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ازي سجهت پيادهسنجش  وضعيت آمادگي پژوهشگاه صنعت نفت 

  مديريت دانش

  

1فريبرزكمالي تبريزي
 

  2زهره غالمحسين زاده

  چكيده 
سـازي  هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش وضعيت آمـادگي پژوهشـگاه جهـت پيـاده    

سـاخته كـه    پرسشنامه محقـق  طريق از طرح اين اطالعات. باشدمديريت دانش در سازمان مي
نفر از محققـين   130نمونه آماري اين پژوهش را .باشد گردآوري شده استسوال مي 51شامل 

ها كـه از طريـق پرسشـنامه    اند و با توجه به اطالعات مربوط به شاخصپژوهشگاه تشكيل داده
سازي مـديريت دانـش سـنجيده شـده     آوري شده، وضعيت آمادگي پژوهشگاه براي پيادهجمع
در اين پژوهش از دو منظر به سنجش وضعيت آمادگي پژوهشگاه پرداخته شـده اسـت،   . است

ابعاد  فرهنگ سازماني، پشتيباني فناوري اطالعات و ساختار سـازماني و  -1كه عبارت است از 
فرآينـدهاي   باور  كاركنـان از منظـر سـودمندي و سـهولت اجـراي     -2فرآيندهاي مرتبط با آنها 

نتايج پژوهش بيانگر آن است كـه پژوهشـگاه از منظـر اول، در زمينـه تعريـف      . مديريت دانش
  .فرآيندهاي مناسب كاري داراي آمادگي نبوده ولي از منظر دوم داراي آمادگي الزم مي باشد

  آمادگي سازماني، پژوهشگاه صنعت نفت، مديريت دانش : ها كليد واژه

  
  

                                                

  kamali@ripi.ir گروه فناوري اطالعات و مديريت دانش پژوهشگاه صنعت نفترئيس  .1
     gholamhosseinzadehz@ripi.ir كارشناس ارشد مديريت دانش پژوهشگاه صنعت نفت .٢
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  مقدمه
اغلب نيازمند ها سازمانگذاري دانش در ايجاد مديريت دانش يا تفكرات به اشتراكهاي پروژه  

اكثر مـديران و سرپرسـتان   ). 1998، 1پروساكداونپورت و(ايجاد تغييرات عمده سازماني است 
كه مقاومت در برابـر   آميز تغييرات، از هرنوع كه باشد، در جاييآگاهي دارند كه ايجاد موفقيت

در نتيجه، سرپرستان بـراي ايجـاد   . استاست، دشوار حياتي به خود گرفته شكل تغييرات غالبا
به عنوان . اندهاي خود در زمان ايجاد تغيير، همواره مورد تشويق قرار گرفتهآمادگي در سازمان

طور جامع آمادگي سازمان خود را بـراي  بايستي بهسازي، سرپرستان مياولين گام در اين آماده
هاي مديريت خصوص برنامه در. ات پيشنهادي مورد بررسي و سنجش قرار دهندپذيرش تغيير

هاي ايجـاد شـده بـين    دانش، يك برنامه سنجش آمادگي به مديران كمك خواهد كرد تا فاصله
اصـل،   در. ي كننـد ياعتقاد سرپرستان به مديريت دانش و باور اعضاي سازمان از آن را شناسـا 

ريزي و اجـراي  ند به عنوان راهنمايي براي مديران در برنامهتواسنجش آمادگي يك سازمان مي
دارد كه  سوال مهـم  مي ضمن تاييد اين مطلب بيان) 1996(١سايمون. مديريت دانش عمل كند

كه در تالش براي درك ارزش واقعي مديريت دانش هستند اين است كه تـا   هاييسازمانبراي 
آميـز مـديريت دانـش    زم براي پذيرش موفقيتچه اندازه اعضاي مختلف سازمان از آمادگي ال

-هاي مديريت دانش با چالشبراي برنامههاي سازمانسفانه، سنجش آمادگي أتم. بهره مي برند

-كار در دسـترس نمـي   اي براي انجام اينهاي بزرگي روبرو است زيرا هيچ ابزار شناخته شده

گذاري دانـش  كه بيشتر به فرايند اشتراكاند ابزاري را ارائه داده )2007(3نلت و ديگراوه. باشد
سـازمان از   قانوني فيزيكي و آمادگي گيريابزار آنها به اندازه. و فاكتورهاي انساني تمركز دارد

بـه  دو فاكتور اين كه پردازند در صورتي سازماني نمي ساختارو وري اطالعات اقبيل ساختار فن
عالوه، اينـان  به . آيندمي  حساببه يريت دانش فرايند مداجراي بر  ثيرگذارعنوان دو فاكتور تأ

به همين شـكل،  . اندهيچ مدل فرضي براي شناخت متغيرها و روابط بين متغيرها معرفي نكرده
گـذاري دانـش بـر    اصلي بـه اشـتراك  به تحقيق در مورد شش شاخصه ) 2004(1رايتتيلور و 

 عمـومي در انگلسـتان  اساس مشاهدات، مرور مدارك، و مصاحبه در بخش خدمات بهداشـت  

                                                
1.T.H. Davenport.; L.Prusak 
2.Simon,N. 
3.D.T. Holt  
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گذاري دانش به عنوان تنها يكي از فرايندهاي مديريت آنها تنها بر مسئله به اشتراك. اندپرداخته
بايستي با استفاده هاي آنان مييافته. هاي آن توجه نكرده انداند و به همه جنبهدانش تمركز كرده

ــاخص ــي ارزش از ش ــات كيف ــاي تحقيق ــردد ه ــذاري گ ــوص،  . گ ــن خص ــيمينوچ و دراي س
گام براي ايجاد آمادگي سـازماني بـراي مـديريت دانـش روي      14به پيشنهاد ) 2004(١سينكلر
اي خود باقيمانده و به مرحلـه اجـرا در محـيط    اين پيشنهاد همچنان در سطح فرضيه. اندآورده

آمادگي گيري اند كه اندازهگفته) 2006(٣نبه همين شكل، كيت و ديگرا. ه استتجربي در نيامد
بـراي  ) 2003(۴مديريت دانش بر اساس فاكتورهاي همواركننده معرفي شده توسط لي و چـي 

اش اين تحقيق نيز مي بايسـتي از لحـاظ تجربـي مقبوليـت    . باشديك سازمان سنتي مناسب مي
به بررسي آمـادگي صـنعت ارتباطـات راه دور    ) 2006(عالوه، وي و ديگران به  .سنجيده شود
برخي متغيرهـا از قبيـل اسـتراتژي تجـارت،     با توجه به گيري مديريت دانش اركمالزي براي ب

اگرچه آنها از روش . اندساختار سازماني، گروه دانش، حسابرسي دانش، و نقشه دانش پرداخته
اند، اما به طور جامع بر موضوع تمركز نكـرده و از هـيچ چـارچوب    اي استفاده كردهپرسشنامه

-ها استفاده نكـرده متغيرهاي وابسته و مستقل و ارتباط بين آن تحقيقاتي براي مشخص ساختن

  .اند
از  بايـد دهد كه موضوع آمادگي مـديريت دانـش   بررسي باال از ادبيات مديريت دانش نشان مي

بيشـتر  . هاي تحقيقاتي مختلف مورد ارزيابي قرار گيـرد منظرهاي مختلفي با استفاده از شاخص
را در محـيط عملـي   هـا  نتـايج آن  يبايسـت اند كه ميي ماندهتحقيقات موجود در حد فرضيه باق

مورد اجراي فرايند  دربه دليل عدم وجود منابع كافي، صرفا اطالعات اندكي . گذاري كردارزش
گذاري دانش پرداخته و بـر همـه   تنها به فرايند به اشتراك وجود دارد كه آن هممديريت دانش 

موضوعات فاكتورهاي انساني و  به ديگر تحقيقات در الوهبه ع. اندننمودههاي آن توجهي جنبه
كه اين شيوه نيازمند تلفيق و بررسي . توجه شده استجداگانه  به صورتفاكتورهاي سازماني 

                                                
 1.Taylor, W.A., & Wright 
2.Siemieniuch, C., & Sinclair, M 
3.Keith, M and et al 
4.KimY, lee,J-H 
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آمادگي سـازماني بـراي اجـراي     ديدگاه،از اين . مي باشد هر دو نوع فاكتورها در كنار يكديگر
، و )فاكتورهـاي سـازماني  (زيكـي در سـازمان   هاي فيوجود زيرساخت از منظر مديريت دانش

ي سبراي اجراي فرايندهاي مديريت دانش مورد برر) فاكتورهاي فردي(اشتياق اعضاي سازمان 
نوچ و ميسـي . چنين ديدگاهي در ادبيات مديريت دانـش نيـز تاييـد شـده اسـت     . گيردقرار مي
راهبـردي نيسـتند نبايـد انتظـار      داراي برنامه اجرايي كه  يهايسازمانمعتقدند ) 2004(سينكلر

  . شان دست يابندآميز مديريت دانش در محيطاجراي موفقيت داشته باشند كه به اهداف
كه  يهايسازمانكه يك سوال مهم براي  اندهتاكيد كرد) 2007(لت و ديگران و، هزمينهدر همين 

نها تا چـه انـدازه   در فكر تالش براي كسب ارزش واقعي مديريت دانش هستند اين است كه آ
از آنجـا كـه يـك    . شـان هسـتند  آميز مديريت دانش توسط افراد سـازمان آماده اجراي موفقيت

سازمان به معناي گروهي از افراد با يك هدف مشترك هستند كه در يك محيط سـازمان يافتـه   
اي  ها براي ارزيـابي آمـادگي سـازماني در اجـر    كنند، تنها توجه كردن به زير ساختفعاليت مي

مديريت دانش كافي نيست وسنجش و درك  اعضاي سازمان نسبت به هر تغيير يا فعـاليتي را  
  . طلبدنيز مي

  بيان مساله

در راسـتاي توسـعه   ايـران  پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان يكي از بزرگترين مراكز تحقيقـاتي  
. اي تاسيس شـد ، كاربردي و توسعهبنيادي با هدف انجام تحقيقات 1338ر سال صنايع نفت د

نفر  65دار است كه نيروي متخصص، ماهر و مجرب برخور 700در حال حاضر پژوهشگاه از 
. باشندمي ليسانس، و بقيه نيروهاي تكنسين و پشتيباني 161فوق ليسانس،  275، با مدرك دكترا

بي گمان اجراي مديريت دانـش  . هاي پژوهشي هستندداراي سمت% 66از كل كاركنان حدود 
تنهـا   ،ثير مسـتقيم دارنـد  تـأ توجه به مسائل زيرساختي و عوامل موثر سازماني كه بـر آن   بدون
وقتي كاركنان پژوهشگاه  با مزايا و راهكارهايي كه . دارداي اطالعات را در پيآوري تودهجمع

كند، آشنا مييريت دانش در بهتر شدن محيط كار و دانشگر شدن منابع انساني ايجاد اجراي مد
روز كـردن آن از طريـق اضـافه    گيري و همچنين تجهيز و بـه هاي الزم براي بهرهو زمينه باشند

از طرف ديگر بـه دليـل فقـدان     . كوشندكردن دانش را بشناسند، در قبول و بهبود آن بيشتر مي
ريزي مناسب جهت اجراي مديريت دانش و فقدان سازماندهي دانش سازماني، جداشدن برنامه
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هـا،  از پژوهشگاه، نبود مستندات در خصوص تجربيات بدست آمده از پروژه كارشناسان خبره
محقـق را بـر آن داشـت تـا وضـعيت آمـادگي        نبود ساختار مناسب براي تسهيم سريع دانش،

سـازي آن   باشد را جهت پيادهگيري از مديريت دانش ميسازماني پژوهشگاه كه در آستانه بهره
-ها و عناصر اساسي پيادهآمادگي زيرساخت وضعيتتا از كند اين  پژوهش كمك مي. بسنجد 

سازي مديريت دانش در پژوهشگاه پيش از هر اقدام و صرف هزينه آگاه شـده و در صـورت   
ما در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تـا نظـرات پژوهشـگران    . براي بهبودي آن اقدام شود، نياز

سازي مديريت دانش بسنجيم كـه  ي پيادهآمادگي پژوهشگاه برا وضعيتپژوهشگاه را در مورد 
  .اين هدف در قالب سواالت پژوهش مطرح شده است

  

  سواالت پژوهش

  بعد فرهنگ سازماني-1
سازي مديريت دانش در وضعيت مطلوب قـرار   آيا عامل فرهنگ سازماني پژوهشگاه براي پياده

  دارد؟
پژوهشـگاه  در وضـعيت   ميـان كاركنـان   )  فعـال  هـاي كمك و حمايت (آيا همكاري.1-1

 مطلوب قرار دارد؟

  پژوهشگاه در وضعيت مطلوب قرار دارد؟ اعضاي بين متقابل آيا اعتماد. 1-2
پژوهشـگاه در   در پيشـرفت  و يـادگيري  براي تشويق و رضايت تنوع، ها،فرصت آيا. 1-3

  وضعيت مطلوب قرار دارد؟
  فناوري اطالعات بعد پشتيباني- 2

در وضعيت مطلوب  سازي مديريت دانش در پژوهشگاه پياده عات از فناوري اطال آيا پشتيباني
  قراردارد؟

  بعد ساختار سازماني -٣
  مديريت دانش در وضعيت مطلوب قرار دارد؟ سازيآيا ساختار سازماني پژوهشگاه براي پياده 

در وضعيت مطلوب پژوهشگاه  )تصميمات  بر كنترل و احاطه ميزان(آيا تمركزگرايي . 3-1
  دارد؟قرار 
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پژوهشگاه ) كاري هايسياست و رسمي، راهكارهاي و قوانين ميزان(آيا بوروكراسي . 3-2
   در وضعيت مطلوب قرار دارد؟

  دانش مديريت فرآيندهاي از سازمان اعضاي انتظار بعد-4
 از پژوهشـگاه  اعضـاي  بـاور  ميزان(انتظار كاركنان پژوهشگاه از فرآيندهاي مديريت دانش 

 و انفـرادي  وظايف انجام در آنها پيشرفت و بهبود  سبب دانش مديريت فرايندهاي قبول اينكه
  چگونه است؟ ) بود خواهد گروهي

 در فرد باور ميزان( ميزان درك از سودمندي مديريت دانش براي  كاركنان پژوهشگاه . 4-1
 درعملكـردش  او پيشـرفت  و بهبود موجب دانش مديريت فرآيندهاي پذيرش اينكه خصوص

  چگونه است؟) شودمي
كاركنـان در پژوهشـگاه    كـاري  عملكـرد  بـا  دانش مديريت فرآيندهاي ميزان انطباق. 2- 4

   ؟.چگونه است
  دانش مديريتفرآيندهاي  از استفاده در تالش ميزانبعد -5

 اينكـه  از سـازمان  اعضـاي  باور ميزان(دانش مديريت از فرآيندهاي استفاده در تالش ميزان
  چگونه است ؟) است عملي و ساده دانش مديريت فرايندهاي قبول
-آيا پذيرش و انطباق با فرآيندهاي مديريت دانش براي كاركنان پژوهشگاه ساده مي  1- 5

  باشد؟
آيا اجراي فرآيندهاي مديريت دانش توسط كاركنان از عدم پيچيدگي الزم برخوردار . 2- 5

  باشد؟مي
  دانش مديريت ايندهايفر پذيرش مورد در كاركنان پژوهشگاه نگرش-6

  دانش چيست؟ مديريت فرايندهاي پذيرش مورد در كاركنان پژوهشگاه نگرش

  

  پژوهشپيشينه 
هاي مديريت دانش سازماني و خالقيت اعضاي در بررسي رابطه بين مؤلفه) 1386(رحيمي 

بـين ابعـاد مـديريت دانـش و ميـزان      -: هيئت علمي دانشگاه اصفهان به اين نتايج دست يافت
و تفـاوت معنـاداري بـين مـديريت دانـش      -. خالقيت همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد
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داري بـين  تفـاوت معنـا  -.اعضاء بر حسب سن، جنس و رشتة تحصـيلي وجـود دارد  مشخصه 
  . اعضاء بر حسب جنس، رشتة تحصيلي و وضعيت استخدامي وجود داردو مشخصه خالقيت 

سازي  مديريت دانش در دانشگاه سنجي پيادهبا بررسي امكان) 1389( فتح الهي و زنجاني 
اصفهان  به اين نتيجه رسيدند كه از نظر زيرساخت فني در دانشگاه  مشكلي وجود ندارد ولي 

 . از نظر مديريت و فرهنگ سازماني شرايط نامناسب است

سـازي سيسـتم مـديريت    با عنوان مطالعه تجربي در مـورد پيـاده  ) 2008( عبداهللا و ديگران
اين پژوهش . اندموزش عالي دولتي در كشور مالزي پژوهشي را انجام دادهدانش در موسسات آ

به صورت پيمايشي و با توزيع پرسشنامه در شش دانشگاه دولتي منطقه كالنـگ والـي مـالزي    
سازي و اسـتفاده از  ها حاكي از كمبود آگاهي كاربران در جريان پيادهيافته. صورت گرفته است

كه دليـل آن نيـز عـدم درك و شـناخت از برخـي كاربردهـا و        باشدسيستم مديريت دانش مي
  .در سيستم مديريت دانش بوده است هاي به كاررفتهتكنولوژي

با عنوان بررسي ميزان آمادگي موسسات آموزش عالي براي اجراي  )2000(راولي پژوهش 
ررسـي  مديريت دانش،  قابليت اجرايي مفاهيم مديريت دانش را در آموزش عـالي انگلسـتان ب  

اي مانند كتابخانه، اينترنت و هاي تسهيل كنندهدارد در حالي كه سامانهاظهار مي وي .كرده است
غيره وجود دارد كه ضمن تهيه داده و اطالعات براي دانشجويان به اجراي مديريت دانـش در  

نصـري دانپـورت و   ع 4هايي در ارتبـاط بـا اجـراي مـدل     كند ولي چالشها كمك ميدانشگاه
گيري كرده كه مديريت دانش موثر و كارآمـد نيازمنـد   وي در پايان نتيجه. وساك وجود داردپر

گـذاري و  هـاي ارزش ها، ساختار سازماني و سيسـتم تغييرات مهم و جدي در فرهنگ و ارزش
  .دهي استپاداش
  

  شناسي پژوهش   روش
جامعـه آمـاري   در اين تحقيـق پژوهشـگر    .باشدپيمايشي مي توصيفي نوع از تحقيق روش

 اين اطالعات مورد نياز. استيش مورد بررسي و آزمون قرار دادهمورد مطالعه را از طريق پيما

 االتسـو  طراحـي  بـراي  اسـت و سـاخته گـردآوري شـده   محقـق  پرسشنامه طريق پژوهش از

 اوليه اصول از استفاده خارجي، هاينامهپايان  و مقاالت هاينامهپرسش يترجمه از پرسشنامه،
فرهنـگ  (بعـد   5رسشنامه با پ. شده است استفاده علمي متون معتبر همچنين دانش و  مديريت
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، انتظار اعضـاي سـازمان از فرآينـدهاي    اوري اطالعاتفنپشتيباني   ، ساختار سازماني،سازماني
سـوال    49شـامل   تنظيم شـده و  ) مديريت دانش و ميزان تالش در استفاده از مديريت دانش

هـاي خيلـي كـم، كـم،     اي شامل گزينهگزينه 5طراحي پرسشنامه از طيف ليكرت در . باشدمي
سـوال بـراي تعيـين ميـزان پـذيرش       2انتها، در . ه شده است، زياد و خيلي زياد استفادمتوسط

نفر از محققين پژوهشگاه نمونه  130فرآيند مديريت دانش با پاسخ بلي و خير طرح گرديده و 
قبـل   پرسشنامه به دليل اهميت موضوع و اطمينان از روايي .دهندمي آماري پژوهش را تشكيل

نفر از صاحبنظران و افراد آشنا به مباحث مديريتي ارسال گرديد، تا  6براي  پرسشنامه، از توزيع
پس از بررسي، سواالتي كه داراي اشـكال مفهـومي و ظـاهري    . معايب احتمالي آن مرتفع شود

 براي. تري بودند از پرسشنامه حذف شدنداراي روايي پايينبودند اصالح شده و سواالتي كه د
به دست آمد كه  حـاكي از   94/0 اي كرونباخ استفاده شد كه مقدارپايايي آن  نيز از ضريب آلف

  . پايايي پرسشنامه است
 

  پژوهشهاي يافته
  بعد فرهنگ سازماني-1

هاي پژوهشگاه مولفهشود از ديدگاه كاركنان ، مالحظه مي1همانگونه كه در جدول 
  .باشدهمكاري ، اعتماد و يادگيري نامناسب بوده و در نتيجه بعد فرهنگ سازماني نامناسب مي

  

 هاي فرهنگ سازمانينتايج آماري شاخص. 1جدول

  بعد و مولفه ها
 ميانگين تعداد

انحراف 
 معيار

 نتيجه آزمون فرض )z( آماره آزمون

n X s z H0  OR  H1 

 نامناسب - 7.806  0.57  2.61  130 سازمانيفرهنگ   بعد

  مولفه

  نامناسب -10.622 0.63  2.41 130 همكاري
  نامناسب - 4.186 0.65  2.76 130 اعتماد

 نامناسب - 5.225 0.75 2.66 130 يادگيري
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  فناوري اطالعات بعد پشتيباني-2
فناوري اطالعات در وضعيت  پشتيبانيپژوهشگاه كاركنان  ، از ديدگاه 2جدول با توجه به 

در اين قسمت الزم به توضيح است كه در اين پژوهش زيرساخت فناوري . نامناسب قرار دارد
-ها را پشتيباني مياطالعات از دو منظر فرآيندهاي حاكم در پژوهشگاه كه فناوري اطالعات آن

گرفته است كـه   هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود، مورد بررسي قرارنمايد و زيرساخت
در اولي نتيجه نامناسب بوده و در دومي نتيجه مناسب مي باشد و ليكن در مجمـوع ايـن بعـد    

  .نامناسب تشخيص داده شده است
  

 هاي پشتيباني فناوري اطالعاتنتايج آماري شاخص. 2جدول

 بعد
 نتيجه آزمون فرض )z( آماره آزمون انحراف معيار ميانگين تعداد

n X s z H0  OR  H1 

  پشتيباني فناوري اطالعات
 

 نامناسب - 2.650 0.70 2.84 130

  
  ساختار سازماني  بعد -3

هاي تمركزگرايي و بوروكراسي نامناسب مولفهشود همانگونه كه مالحظه مي  ،3بر طبق جدول 
فرآيندهاي مديريت دانش از سازي پيادهساختار سازماني پژوهشگاه براي بوده و در نتيجه بعد 

  .نامناسب تشخيص داده شده است كاركنان پژوهشگاه نظر 
  

 هاي ساختار سازمانينتايج آماري شاخص. 3جدول

 بعد و مولفه ها
 )z( آماره آزمون انحراف معيار ميانگين تعداد

نتيجه آزمون 
 فرض

n X s z H0  OR  H1 

 نامناسب - 3.781 0.40 2.87 130 ساختار سازماني  بعد

  مولفه
 نامناسب - 0.112 0.47 3.00 130 تمركزگرايي

 نامناسب - 6.060 0.49 2.74 130 بوروكراسي
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  دانش مديريت فرآيندهاي از سازمان اعضاي انتظار بعد-4
هاي درك از سودمندي و انطباق كاري مناسـب تشـخيص داده   ، مولفه4با استناد به جدول 

از نظـر كاركنـان پژوهشـگاه    شده و در نتيجه بعد انتظار كاركنان از فرآيندهاي مديريت دانـش  
  .مناسب ارزيابي گرديده است

  

  هاي انتظار اعضاي سازمان از فرآيندهاي مديريت دانشنتايج آماري شاخص. 4جدول

 مولفه ها

 )z( آماره آزمون انحراف معيار ميانگين تعداد
نتيجه آزمون 

 فرض

n X s z 
H0  OR  

H1 

ميزان درك از 
 سودمندي

 مناسب  8.146 0.83 3.60 130

 مناسب  4.571 0.68 3.27 130 انطباق كاري

  
  دانش از فرآيندهاي مديريت استفاده در تالش بعد ميزان-5

هاي سهولت استفاده و عدم پيچيدگي مناسب تشخيص داده شـد و در  ، مولفه5براساس جدول 
پـژوهش  نظر افـرادي كـه در ايـن    از دانش از فرآيندهاي مديريت استفاده در تالشنتيجه بعد 

  .باشد، مناسب مياندمشاركت داشته
  

  دانش مديريت از فرآيندهاي استفاده در تالش هاي ميزاننتايج آماري شاخص. 5جدول

 مولفه ها
 نتيجه آزمون فرض )z( آماره آزمون انحراف معيار ميانگين تعداد

n X s z H0  OR  H1 

 مناسب 6.083 0.69 3.37  130 درك ازسهولت استفاده

 نامناسب 5.216 0.65 3.30 130 پيچيدگيعدم 
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  دانش مديريت فرايندهاي پذيرش مورد در كاركنان پژوهشگاه گرشن-6
در زمينه پذيرش فرآيندهاي مديريت دانـش دو سـوال   كاركنان پژوهشگاه كلي براي تعيين نظر 

  .استانتهايي از پژوهشگران پرسيده شده 
مديريت دانش حق انتخاب داريد آيـا تمايـل بـه     با فرض اينكه شما  در پذيرش فرايندهاي-1

  پذيرش آن داريد ؟
كنيد باشيد ، آيا فكر ميبا فرض اينكه شما در پذيرش فرايندهاي مديريت دانش مختار نمي -2

  توانيد خود را با آن منطبق نمائيد؟ مي
  

 دانش مديريت فرايندهاي پذيرش مورد در كاركنان پژوهشگاه نگرش. 6جدول

  سواالت
  درصد  تعداد  رصد فراوانيد

  خير  بلي n  خير  بلي
1  124  6  130 95  5  
2  125  5  130  96  4  

  

فرآيندهاي درصد پاسخ مثبت، تمايل به پذيرش  95پژوهشگاه با ، كاركنان 6با توجه به جدول 
  .مديريت دانش را دارند

  

  گيري بحث و نتيجه
سـازي  جهـت پيـاده  آمادگي پژوهشـگاه   وضعيتبه سنجش  ديدگاه  در اين پژوهش از دو

فنـاوري اطالعـات و   پشـتيباني  فرهنگ سـازماني،   ابعاد -1  پرداخته شده استمديريت دانش 
و سـهولت  كاركنان از منظـر سـودمندي    باور -2 هاو فرآيندهاي مرتبط با آن ساختار سازماني

  اجراي فرآيندهاي مديريت دانش 
ـ   ،هـا ستقرار مديريت دانش در سـازمان يكي از موانع ا :بعد فرهنگ سازماني  ه كـه از آن ب

باشد شود، مقاومت نيروي انساني در به اشتراك گذاشتن دانش ميترين عامل ياد ميمعنوان مه
داند و از دست دادن و يا به اشتراك گذشتن آن را نوعي تقليل قدرت زيرا دانش را قدرت مي.

هاي اساسـي  اعتماد يكي از جنبه. دنداني ميكند و دانش خود را عامل تضمين شغلبرداشت مي
هـا در مـورد مقاصـد و    بدون درجه بااليي از اعتماد متقابـل ميـان كاركنـان، آن   . فرهنگ است
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امروزه . كنندبنابراين دانش خود را با يكديگر تسهيم نمي .رفتارهاي يكديگر بدبين خواهند شد
ياد بگيرند، سـازماني كـه يـادگيري مسـتمر     تر سازماني موفق است كه اعضاي آن از رقبا سريع

پرسـند  ا از خـود مـي  هـ همواره مـديران سـازمان   .تواند به طور اثربخش رقابت كندنمي ،ندارد
. چگونه به اعضاي سازمان خود بياموزند كه به طور اثربخش ياد بگيرند كـه بهتـر عمـل كننـد    

اي دانشي اعضـاي سـازمان از   هحمايت ،هابر اين باورند كه ميزان همكاري كاركنان پژوهشگاه
گـذاري دانـش و در نتيجـه يـادگيري سـازماني در      يكديگر، اعتماد بين كاركنان در به اشـتراك 

  .شرايط مطلوبي قرار ندارد
كاركنـان  از نظـر  . زمينه كمي بايستي تامـل نمـود   اين در : فناوري اطالعاتپشتيباني بعد 

ز فناوري اطالعات در سـازمان جهـت   افاده ميزان است"پژوهشگاه و با توجه به اينكه شاخص 
  "جستجوي اطالعات و دسترسي به اطالعات مورد نياز در راستاي انجام كارهـاي تحقيقـاتي   

در پژوهشگاه بـراي اسـتفاده و تبـادل دانـش      كه گيري نمود توان چنين نتيجهمي ه،مناسب بود
فرآيندهاي سـازماني  بلكه  دوجود ندار) افزاري نرم-افزاريسخت( زيرساختي هاي محدوديت

فناوري اطالعـات دارنـد در سـازمان بـه صـورت       پشتيبانيمرتبط با مديريت دانش كه نياز به 
  .مناسب تعريف نشده است و بايستي براي اصالح وضعيت موجود، فرآيندها اصالح  شوند

 شـود كـه در آن  ر ساختار سازماني غيرمتمركز محيطي فـراهم مـي  د :بعد ساختار سازماني
محيط مشاركتي با  .كاركنان به صورت داوطلبانه در فرآيند توليد و خلق دانش مشاركت نمايند

سـازي و بكـارگيري   انتقال، ذخيره  خلق، ت در بين اعضا سازمان موجب تسهيلتشويق مشارك
ميـزان توانـايي انجـام وظـايف بـدون نيـاز بـه         "با توجه به اينكـه شـاخص    .شود دانش مي
تـوان چنـين   است مـي گرديده فه تمركزگرايي توسط محققين مثبت ارزيابي در مول "سرپرستي

نتيجه گرفت كه پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت بر اين باورند كه بدون نياز به سرپرست و 
فرآينـدهاي موجـود در    ،و مشـكل اساسـي   ها را دارا هسـتند مدير باالتر توانايي انجام فعاليت

دانش تاكيد بر رسميت كمتر بـراي تبـادل بيشـتر دانـش      در مباحث مديريت.پژوهشگاه است 
-مطرح است و همچنين اگر به نقش عامل انساني و سازمان هر دو نگاهي بيانـدازيم ، در مـي  

هر سازماني و از جمله پژوهشگاه بايستي ميزان بوروكراسي  وري دريابيم كه براي افزايش بهره
زمـاني كـه    ،اسـت  اكيد كمتر بر مقررات كاريپذيري و تخلق دانش نيازمند انعطاف .كم باشد

. شـود هاي جديد محـدود مـي  گيري ايدهمقررات رسمي و خشك بر سازمان حاكم است شكل
پـذيري  بنابراين افزايش انعطاف. شودهاي بهتر انجام كارها ميپذيري موجب ارائه شيوهانعطاف
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ها سازمان يازمند تنوع است،خلق دانش ن. نمايدبه موفقيت مديريت دانش در سازمان كمك مي
شـود  بوروكراسي سبب كاهش نوآوري مـي . بايد در ساختارها و فرآيندهاشان تنوع ايجاد كنند

وجـود  ارتباطـات و   . نمايـد ها و تعامالت غيررسمي را تشويق مـي كاهش رسميت، تنوع ايده.
قـراري  بر "بـا توجـه بـه اينكـه شـاخص      . نمايـد تعامالت غيررسمي به خلق دانش كمك مي

از مولفـه   "ريـزي شـده  ارتباطات سازماني بدون نياز بـه يـك برنامـه رسـمي مـدون و برنامـه      
توان چنين برداشت نمود كه از مي ، از ديدگاه محققين مناسب ارزيابي شده است ،بوروكراسي

ديد پژوهشگران براي اشتراك دانش و برقراري ارتباط  نياز بـه يـك برنامـه رسـمي و مـدون      
توان بـه  ريزي شده است كه كمتر مياي برنامهفرآيندهاي كاري پژوهشگاه به گونهولي . نيست

  . صورت غيررسمي با ديگر پژوهشگران تعامل برقرار نمود
با  مناسب تشخيص دادن مولفه :  دانش مديريت فرآيندهاي از سازمان اعضاي انتظار بعد

توان اينگونه اظهار نظـر  مي ،انپژوهشگر توسط انطباق كاريو مولفه  ميزان درك از سودمندي
ميزان باور محققين پژوهشگاه در خصوص آنكه پذيرش فرآيندهاي مديريت دانـش   "نمود كه

آنهـا بـه ايـن     و در سطح خوبي است "شودها در عملكردشان ميموجب بهبود و پيشرفت آن
انجـام   يركارهايشان با سـرعت بيشـت   ،اند كه با پذيرش فرآيندهاي مديريت دانشباور رسيده

توانـد ،  پذيرش فرآيندهاي مديريت دانـش مـي  . بهبود مي يابدا هآن عملكرد شغلي شود و مي
تسـهيل در انجـام كارهـا ، افـزايش كيفيـت خروجـي        .بخشي  در كار شودموجب افزايش اثر

كار،كاهش زمان براي انجام وظايف اصلي از موارد ديگري است كه از نظر پژوهشگران مثبـت  
ارزيابي شده است و آنها را به اين نتيجه رسانده كه پذيرش فرايندهاي مـديريت دانـش را در   

ها فرايندهاي مديريت دانش را بر  ون آنبيان نمود كه چ چنينتوان و مي. كار خود مفيد بدانند
بدين سبب به راحتـي آن را دليلـي مـوثر  بـراي بهبـود و       اند،يافته عملكرد كاري خود منطبق
  . دانندشان ميپيشرفت در انجام وظايف

هـاي تحقيـق،   با توجه به يافته: دانش مديريتفرآيندهاي  از استفاده در تالش ميزانبعد 
اين باورند كه  پذيرش فرآيندهاي مديريت دانش برايشان آسـان، بـدون    كاركنان پژوهشگاه بر

ها پذيرش فرآيندهاي مديريت دانش نياز به تـالش و  از نظر آن. باشدابهام و هرگونه شبهه مي
با مناسـب تشـخيص   . توانند به راحتي با آن منطبق شده و كنار آيندكوشش فراوان ندارد و مي

توان چنين اظهـار نظـر نمـود كـه  پـذيرش      سط پژوهشگران، ميدادن مولفه عدم پيچيدگي تو
سازي مديريت دانـش در پژوهشـگاه بـا    فرآيندهاي مديريت دانش امري پيچيده نيست و پياده
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گيري نمود كه پژوهشگاه از نظر آمادگي افراد توان نتيجهدر انتها مي. مشكل مواجه نخواهد بود
ليكن از نظر فرآيندهاي كـاري تعريـف شـده در    براي پذيرش مديريت دانش مشكل نداشته و 

 .باشندنميمنطبق با اجراي مديريت دانش  هافرآيند پژوهشگاه، اين
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