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Abstract
At the beginning of the third millennium, knowledge management has been developed as
a strategic requirement for service institutions, organizations, and foundations. It guarantees
long-term excellence for organizations and communities, and reflects the extent to which they
have benefited from human and intellectual capital, and information. Organizational culture
is one of the key factors in implementing knowledge management. This research is aimed at
investigating the relation between organizational culture and the process of knowledge
management through a combined research approach. Using Delphi method and referring to
the viewpoints of experts by content analysis and conducting semi-structured interviews in
the qualitative stage of the research, the researchers identified twelve components of
knowledge-based organizational culture in the statistical population. These components
included desire to achieve knowledge, knowledge-work orientation, teaching and learning,
knowledge related interactions, sympathy, knowledge popularization, commitment to
knowledge programs, knowledge evaluation and reward, knowledge legitimacy, knowledge
scheduling, knowledge flexibility, and knowledge preservation. In the quantitative part of the
research, descriptive and correlation methods using LISREL software and structural equation
modeling were used. The relation of each of these components with the process of knowledge
management was analyzed. In the qualitative phase, 33 experts in the field were selected, and
in the quantitative phase, the sample consisted of 141 of the employees of Zahedan
municipality selected by random sampling. Having analyzed the data, the researchers found
out that the components of knowledge program and knowledge legitimacy are most effective
in the process of knowledge management in Zahedan municipality in relation to
organizational culture and knowledge management. Finally, some practical solutions were
proposed for dealing with the issues.
Keywords: organizational culture; knowledge management; knowledge legitimacy; mixed
method research; Zahedan municipality.
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چکیده
در آستانه هزاره سوم ،مدییریت داند ،،بدهعنوان ید نیدا اسدتراتیی بدرا مؤسسدا ،،سدا ماناا و ناادهدا
خیماتی مطرح است و تضمینکننیه برتر ها بلنیمی ،برا سا مان ها و جوامع و نشاندهنیه میزان بارهگیر آنادا
ا سرمایه ها انسانی ،فکر و اطالعاتی است .یکی ا عوامد الدلی پیادهسدا مدییریت داند ،فرهندز سدا مانی
است .پیوه ،با هیف تحلی ساختار رابطه فرهنز سا مانی با فراینی پیادهسا مییریت دان ،با رویکرد پدیوه،
آمیخته انجام شیه است .در بخ ،کیفی پیوه ،با بارهگیر ا شدیوه دففدی و دیدیگاه لدابننرران بده روش تحلید
محتوا جاتیار و تلخیصی و مصابنهها نیمه ساختاریافته ،دوا ده مؤففه فرهنز سا مانی منتنی بدر داند ،در جام ده
آمار استخراج شی که این مؤففهها شام مید بده داند ،،دانشدکارمحور  ،آمدو ش و یدادگیر  ،ارتناطدا ،متقابد
دانشی ،همیفی ،جم گرایی دانشی ،افتزام بده برنامده دانشدی ،ار یدابی و پداداش دانشدی ،مشدروعیت دانشدی ،ماننندی
دانشی ،ان طاف دانشی و لیانت دان ،است .در بخ ،کمّی ا روش تولیفی و ا نوع مطاف ا ،همنستگی بدا اسدتفاده
ا نرمافزار فیزرل و روش میلیابی م ادال ،ساختار  ،ارتناط هر ی ا این مؤففههدا بدا فرایندی پیدادهسدا مدییریت
دان ،تحلی شی .در مربله کیفی نمونه آمار  33نفر خنره مرتنط با موضوع انتخاب شینی و در مربلده کمدی ،نمونده
آمار شام  141نفر ا کارکنان شاردار اهیان هستنی که به روش نموندهگیدر تصدادفی انتخداب شدینی .پد ا
تجزیه و تحلی  ،مشخص شی در ارتناط فرهنز سا مانی و مییریت دان ،،مؤففهها افتزام به برنامه دانشی و قدیر ،و
مشروعیت دانشی بیشترین تأثیر را بدر فرایندی پیداده سدا مدییریت داند ،در شداردار اهدیان دارد و در پایدان نیدز
راهکارها اجرایی در این مینه ارائه شی.
کلیدواژهها :فرهنز سا مانی؛ مییریت دان،؛ مشروعیت دانشی؛ پیوه ،آمیخته؛ شاردار اهیان.
 نویسنیه مسئول :دانشجو دکتر  ،گروه مییریت دوفتی ،دانشکیه مییریت ،دانشگاه آ اد اسدالمی وابدی اهدیان ،اهدیان،
ایران.

akbari_57@yahoo.com

 دانشیار ،گروه مییریت دوفتی ،دانشکیه مییریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،اهیان ،ایران.
 استاد ،گروه مییریت دوفتی ،دانشکیه مییریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،اهیان ،ایران.
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مقدمه
دان ،در دنیا کنونی یکی ا مامترین عنالر کسب مزیت رقابتی 1است که ا دان،
منحصر به فرد آن سرچشمه میگیرد .دان ،ابزار بسیار مام کاه ،پیچییگیاا محیطی است و
عام مامی است که به کارکنان توان رقابت در محیط پیرامونشان را به سمت موفقیت میدهی
(رجنی ،مطی یان  .)1397دان ،و توان سا مانی شکلاایی ا داراییاا راهنرد است که اهیاف
بلنیمی ،سا مان را ا بیث رقابتی و اقتضائا ،محیطی ارتقا میدهی و در محیطها پویا کاربرد
راهنرد دارد (رجنی سنگتراشانی و مارآرا .)1397 ،استانکویچ و میس

 ،2018 2مییریت دان3،

را به م نا ایجاد فراینیها ال م شناسایی و جذب داده ،اطالعا ،و دانشاا مورد نیا سا مان ا
محیطها درونی و بیرونی و انتقال آناا به تصمیما ،و اقیاما ،سا مان و افراد ت ریف میکننی
(استانکویچ و میس

 .)2018سوجاتاا ا مییریت دان ،بهعنوان تالشی سامانمنی و سا مانیافته

برا کاربرد دان ،در سا مان و تنیی توانایی خود به ذخیرهکردن و کاربرد دان ،بهمنرور بانود
عملکرد 4یاد میکنی سا ماناا با بارهگیر ا مییریت دان ،،سا ماناا توانایی عملیاتی تشخیص
نقاط قو ،و ض ف را پییا میکننی؛ توان پناان کارمنیان را آشکار میسا نی و توسط
مصرفکننیگان ناایی شناخته و پاسخ داده میشونی (سوجاتاا .)2017 ،سا ماناایی که میخواهنی
در عرله رقابت باقی بماننی ،بایی در راستا اجرا و پیادهسا

مییریت دان ،در سا ماناا خود

کوشا باشنی (رضو و قلیپور .)1397 ،آنچه عصر باضر را ا دیگر دوراناا متمایز میسا د
دانشیشین سا ماناا ،جوامع و انساناا است .ا این رو سا مان دانشی به تواناییاایی دست مییابی
که میتوانی ا نیرو انیک قیر ،عریم بسا د .بسیار ا سا ماناا و شرکتاا جاان با تکیه بر
دان ،ضمنی و آشکار خود درلید ارتقا جایگاه رقابتی و افزای ،اثربخشی و بارهور خود
هستنی (نوابی و اعرم .)1397 ،امرو ه سا ماناا به این نتیجه رسییهانی که با پیادهسا

مییریت

دان ،میتواننی ا ظرفیتاا فکر خود در جات بانود عملکرد سا مانی استفاده کننی .افنته
1. Competitive Advantage
2. Stankovic & Micic
3. knowledge management
4. Improve the performance
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اجرا

اثربخ ،مییریت دان ،مستلزم توجه به یرساختاا ،عوام توانمنیسا  ،آسانکننیه و

ف افیتاایی است که در پیادهسا
بیاننی آیا برا

پیادهسا

یرساختی بر پیادهسا

مییریت دان ،،بیاتی تلقی میشود .این مام است که سا ماناا

مییریت دان ،یرساختاا

ال م را فراهم کردهانی و چه عوام

مییریت دان ،مؤثر است (بسینپور و علیپور  .)1397شاردار

سا مانی است که ساکنان شار با استفاده ا بقوق طنی ی خود و اختیار که قانون به این سا مان
عطا کرده است بهمنرور ایجاد و ادارهکردن تأسیسا ،عمومی و وضع و اجرا نرام شار و
تأمین نیا منییاا مشترک محلی بهوجود میآورنی و به آن اختیار و نماینیگی میدهنی تا هزینه
خیماتی را که بهعایه آن واگذار شیه است با روشاا منطقی و عادالنه بین ساکنان شار تو یع،
و ا آناا دریافت کنی .امرو ه شارداریاا دربارۀ تنوع وظایف و مسئوفیتاا خیمترسانی در رأس
وظایف خود به اجرا

لحیح و

همه ناادها قرار دارنی؛ فذا موفقیت شاردار

در اجرا

موفقیتآمیز مییریت دان ،بستگی دارد و شناسایی عوام کلیی و موانع پیادهسا

مییریت

دان ،در شاردار ا اهمیت وییها برخوردار است که در این پیوه ،به آن پرداخته است.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
دراکر در اواخر قرن بیستم ت نیرها جییی همچون دانشگران و سا ماناا دانشی 1را
جایگزین کارگران و سا ماناا سنتی کرد و سا ماناا موفق آینیه را سا ماناا

دان،بنیان2

نامیی (اسماعیلی و سییوکیلی .)1397 ،در قلمرو علم مییریت ظاور پیییه مییریت دان ،نرر
پیوهشگران را جلب کرده است .برا موفقیت سا مان بایی دان ،بهعنوان سرمایه بین انساناا قاب
منادفه ،و توانایی رشی داشته باشی (درگاهی ،اسی و همکاران .)1397 ،قیر ،دان ،به مننع مام
سا ماناا تنیی شیه است تا بتواننی تخصصها را توس ه دهنی؛ مشکال ،را ب کننی؛ یادگیر
سا مانی 3را افزای ،دهنی و موق یتها جییی را برا فرد و سا مان در بال باضر و آینیه
1. Knowledge organizations
2. Knowledge Based Organizations
3. Organisational Learning
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ایجاد کننی (نسیر تایر .)2019 ،مییریت دان ،بر ایجاد ،ارائه ،قو،دادن ،بمایت ا محیطها
مناسب دان ،در سا مان ،انگیزهدادن و توانمنیکردن افراد در استفاده و تسایم دان 1،خود و
ایجاد دان 2،جییی تأکیی میکنی .دان ،میتوانی به ج نه ابزار مییران ،مشاوران و سایر
توس هدهنیگان سا مان افزوده شود تا بتواننی با استفاده ا ظرفیتاا آن برا بانود وضع کار
تالش کننی (کیانتو .)2018 ،سرمایه فکر بهعنوان ورود اللی و مییریت دان ،بهعنوان نیرو
برکتی ایجاد دوباره این منابع ضرور است (گودیناو و همکاران .)2018 ،مییریت دان ،منحثی
است که در آن هر سا مان آگاهانه و فراگیر دان ،خود را بهلور ،منابع ،اسناد و ماارتاا
انسانی 3جمعآور و سا مانیهی میکنی؛ سپ

به اشتراک میگذارد و مورد تجزیه و تحلی قرار

میدهی (هلنرنی ،هینی و اشمیت .)2018 ،فرهنز سا مانی 4با ایجاد ،اشتراکگذار و استفاده ا
دان ،ارتناط نزدیکی دارد .فرهنز سا مانی بر رفتار ،تأثیر میگذارد و سنب توفیی،
اشتراکگذار و کاربرد دان ،میشود .د النز و فاهی ( )2000فرهنز دانشی را به رهنر
نراممنی و مت ای به نوآوریاا مییریت دان ،ت ریف میکنی که تسایم دان ،ضمنی را برا
تصمیمگیریاا کیفی و سطح باال ارتقا و توس ه میدهی (د النز و فاهی.)2000 ،
افگوها مختلفی توسط لابننرران و پیوهشگران در ارتناط با مییریت دان ،ارائه شیه که
یکی ا آناا افگو عمومی دان ،در سا مان است .بر این اساس ،مییریت دان ،چیز نیست جز
مییریت این سرمایه ا ابتیا تا انتاا دوره بیا ،آن .به ت نیر واضحتر ،مییریت دان ،،شام خلق
دان ،،کسب دان ،،ذخیرهسا

دان ،،انتشار و به اشتراکگذار دان ،و سرانجام بهکارگیر

دان ،است.
کشف دان :5،فراینیهایی که دان ،مورد نیا را پییا کنی و مامتر ا آن در جات نمایان
ساختن نیا به دان ،خاص ،نیا آفرینی کنی ،کشف دان ،بهشمار میرود.
1. Sharing knowledge
2. Creating Knowledge
3. Human skills
4. Organizational Culture
5. Discovering Knowledge
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خلق دان :1،فراینی است که طی آن ،دان ،مورد نیا در داخ سا مان ،خلق میشود.
نگایار دان :2 ،اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بمانی و این نگایار چگونه باشی
که توان با یابی بیاکثر فراهم شود ،فراینیها نگایار دان ،را شام میشود.
تسایم و تنادل دان :3،دان ،بایی در سا مان برابتی تنادل شود .مسئله وقتی پیچییه میشود
که بخ ،عمیه ا دان ،سا مانی در اذهان نخنگان است و استخراج آن فراینیها خاص خود را
میطلنی.
بهکارگیر و توس ه دان :4،فراینیهایی که دان ،دیگران را با توجه به دیگر امکانا،
دانشی خود ،توس ه میدهی و نیز امکان بهکارگیر دان ،در ساختاا مختلف کار را برآورده
میسا د.
ار یابی دان :5،در پایان هر دورۀ دانشی ،بایی دان ،بهدستآمیه به فحاظ میزان رشی که
در سا مان ایجاد میکنی ،ار یابی شود .ار یابی دان ،فراینیها گوناگونی دارد که هر ی

با

توجه به نوع اهیاف سا مان ،تحلی هزینهها و درآمیها و نتایج کیفی و کمّی به ار یابی میپردا د
(چن چیا شن.)1396 ،
افگو پیشنااد نوناکا وتاکئوچی 6نیز مفاومی سطح باال ا مییریت دان ،را نشان میدهی
و مییریت دان ،را فراینی خلق دان ،تلقی میکنی .مفاوم دان ،پناان و دان ،آشکار توسط
نوناکا برا طربریز نرریه یادگیر سا مانی ارائه شیه است .رونی توفیی دان ،در سا ماناا به
اعتقاد نوناکا ا چاار عم ضمنی به ضمنی ،لریح به لریح ،ضمنی به لریح و لریح به ضمنی
پیرو میکنی .این مراب چاارگانه بایی به لور ،پیاپی و برکت بلزونی شک  ،ادامه پییا کنی
تا به این وسیله ،هر مربلها  ،کام کننیه مربله پی ،ا خود باشی و ضمن ناادینه شین

دان7،

1. knowledge creation
2. Keeping knowledge
3. Sharing knowledge
4. Applying and developing knowledge
5. Knowledge assessment
6. Nunaka and Takachi
7. Institutionalization of knowledge
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در سا مان ،باعث توفیی و خلق دانشاا جییی نیز بشود (هرج بسن آباد و همکاران.)1396 ،

شکل .1الگوی دانش نوناکا و تاکئوچی ()1995

شایی بتوان یکی ا جیییترین افگوهایی را که در مورد طنقهبنی دان ،مطرح شیه است،
افگو الستر  1دانست .افگو و بیانگر این است که دان ،فرد  ،نقطه آغا ین خلق دان،
سا مانی است .اطالعا ،2،ماده خام دان ،سا مانی را تشکی میدهی .دان ،سا مانی ا ترکیب
این دو ب ی ایجاد میشود .دان ،فرد بایی به افراد و گروهها دیگر منتق شود تا دان ،سا مانی
بانود یابی .انتقال دان ،فرد به دان ،سا مانی با جام هپذیر  ،برونیسا

 ،درونیسا

و

ترکیب اتفاق میافتی .این فراینی میتوانی ا فرد به فرد ،ا فرد به گروه و یا در درون گروهها باشی
(بسنپور و همکاران .)1397 ،اجزا فراینی مییریت دان ،بکوویتز و ویلیامز ،3شام هفت عام
یافتن ،بهکارگیر  ،یادگیر  ،تسایم ،ار یابی ،ایجاد ،نگایار و بذف است .این عوام بایی
برا ایجاد سرمایه بر پایه دان ،،یکپارچه مییریت شود .فینوویتز 4در جات پیادهسا

مییریت

دان ،،ش ،عام کلیی مطرح میکنی که عنار ،است ا  :نیا به راهنرد مییریت دان ،با
1. Llastri
2. Information
3. Bacovitz and Williams
4. Leibowitz
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بمایت مییریت ارشی سا مان ،وجود مییر ارشی دان ،(CKO)،یرساخت مییریت دان،،
ابزارها و سامانهها مییریت دان ،،تشویق تسایم دان ،و فرهنز بمایتی ( 1دارابی و همکاران،
.)1396
پرابست ،روب و رماارد 2،به چافشاا مییریت دان ،،ت ریف اهیاف دانشی ،اجزا
تشکی دهنیه مییریت دان ،،تشخیص دان ،،توس ه دان ،،اشتراک دان ،،استفاده ا دان ،و
ذخیره و انیا هگیر دان ،پرداختنی و افگویی را با عنوان افگو پایهها (سنز بنا ) ساختمان
مییریت دان ،ارائه کردنی و بر این عقییهانی که چاارچوب مناسب مییریت دان ،بایی
وییگیاایی داشته باشی تا مسائ و مشکال ،سا مان را به مسائ دانشی برگردان کنی و تأثیرا،
تصمیمها را بر سرمایهها دانشی 3سا مان ار یابی ،و ا ارائه راهبلاا عمومی پرهیز و در درک
مسائلی کم

کنی که مشخصا با مقوفه دان ،سر وکار دارد؛ توجه سا مان را به مشکال ،و

مسائ موجود هیایت کنی و واق گرایانه باشی؛ ابزارها کافی و عملیاتی برا تجزیه و تحلیلاا
فراهم آورد؛ م یارها انیا هگیر موفقیت ارائه کنی؛ با سامانهها موجود تطابق داشته باشی و با
تلفیق و یکپارچگی به راهبلاا مناسب دسترسی پییا کنی و همچنین بهگونها توس ه داده شیه
باشی که در ف افیتاا رو مره سا مان نیز قاب استفاده باشی (دیلمقانی و همکاران.)1395 ،
دو تن ا لابننرران به ناماا نی پر و ایلکاتومی 4م تقینی که در لور ،جزئینگر
در مییریت دان ،،ابتمال شکست میرود و در مینه موفقیت دان ،با مشکال ،جی روبهرو
خواهیم شی .آناا بر اساس مطاف ا ،و بررسیاا خود افگویی شام ش ،عام اللی در مینۀ
مییریت دان ،ارائه کردهانی که در شک ذی به وضوح قاب درک است:

1 . Supportive culture
2 . Probst, Robb and Rhmvrdt
3 . Knowledge capital
4. Neil Perry and Illatotomy
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ابزار دان،
ساختار رسمی و غیررسمی مفاوم

چارچوب مییریت

دان،

دان،

مییریت تغییر
انیا هگیر دان ،محتوا
دان،

شکل. 2الگوی ششبعدی مدیریت دانش (پری و ایلکاتومی)2005( ،

این پیوهشگران ،عوام ذی را به منرور اجرا موفقیتآمیز مییریت دان ،در سا مان ارائه
کردهانی:
مفاوم دان ،،مییریت تغییر سا مانی ،ار یابی انیا هگیر دان ،،توانایی تغییر و سا مانیهی
ساختار دوباره سا مان ،محتوا

دان ،و بارهگیر

ا امکانا ،و تجایزا( ،منافیشرفآباد،

.)1397
چارچوب مفاومی مییریت دان ،ج فر  ،اخوان و فشارکی نیز ا سه الیه اللی تشکی
شیه است .این الیهها بهنحو تنریم شیه است که هر ی

ا ف افیتاا مرتنط را پوش ،میدهی.

الیه اللی ،که داخلیترین الیه افگو است ،مفاهیم اللی مییریت دان ،و بهعنار ،باتر مفاهیمی
را پوش ،میدهی که مستقیماٌ در ارتناط با بحث مییریت دان ،است که همان م مار مییریت
دان ،است .م مار مییریت دان ،بهعنوان مفاوم یکپارچهسا و پیونیدهنیه بین دیگر عنالر
هسته اللی در مرکز افگو قرار دارد .م مار مییریت دان ،میتوانی به مجموعها منطقی ا
الول و سا و کارهایی ت ریف شود که ف افیتاا مرتنط با مانیسی و سا مانیهی مییریت دان،
سا مانی را هیایت میکنی (رونقی و همکاران.)1396 ،
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جدول  .1اطالعات کلی مربوط به عوامل (متغیرها) و گویهها
مؤلفهها

می به دان،
دانشکار محور
آمو ش و یادگیر
ارتناطا ،متقاب دانشی
همیفی
فرهنز

جم گرایی دانشی

دانشی
افتزام به برنامه دانشی
ار یابی و پاداش دانشی
مشروعیت دانشی

منابع

اسکریم و آمییون ( ،)1997وافمحمدی ( ،)2010واندز و اسدپین وال
( ،)2003ربمان و همکاران ()2010
هانز هواندز فدی و تسدا ( ،)2005کدوان ( )1396نجفدی (،)1396
پورقاسم و همکاران ()1397
هددوراک ( ،)2004وافمحمددی ( ،)2010نددورو

و همکدداران ()1396

لابرم اش و همکاران ()1397
ماتی ( ،)2004اخوان ،فتحیان و ج فدر

( ،)1396داونپدور،)2001( ،

کوان ( )2005
اخوان ،فتحیان و ج فر ( ،)2006ماتی ( ،)2004شیرویه اده ()1396
داونپور ،و پروساک ( ،)1998ماتی ( ،)2004فینوویز ()1999
داونپور ،)2001( ،آرمسترانز ( ،)1992میرهاشمی ( ،)1397تاجید
()1396
فینوویتز (  ،)1999کوان ( ،)2005اخوان و ج فر و فتحیان ()2006
اک ( ،)1999مدداتی ( ،)2004هانددز هوانددز فددی و تسددا (،)2005
خلیفه و فیو ( ،)2003کوان ()2005

مانننی دانشی

کوان ( ،)2005اخوان ،فتحیان و ج فر ( ،)2006میرهاشمی ()1397

ان طاف دانشی

کوان ( ،)2005اخوان ،فتحیان و ج فر ()2006

لیانت دان،
یافتن دان،
بهکارگیر دان،

هانسددن ( ،)1999بیرفددی و چاکرابددارتی ( ،)1996آسددکریم و آمیددیون
( ،)1997ماتی ()2004
هانسن ( ،)1999جردن و جونز ( ،)1997اک ( ،)1999کوان ()2005
()2004
بیرفی و چاکرابارتی ( ،)1996اک ( ،)1999کدوان ( ،)2005سدلیمان و
اسپونر ( ،)2009( ،)2005وانز و آسپینوال ()2010
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هددوراک ( ،)2004وافمحمددی ( ،)2010نددورو

یادگیر
فراینیها

لابرم اش و همکاران ()1397
داونپور ،و پروسداک ( ،)1998مداتی ( ،)2004هاندز هواندز فدی و

تسایم دان،

مییریت
دان،

و همکدداران ()1397

تسا ( ،)2005کوان ( ،)2005اخوان ،فتحیان و ج فر ()2006
اخددوان و همکدداران ( ،)2010وافمحمددی

ار یابی

( ،)2010ابمددی و همکدداران

()2010

ایجاد ونگایار

داونپور ،و پروساک ( ،)1998ماتی ()2004

بذف دان ،ایی

هار هاران ( ،)2008کوان ( )2005میرهاشمی ()1397

با توجه به بررسی ادبیا ،پیوه ،،مصابنهها نیمه ساختار یافته ،روش دففی و نتایج
آ مون فرییمن چاارچوب پیشنااد را در شک شماره  3به نمای ،گذاشته شیه است.

فرهنگ سازمانی (فرهنگ دانشی)

فرایندهای مدیریت دانش

−

 .1یافتن دان،

−

 .2بکارگیر دان،

−

 .3یادگیر

−
−

 .4تسایم دان،

−
−

 .5ار یابی دان،

−
−

 .6ایجاد و نگایار دان،

−

 .7بذف دان ،ائی

−

می به دان،
دان،کارمحور
آمو ش و یادگیر
ارتناطا ،متقاب دانشی
همیفی
جمعگرایی دانشی
افتزام به برنامه دانشی
ار یابی و پاداش دانشی
قیر ،و مشروعیت دانشی
مانبنی دانشی
ان طاف دانشی

 −لیانت دان،

شکل .3الگوی مفهومی تحقیق
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پیشینه پژوهش
نجفی ( )1397در پیوهشی با عنوان بررسی رابطه فرهنز سا مانی و مییریت دان ،با نق،
میانجی سرمایه اجتماعی در بیمارستان بقیهاهلل االعرم علیآبادکتول نشان داد که ا ی

سو بین

فرهنز سا مانی با مییریت دان ،و سرمایه اجتماعی کارکنان رابطه م نیدار وجود دارد و
ا سو دیگر ،سرمایه اجتماعی کارکنان و مییریت دان ،نیز با یکییگر رابطه م نیدار دارد.
نورو

و خیاوردار ( )1397در پیوهشی با عنوان رابطه فرهنز سا مانی و مییریت دان ،بین

کارکنان دانشگاه پیام نور شیرا نشان دادنی که بین فرهنز سا مانی و ت

ت

مؤففههای ،با

مییریت دان ،در سطح کمتر ا  0/01رابطه مستقیم و م نادار وجود دارد و استقرار مییریت
دان ،و همچنین فرهنز سا مانی در دانشگاه پیام نور شیرا با توجه به همه مؤففهها (به جز مؤففه
مشتر میار ) ا بی مطلوب کمتر است .لابرم اش و همکاران ( )1397در پیوهشی به بررسی
نق ،فرهنز سا مانی در تأثیر مییریت دان ،بر عملکرد سا مانی در مجتمع سنز آهن سنگان
پرداختنی که نتایج پیوه ،ا ی

سو نشانیهنیه تأثیر مثنت فراینی مییریت دان ،بر عملکرد

سا مانی بود و ا سو دیگر نشانیهنیه نق ،ت ییلگر فرهنز سا مانی در تأثیر مییریت دان،
بر عملکرد سا مانی است .یمینی و شیرویه اده ( )1397در پیوهشی با عنوان شناسایی و
اوفویتبنی عوام اللی موفقیت مییریت دان ،در سا ماناا خیماتی با رویکرد فرهنز
سا مانی در مییریت امور ش ب بان

رفاه استان الفاان نشان دادنی عام

یرساخت سا مانی

باالترین اوفویت را در میان عوام اللی موفقیت مییریت دان ،با رویکرد فرهنز سا مانی دارا
است .میرهاشمی ( )1397در پیوهشی به بررسی تأثیر مییریت دان ،بر فرهنز سا مانی در
نیروگاه شایی مفتح همیان پرداخت که نتایج باکی ا ارتناط م نیدار مییریت دان ،با فرهنز
سا مانی است .این پیوه ،نشان داد که تمامی اب اد مییریت دان ،قادر به افزای ،میزان فرهنز
سا مانی نزد کارکنان هست بهطور
سیاستاا

که بهترتیب اختصاص پاداش ،بمایت مییران ارشی،

دان،محور ،مییریت منابع انسانی ،فرهنز دان ،،ابزارها

فناور

اطالعا ،و

اشتراک و تسایم دان ،در اوفویت است .کاهیانانسی و همکاران ( ) 2018در پیوهشی با عنوان
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تایه راهنردها مییریت دان ،برا مییریت سرمایه انسانی دوفت به شناسایی مشکال ،راهنرد
مییریت دان ،پرداختنی و راهنردهایی ا قنی جایگزینی و تو یع دوباره کارکنان ،ساخت
مقررا ،،تغییر رهنر  ،ایجاد فرهنز بهاشتراکگذار دان ،،همراستاکردن توس ه کارکنان با
دان ،ال م ،افزای ،ت ای کارکنان و لیاقت ،طرابی و پیادهسا

 KMSو افزای ،یرساختاا

را راهنردها مام ارائه کردنی .کیو یان و همکاران ( )2018در پیوهشی با عنوان پیادهسا
مییریت دان ،در بیمارستاناا

چین ،نشان دادنی که سطح کلی اجرا

مییریت دان ،در

بیمارستاناا چینی کم است و بین مقیاساا مختلف بیماستاناا متفاو ،است و مییران بیمارستان
بایی تالش بیشتر برا شناخت و درک نرریهها مییریت دان ،کننی بهگونها که مییریت
دان ،بیمارستان بتوانی با سرعت بیشتر ارتقا یابی.

روششناسی پژوهش
این پیوه ،به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (ترکیب روشاا کیفی و کمّی) و طدی
دو مربلده انجدام شددیه اسدت .ا آنجددا کده روشدداا تحقیدق کمددی و کیفدی بددهتناایی نمدیتوانددی
پیچییگیاا مسائ و عنالر تشکی دهنیه موضوع را مورد مطاف ه قرار دهی ،ترکیدب ایدن روشداا
مورد استفاده قرار گرفته و ا آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شیه است .در روش کیفدی
نررا ،و عقایی متخصصان و کارشناسان خنره موضدوع در راسدتا جام ده هدیف و تطدابق بیشدتر
مؤففهها استخراجشیه با جام ه مورد مطاف ه لور ،گرفته است؛ سپ

با روش کمّی به بررسدی

ارتناط مؤففه ها با یکییگر و ساختاردهی به عوام مورد بحث در تحقیقا ،استفاده شیه اسدت .بدا
استفاده ا روش آمیخته امکان لورتننی فرضیههدایی دربداره بدرو پییدیه مدورد مطاف ده فدراهم
میشود و پ

ا آن در مربله کمّی ،میتوان ا طریق گردآور دادهها ،فرضیهها را مورد آ مون

قرار داد .در مربله اول پیوه ،،که به شیوه کیفدی و بدا بادرهگیدر ا شدیوه دففدی انجدام شدیه،
مؤففه ها و افگو مفاومی اوفیده اسدتخراج ،و در مربلده دوم بدا توجده بده هدیف پدیوه ،ا ندوع
مطاف ا ،کاربرد و ا فحاظ شیوه جمعآور دادهها و تجزیه و تحلی آناا ا روش تولیفی و ا
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نوع مطاف ا ،همنستگی و میلیابی م ادال ،ساختار استفاده شیه است.
در مربله اول پیوه ،با مرور ادبیا ،مرتنط بدا مدییریت دان ،،مؤففهها مرتنط با فرهنز
سا مانی مؤثر بر پیادهسا

مییریت دان ،شناسایی ،و در بخ ،دوم سؤاال ،مصدابنههدا نیمده

ساختار یافته در این مینه تیوین ،و بدا خنرگدان موضدوع در مینده لدحت محتدوا و کفایدت آنادا
تصمیمگیر شی و در مینه سؤاال ،و محتوا مصابنههدا بدرا سدنج ،م یارهدا و مؤففدههدا در
شاردار اجماع نرر بهدست آمی .بهدفی ان طافپدذیر بیشدتر ا مصدابنههدا نیمهسداختاریافته
استفاده شی و پ

ا تیوین سؤاال ،،مصابنههایی با لابننرران و اعضا پان همکاران (شدام

 33نفر ا متخصصان و خنرگدان) انجدام شدی کده بدا اسدتفاده ا روش قضداوتی هیفمندی انتخداب
گردییهانی و در ناایت مؤففهها و م یارها و افگو مفاومی اوفیه استخراج شی.
در مرب له دوم نیز پ

ا براورد بجم جام ه آمار  ،که شام کارکندان شداردار

اهدیان

هستنی ،با استفاده ا جیول مورگان و نمونهگیر تصادفی  141نفر بهعنوان نمونه آمدار انتخداب
شینی .در این مربله بهمنرور گردآور دادهها ا پرسشنامه محققساخته بر اسداس طیدف فیکدر،
پنجدرجها  ،استفاده شیه است.
در مربله سوم پیوه ،،مثلثسا

بر اساس مقوفهها مستخرج ا مصابنه با لابننرران و

مقوفه ها مستخرج ا پیوهشاا در مینه فرهنز سا مانی و مییریت دان ،در شاردار لدور،
پذیرفت و مؤففه ها چاارچوب فرهنز سا مانی منتنی بر دان ،در گام ابتیایی مشخص گردیدی.
در مربله ب ی با استفاده ا روش دففی و همچنین آ مدون فریدیمن و ضدریب همداهنگی کندیال
مؤففه ها و شاخصاا فرهنز سا مانی استخراج شی و در مربله دوم و ناایی با استفاده ا نرمافزار
فیددزرل و بدده روش م ددادال ،سدداختار ارتندداط و نقدد ،مؤففددههددا فرهنددز سددا مانی در فراین دی
پیادهسا

مییریت دان ،در شاردار مورد بررسی قرار گرفت.

در این پیوه ،نیز برا سنج ،روایی ،ضمن اسدتفاده ا روایدی لدور  ،ا کدن ،متقابد
سهگانه (اسناد و سوابق ادبیا ،،مصابنهها نیمهساختاریافته با افراد لابننرر در بو ه مدییریت،
روش دففی شام خنرگان و استادان دانشگاهی بهدننال ثنا ،و همخوانی میان یافتهها پرداخته شدی
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تا ا همگرایی تحقیق اطمینان بهدست آیی و بهمنرور سدنج ،پایدایی ا روش بدا آ مون اسدتفاده
شیه است .در مربله دوم با استفاده ا نرر استادان و خنرگان ضمن بررسی روایی ظاهر ا شیوه
تحلی عاملی تأییی نیز استفاده گردیی و بهمنرور ار یابی پایایی ابزار جمدعآور داده در مربلده
دوم ا آ مون کرونناخ استفاده شیه است.

یافتههای پژوهش
ابتیا با بررسی گسترده ادبیا ،بو ه فرهنز سا مانی و مییریت دان ،در داخ و خارج
کشور  61مؤففه در مینه فرهنز سا مانی ،که برا
تأثیرگذار

بیشتر

برخوردار است با بارهگیر

استقرار مییریت دان ،در سا ماناا ا

ا رویکردها

تحلی

محتوا (جادتیار و

تلخیصدی) استخراج شیه است .در ادامه با بارهگیر ا روش پان خنرگان و شیوه دففی استفاده
شیه است؛ یرا با محیودیتاا مت ید ،استفاده ت

ب ی ا هر ی

ا این روشاا پاسخگو

سؤافاا و مسائ پیوه ،باضر نیست.
پ

ا بررسی ،ترکیب و بذف مؤففهها مشابه به  31مؤففه اللی مرتنط با موضوع

پیوه ،دست پییا کردیم که در قافب پرسشنامه به پان خنرگان بهمنرور بررسی و سنج ،م یار
و ار شگذار هر کیام ا این مؤففهها ،ارائه شی (روش دففی) .با بارهگیر ا روش فرییمن،
در مربله اول پرسشنامه طرابی شیه ،ا مجموع  31مؤففه و بر اساس نرر پان همکاران و با
توجه به میانگین بهدستآمیه (اساس مننا م یلگیر 1 :ـ  ،5میانگین 3/43 :به دست آمی)
اب اد که کمتر ا میانگین مشخصشیه ،نمره گرفته بود ،بذف ،و برخی ا مؤففهها نیز بنابر نرر
خنرگان و کارشناسان نیز با یکییگر ادغام شی که دارا وجوه مشابای است.
در مربله دوم پرسشنامهها با  18سؤال ( 18مؤففه) طرابی و تیوین ،و دوباره به پان
همکاران ارجاع شی که بر اساس مننا م یل (1د  ،5میانگین 4/34 :به دست آمی) در ادامه دوباره
متغیرهایی نیز بذف شی که نمرها کمتر ا میانگین را گرفته بود و در انتاا  12مؤففه مورد توافق
و اجماع قرار گرفت که در جیول شماره  1آمیه است.
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در ادامه با عنایت به فرضیه اللی پیوه( ،فرهنز سا مانی منتنی بردان ،بر فراینی
پیادهسا

مییری ت دان ،در شاردار

اهیان تأثیرگذار است) برا ش افگو مفاومی به هر

متغیر ،مورد بررسی قرار میگیرد و تحلی میشود که آیا ارتناط متغیرها و گویهها مربوط به
هرکیام ا آناا مناسب و م نادار است یا خیر .نتایج تحلی عاملی تأییی هر ی

ا متغیرها

پیوه ،توسط نرمافزار  ،LISRELجیاگانه برا هر متغیر آورده شیه است .در گام اول با
استفاده ا آ موناا آمار استنناطی ا قنی شاخصاا تو یع t ،و  ...ضمن بررسی وض یت عاد
بودن دادهها ،وض یت موجود فرهنز دانشی در سا مان مورد بررسی قرار میگیرد و در مربله
دوم با استفاده ا روش م ادال ،ساختار به تنیین روابط و مؤففهها پرداخته میشود.
بررسی شاخصهای آماری متغیر فرهنگ دانشی
در گام اول با استفاده ا آمار استنناطی ،عاد بودن متغیرها و مؤففهها بررسی شی.
جدول  .2شاخصهای آماری مرتبط با بررسی متغیر «فرهنگ دانشی» در نمونه تحقیق
شاخصهای گرایش مرکزی
نما

میانه

میانگین

3/00

3/00

3/058

شاخصهای پراکندگی
دامنۀ
تغییرا،
4/00

انحراف

واریان
0/788

شاخصهای توزیع
خطا

ضریب

ضریب

م یار

م یار

کجی

کشییگی

0/887

0/074

-0/233

-0/075

بر اساس نتایج جیول شماره  2با تأکیی بر اینکه تفاو ،انیکی بین نما ،میانه و میانگین وجود
دارد و ا آنجاییکه میزان ضریب کجی و ضریب کشییگی بین  2و  -2است ،میتوان مطرح
کرد که تو یع این متغیر ،فرض عاد بودن را داراست و میتوان ا میانگین بهعنوان م رف
شاخص گرای ،مرکز و ا افگوها آمار پارامتری

استفاده کرد.

بررسی وضعیت موجود فرهنگ دانشی

همانطور که در جیول شماره  3مشاهیه میشود ،مقیار آماره  tعید  ،2/4587و
عید م نادار  0/00است .ا آنجا که عید م نادار ا  0/05کمتر است ،میانگین متغیر
فرهنز دانشی در بی متوسط نیست .با توجه به اینکه بی باال و پایین مثنت است ،میتوان
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نتیجه گرفت که متغیر فرهنز دانشی در نمونه پیوه ،ا  3بیشتر است؛ ی نی میزان
مطلوب میانگین این متغیر ا نرر نمونه آمار برا جام ه مورد پیوه ،4/5123 ،است.
جدول .3نتایج آزمون  tوضعیت مطلوب متغیر فرهنگ دانشی
مقیارآ مون=3
t
فرهنز

2/4587

درجه

ضریب

اختالف

درجه اطمینان %95

آ اد

م نادار

میانگین

بی پایین

بی باال

32

0/00

0/5684

0/4568

0/7241

میانگین
4/5123

دانشی

تحلیل عاملی تأییدی متغیر فرهنگ دانشی

شکل .4الگوی اندازهگیری متغیر فرهنگ دانشی در حالت استاندارد

همان طور که در شک شماره  4نشان داده شیه بار عاملی همه سؤاال ،ا مقیار  0/3بیشتر و
تنیینکننیه مناسنی برا متغیر فرهنز دانشی است.
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شکل  .5الگوی اندازهگیری متغیر فرهنگ دانشی در حالت معناداری

در شک شماره  ،5ا آنجا که ار ش  tبرا همه سؤاال ،ا مقیار  1/96بیشدتر شدیه اسدت،
رابطه متغیر مورد نرر م نیدار ،و بنابراین ،این سؤاال ،تنیینکننیه مناسنی بدرا متغیدر مدورد نردر
است .در جیول شماره  4شاخصاا برا ش افگو در میلیابی م ادال ،ساختار ارائه شیه است.
جدول  .4شاخصهای برازش الگو
شاخص

درجه

RMSEA1

GFI2

AGFI3

NFI5

CFI4

IFI6

آ اد

مقیار محاسنه شیه

2/965

0/057

0/91

0/94

0/93

0/92

0/93

سطح قاب قنول

>3

>0/1

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

نتیجه

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

.1جذر میانگین مجذورا ،خطا تقریب ()Root- mean- square error of approximation
.2شاخص نیکویی برا ش ()Goodness- of-fit index

. 3شاخص نیکویی برا ش ت یی یافته ()Adjusted goodness -of-fit index
. 4شاخص برا نیگی تطنیقی ()Comprative fit index
. 5شاخص برا نیگی هنجار شیه ()Normed fit index
. 6شاخص برا نیگی افزایشی ()Incremental fit index
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همان گونه که در شکلاا  4و  ،5بار عاملی بیشتر شاخصاا ا  0/5بیشدتر ،و ایدن نشدانیهنیه
این است که نشانگرها ا دقت ال م برا اندیا هگیدر سدا ههدا مدرتنط برخدوردار اسدت ،طندق
نمودار مقادیر آماره  tهمگی ا  1/96بیشتر است و ا سو دیگر همچنین مقیار  RMSEAبرابر
 0/057و نسنت کدا دو بده درجده آ اد آن ا سده کمتدر اسدت .بندابراین افگدو اندیا هگیدر
مؤففهها فرهنز سا مانی ا مطلوبیت کافی برخوردار ،و مورد تأییی است.
تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
جدول  . 5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

1

1

می به دان،

-

2

دانشکار محو
آمو ش و
یادگیر
ارتناطا ،متقاب
دانشی
همیفی
جمعگرایی
دانشی
افتزام به برنامه
دانشی
ار یابی و پاداش
دانشی

3
4
5
6
7
8

3

2

4

0/51

-

0/53

0/56

-

0/62

0/63

0/55

-

5

7

6

8

0/64

0/69

0/63

0/66

-

0/68

0/59

0/57

0/68

0/63

-

0/61

0/68

0/52

0/56

0/59

0/67

-

0/63

0/67

0/69

0/65

0/63

0/64

0/69

-

9

10

9

مشروعیت دانشی

0/72

0/63

0/69

0/64

0/69

0/66

0/67

0/61

-

10

مانننی دانشی

0/59

0/59

0/63

0/67

0/65

0/69

0/67

0/63

0/67

-

11

12

11

ان طاف دانشی

0/62

0/63

0/61

0/59

0/58

0/61

0/62

0/63

0/64

0/63

-

12

لیانت دان،

0/57

0/58

0/63

0/64

0/59

0/67

0/66

0/64

0/65

0/63

0/66

-

13

فراینی مییریت
دان،

0/63

0/63

0/66

0/69

0/67

0/68

0/69

0/67

0/68

0/68

0/68

0/68

بر اساس نتایج تحلی ماتری

13

-

همنستگی متغیرها پیوه ،میتوان گفت :تمدامی متغیرهدا

فرهنز سا مانی ارتناط مثنت و م نادار با فراینی پیادهسا

مییریت دان ،در سطح  0/05دارد.

همچنین در راستا فرضیه اللی پیوه ،،که به بررسی اثر مستقیم م نیدار فرهندز سدا مانی بدر
پیادهسا

مییریت دان ،میپردا د ،نتیجه یر (جیول  )6به دست آمیه است .این پیوه ،ید
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فرضیه اللی دارد که این است" :متغیرها فرهنز سا مانی بر فراینی پیادهسا

مدییریت داند،

اثر مستقیم و م نادار دارد".
جدول  .6ضرایب مسیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
متغیر وابسته

متغیر مستق

ضریب مسیر

T

R2

0/93

14/39

0/416

فرهنز سا مانی

خطا ساختار

واریان

0/34

16/17

با توجه به نتایج تحلی م ادال ،ساختار میتدوان گفدت مؤففدههدا فرهندز سدا مانی بدا
ضریب مسیر ( )0/93و مقیار تی ( )14/39دارا اثر مستقیم ،مثنت و م نادار برفرایندی پیدادهسدا
مییریت دان ،دارد و مؤففهها فرهنز سا مانی قادر بده تنیدین  %41/6واریدان
دان ،است .مقیار واریان

متغیدر مدییریت

تنیینشیه متغیر فرهنز سا مانی با توجه به مقیار تدی آن ( )17/16در

سطح  0/05م نادار است .مقیار خطا ساختار متغیدر فرهندز سدا مانی در ایدن م ادفده برابدر بدا
( )0/34است که با توجه به مقیار تی آن در سطح  0/50م نادار است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
مییریت دان ،امرو ه به یکی ا اساسیترین مسدائ سدا ماناا تندیی شدیه اسدت .مدییریت
دان ،میتوانی فرهنز یادگیر سا مانی و انتقال تجربه بین ذ نفدع و عضدو سدا مانی را افدزای،
دهی .خروجی این کار ،برفها شین سرمایه انسانی دوفتی و خیما ،عمدومی مدؤثر بدا اسدتفاده ا
مییریت دان ،است.
افراد در تمامی مطاف ا ،بهعنوان یکی ا ارکان الدلی پیدادهسدا

مدییریت داند ،م رفدی

شیهانی؛ افراد که دان ،را به رسمیت بشناسنی .بیون توجه به فرهنگاا و خرده فرهنگاا بداکم
سا مانی پیادهسا

مییریت دان ،با مشکال ،گوناگونی روبدهرو خواهدی شدی؛ یدرا همراهدی و

همکار کارکنان شرط بقا سامانه مییریت دان ،است .بر اساس این پیوه ،فرهندز یکدی ا
عوام اساسی موفقیت اجرا و پیادهسا

مییریت دان ،در شاردار
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دانشی و فراینیها مدییریت داند ،ارتنداط م ندادار وجدود دارد کده ایدن ارتنداط بدا تحقیقدا،
و خددیاورد ( ،)1397نجفددی ( ،)1397امیددر اسددماعیلی ( ،)2014و

میرهاشددمی ( ،)1397نددورو

اسمیت ( )2018مرابقت دارد .نتایج این پیوه ،در مینۀ مؤففهها فرهنز دانشدی و فرایندیها
مییریت دان ،با نتایج مطاف ا ،لور ،گرفته به شرح ذی مطابقت دارد:
جدول  .7مطالعات منطبق بر یافتههای پژوهش
مطالعات منطبق بر یافتههای پژوهش

عوامل

قاسددمی باددزاد ،وافمحمددی چنگیددز ( ،)1397مددانی کوخددافو
فرهنز دانشی

( ،)1397کالنتددددر و همکدددداران ( ،)1397نجفددددی (،)1397
نددورو

و خددیاوردار ( ،)1397اسددمیت و همکدداران (،)2018

کاهیانانسی و همکاران ( ) 2018کیویان و همکاران ()2018
اسدددمیت ()2018؛ دیلمقدددانی و همکددداران ( ،)1396رجندددی و
فراینیها مییریت دان،

همکددداران ( ،)1397لدددفایی و همکددداران ( ،)1397رضدددو
( ،)1397د النز و فاهی ( ،)2000فیم و همکاران ()2014

در هر بال با توجه به نتایج پیوه ،،راهکارها

یر در راستا استقرار اثدربخ ،مدییریت

دان ،در سا مان و در جات بانود مؤففهها فرهنز دانشی بده مسدئوفین و تصدمیمگیدران ارشدی
سا مانی در شاردار

اهیان پیشنااد میشود:

دربارۀ ارتناط قو عام می دان ،و دانشکار محدور در پیدادهسدا

مدییریت داند ،در

شاردار بایی استخیام و تشکی گروهها کار بر مننا داند ،،تجربده و تخصدص در دسدتور
کار قرار گیرد .گزین ،افراد هنگام استخیام و توجه به جذب نیدرو انسدانی توانمندی بسدیار مادم
است .در گزین ،افراد برا سا ماناا دان ،پایه بایدی بده نردم و انضدناط ،روبیده جمدعپدذیر ،
تسلط بر بو هها کار  ،روبیه نرار،پذیر و میزان تطنیق کارمنی با جام ه توجه اساسی کرد.
چنیگانگی آرا و همپوشانی و جستجوگر دان ،و فناور مناسب سا مان و کشف مشدکال ،و
ارائه راههایی برا اجرا باتر کارها توسط افراد بایی توسط مییران شاردار تدرویج داده شدود.
کارکنان دانشی بایی ابساس کننی که سا مان به آناا وفادار خواهی بود و سا مان در اعطا اختیار
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و آ اد عم به آناا کوشا است .استفاده ا دان ،و تصمیمگیر به کارکندان دانشدی و اسدتقنال
سا مان ا کشف مشکال ،توسط کارکنان و باا دادن به راهبلاا پیشنااد آنان میتوانی نقد،
بسزایی در پیادهسا

مؤثر و موفق مییریت دان ،در شاردار ایفا کنی .شاردار میتوانی برا

تقویت این ابساس در میان کارکنان دانشی ا پاداشاا خود پرورشی و تیوین نرامنامها بدرا
ارج ناادن به اقیاما ،کارکنان استفاده کنی .مییران شاردار بایی نسنت به پاداشدیهی گروهدی،
پاداش خالقیت و نوآور  ،پاداش ایجاد دان ،و پاداش انتقال دان ،اهتمام داشته باشدنی .در میدان
ایددن پاداشدداا ،پدداداش ایجدداد داندد ،و پدداداش انتقددال داندد ،ا اهمیددت ویددیها برخددوردار اسددت.
پاداشیهی به انتقال دان ،در سا مان موجب تشویق کارکنان سا مان به اشدتراک گذاشدتن داند،
فرد و باال رفتن سطح دان ،در ک سا مان میشود.
عام آمو ش و یادگیر نیز ا عوام اساسدی و تأثیرگدذار در پیدادهسدا
د ان ،در شاردار

موفدق مدییریت

اهیان است .برا تحقق این مام بایی مییران به فدزوم آمو شداا مناسدب و

تخصیص منابع کافی و مناسب در این راستا و استفاده افراد ا مکاناا عمومی بدهمنرور یدادگیر
مستمر رو انه و اعطا فرلت برابر یادگیر برا تمامی کارکنان شاردار اعتقاد داشدته باشدنی.
آمو ش مفاهیم پایه در مینۀ مییریت دان ،به منرور شدناخت افدراد ا فلسدفه ،تاریخچده و روندی
تکام نرریا ،مییریت دان ،مؤثر است .آمو ش استفاده ا سامانهها مییریت داند ،بدهمنرور
استقرار مؤثر مییریت دان ،،بیاتی است .در شاردار بایی کارگاهها آمو شدی بدا عندوان بد
مسئ له در راستا تقویت خالقیت کارکنان بدوییه در مسدائ مدرتنط بدا شدناخت و پداالی ،داند،
برگزار شود .آمو ش روشاا انتقال دان ،و شرکت کارکندان شداردار در دورههدا داخد و
خارج سا مان و استفاده ا شیوه آمو ش استاد شاگرد نیدز بده طدور جدی در دسدتور کدار قدرار
گیرد.
دربارۀ عام ارتناطا ،دانشی ،آسانسا

و تسریع انواع ارتناطا ،و استفاده گسترده ا انواع

ارتناطا ،در راستا اجرا فراینیها مییریت دان ،و گفتگو متقاب دائمی کارکنان وابدیها
و ش نهها مختلف در مینۀ مسائ کدار بسدیار بدائز اهمیدت اسدت .تشدویق کارکندان بده کدار
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گروهددی و ایجدداد ادراک ضددرور ،کددار گروهددی در سددا مان دانشددی ،اعتمدداد و درک متقاب د و
مشارکت در تصمیمگیریاا ا راهکارها اجرایی آسانسا

ارتناطا ،اسدت .شداردار بایدی بدا

تخصیص بودجه و امکانا ،و فراهم کردن سختافزار و نرمافزارها ال م و ایجداد بلدوف فندی در
میان کارکنان در جات بارهمنی آنادا ا فنداور رو گدام بدردارد .در اسدتفاده ا ندرمافزارهدا
مت ید با ار بایی ضمن نیا سنجی ا کارکنان و شناخت فراینیها به سطح بلوف کارکنان و آمدادگی
سا مان توجه کرد .نرم افزارها شاردار بایی کاربر پسنی باشی و کارکندان امکدان ایجداد سدامانه
شخصی در کنار سامانه دان ،سا مانی را داشته باشنی .اطالعرسانی چشمانیا  ،راهنردها ،برنامههدا
و اهیاف سا مان و نتایج مثنت کار دانشی و دستاوردها دیگر وابدیها بده کارکندان و بحدث در
مورد آناا بایی در کارگاه ها و یا اتاقادا فکدر تشدکی شدیه در دسدتور کدار باشدی .در شداردار
اهیان بایی اجتماعیسا

دان( ،ضمنی بده ضدمنی) ،بروندیسدا

ترکیب دان( ،لریح به لریح) و درونیسا

داند( ،لدریح بده لدریح)،

داند( ،لدریح بده ضدمنی) در دسدتور کدار قدرار

گیرد .این امر با اقیاماتی نریر چرخ ،شغلی ،همایشاا ،جلسا ،طوفان مغز  ،مالقاتادا ،برگدزار
جلسا ،منابث گروهی ،افگوسدا

و نموندهسدا یاا ،مستنیسدا

تجربیدا ،،آمو شداا ضدمن

خیمت و یادگیر ا طریق مشاهیه امکان اجرایی دارد.
در راستا تقویت عام همیفی در پیادهسا

مییریت دان ،در شاردار مییران با اعتماد

به کارکنان در مراقنت ا دان ،و بهکدارگیر همدراه بدا مسدئوفیتپدذیر و اعتمداد متقابد میدان
ارائهکننیگان و دریافت کننیگان دان ،بده فحداظ لدحت داند ،و قیرشناسدی و ابتدرام متقابد
گروهها سنی فارف ا سطوح سلسله مراتنی به یکییگر و به ماار ،و دان ،یکییگر این عام را
تقویت میکننی .مییران شاردار بایی به گونها عم کننی تا نیروها جییی افورود و کمتجربه
و نیروها قییمی و پیشکسو ،نسنت به یکییگر نگاه مثنت و ت املی داشته باشنی تا تنادل ،انتقدال
دان ،و تجربیا ،در میان نیروها بخوبی لور ،پذیرد .این ت امال ،باعث ت یین اعتندار و درسدتی
دانشاا ضمنی و آشکار ا طریق تأییی جم ی و باور به ت لق دان ،فرد به سا مان و تسایم آن بدا
همکاران و می به کارگروهی و همکار در کارها و تحقق ایجاد سا مان دانشی خواهی شی.
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عام بسیار مام دیگر در پیادهسا

مییریت داند ،،لدیانت داند ،در شداردار

اهدیان

است .سا گار و بهکارگیر دان ،و فناور جییی و ذخیره دان ،و تایه منرم نسخه پشتینان ا
اطالعا ،و آشنایی افراد با موارد امنیتی و رعایت آن و ت یین سطح دسترسی هر فرد بده داند ،بدر
اساس نیا ها شغلی و رعایت تیابیر امنیتی بهمنرور بفظ امنیت اسناد ،میارک و دان ،سدا مانی
در شنکهها ،فناوریاا ،ساختمان فیزیکی و نیز هنگام نق و انتقدال بده لدیانت داند ،در شداردار
مددیکنددی .بایددی بددا توجیاددا ،کامد کارکنددان ا سددا انگددار آناددا جلددوگیر کددرد .ا

کم د

دسترسیها غیرمجا به اطالعا ،و فایلاا جلوگیر شود و سامانهها به گونها طرابی شود کده
تضمین کافی برا محرمانه بودن اطالعا ،و طرباا را به کاربران بیهی .شاردار بایی ضمن ارائه
آمو شاا ال م به تیوین آییننامه قوانین و مقررا ،امنیت اطالعا ،سامانههدا مدییریت داند،
اقیام کنی و نیروها به پایننی و رعایت کام قوانین و مقررا ،مت ای باشنی.
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