. Shek, W.B., T.S. Tsang
4. W.Y, Chi fai, Lee & Chong
5. Chi Wai, Lee
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بخش کوچکتری به صورت آزمايشی( 1جورينجاک و کلیچک )0222 ،انجام دادهاناد باا
موفقیت چشمگیرتری مواجه بودهاند .نتايج حاصال از بررسایهاا نشاان مایدهاد کاه های
سازمانی در ايران باه بررسای ممیازی داناش نسرداتتاه اسات و پیشاینههاای تاارجی نیاز در
سازمان الکترونیک (چی وای و لی ،)0211 ،سازمان تدمات اجتماعی (لوناگ و ديگاران،
 ،)0212کتابخانههای دانشگاهی (میکو )0224 ،باناک (سارات ،)0222 ،واحاد حمالونقال
(چی فای و ديگران ،)0227 ،بیمارستان (برنز ،لنزاله ،رشید ،)0229 ،کارتانه تولیاد تاودرو
(راينهارت ،)0223 ،شرکت فوالد (کیم ،سو و هوانگ )0223 ،شرکت نیرو (دبلیاو .وای؛ و
ديگران )0227 ،اجرا شدهاناد .باا توجاه باه پیشاینههاای يادشاده هار ساازمانی باا توجاه باه
ويژگیهای سازمان از مدل مناسب برای آن سازمان استفاده کرده است.

مدلهای ممیزی دانش
 .1مدل ممیزی دانش هیلتون
مدل ممیزی دانش هیلتون تأکید زياادی بار انادازهگیاری سارمايه داناش انساانی دارد و
شامل سه مرحله است که بعد از برنامهريزی برای مطالعه سابقه سازمان شروع میشود (مدل
ممیزی دانش هیلتون .)0220b ،در مرحله اول دادهها و اطالعات دانشای ساازمان باه منظاور
بررسی دانش ،جماعآوری ،تحلیال و انادازهگیاری مایشاود .در مرحلاه دوم باا اساتفاده از
مصاحبه ديد عمیقتری از وضعیت عینی مديريت دانش حاصل میشود و درنتیجه موجودی
دانش صريح و ضمنی برای تعیین دارايیهای دانشای باالقوه و موجاود ساازمان جماعآوری
میگردد .سس

در مرحله سوم نقشه دانش سازمان ،سااتتار و نحاوه جرياان داناش ترسایم
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1.Pilot

ازآنجايی که  42-22درصد دانش سازمانی ،دانش ضمنی است (هیلتون )a0220 ،لاذا از
مزيتهای اين مدل تأکید بر تحلیل سرمايه دانش انسانی سازمان همچنین توجه به اشتراک-
گذاری دانش ،فرهنگ سازمانی و نقش فناوری در مديريت دانش است .از محدوديتهاای

مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

تحلیل نیازهای دانشی سازمان اشاره کارد .ايان مادل در ساازمان ملای مساکن در آفريقاای
جنوبی پیادهسازی شده است.

 .2مدل ممیزی دانش آلبرز
مدل ممیزی دانش آلبرز شامل چهار مرحله اسات (آلبارز .)0223 ،در مرحلاه اول بارای
انجام ممیزی دانش برنامهريزی میشود .اين مرحله مشابه با مرحله اول مادل ممیازی داناش
وو و لی ( )0222و مرحله مطالعه سابقه ،مدل ممیازی داناش هیلتاون اسات .در مرحلاه دوم
عناصر راهبردی سازمان شناسايی میشود .اين مرحله مشابه با مرحله اول و دوم مدل ممیزی
دانش با تأکید بر فرآيندهای اصالی پرزساولترو و ديگاران ( )0227اسات .در مرحلاه ساوم
دانشی که در ساازمان وجاود دارد ،مکاانی کاه داناش قارار دارد و جرياان داناش ساازمان
شناسايی میشود .سس

در مرحله چهارم ،به تحلیل شکا

بین کاری که سازمان باا داناش

و اطالعات موجود انجام میدهد و کاری که بايد انجام دهد میپردازد (چوی.)0225 ،
از مزايای اين مدل میتوان به تأکیاد بار شناساايی عناصار راهباردی و داناشهاای مهام
سازمان و ارزيابی آمادگی فرهنگی برای پیادهسازی مديريت دانش در سازمان اشااره کارد.
از محدوديتهای مدل عدم ترسیم نقشه دانش سازمان و نداشاتن روششناسای پیاادهساازی
مدل است .اين مدل با بررسیهای صورت گرفته در هی سازمانی پیادهسازی نشده است.

 .3مدل ممیزی دانش با تأکید بر فرآیندهای اصلی آلنزو پرز سولترو
شکل  1ممیزی دانش با توجه به فرآيندهای اصلی سازمان را نشان میدهد .اين مدل عناصار
راهبردی ،فرايندهای اصلی سازمانی و فرآيناد ممیازی داناش باا توجاه باه ماهیات داناش و
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فرآيند مديريت دانش را بررسی میکند و هستیشناسی نتايج ممیزی دانش را ارائه میدهد.
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شکل  .1مدل ممیزی دانش با توجه به فرآیندهای اصلی سازمان (پرزسولترو و دیگران)7002 ،
همانگونه که در شکل  1نشان دادهشده ممیزی داناش باا تأکیاد بار فرآينادهای اصالی
شامل چهار بخاش اسات در بخاش اول مادل ،عناصار راهباردی ،مأموريات ،چشام اناداز و
اهدا

سازمانی و عناصر ساتتاری ،کارکناان ،فنااوریهاا و فرآينادها شناساايی مایشاود،

سس

در بخش دوم مدل ،فرآيندهای اصلی سازمان و در بخش سوم فرآيند ممیازی داناش

سااازمان شناسااايی ماایشااود و درنهاياات در بخااش چهااارم بااا اسااتفاده از نقشااه دانااش و
هستیشناسی ،دانش موجود در سازمان ترسیم میشود (پرز سولترو و ديگران.)0227 ،
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94
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وانگ و شیائو )0224( 1در پژوهشی از مدل ممیزی دانش پرز ساولترو اساتفاده کارده و
مدل جديدی با عنوان چهارچوب و روش شناسی ممیزی مديريت دانش بر اسا

فرآينادها

را طراحی کردهاند .همچنین از اين مادل در طراحای مادل شاش مرحلاهای ممیازی داناش
گانازان و دورای دومینیک نیز استفاده شده است.

1. Wang, Xiao

مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

از مزايای اين مدل میتوان باه شناساايی فرآينادهای اصالی ساازمانی ،تعیاین معیارهاای
اندازهگیری ،شناسايی دارايیهای با ارزش سازمان ،پیشنهاد تکرار مدل باه صاورت دورهای
برای بهبود مديريت دانش ،داشتن روششناسی مفصلی برای پیادهساازی مادل در ساازمان،
استفاده از اين مدل در طراحی بسیاری از مدلهای توب موجود در حوزه ممیازی داناش و
نظاير آن اشاره کرد .از معايب اين مدل میتوان به عدم ممیازی آماادگی فرهنگای ساازمان
برای پیادهساازی ماديريت داناش اشااره کارد .باا توجاه باه تأکیاد ايان مادل بار شناساايی
فرآيندهای اصلی سازمانی ،به نظر میرسد اين مدل برای ممیزی دانش سازمانهاای تحقیاق
و توسعه مناسب است .اين مدل در دفتر رواب بین الملل موسسه آموزش عالی در بوتساوانا

1

در جنوب آفريقا پیادهسازی شده است (مکامب.)0215 ،2

 .4مدل ممیزی دانش وو و لی
ممیزی دانش وو و لی ( )0222در شکل  0نشان داده شاده اسات .ايان مادل شابیه موشاک
است .پايه موشک تود سازمان است چراکه ممیازی داناش بادون حمايات ساازمان موفاق
نخواهد بود .تشکیل کارگروه و انتخاب فرآيندها و روششناسیهای مناسب ممیزی داناش
اجرای ممیزی دانش موفق را تضمین میکند .هد

ممیزی دانش ارتباط بین سرمايه داناش

انسانی ،سرمايه دانش ساتتاری ،سرمايه دانش بیرونی است .جهت موشک و هد

ساازمان

بهبود استفاده از دانش سازمانی است.
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شکل  .7مدل ممیزی دانش (وو ،لی)7002 ،
1. Botswana
2. Ushe Makambe
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با توجه به موارد يادشده ممیازی داناش وو و لای شاامل اجازات سارمايه داناش انساانی،
سرمايه دانش ساتتاری ،سرمايه دانش بیرونی ،کارگروه ممیزی دانش و فرآينادها و روش-
شناسیهای ممیزی دانش است .فرآيندها و روششناسیهاای ممیازی داناش موردبحا

در

اين مدل شامل شش مرحله است .1 :مرحلاه برناماهريازی  .0مرحلاه جماع آوری دادههاا .3
مرحله پردازش دادهها  .9مرحله تحلیل دادهها  .5مرحله گزارش دهی  .6مرحله جماع بنادی
و ارائه نتايج که اطالعات بهدست آمده از مراحل پیشین گردآوریشده و در اتتیار ساازمان
قرار میگیرد.
از مزايای اين مدل تأکید بر ممیزی سرمايه دانش بیرونی ،ممیزی سرمايه دانش انسانی و
ممیزی سرمايه دانش ساتتاری سازمان و ارتباط بین آنها و نظاير آن است .از معاياب مادل
نداشتن روششناسی پیادهسازی مدل ممیزی دانش در سازمان است.

 .5مدل ممیزی دانش گانازان ،دورای دومینیک
گانازان و دورای دومینیک ( )0211از دو روششناسی ممیزی دانش با عناوان روششناسای
ممیزی دانش با تأکید بر فرآيندهای اصلی پرز سولترو و ديگران ( )0227و رويکارد نظاام-
مند برای ممیزی دانش چی فای و ديگران ( )0227استفاده کارده و مادل جديادی را بارای
پیادهسازی ممیزی دانش در سازمان طراحی کردهاند.
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شکل  .3مدل ممیزی دانش گانازان ،دورای دومینیک ()7011

همانگونه که در شکل  3نشان داده شده ،اين مدل شامل شش مرحله ارزيابی اطالعاات
و فرهنگ راهبردی سازمانی ،کسب و اولويت بندی فرآيندهای اصلی ،اندازهگیری ساالمت
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دانش فعلی ،گزارش ممیزی دانش ،توصیه راهکارهايی برای راهبردهای ماديريت داناش و
ممیزی دانش متناوب است .به منظور ارزيابی اثربخشی و کاارايی ايان مادل ،کااربرد آن در
حوزه نفت و گاز آزمايشگاه تدمات زمینشناسی شل ،موردبررسی قرار گرفته است.
از مزايای اين مدل ممیزی آمادگی فرهنگی سازمان برای پیاادهساازی ماديريت داناش،
تکرار متناوب آن در سازمان ،اولويت بندی فرآيندهای اصلی و پیادهسازی آزمايشای آن در
حوزه نفت و گاز و از معايب آن میتوان به نداشتن روششناسی مفصلی بارای پیاادهساازی
اشاره کرد.

وضعیت مراکز علمی در ایران
مراکز علمی نقش آماوزش و پاژوهش هاای علمای و کااربردی را در حاوزههاای مختلاف
متناسب با اهدا

و محورهای موضوعی تود ايفا مایکنناد .در اکثار ماوارد مراکاز علمای

حلقه واس دانشگاهها با صنعت در حوزههای مرتب را تشکیل میدهند .اين مراکز علمی با
توجه به حوزه موضوعی تاود اقادام باه شناساايی نیازهاای دانشای و اطالعااتی و پژوهشای
حوزه مرتب کرده و با انجام آموزش و پژوهشهايی مسئله محور اقادام باه پاساخگويی باه
مسائل موجود و توسعه و پیشرفت صنايع مرتب

میکنند .مراکز علمی عالوه بار نقاشهاای

داتلی میتوانند نقشهای منطقهای و بین المللی نیز داشته باشند و نقش واس میاان فعالیات
های آموزشی و پژوهشای داتلای و تاارجی را ايفاا نمايناد .همچناین مراکاز علمای دارای
دانش جامعی در حوزههاای موضاوعی تاود هساتند و باه ناوعی نقاش راهباری آماوزش و
پژوهش را در کشور ايفا میکنند .از اين منظر مراکز علمی جايگاهی مهم در کساب داناش
سطح مديريت دانش مراکز علمی است.
مراکز علمی ايران ازنظر ساتتار ،دارای واحدهای مختلفی هستند .برای مثال پژوهشاگاه
علوم و فناوری اطالعات ايران ازنظار تشاکیالتی از ساه پژوهشاکده؛ پژوهشاکده ماديريت
دانش ،پژوهشکده مديريت فناوری اطالعات و پژوهشکده علم سنجی و تحلیل اطالعاات و
همچنین سه معاونت؛ معاونت پژوهشی ،معاونت اطالع رساانی (مرکاز اطالعاات و مادارک

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

و انتشار و کاربرد آن دارند .ازايانرو ممیازی داناش يکای از محورهاای اساسای در ارتقاات

علمی ايران )1345 ،و معاونت اداری و مالی تشکیل شده است .دفتار اشاتراک مناابع ،دفتار
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تحقیق و توسعه ،دفتر سیستمهای رايانهای و مديريت رواب عماومی چهاار بخاش ديگار از
پژوهشگاه هستند که زير نظر رئی

پژوهشگاه فعالیت میکنند .الزمه پیمودن مراحل توسعه

و رسیدن به مقام اول علم و فناوری که در برنامه چشمانداز بیستسااله کشاور مطارحشاده،
مديريت صحیح دانش و همچنین ايجاد ساتتار و تشکیالت نظاممناد و مبتنای بار اطالعاات
دقیاق و جااامع در زمینااههااای مختلااف علاام و فناااوری اساات (پژوهشااگاه علااوم و فناااوری
اطالعات ايران .)1345 ،بر اين اسا

مراکز علمی با توجه به ساتتار آن هاا يکای از مراکاز

توسعه علم و فناوری هستند که فرآيند نیازسنجی تاا تولیاد ،انتشاار ،کااربرد و تلاق داناش
جدياد در آنجااا وجااود دارد و از تمااام امکانااات و زيرساااتتهااای موجااود اعاام از افااراد،
فرآيندها و نظامها بهمنظور دستیابی به اين اهدا

استفاده مایکنناد .الزماه ماديريت داناش

صحیح انجام فرآيندهای ممیزی دانش ،شناسايی نیازهای دانشی و موجودی داناش موجاود
و موردنیاز و شناسايی جريان دانشی در سازمان است .آگاهی از داناشهاای موجاود باعا
مديريت دقیق آن تواهد شد و مراکز علمی را در دستیابی به اهدافشان ياری تواهد رساند.
با توجه به ويژگیهايی که چنین سازمانهايی دارناد الزم اسات تاا باا تحلیال در مادلهاای
ممیزی دانش موجود نسبت به شناسايی و بهرهگیاری از مادل ممیازی داناش مناساب آن هاا
اقدام نمود .در ادامه مدل مناسب برای ممیزی دانش مراکز علمای اياران باا تحلیلای کاه در
مدلهای ذکرشده انجامگرفته شرح داده شده است.

مدل پیشنهادی مناسب برای ممیزی دانش مراکز علمی ایران
مدل پیشنهادی حاضر با تشکیل کارگروه ممیزی دانش و با برنامهريزی برای اجرای ممیزی
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

دانش شروع میشود .در اين مرحله اهدا

و دامنه ممیزی تعیین مایگاردد و منطقاهای کاه

نیاز به ممیزی دارد مشخص میشود .تعیین دامناه ممیازی در پاساخ باه ايان پرساش مطارح
میشود که آيا کل سازمان ممیزی شود يا يک بخش يا کسبوکار تاا

 .ساس  ،عناصار

راهبردی و ساتتاری ساازمان شناساايی مایشاود .عناصار راهباردی ،اهادا  ،مأموريات و
چشم اندازها و عناصر ساتتاری ،فرآيندها ،فناوری و کارکنان هستند کاه بارای دساتیابی باه
موفقیت سازمان ضروری هستند .در مرحله بعد ،با استفاده از پرسشنامه ،مشااهده و مصااحبه
با افراد ،فرآيندهای اصلی سازمان شناسايی میشوند .اين مرحله به منظور آگاهی از ديادگاه
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افراد درباره عناصر راهبردی سازمان و میزان همراستا بودن افراد با اين عناصر دارای اهمیت
زيادی است .سس

دادههای اين مرحله گردآوری و پردازش میشود و پیشانهادهايی بارای

مديران ارشد فراهم میشود .در گام بعد ،باا کارکناان مصااحبه انجاام مایشاود و آماادگی
فرهنگی سازمان برای پیادهسازی مديريت دانش مورد ارزيابی قرار میگیرد و نگرش افاراد
درباره تولید ،تلق و اشتراک دانش ،منابع دانشی ضمنی و صريح سازمان و میزان استفاده از
آن ها ،میزان دانش تودشان و میزان استفاده از اين دانش در فرآيندهای کاری ،میزان دانش
همکاااران و می ازان اسااتفاده از دانااش آنهااا در حااوزه کاااری تااود ،می ازان وجااود منااابع
درتواستی آنها در مجموعه ،میزان تهیه مواد و تجهیزات با توجه باه نیااز کارکناان ،میازان
آگاهی از فناوریهای اطالعاتی و بايدها و نبايدهايی که در مسیر پیشرفت سازمان ضروری
است ،سثال میشود .همچنین از ايشان تواسته میشود که توضیح دهند برای اينکه سازمان
در جهت رسیدن به اهدا

تود حرکات کناد هرکادام از کارکناان چگوناه باياد باشاند و

سازمان بايد چه کاری انجام دهد کاه رضاايت کارکناان حاصال شاود و بارای دساتیابی باه
اهدا

سازمان تالش کنند .سس

گزارشها جمع آوریشده و نتاايج و پیشانهادها باه مادير

ارشد دانش ارائه میشود.
در ادامه فرآيندهای ممیزی دانش موردبررسی قرار میگیرد .فرآيندهای ممیازی داناش
شامل چهار جزت شناسايی نیازهای دانشی ،شناسايی جريانهای دانشای ،شناساايی موجاودی
دانشای سااازمان و ترسایم نقشااه دانااش آن اساات .شناسااايی نیازهااای دانشای سااازمان باارای
شناسايی اينکه افراد ،گروهها و فرآيندهای سازمانی چاه دانشای دارناد و چاه دانشای بارای
دستیابی به اهدا

نیاز دارند استفاده میشاود ،شناساايی جرياانهاای دانشای ساازمان بارای

انجام میگیرد و شناسايی موجودی دانشی سازمان به منظور مکانيابی و شناسايی دارايایهاا
و منابع دانشی کل سازمان استفاده میشود ،سس

در مرحله بعد به مشاهده پرداتته میشاود

و وجود زيرساتتهای الزم برای انتقاال داناش در ساازمان ،امکاناات ،زماان ،تجهیازات و
افرادی که برای رسیدن به اهدا

موردنیاز است موردبررسی قارار مایگیارد تاا در مرحلاه
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شناسايی اينکه افراد چگونه دانش را به دست میآورند و چگوناه باه اشاتراک مایگذارناد

نهايی در صورت کمبود آنها به فراهم آوری آنها اقدام شود.
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درنهايت بر اسا

گزارشهای به دست آماده از پرسشانامه و مصااحبه و مشااهده ،نقشاه

دانش سازمان ترسیم میشود .در اين نقشه میزان منابع صريح و ضمنی موجود در مجموعاه،
میازان منااابع صااريح و ضاامنی موردنیاااز ،مراکااز اطالعاااتی کلیادی سااازمان باارای کسااب
اطالعات ،منابع کلیدی موردنیاز ،افراد کلیدی موجود در سازمان و بیرون سازمان ،کارکنان
و حوزههای کاری آن ها و میزان ارتباط ايشان با همکارانشان و نحوه جرياان داناش و سااير
اطالعات مفید و موردنیاز برای پیادهسازی مثثر مديريت دانش ترسیم میشود .در گام بعد،
گزارشی از ممیزی دانش سازمان ارائه میشود در اين مرحلاه تحلیال شاکا

داناش انجاام

میشود و با توجه به عناصار راهباردی و عناصار سااتتاری ساازمان ،نقااط قاوت و ضاعف
سازمان جمعآوری میشود و توصیههايی برای بهبود نقااط ضاعف ساازمان و فعالیاتهاای
موردنیاز برای جريان يافتن داناش و اطالعاات در ساازمان ارائاه مایگاردد؛ و بارای بهباود
مديريت دانش نتايج و پیشنهادهايی ارائاه مایگاردد .باا توجاه باه نقاش محاوری افاراد در
مديريت دانش ،تأکید اين مدل نیز بیشتر بر افراد و کارکنان سازمان است (شکل .)9
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شکل  .4مدل پیشنهادی ممیزی دانش مراکز علمی ایران

نتیجهگیری
يکی از عواملی که سبب موفقیت در پیادهسازی مديريت دانش در سازمان میشود ،ممیازی
دانش است .ممیزی دانش فعالیت ماديريت دانشای اسات کاه وضاعیت و ساازوکار داناش
سازمان و وضعیت سالمت دارايیهای دانشای را در ساازمان بررسای و ارزياابی مایکناد و
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سازمان ارائه میدهد .در مقاله حاضر به معرفی  5مدل مطارح ممیازی داناش ،مادل ممیازی
دانش هیلتون ( ،)a0220مدل ممیزی دانش آلبرز ( ،)0223مدل ممیزی داناش باا تأکیاد بار
فرآيندهای اصلی پرزسولترو و ديگران ( ،)0227مدل ممیزی دانش وو و لی ( )0222و مدل
شش مرحلهای ممیزی دانش گانازان و دورای دومینیک ( )0211اقدام شد.
در عمل با توجه به وضعیت مراکز علمی ايران و با تلفیق نقاط قاوت مادلهاای موجاود
مدلی شش مرحلهای ممیزی دانش ارائه شد .در مدل ارائاه شاده پا

از تشاکیل کاارگروه

ممیزی دانش ،اهدا  ،مأموريت ،چشماناداز ،فرآينادها ،فنااوری و کارکناان موردبررسای
قرار میگیرد .سس

به بررسی وضعیت مديريت دانش در مراکز علمی پرداتتاه مایشاود و

نیازهای دانشی ،جريانهای دانشی ،موجودی دانشی به دست میآيد و نقشاه داناش ترسایم
میگردد .درنهايت نقااط قاوت ،ضاعف ،فرصاتهاا و تهديادهای مراکاز علمای شناساايی
میشود و برای رفع آنها پیشنهادهايی به کارگروه ممیزی دانش ارائه میشود.
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