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چکیده
عوامل زمینهای ،نقش کلیدی در استتتتقرار موفقیت زمید مديريت دانش در ستتتازمان دا دارد اي تحقیق با
مفروض دانستتت اينکه مهمتري عوامل زمینه ای استتتقرار مديريت دانش در در ستتازمان نظام فناوری
اطالعات ،فراينددای دانش و فردنگ ستتازمانی استتت و بهره گیری از اي مبانی منجر به استتتفاده در ه
کامل تر از دانش موجود در ستتازمان میشتتود ،در پی تبیی و ستتنجش وضتتعیت در يک از اي عوامل
برای استتتقرار مديريت دانش استتت اي پژودش با ددف شتتناستتايی عوامل زمینهای مديريت دانش در
ستازمان مديريت بحران شتهرداری تهران انجام شتد و پرسانامهای در میان کارکنان سازمان مديريت بحران
شتتهرداری تهران در  00منطقه شتتهرداری در مورد وضتتعیت و میدان ادمیت درکدام از اي عوامل در زمینه
استقرار مديريت دانش درجه بندی شده و با استفاده از نرم افدار  SPSSو با توجه به ززمون فريدم به رتبه
بندی اي عوامل پرداخته شتتد بر استتاد دادهدای منتج شتتده بر استتاد ديدگاه کارکنان ستتازمان مديريت
بحران شتهرداری تهران مهمتري عامل برای استقرار مديريت دانش بودن فردنگ سازمانی درست و اامی،
برای استتقرار زن است ،را که در وورتی ما تمامی زير ساخت دای مرتب با استقرار مديريت دانش را در
يک ستتازمان فرادک کنیک ولی فردنگ ستتازمانی که شتتامل عناوتتر ماتتارکت در ت تتمیک گیری ،امايت
مديريت و اس تعلق ستتازمانی میباشتتد ،در ستتازمان نباشتتد ،مديريت دانش مستتتقر ن.وادد شتتد به دمی
ترتیب و در ادامه اولويت بندی عوامل ،نظام فناوری اطالعات در جايگاه دوم و فراينده دای مديريت دانش
در جتايگتاه ستتتوم اولويتت گذاری شتتتده استتتت بنابراي نبل از راه اندازی و به کار گماری نظام فناوری
اطالعات ،بايد فردنگ سازمانی در اي زمینه که مديران و کارکنان به رااتی دانش ضمنی خود را در اختیار
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ستايري نرار ددند به وجود بیايد ون در ند که ما بتوانیک ساختاردای فناوری را به وورت ویحیح فرادک
کنیک و فراينددای مديريت دانش را به وتتورت اوتتولی اجرا کنیک ولی فردنگ ستتازمانی تقويت کننده اي
وضعیت نباشد به وورت نطع به يقی نظام مديريت دانش سازمان ناکارزمد خوادد بود

واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،فرآیندهای دانش

مقدمه
افظ و توستتعه مديت رنابتی يکی از بدرگتري دغدغهدای ستتازماندا میباشتتد با توجه به
اينکه امروزه تأکید زيادی بر دانش به عنوان يکی از عاملدای موفقیت ستتازمانی و رنابت
پذيری میشتتود ،در نتیجه ستتازماندا کوشتتش میکنند دانش را بطور مؤثرتر و کاراتر
مديريت کنند تا عملکردشتان را ارتقاء ددند ،بويژه ونتی که افراد سازمان استعفاء داده و يا
به در علتی سازمان را ترک میکنند و موفقیت سازمانی کادش میيابد
ستازماندای فعلی ،به منظور بقاء اتی برای يک دده ،بايد پیوسته تغییر کنند ،اما تغییر
به تنهايی کافی نیست تغییر بايد مبتنی بر جمع زوری دادهدای مناسبی از محی خارجی و
داخلی و تبديل زندا به دانش باشتتد لوپد بحث میکند که دانش و نابلیتدای ستتازمانی
اشتتکالی از دارايیدای رادبردی دستتتند که ادداف بلند مدت ستتازمان را از نظر رنابتی و
انتضتتائات محیطی ارتقاء داده و در محی دای پويا کاربرد رادبردی دارند تبديل دانش
ذدنی(ضتمنی) به دانش ثبت شتده رسمی(وريح) ،يکی از ادداف کلیدی مديريت دانش
استت که باعث کادش خطر از دست رفت دانش با ارزش سازمان بواسطه افت کارکنان
و کادش خطر از دستت دادن اافظه سازمان به دنگام تعديل نیروی انسانی می شود (لوپد
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)663-660 ،0229 ،
با تغییر دانش به يک منبع رادبردی برای رنابت و بقای سازماندا و جوامع ،نیاز به توسعه
و اشراف بر روشدای تولید ،اشتراک و بکارگیری زن ایاتی میشود تقاضا برای دانش به
تقتاضتتتا برای افدايش ذخیره دانش و توزيع زن میانجامد در تکمیل مطالبی که بیان شتتتد،
میتوان به تعريف داونپورت و پورستتتاک ( )1551اشتتتاره کردد مديريت دانش رويکردی
ستتتاخت يافته استتتت که رويهدايی را برای شتتتناستتتايی ،ارزيابی و ستتتازمان ددی ،ذخیره و
بکارگیری دانش به منظور تأمی نیازدا و ادداف ستازمان برنرار میسازد اطالعات از طريق
فرزيند انستتانی و اجتماعی فهک ماتتترک ،در در دو ستتطح فردی و ستتازمانی به دانش تبديل
میشتتتودد بته دمی علتت متديريتت دانش از متديريت اطالعات متفاوت استتتت مديريت
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اطالعتات ،ابتتدا راه ال مبتنی بر فناوری را در نظر میگیرد و فردنگ رفتار کارکنان را در
مرتبه دوم ادمیت نرار می ددد ( داونپورت و دمکاران)97-03 ،1551 ،

به گفته پیتر دراکر "راز موفقیت ستتتازماندا در نرن  01دمان مديريت دانش استتتت"
بنابراي مديريت ستتتازماندا بايد با تکیه بر دانايی برتر امکان ات.اذ ت تتتمیمات معقولتر در
موضتتوعات مهک و بهبود عملکرددای مبتنی بر دانش را پیدا کنند از اي رو مديريت دانايی
مقولهای مهمتر از خود دانايی محستو میشتود که در سازماندا به دنبال زن است تا نحوه
گونگی تبديل اطالعات و دانستتهدای فردی و سازمانی را به دانش و مهارتدای فردی و
گرودی تبیی و روش نمايد (گالسر)011 ،0223 ،
بنابراي میتوان گفت مهمتري مستتئله مديريت دانش ،گونگی انتاتتار و توزيع دانش
کسب شده در يادگیری سازمانی (تیکدای کاری) ،به مقیاسی فراتر از اي تیکدا و در سراسر
ستازمان استت مديريت دانش بايد اي توانايی را داشتته باشد که بتواند تبیی کند که دانش
موجود در ستتازمان ،گونه با وجود تفاوتدای فردنگی ،رنابتدای شتت .تتی و کارکنانی
کته زموختتهدتای خود را در میتان نمیگذارند يا کارکنانی که جويای دانش نیستتتتند ،بايد
توزيع و منتار شود
در اي پژودش ستعی شتده استت که ابتدا به معرفی سازمان پیاگیری و مديريت بحران
شتهرداری تهران پرداخته شتود ،سپس ار و کلی پژودش و روش ،ابدار و تکنیکدای
مورد استتتتفتاده تحقیق ذکر گردد و در ادامه ضتتتم ارائه ند تعريف از مديريت دانش به
تبیی مهمتري مبانی و زير ستتاختدای الزم برای مديريت دانش پرداخته گردد تا بررستتی
شود ه زير ساختدا و ساز و کاری برای اسقرار مديريت دانش الزم است در ب.ش ديگر
مقاله ،عوامل اوتتلی موفقیت در استتتقرار مديريت دانش از ديدگاه اندياتتمندان و وتتااب

و در نستتمت پايانی مقاله و نتیجهگیری به تجديه و تحلیل عوامل اوتتلی استتت.راج شتتده و
میدان ادمیتت در کتدام از زندتا در زمینته استتتتقرار بهینته مديريت دانش میپردازيک که با
استفاده از ديدگاهدا و نظرات پرسنل سازمان مديريت بحران وورت گرفته است
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نظران اوزه مديريت دانش را مورد کنکاش نرار داده و عوامل اوتتلی موفقیت در استتتقرار
مديريت دانش و شتاخ دای مرتب با در کدام از زنها را است.راج و دسته بندی نمودهايک،
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پیشینه پژوهش
در ارتباط با عوامل زمینهای مديريت دانش مقاالت و مطالعات زيادی تدوي شتده است که
به شتناسايی و دسته بندی اي عوامل و تبیی و بررسی زنها در سازمان دای م.تلف پرداخته
انتد اما مطالبی که در اي بی مرتب با مبااث اي مقاله استتتت را میتوان به وتتتورت زير
عنوان نمود:
فرج اله ردنورد و اوتتغر محمدی مقالهای با عنوان «شتتناستتايی عوامل کلیدی موفقیت
نظام مديريت دانش در داناتتتکدهدا و مراکد زموزش عالی تهران» در مجله علمی تتتتتتت
پژوداتتی مديريت فناوری اطالعات در ستتال  1311به رشتتته تحرير در زوردهاند در اي
مقاله عوامل کلیدی موفقیت نظام مديريت دانش در داناتتکدهدا و مراکد زموزش عالی
تهران بررستی و شتناستايی شتتدهاند نتايج تحقیق ناتان میددد که عوامل کلیدی موفقیت
نظام مديريت دانش در داناتتکدهدا و مؤستتستتات زموزش عالی تهران عبارتند از :توستتعه
منابع انستانی ،جهتگیری رادبردی دانايی محور ،زير ساخت نظامدای اطالعاتی ،فردنگ
ماارکتی ،الگوگیری ،ارزيابی و انتقال دانش ،و درگیری افراد.

در تحقیقی ديگر فربد خدايی و محمد عباستتیان پژوداتتی با عنوان «شتتناستتايی عوامل
کلیدی موفقیت در پیادهستازی سیستک مديريت دانش در داناگاهدا» در ف لنامه علمی تتتتت
پژوداتتی مديريت نظامی را در ستتال  1315به رشتتته تحرير در زوردهاند که در اي پژودش
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده ستازی مديريت دانش در داناتگاهدا شتناستايی شتده سپس
برای در يک از اي عوامل ،شتتاخ دايی را تعريف کردهاند و در ادامه با استتتفاده از روش
تحلیل عامل اکتاتافی ابعاد و شتاخ دای بدست زمده در داناگاهدای شهر تهران را مورد
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ززمون و تجديه و تحلیل نرار داده و ابعاد اولی و عوامل زن را است.راج کردهاند در نهايت
از طريق ززمون فريدم عوامل کلیدی موفقیت شتتناستتايی شتتده در داناتتگاهدا را اولويت
بندی کردهاند
تحقیق ديگر در اي زمینه را عادل وتتلواتی و فرشتتته اقنظر با عنوان « بررستتی تحلیلی
عوامل زمینهای مؤثر بر استتقرار ستیستتک مديريت دانش در وااددای ستادی شرکت ملی
نفت ايران» انجام دادهاند که در مجله فراسوی مديريت در سال  1311به اپ رسیده است
اي پژودش با ددف بررستی عوامل زمینهای مديريت دانش شتامل ستاختار سازمانی،
فردنگ سازمانی و فناوری اطالعات در وااددای ستادی شرکت ملی نفت ايران به رشته
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تحرير در زمده استتت که در اي زمینه  96شتتاخ با مراجعه به زرای خبرگان به عنوان
شتتتاخ دای عوامل زمینهای مديريت دانش ،تدوي گرديده استتتت نمونه زماری اي
پژودش شتتامل  002نفر از کارکنان وااددای ستتتادی بودهاندکه به وتتورت ت تتادفی
انت.ا شتدهاند نتايج به دستت زمده ااکی از زن استت که ستاختار سازمانی و فردنگ
ستتازمانی نستتبت به فناوری اطالعات در وااددای ستتتادی شتترکت ملی نفت ايران از
زمادگی کمتری برای بکارگیری مديريت دانش برخوردار میباشند.
پژودش ديگری توس علیرضا باباغیبی و ابیباهلل ساالرزدی با عنوان «بررسی وضعیت
موجود عوامل زمینهای استتقرار مديريت دانش (بررستی فرمانددی مرزبانی استان سیستان و
بلو ستان)» در مجله توسعه سازمانی پلیس در سال  1351به اپ رسیده است
اي تحقیق با مفروض دانستتت اينکه مهمتري مبانی استتتقرار مديريت دانش ،در در
سازمان ،نظام فناوری اطالعات ،فراينددای دانش و فردنگ سازمانی است و بهرهگیری از
اي مبانی به استتتفاده در ه کاملتر از دانش موجود در ستتازمان میانجامد ،در پی تبیی و
ستنجش وضعیت در يک از اي عوامل برای استقرار مديريت دانش بوده است نتايج اي
تحقیق ،که با نمونه زماری  903نفر شتتامل کارکنان ستتتاد مرزبانی استتتان ستتیستتتان و
بلو ستتتان وتتورت گرفته استتت ،ناتتان میددد که وضتتعیت نظام فناوری اطالعات و
فراينددای دانش در اي فرمانددی مناسب ولی وضعیت فردنگ سازمانی نامناسب است.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران
بر استتاد بند  1م تتوبه طرج جامع مديريت بحران شتتهر تهران ،شتتهرداری تهران ملدم به
تاتکیل ستتاد مديريت بحران شهر تهران با ددف دمادنگی امور مربوط به مراال مديريت

دمچنی براستاد م وبه کمیته ملی کادش اثرات باليای طبیعی ،شهردار تهران از سوی
وزير کاتور به عنوان رئیس ستتاد مديريت بحران شهر تهران من و شد از سوی ديگر با
توجه به اي که مرکد مطالعات زلدله و محی زيستتتت شتتتهرداری تهران با دمکاری ز انس
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بحران (پیاتتتگیری ،زمتادگی ،مقتابله و بازستتتازی) شتتتد و تمامی دستتتتگاهدای اجرايی و
ستازماندای مستتقر در شتهر تهران موظف شتدند با اي ستاد دمکاری نمايند به اي ترتیب
ساختار دبیرخانه طرج ،به ستاد و مرکد مديريت بحران شهر تهران گسترش يافت

دمکاریدای بی المللی اپ (جايکا) طرجريد پهنهبندی لرزهای شتتتهر تهران را در دستتتت
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انجتام داشتتتت ،بته تتدريج زمینته دمکاری ،تعامل و ادغام دو مجموعه دبیرخانه طرج جامع
مديريت بحران شهر تهران و مرکد مطالعات زلدله و محی زيست شهر تهران ،فرادک شد
ارکتت بعدی ،ايجاد مرکد مديريت بحران شتتتهر تهران به عنوان ستتتاختاری جديد در
تاکیالت شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران بود
نمودار ستازمانی مرکد مديريت بحران شهر تهران اواخر سال  1312در شهرداری تهران
به ت تتويب رستتید در پنجک خرداد ماه ستتال  1312برای اولی بار وزير کاتتور ونت طی
اکمی ،شتتهردار ونت تهران را به ستتمت رئیس ستتتاد مديريت بحران شتتهر تهران من تتو
کرد مراال نانونی شتتتکلگیری ،تجهید و جذ نیروی مت .تت

در مرکد پیاتتتگیری و

مديريت بحران شتهر تهران ادامه يافت و در ستال  1310ستاختار مرکد پیاگیری و مديريت
بحران در شتتهرداری تهران تيبیت شتتد ،اما دمچنان گامدای ديگری برای نوام اي ستتاختار
مورد نیاز بود
در خرداد ماه ستال  1313شتورای استالمی شتهر تهران اوالج اي ساختار را در دستور
کار خود نرار داد و در نهايت ،مرکد پیاتگیری و مديريت بحران شتهر تهران با اساسنامهای
ماتتمل بر  00ماده و  11تب تره (م تو يک تد و شت ت و يکمی جلسه از دومی دوره
شورای اسالمی شهر تهران مورخ  )1310/0/01به «سازمان پیاگیری و مديريت بحران شهر
تهران» ارتقاء يافت
مهمترین اهداف سازمان بدین صورت میباشد:

 -1افدايش ستتتطح ايمنی و کادش خطر پذيری شتتتهر تهران ،با انجام دمادنگی دا،
بررستتیدا ،مطالعات ،پژودشدا ،زموزشدا و اندامات اجرايی ذيرب نبل از ونوع به منظور
پیاگیری و زمادگی مقابله با بحران
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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 -0انجام اندامات و دمادنگیدای الزم جهت افدايش کارايی نظام مديريت بحران شهر
تهران و دستتتگاهدای اجرايی ذيرب  ،دنگام ونوع بحران به منظور امداد رستتانی و کادش
خسارات و تلفات جانی و مالی
 -3انجام اندامات و دمادنگیدای الزم جهت افدايش کارايی نظام مديريت بحران شهر
تهران و دستتتگاهدای اجرايی ذيرب  ،بعد از ونوع بحران به منظور جلوگیری از خستتارات و
تلفات جانی و مالی
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 -0نظتارت و متديريتت بر بتازستتتازی بعد از بحران در ار و مقررات کاتتتوری و
کمکدای دولتی و مردمی

اهداف و پرسشهای پژوهش
پايه نظری در اي پژودش ،عوامل مؤثر در پیادهستتازی موفق نظام مديريت دانش استتت ما
در اي پژودش در جستجوی تحقق ادداف زير میباشک:
)1

شتتناستتايی و تجديه و تحلیل ابعاد فردنگی برای استتتقرار مديريت دانش در س تازمان
مورد نظر

)0

شتتناستتايی و تجديه و تحلیل نظام فناوری اطالعات برای استتتقرار مديريت دانش در
سازمان مورد نظر

)3

شناسايی و تجديه و تحلیل فرزينددای دانش برای استقرار مديريت دانش در سازمان
مورد نظر

همچنين اهداف ثانویه این تحقيق را میتوان به شرح زیر عنوان کرد:

)1

تولید و بس دانش برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر

)0

رتبه بندی ادمیت عوامل زمینه ای برای استتتتقرار مديريت دانش در ستتتازمان مورد
نظر

مهمترین پرسش هایی که در این تحقيق ما به دنبال پاسخ گویی به آنها می باشيم
عبارت اند از:

)0

وضتعیت نظام فرزيند دای دانش برای استتقرار مديريت دا نش در سازمان مورد نظر
گونه است؟

)3

وضتعیت فردنگ سازمانی برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر گونه
است؟

مدیریت دانش
در اال ااضتر مديريت دانش يک مفهوم جديد محستو میشود و به سازماندا کمک
میکند تا اطالعات و ت .ت دای مهمی را که ب.اتی از اافظه سازمان میباشد و بدون
ستاختار مات.
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وضتتعیت نظام فناوری اطالعات برای استتتقرار مديريت دانش در ستتازمان مورد نظر
گونه است؟

در ستازمان وجود دارد شتناستايی ،انت.ا  ،سازمانددی ،توزيع و منتقل
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نمايد برای درک بهتر مفهوم مديريت دانش ابتدا به تعريف وا هدای داده ،اطالعات و
دانش میپردازيک
بر استتاد تعريف بارنی ( )1555دادهدا دمان اعداد خام اشتتکال بدون زمینه و تفستتیر،
نموداردا و ستتمبلدايی از وانعیتدای عینی دستتتند که به تنهايی معنیدار نمیباشتتند
.اطالعات از معنا دادن به دادهدا ايجاد میشتتوند دانش دمان اطالعاتی استتت که بطور
مرتب معنیدار بوده و نابل اجرا میباشد( .امیرخانی و ديگران)121 ،1315 ،
دانش ،دارايی با ارزشتتی استتت که ميل ستتاير دارايیدا به مديريت ،رشتتد و بهره برداری
نیاز دارد (رادينگ ،1313 ،ص)1
با تغییر دانش به عنوان يک منبع رادبردی برای رنابت و بقای سازماندا و جوامع ،نیاز به
توستعه و اشتراف بر روشدای تولید ،اشتتراک و بکارگیری زن ایاتی میشود تقاضا برای
دانش به تقاضتتا برای افدايش ذخیره دانش و توزيع زن منجر میشتتود (خدايی و عباستتیان،
)002-155 ،1315
اطالعات از طريق فرزيند انستانی و اجتماعی فهک ماتترک ،در در دو ستتطح سازمانی و
فردی تبديل به دانش میشتتتودد به دمی علت مديريت دانش از مديريت اطالعات متفاوت
استتت مديريت اطالعات ابتدا راه ال مبتنی بر فناوری را در نظر میگیرد و فردنگ و رفتار
کارکنان را در مرتبه دوم ادمیت نرار میددد
نکته اساسی در اي باره زن است که تولید و انتاار دانش ااول تعامل انساندا در ای
کار استتت و مديريت دانش بايد ماتت .کند که دانش موجود در بنگاه ،گونه با وجود
تفتاوتدتای فردنگی ،رنتابتدای شتتت .تتتی و کارکنانی که زموختهدای خود را در میان
نمیگذارند يا کارکنانی که جويای دانش نیستند ،بايد توزيع و منتار شود
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

مباني زیر ساختهای مورد نیاز مدیریت دانش

1

بتا توجته به مطالعات وتتتورت گرفته در زمینه عوامل زمینهای الزم برای استتتتقرار مديريت
دانش میتوان به زير ساخت الزم برای اي عمل اشاره کرد
در وانع زير ساخت دانش ،ساز و کاری است که سازمان از طريق زن دانش را مديريت
کرده و افراد در ب.شدتای م.تلف ،دانش خود را از طريق اي زير ستتتاخت به اشتتتتراک
میگذارند بطوری که اعضتتتا بتوانند از زن دانش بطور کامالً اثر ب.ش استتتتفاده کنند اي
1. Functions of knowledge management infrastructure
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زيرستاخت باعث میشتود فرزينددای ضتروری دانش با اداکير کارايی وورت گرفته ،از
فنتاوریدا اعک از ستتت.تافدار و نرمافدار کارزمدتر استتتتفاده شتتتده و تولید ،اشتتتتراک و
بکارگیری دانش انجام پذيرد ددف اوتتلی اي زيرستتاخت ،یدی جد جريان دادن دانش
در رگدای فرزينددای کاری سازمان نیست (طبرسا و اورمددی)65-35 ،1317 ،
پردازش دانش•
انتقال دانش •
اشتراک دانش•

فرآیند
هاي
دانش

مدیریت فناوري اطالعات •

فرآیند هاي کسب •
اطالعات
نظامهاي اطالعاتی•
حس تعلق سازمانی•
حمایت مدیریت•
مشارکت در تصميم گيري •
ها

فناوري
اطالعات

مبانی
زیر ساخت
مدیریت دانش

فرهنگ
سازمانی

شکل  .مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(سیوان)062 ،0222 ،

با توجه به شکل فوق میتوان اذعان کرد که يک زير ساخت نوی دانش بر اساد مبانی
محکمی که منجر به استتتتفاده کامل از دانش میانجامد ،ايجاد میشتتتود تولید و اشتتتتراک
دانش ااوتتل تعامالت انستتاندا در ای کار استتت در اي بی  ،مديريت دانش بر افراد و
تعتامالت زندتا تمرکد دارد لتذا در متديريتت دانش ابتتدا بتايد افراد را به اطالعات مرتب

مورد درخواستتت و دريافت کمک و انتاتتار تجارباتتان راات باشتتند اي کار به زنان اي
ااستتتاد را میددد که خود را دمواره در تحقق ادداف رادبردی ستتتازمان ستتتهیک ببینند
متديريت دانش را نبايد با مديريت دادهدا اشتتتتباه کرد مديريت دادهدا بر فرزيند و فناوری
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نمود ،اي ارتباط شامل فرزينددا و تاويق الزم بدي منظور که نه ورفاً برای ايجاد اعتماد و
استتتفاده از اطالعات موجود ،بلکه به دنبال زن ،برای ستتهیک شتتدن در منبع جهانی اطالعات
میباشتتتند ستتتپس افراد بايد با دک مرتب شتتتوند زندا بايد نادر به يافت يکديگر بوده و در

متمرکد استتتت دراالیکه ارکان مديريت دانش ،افراد و توانايی جمعی زنان برای تاتتتريک
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مساعی سريع و اثر ب.ش میباشد بدون مديريت دادهدا ،مديريت دانش موفق ن.وادد بود
پیوند دادن فاوتله اي دو نیازمند تعهد به يک فردنگ اشتتراک دانش استت ستتازمان برای
رستیدن به اي منظور ارهای جد سترمايه گذاری و تعهد به ايجاد فردنگ مطلو سازمانی
نتدارد بدون زنکه افراد نستتتبت به دانش تعهد داشتتتته باشتتتند و فعالیتدای فعلی دانش را
بپذيرند ،زير ستاخت دانش موفق ن.وادد بود دمچنی بدون داشت يک زيرساخت فناوری
که به اندازه کافی برای پاتتتتیبانی فعالیتدای دانش نوی باشتتتد ،زير ستتتاخت دانش عمل
نمی کنتد و تتا زمتانی کته فرزينتددتای مبتنی بر دانش نبتاشتتتنتد نید ،متديريت دانش دارای
زيرستاخت مناستبی برای عمل ن.وادد بود (طبرسا و اورمددی )65-35 ،1317 ،در ادامه به
توضیح اي زيرساختدا و شاخ

دای زندا میپردازيک

 )1فرهنگ سازماني
زغاز ایات فردنگ ستتتازمانی به پیدايش ستتتازمان باز میگردد تاکنون تعاريف زيادی از
فردنگ ستازمانی عنوان گرديده استت رابیند 1در کتا مديريت خود ،فردنگ سازمانی را
اينگونه تعريف کرده استتت :فردنگ ستتازمانی شتتیوه انجام گرفت امور را در ستتازمان برای
کارکنان ماتت.

میکند ،ادراکی يکستتان از ستتازمان استتت که در دمه اعضتتای ستتازمان

ماتادده میشتود و بیانگر مات .تات ماتترک و ثابتی استت که سازمان را از سازماندای
ديگر متمتايد میکند ،به عبارت ديگر فردنگ ستتتازمانی ،دويت اجتماعی در ستتتازمان را
مات.

میکند (رابیند،1556 ،ص  )97مطالعات رابیند ناتان میددد که فردنگ سازمانی

بر تمتام جنبتته دتتای ستتتازمتتان تتتأثیر میگتذارد کتته اي تتتأثیر در جنبتتهدتتای رفتتار فردی و
عملکرددای ستتتازمانی ،انگیدش و رضتتتايت شتتتغلی ،خالنیت و نوزوری به وضتتتوج نابل
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شناسايی است زنچه که امروزه سازماندا را نگران کرده است تغییرات سريع در محی کار
استتتت و اي امر به نوبه خود باعث میشتتتود که رنابت بی ستتتازماندا افدايش يابد و بنا به
اعتقاد وتتتاابنظران تنها یدی که میتواند به ستتتازماندا کمک کند ،استتتتفاده از دانايی
موجود سازمان و ددايت اي دانايی در جهت پیابرد امور است

1. Robbins
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 )2فرآیندهای دانش
دانش فرزيندی خطی و ايستتا نیستت ،برعکس ،فرزيندی پويا و رخهايست و به کارکنانی
نیاز دارد که دائماً با اطالعات ستتر و کار داشتتته باشتتند ،دانش جديد کستتب کرده و زن را
برای اوالج ت میمات به کار گیرند (گانددی )06 ،0220 ،منظور از فرزينددا در مديريت
دانش ،جمعزوری و ستازمانددی دانش سازمانی و بهرهبرداری و افاظت از اي سرمايهدای
داناتتی ،میباشتتد فرزينددای مديريت دانش در ستتازمان بايد دارای اي توانايی باشتتند که
بطور اثر ب.ش و کارزمد ،دانش مورد نیاز جهت تحقق فرزينددای کسب و کار سازمانی را
پردازش کنند دستتت اندرکاران دانش انواع م.تلفی از فرزيند دانش پايه را مطرج میکنند
که شامل در اختیار گرفت  ،ذخیره سازی ،پردازش ،انتقال و اشتراک دانش است

 )3نظام فناوری اطالعات
جديدتري تعريف فناوری اطالعات که تعداد کيیری از علما و داناتتمندان نظیر اندولستت

1
5

(،)1555کمپبل ،)1555( 2ادواردز ،)1555( 3گرام ( ،)1555شتتتوبر ،)1555( 4ويلدستتتترم
( )1555و بر زن اتفاق نظر دارند اي نی بیان شتده است" :فناوریدای اطالعات شامل
محدوده وستیعی از اختراعات و رسانهدای ارتباطی است که نظامدای اطالعاتی و افراد را به
دمديگر مرتب میکنند ،شتتتامل پستتتت وتتتدا ،6پستتتت الکترونیکی ،7کنفرانس وتتتوتی،8
کنفرانس ويدئويی ،9اينترنت ،نرمافداردا ،ستتت.تافداردا و مانند زن نظامدای اطالعات و
فنتاوریدتای اطالعتات اغلتب در دک تنیتده دستتتتند و معموالً زندا را با دمديگر به استتتک
فنتاوریدتای اطالعتاتی بته کتار میبرند ( تی ستتتنگ )137 ،0220 ،تکنولو ی اطالعات
میتوانتد بته عنوان ابدار نتدرتمندی عمل کرده و ابداردايی مؤثر و کارزمد برای دمه وجوه

1. Andolsen
2. Campbell
3. Edwards
4. Schober
5. Wildstrom
6. Voice mail
7. Electronic mail
8. Voice conferencing
9. Video conferencing
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مديريت دانش شتامل تس.یر ،اشتراک و کاربرد دانش تأمی کند مطالعات انجام شده اخیر
ناتان داده است که سازماندايی که بر روی مديريت دانش سرمايه گذاری میکنند ،عموماً
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برای رستیدن به ادداف خود بر ايجاد زيرساختدای مناسب فناوری اطالعات تأکید دارند
نظام فناوری اطالعات با نظامدای اطالعاتی ،فرزينددای کسب اطالعات و مديريت فناوری
اطالعات ارتباطی تنگاتنگ دارد که اي عوامل به عنوان شتتتاخ
اطالعات شناخته میشوند

دای اوتتتلی نظام فناوری

عوامل اصلي زمینهساز موفقیت استقرار مدیریت دانش
در ادبیتات مربوط بته عوامتل کلیتدی موفقیت ،شتتتاخ

دای گوناگونی را عنوان کردهاند

يکی از مهمتري تعاريف متعلق به روکارت استتتت به زعک اياتتتان عوامل اوتتتلی موفقیت
عبتارتنتد از :تعتداد معتدودی از اوزهدای فعالیت که عملکرد رنابتی موفقیتزمیدی در پی

خوادد داشت (روکارت)92-80 ،0979 ،

برونوو لیتدکر در تعريف ديگری بیتان میکننتد کته عوامتل کلیدی موفقیت عبارتند از:
ماتتت .تتتهدتا ،شتتتراي يا متغیردايی که اگر درستتتت مديريت شتتتوند ،میتوانند اثر نابل

مالاضتهای بر موفقیت موضوع رنابتی سازمان داشته باشند ( برونوو لیدکر-23 ،0984 ،

)32

اسکیرم و زمیدن ( )1557در خ وص پیاده سازی مديريت دانش دفت عامل کلیدی را
شتتناستتايی کردند اي عوامل عبارتند از :الدام مستتتحکک به کستتب و کار ،معماری و اتتک
انداز ،ردبری دانش ،فردنگ اشتتراک و تولید دانش ،يادگیری مستتمر ،زير ساخت فناوری
و توسعه يافته ،و فرزيند دای دانش سازمانی
مطالعه ديگری که به شتتناستتايی عوامل اوتتلی موفقیت در نلمرو مديريت دانش پرداخته
استت ،به وستیله دولسپل و جوشی ( )0222وورت گرفته است محققی در ابتدا به مطالعه
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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ادبیتات مديريت دانش پرداخته و دستتتتهای از عوامل را استتتت.راج نمودهاند و در نهايت با
تکنیک دلفی در جامعه خبرگانی متاتتتکل از يک دیئت بی المللی مت .ت ت تتتان مديريت
دانش ،عوامل شتناسايی شده را مورد ارزيابی نرار دادند اي محققان در دستهبندی خود سه
بعد اوتتلی متاتتکل از عوامل کلیدی را شتتناستتايی نموده که عبارتند از :بعد مديريتی ،بعد
منابع ،و بعد محیطی ( دولسپل و جوشی)235 -60 ،2111 ،

عوامل زمينه ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

جدول شماره  .1ابعاد عوامل اصلی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه هولسپل و جوشی
دمادنگی

بعد مديريتی

کنترل
ردبری
شاخ

عوامل اولی

دا

دانش

موفقیت

بعد منابع

بعد محیطی

افراد
منابع مالی
منابع غیر مالی

رنابت
بازار دا
اضطرار زمانی
جو انت ادی و دولتی

ريدد و دمکارانش ( )0223برای پیاده سازی موفقیتزمید مديريت دانش ،پنج عامل
کلیدی را مورد شتناستايی نرار دادند البته نگاه اياتان در تحقیق بیاتر متمرکد بر اوزهدای
وظیفهای سازمان بوده است ( ريدد و دمکاران)45-29 ،2113 ،
 -1رادبرد
مديريت دانش

 -0مديريت منابع
انسانی

 -3زير ساخت
فناوری اطالعات

 -0بازاريابی

 -9کیفیت

شکل  :1عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه چریدس و همکارانش

کلیدی مرتب با پیاده سازی مديريت دانش بود محققی از بی  11پرو ه موفق ،دات

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

داونپورت و دمکارانش ( )1551يک مطالعه اکتاتتتافی در ستتتی و يک پرو ه مديريت
دانش در بیست و هار شرکت انجام دادند
(داونپورت و دمکارانش )57-43 ،0998 ،ددف از اي مطالعه گسترده تعیی عوامل
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عامل کلیدی موفقیت را شناسايی کردند که عبارت بودند از:
 -1ارزش صنعت

 -2زبان و هدف مشترک

 -5فرهنگ دانش پسند

 -3ساختار دانش انعطاف
پذیر و استاندارد

 -6زیرساخت سازمانی و
فنی

 -4کانال های چندگانه برای
انتقال دانش

 -7اقدامات انگیزشی

 -8حمایت مدیریت
ارشد

شکل  .0عامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه داونپورت و همکارانش

در پژودای ديگر که توس دونگ و دمکارانش ( )0229جهت شناسايی عوامل
کلیدی موفقیت در بکارگیری نظام مديريت دانش انجام دادند ( ،دونگ و دمکاران،
 )160-161 ،0229دفت عامل کلیدی در موفقیت استقرار نظام مديريت دانش را مورد
شناسايی نرار دادند
 -1راهبرد الگو گیری و ساختار
دانشی اثر بخش
 -5رهبری و تعهد مدیریت
ارشد،

 -2فرهنگ
سازمانی

 -3زیر ساخت های نظام
اطالعاتی

 -6محیط یادگیری و کنترل
منابع

 -4مشارکت و
آموزش افراد

 -7ارزیابی آموزش حرفه ای و کار تیمی

شکل  .3عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه هونگ و همکارانش

با توجه به ديگر تحقیقات انجام شتده به وسیله محققان م.تلف در مورد عوامل زمینهای
اثرگذار بر مديريت دانش ،میتوان اي عوامل کلیدی را برای پیاده ستتتازی مديريت دانش
در جدولی مطابق جدول زير خالوه کرد:

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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جدول شماره  .0عوامل کلیدی موفقیت در استقرار نظام مدیریت دانش
نوع شاخ

نام متغیر
امايت

پذيرش نظام مديريت دانش -عقايد جديد -امايت ازپرو ه-

مدير ارشد

دای مديريت دانش
ثبت تجار

الگوگیری

و پژودشدا -ردنموددای الگوگیری -مقايسه

فرزينددای کاری داناکده -وجود فرزينددای الگوگیری-

نمونه تحقیقات مرتب
داونپورت]،[ 7دد و پیکنس
[[ 11.موفت و دمکاران [
26
ديويس] ،[ 9درو] ، [ 12
دی وندلر]  ،[ 10موفت و

تاويق الگوگیری

دمکاران[ 26

استاندارددای ارتقای دانش -سازوکاردای استقرار ترسیک-

داونپورت] ،[ 8باکم ]، [ 3

KMدورنمای سازمان دانش محور -توجه به يادگیری و

گرکو)  ،)1999تاين [ 32

اشتراک دانش.

] ،موفت و دمکاران].[26

درگیری

ماارکت در اشتراک دانش -تاويق افراد به ارزيابی امور-

ويلسون و زسی] ، [ 33

افراد

استفاده از ظرفیت کامل افراد -بکارگیری نظام پیانهادات.

موفت ودمکاران[ 26

زيرساخت
نظامدای

 -ITسايتدای داخلی -پايگاه داده -ساز و کاردای بحث

داونپورت] ،[ 8گرکو [ 14
] ،سیور ]  ، [ 29لی و

اطالعات

توزيع شبکهدايی برای منابع اطالعاتی ،ا ستفاده ازDSS-
 ESتنظیک اک انداز مبتنی بر دانش -تناسب استراتژی کاری و-

دونگ[ 22

رادبرد و

 KMددف گذاری در تولید دانش -ددف گذاری در

ادداف

استقرار رخه دانش -توجه به رادبرد نوزوری -توجه به

معماری
دانش

نظامدای کاربر پسند– زيرساخت - ITزموزش استفاده از
مجازی -تناسب  ITبا مديريت دانش ،شبکهدايی برای

مديريت دانش به دلیل محی رنابتی
ارزيابی عملکرد مبتنی بر ارتقاء دانش -اولويت يادگیری
سنجش
دانش

برای يادگیری -طراای ساز و کاردای مناسب ارزيابی
دانش -اا اء مقیاددای مناسب ارزيابی دانش ،سرمايه
دانش به عنوان معیاری برای عملکرد،

ريدد و دمکاران]، [ 5
ماتی[ 25
خلیفه و لیو] ، [ 20و...
ماتی]  ، [ 25دونگ و
دمکاران [ 19کوان] ، [ 21
و..

زيرساخت

رفتار جمعی -فرزينددای مبادله دانش -ساختار شبکهای برای

دونگ و دمکاران] ، [ 19

سازمانی

اشتراک دانش -فرزينددای انتقال دانش به سازمان،

کوان]  ، [ 21داونپورت

ت .ی

منابع با رويکرد ارتقاء دانش

زموزش دای ال مساله و خالنیت  -زموزش روش دای
زموزش

انتقال دانش -ماارکت در زموزش دای داخلی و خارجی -

گري گارد]  ، [ 15کود و

انتقال دانش با سیستک استاد-شاگردی ت روش دای زموزشی

بیکر] ، [ 6وموفت و

اامی يادگیری گرودی -روش دای زموزشی اامی تفکر

دمکاران[ 2

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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نظاممند
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برنامه توسعه منابع انسانی -الدامی بودن انتاار تحقیقات-
منابع انسانی

جذ افراد بر اساد والایت دانای -اولويت به پرورش

ريدد و دمکاران]، [ 5

منابع انسانی داناگر -پرداخت مبتنی بر والایت دانای-

کوان [ 21داونپورت و گرور

ارتقاء بر اساد والایت دانای -نگهداری و بهسازی افراد

]،[ 7و..

داناگر -ساز و کاردايی برای انعکاد نظرات علمی

ايجاد انگیده
فردنگ
سازمانی

کار تیمی

پاداش به اندامات مبتنی بر دانش -ترغیب نوزوری -ارزش-

يحیی و گاه]  ، [ 34داشیلد

گذاری به تولید دانش -تاويق فعالیتدای گرودی

]  ،[ 17گیبوند][13

بحث و اظهار نظر درباره رادبرد و سیاست کاری داناکده-
فردنگ نوزوری و خالنیت -جايگاه برتر برای ايده پردازان
و نواندياان ارزشمندی کار دسته جمعی
اشتراک دانش و تجار  -تیک سازی -محی باز و مورد
اعتماد -طوفان مغدی ،کار میان وظیفهای

داونپورت] ، [ 8باکم ]، [ 3
موفت و [دمکاران[ 26
گري گارد] ، [ 15کود و
بیکر] ، [ 6و ]موفت و
دمکاران[2

روش شناسي پژوهش
پژودش ااضتتر ،پژوداتتی پیماياتتی با رويکرد کاربردی استتت که با استتتفاده از نتايج و
دستتاورددای تحقیقات م.تلف در جستتجوی شتناسايی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت
در پیاده سازی مديريت دانش در سازمان مديريت بحران شهرداری تهران است
پس از مطتالعته و دستتتتتهبنتدی عوامتل کلیدی معرفی شتتتده به وستتتیله محققان ديگر،
پرستاتنامهای با  07ستؤال اولی و در مقیاد  9درجهای لیکرت ،برای شناسايی و رتبهبندی
عوامتل کلیتدی موفقیت در پیاده ستتتازی نظام مديريت دانش در ستتتازمان مديريت بحران
شهرداری تهران طراای شد
گدينه دا
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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جدول  3متغیردا و ويژگیدای مورد سنجش (خدايی و عباسیان ( ،)1315داونپورت ( ،)1551طبرسا و
اورمددی())1317
رديف

متغیر مورد سنجش

1

نظامدای اطالعاتی

0

نظام فرزينددای کسب
اطالعات

ويژگی مورد نظر
نظامدای اطالعات مديريت()MIS
نظامدای پاتیبانی ت میک()DSS
نظامدای پردازش عملیات()TPS

3

نظام مديريت فناوری
اطالعات

پردازش اطالعات
انتقال اطالعات
اشتراک گذاری اطالعات
مديريت نرمافداری
مديريت س.تافداری
مديريت پايگاه داده()DATA BASE
سازمانددی (نظک دادن به) دانش

0

نظام اشتراک دانش

9

نظام پردازش دانش

6

نظام انتقال دانش

7

امايت مديريت

1

ماارکت در ت میکگیری

5

اس تعلق سازمانی

ذخیرهسازی دانش(در پايگاه اطالعاتی)
انتقال دانش از طريق تعامالت ش .ی
انتقال دانش از طريق نظامدای اطالعاتی
توزيع اطالعات (در بی وااددا و افراد)
اشتراک دانش ضمنی (تجار )
نظام اشتراک دانش وريح (دانش ملمود)
کمک مديريت به پرسنل در موانع ايجاد ماکل
میدان اتکا پرسنل به مديران در مواجهه با ماکل
ارتباط ندديک مديران با پرسنل
بها دادن به نظرات پرسنل
ززادی عمل پرسنل برای اظهار نظر
افت.ار پرسنل از کار در سازمان
تمايل به ادامه دمکاری پرسنل با سازمان
اعتبار اجتماعی سازمان ندد پرسنل
ماارکت مديران برای ال ماکالت
ماارکت دادن پرسنل در ت میکگیریدا

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

اجبار پرسنل به اجرای ت میمات از نبل ات.اذ شده

جامعه زماری اي پژودش ،کلیه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران با
جمعیت  312نفر میباشتند که با استفاده از جدول مورگان ،اجک نمونه برزورد شد و تعداد
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 162پرستاتنامه در میان اعضای جامعه زماری به وورت ت ادفی ساده توزيع شد که تعداد
 135عدد از زندا برگات داده شد

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
از زنجايی که اي پژودش از نوع توویفی میباشد بنابراي ابتدا دادهدای جمعزوری شده با
استتفاده از شاخ

دای زمار توویفی زندا تفسیر میشوند در جدول زير رتبهبندی متغیردا

بر استاد میانگی ناتان داده شتده استت میتوان نی نتیجهگیری کرد که در ه میانگی
بیاتتتر باشتتد ،زن متغیر در وضتتعیت مناستتبتری نرار دارد بنابراي میانگی دا را به وتتورت
وعودی رتبهبندی شد ،جدول زير شمای کلی دادهدای توویفی را ناان می ددد:
جدول شماره  .4شاخصها و آزمونها
ززمون

شاخ

متغیر دا

فريدم

N

M

SD

T

df

sig

Friedman
Test

ماارکت در ت میکگیری

135

13.142

2.97

40.28

138

/222

8.27

امايت مديريت

135

12.873

3.29

35.35

138

/222

8.07

اس تعلق سازمانی

135

9.4623

2.36

32.3

138

/222

5.91

مديريت فناوری اطالعات

135

8.7609

2.52

26.95

138

/222

5.19

135

8.4108

2.55

25.03

138

/222

4.76

نظامدای اطالعاتی

135

8.0788

2.74

21.84

138

/222

4.55

اشتراک دانش

135

8.0364

2.42

24.52

138

/222

4.56

انتقال دانش

135

5.3918

1.69

16.71

138

/222

2.06

پردازش دانش

135

5.1214

1.86

13.44

138

/222

1.62

نظام فرزينددای کسب
اطالعات
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بته منظور تعمیک نتايج ااوتتتله از نمونه به جامعه زماری ،از ززمون  tبه کمک نرمافدار
 SPSSاستتتفاده گرديد که در اي ززمون  test valueعدد ( 3برابر با وزن گدينه متوس ت )
در نظر گرفته شد
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دای توویفی

ززمون  tتک نمونهای

ززمون
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دمان گونه که ماتادده میشود ،متغیردای دارای میانگی باالتر( t ،زماره ززمون) بیاتر
و  sigکمتر در اولويتت باالتری نرار میگیرند بدي ترتیب ماتتتارکت در ت تتتمیکگیری
مناستبتري وضتعیت و نظام پردازش دانش نامناسبتري وضعیت را در سازمان مورد نظر دارا
میباشند
سؤال اول :وضععيت نظام فناوري اطالعات براي استقرار مدیریت دانش در سازمان مورد
نظر چگونه است؟

نتايج ناان میددد که با توجه به مقدار  Tوضعیت نظام فناوری اطالعات در مورد مديريت
فناوری اطالعات ( ،)06.59نظام فرزينددای کستب اطالعات ( )09.23و نظامدای اطالعاتی
( )01.10تفتاوت زمتاری معنتاداری بی میانگی اي گويهدا و میانگی نظری وجود دارد
بنتابراي  ،فرض  H1مبنی بر تفتتاوت اي دو میتتانگی مورد پتذيرش نرار میگیرد در نتیجتته
میتوان گفت که ارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتتهرداری تهران ،از وضتتعیت
نظام فناوری اطالعات باالتر از سطح متوس میباشد
براستتتاد نتتايج ززمون فريتدم دربتاره میدان ادمیت گويهدای مربوط به نظام فناوری
اطالعتات از نظر و ديتدگاه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران ،مديريت
فناوری اطالعات ( )9.15بیاتتري ادمیت را دارا میباشد ،نظام فرزينددای کسب اطالعات
( )0.76در جايگاه دوم ادمیت و نظامدای اطالعاتی ( )0.99در رتبه سوم ادمیت نرار دارد
سؤال دوم :وضعيت نظام فرآیندهاي دانش براي استقرار مدیریت دانش در سازمان مورد
نظر چگونه است؟

نتايج ناتتتان میددد که با توجه به مقدار  Tوضتتتعیت نظام فرزينددای دانش در مورد نظام
اشتراک دانش ( ،)00.90نظام انتقال دانش ( )16.71و نظام پردازش دانش ( )13.00تفاوت
زمتاری معنتاداری بی میانگی اي گويهدا و میانگی نظری وجود دارد بنابراي  ،فرض H1

براستتتاد نتتايج ززمون فريتدم دربتاره میدان ادمیت گويهدای مربوط به نظام فناوری
اطالعات از نظر کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران ،نظام اشتتتتراک دانش
( )0.96بیاتتري ادمیت را دارا میباشد ،نظام انتقال دانش ( ) 0.26در جايگاه دوم ادمیت و
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مبنی بر تفتتاوت اي دو میتتانگی مورد پتتذيرش نرار میگیرد در نتیجتته میتوان گفتت کتته
ارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتتهرداری تهران ،از نظام فرزينددای دانش برای
استقرار مديريت دانش در سازمان در سطح باالتر از متوس میباشد

نظام پردازش دانش ( )1.60در رتبه سوم ادمیت نرار دارد
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سعؤال سعوم :وضعيت فرهنگ سازمانی براي استقرار مدیریت دانش در سازمان مورد نظر
چگونه است؟

نتايج ناتان میددد که با توجه به مقدار  Tوضعیت فردنگ سازمانی در مورد ماارکت در
ت تمیکگیری ( ،)02.01امايت مديريت ( )39.39و اس تعلق ستازمانی ( )30.32تفاوت
زمتاری معنتاداری بی میتانگی اي گويهدا و میانگی نظری وجود دارد بنابراي  ،فرض H0

تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بی دو میانگی رد شتتتده و در مقابل ،فرض  H1مبنی بر تفاوت
اي دو میتانگی مورد پتذيرش نرار میگیرد در نتیجته میتوان گفتت که ارزيابی کارکنان
سازمان مديريت بحران شهرداری تهران ،از وضعیت فردنگ سازمانی برای استقرار مديريت
دانش در سازمان در سطح خو میباشد
براستتتاد نتتايج ززمون فريتدم دربتاره میدان ادمیت گويهدای مربوط به نظام فناوری
اطالعات از نظر کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتتهرداری تهران ،ماتتارکت در ت تتمیک
گیری ( )1،07بیاتتتتري ادمیت را دارا میباشتتتد ،امايت مديريت ( )1،27در جايگاه دوم
ادمیت و اس تعلق سازمانی ( )9،51در رتبه سوم ادمیت نرار دارد

نتیجهگیری
اي پژودش در وانع توانستتته استتت با توجه به يافتهدای نظری و نتايج پژودشدای نبلی که
عوامل زمینهای مديريت دانش در اوزهدای گوناگون را بررستتی کرده بودند ،به يک مدل
جامع برای تبیی عوامل زمینهای مديريت دانش دست پیدا کند و در وانع به يک جمعبندی
مفید و کاربردی از ساير پژودشدا رسیده است دمچنی در اي پژودش عالوه بر کاردايی
که در پژودشدای نبل انجام شتتده استتت ،عوامل زمینهای که استتت.راج نموده را رتبهبندی
کرده و جتايگاه و ادمیت در کدام از زندا را در استتتتقرار مديريت دانش وزن ددی نموده
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59
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استتتت مورد ديگری که با توجه به پژودشدای نبل نابل اشتتتاره استتتت اي استتتت که اي
پژودش برای اولی بتار استتتت که در ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران به عنوان
پیاران بحث مديريت بحران در کاور اجرا شده است و توانسته است برای اي سازمان ،که
مديريت دانش از الدامات جدی برای زينده زن محستتتو میشتتتود ،رادکاردا و دستتتتور
العملدايی را ارائه ددد در نهايت اينکه اي پژودش عوامل زمینهای استتتت.راج شتتتده را با
توجته به نظرات کارکنان ستتتازمان مورد ستتتنجش نرار داده تا از اي طريق به شتتتناستتتايی

عوامل زمينه ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه ...

کاستتتیدا و رفع ماتتکالت برای پیاده ستتازی مديريت دانش برای ستتازمان مديريت بحران
دمت گمارد
در پايان تحقیق محقق بر استتاد دادهدای به دستتت زمده از پرستتاتتنامهدا و بر استتاد
ززمون فريدم به رتبهبندی عوامل زمینهای با استتتفاده از نظرات کارکنان پرداخته شتتد تا از
اي طريق بتوانیک میدان ادمیتت در کتدام از عوامتل را رتبتهبنتدی نمتايیک نتیجهگیریدای
ااوتتل از ززمون رتبهبندی فريدم برای بررستتی میدان ادمیت و درجه ادمیت در کدام از
عوامل زمینهای مديريت دانش به وورت جدول شماره  0به نمايش درزمده است
جدول شماره  .2رتبهبندی عوامل زمینهای در مورد اهمیت بر اساس فریدمن
رتبهبندی

گويهدا

2.95

فردنگ سازمانی

1.97

نظام فناوری اطالعات

1.08

فرايند دای مديريت دانش

بر استتاد دادهدای جدول فوق میتوان نتیجهگیری کرد که بر استتاد ديدگاه کارکنان
ستازمان مديريت بحران شهرداری تهران مهمتري عامل برای استقرار مديريت دانش ،بودن
فردنگ ستازمانی درستت و اامی برای استقرار زن است ،را که در وورتی ما تمامی زير
ستتاختدای مرتب با استتتقرار مديريت دانش را در يک ستتازمان فرادک کنیک ولی فردنگ
ستتتازمانی که شتتتامل عناوتتتر ماتتتارکت در ت تتتمیکگیری ،امايت مديريت و اس تعلق
سازمانی میباشد ،در سازمان نباشد ،مديريت دانش مستقر ن.وادد شد به دمی ترتیب و در
ادامه اولويتبندی عوامل ،نظام فناوری اطالعات با عناوتتر مديريت فناوری اطالعات ،نظام
فرزينددای کستتتب اطالعات و نظامدای اطالعاتی در جايگاه دوم عوامل با ادمیت برای
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 59

استتقرار مديريت دانش نرارگرفته است و فرزينددای مديريت دانش شامل عناور اشتراک
دانش ،انتقال دانش و پردازش دانش در جايگاه سوم اولويت گذاری شده است
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