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چكيده
در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است .جوامع علمی و تجاری هر دو بر
این باور هستند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند و
دانشمندان در پژوهشهای خود دریافتهاند که مدیریت دانش برخالف سایر مدیریتها زودگذر نیست؛ بلکه اثرهای
ماندگاری دارد .شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیشازپیش پیچیده و بهسرعت در حال تغییر است؛ بهطوریکه
سرعت تغییر در بیشتر سازمانها بهمراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنها است .تغییرات مستمر
دانش نیز وضعیت عدمتعادل جدیدی را برای سازمانها بهوجود آورده است .در این میان تنها سازمانهایی میتوانند
به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند .به نظر اندیشمندان این عرصه حفظ مزیت
رقابتی و بقای سازمان به کمک مدیریت دانش امکانپذیر است؛ بهنحویکه بتوان بهطور مستمر به خلق دانشهای
نو در سازمان پرداخت؛ از سوی دیگر برای سازمانهایی که میخواهند آینده و محیط خود را تغییر دهند ،تسلط بر
تفکر راهبردی بسیار مهم است .تفکر راهبردی ،نقطه آغازین ایجاد چشمانداز است .با توجه به اهمیت این دو
موضوع ،هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین تفکر راهبردی (خالقیت ،چشمانداز و تفکر سیستمی) و ابعاد
مدیریت دانش (شامل چهار فرایند خلق ،ذخیرهسازی ،انتقال و بهکارگیری دانش) در «وزارت دارایی و امور
اقتصادی» و ارائه برخی پیشنهادها برای تبیین و تلفیق این دو مؤلفه کاربردی است .در این پژوهش از روش
توصیفی -همبستگی از نوع پیمایشی و از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .جامعه آماری شامل  81نفر از
کارشناسان «وزارت دارایی و امور اقتصادی» است .نتایج نشان داد که سطح کلی مدیریت دانش و تفکر راهبردی در
«وزارت دارایی و امور اقتصادی» کمتر از حد متوسط است؛ همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان
تمام فرایندهای مدیریت دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجود دارد .رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که از
میان همه متغیرها ،سه متغیر انتقال دانش ،بهکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش رابطه مهمتری با تفکر راهبردی
دارند و متغیر کسب و خلق دانش در مقایسه با سایر متغیرها اثر زیادی ندارد .نتایج این پژوهش راه را برای ترکیب
این دو مؤلفه کاربردی در «وزارت دارایی و امور اقتصادی» روشن میکند.
واژگان کليدی :تفکر راهبردی ،مدیریت دانش ،انتقال دانش ،تفکر سیستمی ،چشمانداز ،خالقیت.

تاریخ دریافت مقاله ،1392/10/12 :تاریخ پذیرش مقاله1392./12/22 :
 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
Email: mariyasiahpoosh@yahoo.com
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 .1مقدمه

هر سازمان موفقی دارای یک یا چند قابلیت کلیدی است .قابلیت کلیدی توانمندیهایی هستند
که در موفقیت کسبوکار نقش اساسی داشته باشند و دستیابی به آن بهآسانی امکانپذیر نباشد .هر
شرکت موفقی قابلیتهای کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی میتواند امتیاز رقابتی ویژهای
بهحساب آید .هر سازمانی میتواند منابع مختلفی را در اختیار داشته باشد؛ ولی منابع ارزشمند،
کمیاب و غیرقابلتقلید توسط رقبا ،اساس مزیت رقابتی پایدار است .در فضای رقابتی امروز منابع
فکری حاصل از دانش بشری بهدلیل کمیاببودن و ماهیت تقلیدناپذیری آن اساس توسعه
فنّاوریهای جدید و مزیت رقابتی سازمانها است (غفاریان .)1387 ،همه مدیران با فراگرد
تصمیمگیری سروکار دارند؛ زیرا حرفه آنان اقتضا میکند؛ باوجوداین ،بیشتر آنان از تحلیل اینکه
چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند ،ناتوان هستند .تصمیمگیری و مدیریت را میتوان مترادف
دانست؛ زیرا تصمیمگیری جز اصلی مدیریت است (رضائیان.)1385 ،
مدیریت دانش سازمانی ،یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها رقابتی و عصر اطالعات است.
اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها ،دانش موجود خود را اندازهگیری
میکنند و بهمنزله سرمایه فکری سازمان و نیز بهعنوان شاخصی برای درجهبندی شرکتها در
گزارشها خود منعکس میسازند (موسوی .)1385 ،ایجاد سیستم مدیریت دانش مؤثر یکی از
عوامل کلیدی در بهبود فرایندهای کسبوکار است ()Ramasamy et al., 2005
مدیریت دانش کاربردی در یک سیستم سازمانی ،عبارت است از :چارچوبی قابل ارزیابی برای
ماتریس پیچیده افکار ،چشماندازها ،ایدهها ،بینشها ،فرایندهای یادگیری ،تجربهها ،اهداف،
تخصصها و انتظارها یا ساختارهای ذهنی بههمپیوسته افرادی که دستورالعملهایی خاصی ،برای
اقداماتی خاص ،در راستای اهداف مشخص از طریق بهکارگیری در سیستم دانشآفرینی سیستم
سازمان تهیه میکند ()Bahtt, 2002؛ بنابراین مدیریت دانش کاربردی فرایندی واقعگرایانه و
عملگرا است که از اهدافی خاص نشأت میگیرد و ارتقای کاربست دانش سازمانی از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب بر اساس چرخه مدیریت حیات دانش را دربرمیگیرد ( Aharony,
 .)2011کاربرد فرایند مدیریت دانش در وهله نخست افراد را به اطالعات مرتبط میکند
( .)Kok, 2012این ارتباط مربوط به فرایندها و تشویقهایی است که در ایجاد ارتباط میان افراد
یک سطح سازمانی مؤثر است و به آنها کمک میکند که تا اطالعات خود را در پایگاه جهانی
توزیع کنند (.)Mavodza, Ngulube, 2011
تفکر راهبردی یک بصیرت است که مشخص میکند کدام یک از عوامل به موفقیت منجر
میشود .تفکر راهبردی مانند فکر پویا است که با تعامل مستمر ،تجربه و خالقیت ،توسعه مییابد و
یک فرآیندی مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنابخشیدن به یک محیط پیچیده است
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( .)Shaker & Nambisan, 2012در تفکر راهبردی مسائل پیچیده بیآنکه ساده تلقی شوند در
سادهسازی آنها تالش میشود و رمز و راز آن تحقق امید به آینده مثبتاندیشی ،خوشبینی به
دور از سادهانگاری و تالش خستگیناپذیر و مستمر است ( .)Pagania & Otto, 2013تفکر
راهبردی در سازمانها درنهایت به تدوین راهبرد منجر میشود و این راهبرد میتواند فرصتهای
محیطی را شناسایی و از آنها برای کسب رشد و تعالی به بهترین شکل استفاده و تهدیدهای
محیطی را به فرصت تبدیل کند .تدوین راهبردهای سازمانی مبتنی بر تفکر راهبردی ،سازمانها را
از خطرهای احتمالی مصون داشته و زمینه را برای تحققبخشیدن اهداف هموار میکند
)(Silwattananusarn & Tuamsuk, 2012؛ بر این اساس مدیران باید با بهرهگیری از تفکر
راهبردی و تقویت آن ،دروننگری ،آیندهنگری ،آیندهآفرینی ،همافزایی ،کلگرایی ،کارآفرینی و
رقابتجویی را در خود و پیکره سازمان تقویت کنند تا درنهایت تفکر راهبردی به باور مشترك در
سازمان تبدیل شود و در دنیای پرتحول امروز از طریق راهبردی اندیشیدن پاسخ درخوری به
تحوالت پیرامون و دنیای پررقابت امروز بدهند ( )Zohar, 2013و آیندهی دور سازمان را بهعنوان
یک مجموعه پویا و روبه رشد به تصویر کشند.
یکی از بزرگترین مشکالت سازمانهای دولتی در حال حاضر چگونگی استفاده از تمامی
دانش موجود در سازمان است .همگامکردن کارمندان در اهداف و برنامههای سازمان ،نخستین
کاری است که یک مدیر باید برای تحقق اهداف راهبردی سازمان انجام دهد؛ بدین منظور
اطمینان از ارائه دانش و اطالعات سازمانی از کارهای موردنیاز برای گامبرداشتن در راستای اهداف
بلندمدت سازمانی است؛ از طرف دیگر بازنشستهشدن کارمندانی که مدت زیادی را در سازمانهای
دولتی مشغول به کار بوده و تجربههای زیادی کسب کردهاند و خروج نیروهای باتجربه و درنتیجه،
ازدسترفتن دانش ضمنی موجود در سازمان بهعنوان یک معضل پیش روی مدیران سازمانها
است؛ بنابراین در این پژوهش مسئله اصلی آن است که بتوان میزان خدمترسانی مدیریت دانش
را در راستای اهداف و برنامههای راهبردی بلندمدت سازمان بررسی کرد و به این پرسش که
ارتباط بین هر چهار مؤلفه مدیریت دانش با تفکر راهبردی چگونه است ،پاسخ داد.
 .2مباني نظری پژوهش

اگرچه هر دو مقوله تفکر راهبردی و مدیریت دانش اهمیت بسیاری در سازمانهای امروزی دارند؛
اما تاکنون پژوهشهای زیادی در مورد این دو مقوله در کشور ایران صورت نپذیرفته است .یدالهی
( )1386به ارائه مدلهایی برای تفکر راهبردی بر اساس فرایند مدیریت دانش پرداخت .نتیجه این
بررسی نشان داد که یکی از اصلیترین مشکالت اجرای تفکر راهبردی در حال حاضر ،آشنانبودن
با زیرساختهای مدیریت دانش است .او به این نتیجه رسید که در سازمانهای دولتی ایران،
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نخستین کاری که یک مدیر باید انجام بدهد ،واردکردن کارمندان به مسائل و مشکالتی است که
سازمان برای ایجاد تفکر راهبردی باید با آنها مقابله کند .مهمترین کار ابتدایی مدیر باید ارائه
دانش به کارمندان و جلب اطمینان آنان برای تسهیم اطالعات و دانش خود با سایر کارمندان
باشد .یاریگرروش ( )1387به نقش مدیریت دانش بهعنوان یک راهبرد کاری در شرکتهای
دانشبنیان پرداخت (فرایند راهبردی مراقبت از دانش سازمانی در سازمانهای دانشبنیان) .او با
بررسی مدیریت دانش به این نتیجه رسید که فرایند مدیریت دانش بهعنوان یک راهبرد کاری و
شغلی بهطور همزمان بر روی مرزهای مختلف یک سازمان عمل میکند و بدین ترتیب مدیریت
دانش بهتنهایی ابزاری محسوب میشود که میتواند اهداف شرکت را تحقق بخشد .یاریگرروش
( )1387اذعان میکند که تصمیمهای عمده و راهبردی که به ابتکارعمل و یا عمل پیشدستانه و
یا در پاسخ به شرایط محیطی اتخاذ میشوند ،از تفکر راهبردی سرچشمه میگیرند و این تفکرهای
راهبردی خود تحتتأثیر جریان گردش دانش در سازمان هستند؛ به این معنا که اگر دانش سازمانی
بهخوبی آشکار و ذخیره نشود و کارمندان سازمان در دانش سازمانی با یکدیگر سهیم نشوند،
تصمیمهای راهبردی سازمان هرگز بهخوبی اجرا نخواهند شد.
سید نقووی و یعقووبی ()1386مقالوهای بوا عنووان «بررسوی نقوش مودیریت دانوش در تبیوین
استراتژیهای سازمانی را منتشر کردند» که نقشهای عمد مدیریت دانش را در تفکرات راهبوردی
سازمانی بهخوبی نشان میدهد .آنها به این نتیجه رسویدند کوه واحود منوابع سوازمانی در بیشوتر
سازمانها حجم زیادی از دادهها را رهبری میکنند که این دادهها و بهروزکردن آنها با اسوتفاده از
سیستم مدیرت دانشی ،میتواند بهخودیخود رویکردی راهبردی به سازمان ببخشد .بوین مودیریت
دانش و تفکر راهبردی ،همپوشانی زیادی وجود دارند .امروزه با ابزارهای جدید ،بهراحتی مویتووان
در هر لحظه از دانش بهروز و مطابق خواسته خود استفاده کرد .این استفاده اگر در راستای رسویدن
به هدف یا اهداف سازمان باشد دارای ارزش بسیاری است.
چینیفروش ( ،)1388توسعه منابع انسانی و دانشی را در راستای تفکر راهبردی بررسی کورد و
این نتیجه رسید که ناهمخوانی دیدگاههای مدیران و منابع انسانی و عدماستفاده صحیح از دانش و
آگاهی آنها ،مانع از همسویی مؤثر سازمانها در دستیابی به راهبردهوای سوازمانی مویشوود .بوه
عقدیه او ،داشتن تفکر راهبردی نسبت به فرایند کسب و ذخیرهسازی و بهکاربستن دانش میتوانود
کلیه منابع سازمان را در جهت باقیماندن سازمان در فضای پرشتاب امروزی بهگونهای بهکار بگیرد
که به رضایتمندی مشتریان و درنهایت کسب اعتبار برای سازمان منجور شوود .او نیواز بوه تحوول
اساسی در منابع دانشی و انسانی سازمان را در مقاله خود گوشوزد مویکنود .افورازه ( ،)1387نقوش
دانش در کلیت تفکر راهبردی را بررسی کرد .نتیجه بررسویهوای او نشوان داد کوه سوازمانهوای
ایرانی قادر به مدیریت دانش سازمانی در راستای خلق تصمیمهای راهبردی نیسوتند .او م بوه ایون
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نتیجه رسید که امروزه اصلیترین منبع قدرت در هور سوازمانی ،دانوش اسوت .تغییورات موداوم در
محیط تجاری امروزی ،یعنی جایی که بازار بهطور مداوم رقابتیتر میشود و نور نووآوریهوا بواال
میرود ،باعث شده است که مؤسسهها دانش را سرمایه کلیدی خود تشخیص دهند.
مینتزبرگ و واتر )1985( 1به این نتیجه رسیدند ،دانشی که برای فرمولبندی موفق راهبرد در
سازمان موردنیاز است ،تنها شامل دانش محیط داخلی و خارجی نیست؛ بلکه دربرگیرنده آینده
واقعبینانه نیز است؛ بدان معنا که سازمان باید یک بخش بین کارکردی برای اداره داراییهای
معنوی خود بهوجود بیاورد؛ بنابراین مدیریت دانش باید کامالً با همه جنبههای راهبرد تجاری خواه
چشمانداز یا مأموریت شرکت ،جریانهای کارکردی اطالعات در داخل یا خارج سازمان یا منابع
انسانی که نشاندهنده دانش ضمنی یا داراییهای دانشی شرکت هستند ،آشنایی داشته باشند؛
بنابراین بخش مدیریت دانش باید شامل مسئولیت تهیه اطالعات برای افراد راهبردی برای بهبود
ساختار «آنچه هست» ،برای تبدیل به ساختار «آنچه باید باشد» و همچنین ایجاد ساختار دانش
«آینده» باشد که برای پشتیبانی از فرآیندهای اصلی شرکت برای آینده موردنیاز است.
الفت من 2و همکاران ( )2003نشان دادند که با استفاده مؤثر و کارآمد از دانش گردآوریشده
(از اجرای تحلیل رقابتی و ارزیابی محیط خارجی) ،راهبرد دست اول سازمان با شرایط موجود
رقابتی تناسب خواهد یافت .این امر سازمانها را قادر خواهد ساخت که از فرصتهای موجود
بهترین استفاده را ببرند و تأثیر مخاطرههای اصلی را به حداقل برسانند .دوم اینکه ارزیابی روشی
که دانش برای پشتیبانی از فرآیندهای تجاری بهکار میگیرد این اطمینان را ایجاد میکند که
نیازمندیهای واقعی سازمان تأمین شده است؛ همچنین افراد راهبردی را قادر میسازد تا
فرآیندهای برتری را تشخیص دهند.
فاهی و پروساك )1998( 3تأکید میکنند ،یک راهبرد مدیریت دانش باید تضمین کند که برنامه
مدیریت دانش با خواستهها و آرزوهای شرکت تناسب داشته باشد و روشها ،فنآوریها ،منابع،
قوانین ،مهارتها و فرهنگ با اهداف سازمانی هماهنگ باشند و از آنها پشتیبانی کنند .مدل فاهی
و پروساك ( ،)1998نشان میدهد که چگونه مدیریت دانش از طریق یک راهبرد دانش مناسب
برنامهریزی راهبردی را پشتیبانی میکند و در متقابالً چگونه مدیریت دانش بهوسیله فنآوری
اطالعات پشتیبانی میشود و چگونه فرآیند ،محور اصلی این سه حوزه است .این استدالل با
پژوهش والکزاك )2005( 4که بین  25شرکت انجام شد ،همسو است .او دریافت که مهمترین
زمینه برای راهنمایی مدیریت دانش راهبرد شرکت است.
1. Mintzberg and Waters
2. Luftman
1. Fahey and Prusak
2. Zak
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اسنایمن و کروگر )2004( 1تأکید میکنند که پنج عامل موفقیت حیاتی در هر فرآیند مدیریت
دانش الزامی هستند:
و مدیریت دانش باید به رهبری راهبردی سازمان متصل شود؛
و مدیریت دانش به فرهنگ و نظم سازمانی احتیاج دارد تا مشارکت و تسهیم دانش را در میان
کارمندان و واحدهای تجاری ارتقا دهد و حمایت کند و به نوآوری توجه داشته باشد؛
و مدیریت دانش باید با فرآیندهای انسانی و تجاری مناسب تقویت شود؛
و مدیریت دانش به یک محیط فناوری مناسب بستگی دارد تا فرآیند را بهصورت خودکار درآورده و
همکاری و انضباط مدیریت دانش را پشتیبانی کند؛
و مدیریت دانش به مقیاس و محدوده سازمانی توسعه یافتهای از فرآیندها ،افراد و محتوا نیازمند
است؛ بهعالوه این نمای سازمانی توسعهیافته باید بهوسیله روابط رسمی و غیررسمی پشتیبانی
شود.
اسنایمن ()2004با مطالعه کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه و مقایسه آنها
دریافت که که یکی از رمزهای اصلی سازمانها در کشورهای توسعهیافته ،وجود انواع مستندات و
مکتوبات قابلاعتنا و معتبر در زمینههای مختلف و دردسترسبودن آنها برای عموم مردم است.
مدیریت دانش یک روش جدید برای حفظ ،تولید و بهرهبرداری از تمام اطاعات و امکانات
نرمافزاری سازمان و مجموعه عظیمی از دانش است که هر سازمانی امروزه میتواند در
فعالیتهای خود از آنها سود جوید و یا مدیریت دانش فردی که ویژگیها و کفایتهایی که برای
فرد و سازمان الزم است را توصیف کند که هم به سود فرد است و هم به سود سازمان .مدیریت
دانش از داخل سازمان قدرت ایجاد میکند تا چالشهای خارجی را برطرف کند و این امر با خلق و
تولید دانش جدید و تبدیل و انتقال آن برای بهکارگیری دانش میسر میشود که به نوبه خود بر
تصمیمهای راهبردی مدیران مؤثر است .تصمیمهای عمده و راهبردی که به عملکرد پیشدستانه
سازمان و یا در پاسخ به شرایط محیطی منجر میشود از تفکر راهبردی سرچشمه میگیرند و در
سازمانهای امروزی مهمترین فرایندی که در خلق تصمیمهای راهبردی اثر دارد ،فرایندهای
مدیریت دانش است.
مدل مفهومي پژوهش« :مدل علوی لیدنر» (شامل چهار فرایند خلق ،ذخیرهسازی ،انتقال و
بهکارگیری دانش) بهعنوان مدل اصلی این دانش انتخاب شده است؛ همچنین هر متغیری،
مفهومی است که خود به چند مرحله و هر بُعد به چند ویژگی یا مؤلفه و هر مؤلفه به تعدادی
3. Snyman and Kruger
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شاخص تقسیم میشود که آخرین سطح کمیکردن مفاهیم است .در این مدل مدیریت دانش
متغیر مستقل است و ابعاد آن شامل کسب دانش ،ذخیره دانش ،انتقال دانش و بهکارگیری دانش
است و تفکر راهبردی با ابعاد خالقیت ،تفکر سیستمی و چشمانداز بهعنوان متغیر وابسته تعریف
شده است .در این مدل ،بر اساس این چارچوب نظری ،بزرگترین چالش دانش در تفکر راهبردی،
ارائه روشهایی برای جمعآوری و انتقال و تسهیم دانش ضمنی است؛ بر این اساس مدیریت دانش
در ترکیب با تفکر راهبردی ،قابلیت تبدیل به دانش آشکار را دارد که این امر از طریق فرآیند
بیرونیسازی محقق میشود .این رویکرد ،اساس چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل میدهد
(شکل .)1

شكل  :1مدل مفهومي تحقيق

فرضيهها یا سؤالهای پژوهش :فرض اصلی این پژوهش آن است که بین مدیریت دانش و
تفکر راهبردی در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» رابطه معناداری وجود دارد .فرضهای فرعی
این پژوهش عبارتاند از:
 .1بین کسب دانش و تفکر راهبردی در نوزارت امور اقتصادی و دارایی» رابطه معناداری وجود
دارد؛
 .2بین ذخیرهسازی دانش و تفکر راهبردی در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» رابطه معناداری
وجود دارد؛
 .3بین انتقال دانش و تفکر راهبردی در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» رابطه معناداری وجود
دارد؛
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 .4بین بهکارگیری دانش و تفکر راهبردی در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» رابطه معناداری
وجود دارد.
 .3روش پژوهش

با توجه به مکان انجام مطالعه ،جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر  85نفر از مدیران و
کارشناسان در پنج معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر بخشهای این معاونتها است که
بر طبق جدول نمونهگیری مورگان حجم نمونه برابر با  70خواهد بود .برای جمعآوری اطالعات
موردنیاز از روش آرشیوی و پیمایشی استفاده شده است .ابزار جمعآوری اطالعات عبارت بودند از:
فیشبرداری برای ارزیابی ،استخراج و تدوین اطالعات و همچنین دو نوع پرسشنامه برای ارزیابی
مدیریت دانش و تفکر راهبردی که بهصورت طیف پنجعاملی لیکرتی تنظیم شده بودند .پرسشنامه
بهمثابه ابزار اصلی سنجش ،از دو بخش سؤالهای عمومی و سؤالهای اختصاصی تشکیل شد بود
که در بخش عمومی ،نام سازمان محل خدمت و سِمت سازمانی فرد مشخص شده بود .بخش دوم
شامل دو نوع پرسشنامه بود :پرسشنامه مدیریت دانش ،با  25سؤال که با دقت هر چهار بُعد رفتار
مدیریت دانش (کسب دانش ،ذخیره دانش ،انتقال دانش و بهکارگیری دانش) را موردسنجش قرار
داد .پرسشنامه دوم که در رابطه با متغیر تفکر راهبردی بود شامل  15سؤال که  3بُعد تفکر
راهبردی (خالقیت ،تفکر سیستمی و چشمانداز) را بهدقت ارزیابی میکند.
 .4یافتههای پژوهش

فرضيه اصلي پژوهش :بین مدیریت دانش و تفکر راهبردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی
رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :1آزمون همبستگي پيرسون برای مدیریت دانش و تفكر راهبردی
ضریب
همبستگي
0/840

ضریب تعيين
0/706

ضریب تعيين

انحراف معيار

شاخص دوربين-

تعدیلشده
0/702

خطا
0/37456

واتسون
1/811

طبق جدول  1در سطح معناداری  0/01بین مدیریت دانش و تفکر راهبردی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ همچنین این جدول نشان میدهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و
تفکر راهبردی  0/840است و ضریب تعیین  0/706بهدست آمده است که نشان میدهد  70درصد
از تفکر راهبردی سازمان به مدیریت دانش مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در
برنمیگیرد؛ بنابراین از ضریب تعیین تعدیلشده استفاده میشود که برابر با  70درصد است.

93

بررسي رابطه بين فرآیند مدیریت دانش و تفكر ...

جدول  :2معنادار بودن ضرایب رگرسيوني مدیریت دانش و تفكر راهبردی
ضرایب غير استاندار

مدل

1

مقدار ثابت
مدیریت دانش

ضرایب
استانداردشده

Sig.

t

β

خطای استاندارد
0/209
0/840
0/072
متغیر وابسته :تفکر راهبردی

B
-0/013
0/985

0/949
0/000

-0/064
13/684

با استفاده از این جدول میتوان معادله رگرسیونی را به شرح زیر نوشت:
تفکر راهبردی = ضریب ثابت ( + )-0/064مدیریت دانش ()0/985
بدین ترتیب مشخص میشود که به ازای ارتقای یک واحد مدیریت دانش 0/981 ،واحد
انحراف معیار تفکر راهبردی ارتقا پیدا خواهد کرد؛ درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
فرضيه فرعي اول :بین خلق دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :3شاخص کفایت مدل رابطه کسب دانش و تفكر راهبردی
ضریب همبستگي

ضریب تعيين

0/598

0/357

ضریب تعيين

انحراف معيار

شاخص دوربين-

تعدیلشده
0/349

خطا
0/55396

واتسون
1/526

طبق جدول  ،3رابطه معناداری بین تفکر راهبردی و کسب دانش وجود دارد .همبستگی بین کسب
دانش و تفکر راهبردی  0/608است و مقدار ضریب تعیین  0/370است که نشان میدهد 37
درصد از تفکر راهبردی سازمان به کسب دانش مربوط میشود.

جدول  :4آزمون  Fجهت معناداربودن واریانس تفكر راهبردی و کسب دانش
مدل

1

مقدار ثابت
کسب دانش

ضرایب غير استاندار
B
1/259
0/533

ضرایب
استانداردشده

خطای استاندارد
β
0/234
0/608
0/079
متغیر وابسته :تفکر راهبردی

t
5/390
6/724

Sig.
0/000
0/000
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با استفاده از این جدول میتواند معادله رگرسیونی را به شرح زیر نوشت:
تفکر راهبردی =  )0/533( + 1.259کسب دانش
بدین ترتیب مشخص میشود که به ازای ارتقای یک واحد کسب دانش 0/533 ،واحد انحراف
معیار تفکر راهبردی ارتقا پیدا خواهد کرد.
فرضيه فرعي دوم :بین ذخیره دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :5شاخص کفایت مدل رابطه ذخيرهسازی دانش و تفكر راهبردی
ضریب همبستگي

ضریب تعيين

0/498

0/248

ضریب تعيين

انحراف معيار

شاخص دوربين-

تعدیلشده

خطا

واتسون

0/238

0/61199

1/544

همبستگی بین ذخیرهسازی دانش و تفکر راهبردی  0/498است و ضریب تعیین 0/248
بهدست آمده است که نشان میدهد  24درصد از تفکر راهبردی سازمان به ذخیرهسازی دانش
مربوط است.
جدول  :6معناداربودن ضرایب رگرسيوني ذخيرهسازی دانش و تفكر راهبردی
مدل

1

ضرایب غير استاندار

مقدار ثابت

B
2/788

ذخیره دانش

0/335

ضرایب
استانداردشده

خطای استاندارد

β

0/067
0/068
متغیر وابسته :تفکر راهبردی

t

Sig.

0/489

41/385

0/000

4/947

0/000

با استفاده از این جدول میتواند معادله رگرسیونی را به شرح زیر نوشت:
تفکر راهبردی =  )0/335( + 2/788ذخیرهسازی دانش
بدین ترتیب مشخص میشود که به ازای ارتقای یک واحد ذخیرهسازی دانش 0/335 ،واحد
انحراف معیار تفکر راهبردی ارتقا پیدا خواهد کرد.
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فرضيه فرعي سوم :بین انتقال دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :7شاخص کفایت مدل رابطه انتقال دانش و تفكر راهبردی
ضریب همبستگي

ضریب تعيين

0/796

0/633

ضریب تعيين

انحراف معيار

شاخص دوربين-

تعدیلشده
0/628

خطا
0/41851

واتسون
1/980

همبستگی بین انتقال دانش و تفکر راهبردی  0/796است و ضریب تعیین  0/633بهدست
آمده است که نشان میدهد  64درصد از تفکر راهبردی سازمان به انتقال دانش مربوط میشود.
جدول  :8معنادار بودن ضرایب رگرسيوني انتقال دانش و تفكر راهبردی
ضرایب غير استاندار

مدل

1

ضرایب

مقدار ثابت
انتقال دانش

B
0/617
0/784

استانداردشده

t

Sig.

3/198
11/596

0/000
0/000

β

خطای استاندارد
0/193
0/796
0/068
متغیر وابسته :تفکر راهبردی

با استفاده از این جدول میتواند معادله رگرسیونی را به شرح زیر نوشت:
تفکر راهبردی =  )0/784( + 0/617انتقال دانش
بدین ترتیب مشخص میشود که به ازای ارتقای یک واحد انتقال دانش 0/784 ،واحد انحراف
معیار تفکر راهبردی ارتقا پیدا خواهد کرد

فرضيه فرعي چهارم :بین بهکارگیری دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :9شاخص کفایت مدل رابطه ذخيره دانش و تفكر راهبردی
ضریب

ضریب

ضریب تعيين

انحراف معيار

شاخص دوربين-

همبستگي
0/730

تعيين
0/533

تعدیلشده
0/527

خطا
0/42728

واتسون
1/842
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همبستگی بین بهکارگیری دانش و تفکر راهبردی  0/730است و ضریب تعیین  0/533به
دست آمده است که نشان میدهد 54 ،درصد از تفکر راهبردی سازمان ،مربوط به بهکارگیری
دانش است.
جدول  :10معناداربودن ضرایب رگرسيوني بهکارگيری دانش و تفكر راهبردی
مدل

1

مقدار ثابت
بهکارگیری
دانش

ضرایب غير استاندار
B
0/629

خطای استاندارد
0/235

0/715

0/076

ضرایب
استانداردشده

t

Sig.

2/674

0/009

9/426

0/000

β

0/730

متغیر وابسته :تفکر راهبردی

با استفاده از این جدول میتواند معادله رگرسیونی را به شرح زیر نوشت
تفکر راهبردی =  )0/715( + 0/629بهکارگیری دانش
بدین ترتیب مشخص میشود که به ازای ارتقای یک واحد بهکارگیری دانش 0/715 ،واحد
انحراف معیار تفکر راهبردی ارتقا پیدا خواهد کرد،
رگرسيون گامبهگام :برای مقایسه میزان تأثیر عوامل مدیریت دانش بر تفکر راهبردی از
رگرسیون گامبهگام استفاده میشود .در جدول  ،11شاخصهای کفایت مدل رگرسیون گامبهگام
محاسبه شده است .در مرحله نخست ،متغیر انتقال دانش به مدل وارد میشود که میزان همبستگی
آن با تفکر راهبردی برابر با  0/796است .در این مرحله مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با
 0 /633و مجذور ضریب همبستگی چندگانه تعدیلشده برابر با  0/628است .در گام بعدی با
واردشدن دومین متغیر ،بهکارگیری دانش ،ضریب همبستگی چندگانه به  0/827و مجذور ضریب
همبستگی چندگانه به  0/684و مجذور ضریب همبستگی چندگانه تعدیلشده به  0/676افزایش
یافته است؛ بهعبارتدیگر  68درصد از تغییرات تفکر راهبردی (متغیر وابسته) بهوسیله دو متغیر
انتقال و بهکارگیری دانش تعیین میشود که از این مقدار 0/052 ،درصد بهصورت انحصاری و
افزوده به بهکارگیری دانش مربوط بوده است .با واردشدن متغیر سوم یعنی ذخیرهسازی دانش،
ضریب همبستگی چندگانه به  0/840و مجذور ضریب همبستگی چندگانه به  0 /705و مجذور
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ضریب همبستگی چندگانه تعدیلشده به  0/694افزایش یافته است؛ بهعبارتدیگر  71درصد از
تغییرات تفکر راهبردی تبیین میشود .متغیر کسب و خلق دانش تأثیر کمی بر عوامل مؤثر بر تفکر
راهبردی داشته و از معادله حذف شده است .ازآنجاکه مقدار ضریب دوربین و واتسون برابر با 1/95
و به  2نزدیک و از  1/5بزرگتر است؛ بنابراین میتوان استقالل ماندهها را نتیجهگیری کرد.
جدول  :11شاخصهای کفایت مدل رگرسيوني گامبهگام
ضریب
دوربين-
واتسون
1/951

خطای
استاندارد
0/41851
0/39055
0/37992

مجذور
همبستگي
تعدیلشده
0/628
0/676
0/694

مجذور

ضریب

همبستگي

همبستگي

0/633
0/684
0/705

0/796
0/827
0/840

مدل
1
2
3

بدین ترتیب ،معادله رگرسیون را میتوان بهصورت زیر نوشت:
(انتقال دانش) ( 0/317 +بهکارگیری دانش) ( 0/162 +ذخیره دانش) y= 0/111+0/498
تحليل عاملي تأیيدی متغيرهای پژوهش :شکل  2مدل اندازهگیری بُعدهای مدیریت دانش در
حالت تخمین استاندارد مرتبه اول را نشان میدهد.
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شكل  :2مدل اندازهگيری بُعدهای مدیریت دانش در حالت تخمين استاندارد مرتبه اول

با توجه به نتایج جدول  12که خروجی نرمافزار لیزرل است ،برازش مدل ،مناسب ارزیابی
میشود.
جدول  :12نتایج تحليل عاملي مدیریت دانش
عامل
مدیریت دانش

df

p-Value

Chi-squar

RMSEA

AGFI

GFI

146

0.02181

193.78

0.056

0.75

0.97

پایینبودن میزان  Chi-squareنشاندهنوده تفواوت انودك بوین مودل مفهوومی و دادههوای
مشاهدهشده است؛ همچنین  RMSEAکوچکتر از  1/00بهدست آمد کوه نشوان مویدهود مودل
بسیار خوب است AGFI .و  GFIنیز به  1/00نزدیک هستند که نشان میدهد مدل خوب است.
شکل  ،3مدل اندازهگیری بُعدهای تفکر راهبردی در حالت تخمین استاندارد مرتبه اول را نشان
میدهد.
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شكل  :3مدل اندازهگيری بُعدهای تفكر راهبردی در حالت تخمين استاندارد مرتبه اول
جدول  :14نتایج تحليل عاملي تفكر راهبردی
عامل

df

p-Value

Chisquar

RMSEA

AGFI

GFI

مدیریت دانش

30

0.05062

59.93

0.0706

0.81

0.93

پایینبودن میزان  Chi-squareنشاندهنده تفاوت اندك بین مدل مفهومی و دادههای
مشاهدهشده است؛ همچنین  RMSEAکوچکتر از  1/00بهدست آمد که نشان میدهد مدل
بسیار خوب است AGFI .و  GFIنیز به  1/00نزدیک هستند که نشان میدهد مدل خوب است.
درنهایت مدل پژوهش بهصورت شکل  ،3خواهد بود که نتایج نشان میدهد ،مدل بسیار خوبی
است .این مدل با نتایج رگرسیونی تطابق دارد .در آنجا نیز بهخوبی نشان داده شد که مدیریت
دانش  84درصد بر تفکر راهبردی اثرگذار است؛ بدین ترتیب این نمودار نشان میدهد که بهوسیله
عوامل مدیریت دانش میتواند مقدار زیادی از واریانس تفکر راهبردی را تبیین کند؛ همچنین با
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توجه به نمودارهای قبلی بهخوبی مشخص است که از میان عوامل مؤثر بر مدیریت دانش ،انتقال
دانش ،بهکارگیری دانش ،کسب دانش و ذخیرهسازی دانش بیشترین تأثیر را بر تفکر راهبردی
داشتهاند که با نتایج رگرسیون تطابق دارد.

شكل  :4مدل کلي پژوهش

 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

برای بررسی وضعیت مدیریت دانش در «وزارت امور اقتصادی و دارایی» از آزمون ناپارمتریک
دوجملهای استفاده شد .این آزمون نشان داد که  Sig= 0.286 <0.05است و بدین ترتیب
میتوان نتیجه گرفت که از دید مدیران و کارشناسان وضعیت تفکر راهبردی و مدیریت دانش
مناسب نیست .این نکته جای بررسی زیادی دارد؛ زیرا برخالف سازمانهای دولتی ،در سازمانهای
خصوصی این وضعیت برعکس است .این آزمون نشان داد که از میان  80نفر کارشناسان و مدیران
این سازمان 29 ،نفر وضعیت مدیریت دانش را مطلوب نمیدانند.
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این نتیجه با برخی از پژوهشهای قبلی تطابق دارد .برای مثال ،نیسی و رنگباری خینی (،)1388
وضعیت مدیریت دانش را در وسازمان مخابرات» بررسی کردند .هدف این مقاله اندازهگیری میزان
اهمیت ادراكشده و استقرار عملی پنج عامل مؤثر بر استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان
مخابرات بود .این پنج عامل عبارتاند از :راهبرد کسبوکار ،ساختار سازمان ،گروه مدیریت دانش،
حسابرسی دانش و نقشه دانش .یافتهها نشان داد که مدیران «سازمان مخابرات اهواز» بهطور
متوسط از اهمیت عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش آگاه هستند؛ اما این عوامل از لحاظ
استقرار عملی کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند .نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که بین مدیریت
دانش و تفکر راهبردی در سازمان رابطه معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای قبلی تطابق
دارد .برای مثال محمدپور و همکاران ( ،)1392دریافتند که بین تفکر راهبردی و مدیریت دانش در
«سازمان گاز ایران» رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که در سطح معناداری  0/05بین خلق دانش و تفکر راهبردی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد و مقدار این رابطه  0/598درصد است که طبق جدول تفاسیر این رابطه زیاد
است .لیدنر وعلوی با هدف یکپارچهکردن دو بُعد فنی و اجتماعی مدیریت دانش ،نظریه
دانشآفرینی خود را که ناظر بر فرایند تعامل و تبادل بین دو نوع دانش ضمنی و صریح است،
مطرح کردند .آنان دانشآفرینی را بهمثابه ...« ،قابلیت یک سازمان برای خلق دانش ،نشر آن در
سراسر سازمان و گنجاندن آن در قالب کاال ،خدمات و سیستمها» معرفی کردند .با وجود
تعریفهای مختلف از مدیریت دانش ،درك این نکته ضروری است که افراد در سازمان ،دانش را
چگونه فرامیگیرند ،چگونه به آنچه آموختهاند ،جامه عمل میپوشانند و آن را با دیگران به اشتراك
میگذارند .در درون هر سازمانی ،چهار حالت از آگاهی وجود دارد .یک سازمان بسته به دامنه
فعالیتهای مختلف میتواند در یکی از این چهار حالت و یا بیشتر قرار گیرد .این ماتریس را
میتوان نقطه شروعی برای تعریف راهبردهای الزم برای تعریف دانش موجود و مدیریت اثربخش
آن قلمداد کرد ( .)Sallis & Jones, 2002لیدنر وعلوی با وجود تمایز بین دو نوع دانش صریح و
ضمنی ،پیوند و ایجاد همافزایی بین این دو را ضروری و مکمل یکدیگر میدانند .نظر به اینکه،
سازمان خود بهتنهایی قادر به خلق دانش نیست و دانش ضمنی افراد مبنای دانشآفرینی سازمانی
را تشکیل میدهد ،سازمان موظف به یکپارچهسازی و بهحرکتدرآوردن دانش ضمنی خلقشده و
انباشتهشده در سطح فردی و بهحرکتدرآوردن آن در سراسر سازمان است .به نظر نوناکا ،اساس
دانشآفرینی ،تعامل بین دانش صریح و ضمنی است؛ بنابراین ،روشهای برقراری ارتباط و پیوند
بین دانش ضمنی و دانش صریح و بهبیاندیگر دو راهبرد رمزگذاری و شخصیسازی موصوف به
فرایند تبدیل دانش از چهار عنصر اساسی تبعیت میکند که بر اساس ایده نوناکا و تاکهاوچی مطرح
شدهاند ،این عناصر عبارتند از (:)Sallis & Jones, 2002
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 .1اجتماعی شدن؛ از ضمنی به ضمنی؛  .2برونیسازی و از ضمنی به صریح؛  .3ترکیب  -از صریح
به صریح؛  4درونی سازی ـ از صریح به ضمنی
نتایج نشان داد که میان ذخیره دانش و تفکر راهبردی رابطوه مثبوت و معنواداری وجوود دارد.
بهطورکلی دو راهبرد برای ذخیرهسازی دانش پیشنهاد شوده اسوت :رمزگوذاری و شخصویسوازی.
مدیریت دانش نیازمند بهرهگیری از دو راهبرد متفاوت یعنی رمزگذاری و شخصیسازی اسوت .هور
یک از این دو راهبرد نیازمند الزاماتی است که در اثربخشی مدیریت دانش مؤثر هستند .همانطوور
که نوناکا و تاکه اوچی ( )Takeuchi & Nonaka.1995یادآور شدهاند ،انتخواب یوک راهبورد بوه
معنای نفی دیگری نیست .تمایز این دو فقط به شناخت راهبردهای مدیریتی آن کموک مویکنود.
اشتراك دانش در نخستین مرحله از فرایند مدیریت دانش ،مستلزم تبادل دانش ضمنی ،تجربهها و
مهارتهای نهفته در اذهان افراد است؛ بنابراین ،نیازمند استفاده از راهبورد شخصویسوازی اسوت؛
درعینحال استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطهایی مانند شبکه اینترانت و اینترنت در ترسیم
نقشه دانش و شبکهسازی به افراد امکان میدهد تا منبع دانش موردنظر خود را جستوجو و دانش
را در آن بازیابی کنند؛ ازاینرو ماهیت و نوع تعامالت میانفردی به شکل دیگری نمودار میشود و
فرایند آن را سرعت میبخشد.
طبق نتایج ،بین انتقال دانش و تفکر راهبردی رابطه معنواداری وجوود دارد .بیوراد و همکواران
( )2005معتقدند ،هنگامی که دانش گردآوریشده توسط یک فرد ،گروه یا اداره بوا سوایر کارکنوان
بهاشتراك گذارده شود ،به دانش سازمانی تبدیل میشود .آنها اشتراك دانش را پیوند بین مدیریت
دانش و خالقیت و نوآوری در سازمان میدانند؛ بدین ترتیب ،اشتراك دانش در سازمان ،بوه تولیود
دانش جدید منجر میشود ( )Pearce, 2000و درنهایت بهبود و اثربخشی عملکرد سوازمانی را در
پی خواهد داشت ( .)Kim & Lee, 2005دانش سازمانی میتواند به شکل کارآمد و مؤثر از طریق
فرایند اشتراك دانش در سطح سازمان توزیع شود .هنگامیکوه ایون دانوش در سوایر بخوشهوای
سازمان مورداستفاده قرار گیرد به بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی منجر خواهد شود ( & O`Dell
.)Grayson, 1998
یافتهها نشان میدهد که بین بهکارگیری دانش و تفکر راهبوردی رابطوه معنواداری وجوود دارد.
پژوهشهای قبلی نشان میدهند که بهکارگیری دانش باعث کاهش تعارضهای سازمانی ،کاهش
مقاومت کارکنان در برابر دانش جدید و سیر صعودی شاخصهای سازمان را در پی خواهد داشت.
پيشنهادها :بر اساس فرضیه اصلی پژوهش ،بین مودیریت دانوش و تفکور راهبوردی در سوازمان
رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود:
 .1در فرایند استخدام نیروی انسانی ،به جذب افرادی توجه شود که تمایول بوه یوادگیری ،خلوق و
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تبادل دانش و بهکارگیری دانش جدید و تجربه مفید در شغل و افزایش بهورهوری سوازمان داشوته
باشند؛
 .2فرهنگ مدیریت دانش و جایگاه نظام پیشنهادها در سازمانها تقویت شود؛
 .3با سازمان های موفق در زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش ارتباط برقرار شود و مشارکت مؤثر
شهروندان در این زمینه جلب شود؛
 .4فرایندها ،رویهها و دستورالعملهای جاری سازمانها بهطور مستقیم (دورهای) موورد بوازنگری و
بهبود قرار گیرند؛ بهنحویکه کارکنان ،دسترسی آسان به دانشهای موردنیاز و فرایندهای مدیریت
دانش برای انجام کار داشته باشند..
بر اساس فرضیه اول (میان خلق دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجوود دارد) پیشونهاد
میشود:
 .1سیستم ارزیابی عملکرد برای ارزیابی مشوارکت کارکنوان در فراینود خلوق ،تبوادل و اسوتفاده از
دارایی های دانشی ،طراحی و اجرا شود .میتوان این موضوع را بهعنوان یکی از الزامات شغلی افراد
در جانشین پروری دانست؛
 .2سیستم پاداش دهی مادی و ارزشی برای تشویق و تقدیر از کارکنانی کوه بیشوترین مشوارکت و
نقش را در زمینه کسب ،تولید و انتقال دانش داشتهاند ،تدوین و اجرا شود.
 .4همایشهای علمی برای تجربههای موفق کارکنان شواغل و بازنشسوته در سوازمانهوا برگوزار
شوند.
 .5درخواست کارهای چالشی و مطالعاتی از کارکنان برای ارتقای سوطح علموی و عملکورد شوغلی
آنها توسط مدیران اقدام شود؛
بر اساس فرضیه فرعی دوم (میان ذخیره دانش و تفکر راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد) ،پیشنهاد میشود:
 .1فعالیتهای فرهنگسازی در زمینه خلق و تبادل دانش ،طراحی و اجورا شوود .از جملوه شوأن و
احترام افراد صاحب دانش حفظ شود؛
 .2کار گروهی برای شناسایی ،حفظ و نگهداری افراد تیزهووش ،کنجکواو و دانوشطلوب بوهدلیول
دارابودن توانایی خلق ،تسهیم و استفاده از دانش اجرا شود.
بر اساس فرضیه فرعی سوم (میان انتقال دانش و تفکر راهبردی رابطه معنواداری وجوود دارد)،
پیشنهاد میشود:
 .1کارکنان دانشگر در میان واحدهای مختلف سازمانها و شرکتها گردش داده شوند؛
 .2بانکهای نرمافزاری شامل اطالعات از تولیدکنندگان دانش ،مکانهوای دانوش ،منوابع دانوش،
ساختار دانش ،کاربران دانش و غیره تهیه و در اختیار عموم عالقمندان قرار گیرند.
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 .3پایگاه الکترونیکی دانش در سازمانها ایجاد شوند و افراد بتوانند دانش ضمنی خود را بدون نیواز
به مواجهه رودرو ،به کمک ابزارهایی ازجمله پست الکترونیک ،گوروههوای گفوتوگوو ،اتوا هوای
گفتوگو و کنفرانسهای صوتی و ویدیویی بهاشتراك گذارند؛
 .4انجمنهای علمی یا حرفوهای (مجموعوه مهندسوان ،پژوهشوگران و ماننود آن) بورای تهیوه و
بهاشتراكگذاری دانش شغلی تشکیل شود .برای اثربخشی بهتر باید منوابع الزم بورای انجمونهوا
فراهم و به افراد واجدشرایط ،فرصت حضور داده شود؛
 .5امکان دستیابی سازمانها به اطالعات و دانش موردنیاز در سطح سازمان تقویت شود؛
 .6سیستم انگیزشی توسعهدهنده در زمینه آموزشهای تخصصوی کارکنوان در سوازمانهوا ،بورای
ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری عمیقتر ،بهکارگیری آموختهها در محیط کار و انتقال مطالب به
همکاران فعال شود؛
 .7فرهنگ پرسش و مطالعه در سازمانها نهادینهسازی و گسترش داده شود.

بر اساس فرضیه فرعی چهارم (میان بهکارگیری دانش و تفکر راهبردی رابطه معناداری وجوود
دارد) پیشنهاد میشود:
 .1حمایت مدیریت ارشد سازمان از مدیریت دانش جلب شود؛
 .2نظامنامه مدیریت دانش در سازمانها ،تدوین و طراحی شود؛
 .3در برنامههای سالیانه سازمانها و شرکتها ،بودجه مناسبی برای برناموههوای مودیریت دانوش
پیش بینی شود .دانش ،دارایوی اسوت و اسوتفاده از آن ماننود سوایر دارایویهوای سوازمان نیازمنود
سرمایهگذاری و نگهداری است؛
 .4آگاهی و اطالع کارکنان از تغییرات و مزایای حاصل از پیادهسازی مدیریت دانش افزایش یابد.
 .5نشستها ،جلسههای عمومی و مباحث در زمینوه اسوتفاده از سوایر فنّواوری نووین اطالعواتی و
مباحث مرتبط با دانش برای کلیه کارکنان در سازمانها و شرکتها برگزار شوند.
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