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 چکیده

 مدیریت دانش به عنوان یکی از منابع حیاتی در راستای کسب مزیت رقابتی محسوب
گردد. یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه مدیریت دانش، چگونگی پذیرش این  می

شناسایی و اولویت گذاری، نخست با مطالعه در این تحقیق به منظور  باشد. می رویکرد
ادبیات نظری موضوع مجموعه عوامل کلیدی و تاثیر گذار بر پذیرش مدیریت دانش از 

ارائه شده های  نقطه نظر صاحب نظران مختلف جهانی شناسایی گردید. سپس به مدل
ید. توسط خبرگان امر مدیریت دانش بررسی و در نهایت مدل مفهومی تحقیق تبیین گرد

در این مدل چهار عامل کلیدی به عنوان عوامل موثر بر آمادگی جهت پذیرش مدیریت 
سنجش های  دانش شناسایی شد. در ادامه برای هر یک از چهار عامل مزبور، شاخص

                                                                                                                              
 نویسنده مسئول:  ، تهران.استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی(M_akhavan@sbu. ac. ir) 

 تهران.یئدانشگاه عالمه طباطبا ، دانشکده مدیریت و حسابداری،استاد گروه مدیریت صنعتی ، 

 جمهوری اسالمی ایران.  شرکت پست، مدیریت فناوری اطالعات، ارشد کارشناس 
 79/8/7259تاریخ پذیرش:            92/9/7259تاریخ دریافت: 

mailto:M_akhavan@sbu.ac.ir


 59 پاییز، 71، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریات مدمطالع 03

های  استخراج و تبیین گردید و نظرات خبرگان مدیریت دانش در خصوص شاخص
، از ها  بندی نتایج حاصل از مصاحبه انتخابی ارزیابی شد و از این رو بواسطه جمع

اطمینان حاصل گردید.گام دوم طراحی پرسشنامه به منظور ها  صحت و اعتبار شاخص
ارزیابی وضعیت سازمان مورد مطالعه در خصوص هر یک از عوامل موثر بر پذیرش 

مرتبط با هر یک از های  باشد. بدین منظور برای هر یک از شاخص می مدیریت دانش
سواالتی تدوین و در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان سازمانی قرار داده شد. عوامل 

برای سنجش اعتبار عاملی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. جهت اعتبار سنجی 
 ای انجام شد.  مدل آزمون تی تک نمونه

موفقیت و شکست،  مدیریت دانش، ارزیابی آمادگی سازمان، عوامل کلیدی کلیدواژگان:
 پیاده سازی 

 
 
 
 
 

  



 07... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

 مقدمه

در نظریه مدیریت معاصر ، دانش از اموال مهم سازمان تلقی شده است. و کیفیت دانش 
 تواند از مزایای مهم رقابتی محسوب گردد. دانش امروزه می و در دسترس بودن آن

گردد.  می بعنوان منبعی استراتژیک و عاملی جهت ثبات، منجر به کسب مزیت رقابتی

اخیر در سازمانها های  ( بکارگیری مدیریت دانش در سال8002، 1)برنارد و تیچکویچ
خورد در این  می شتاب چشمگیری یافته است، ولی موفقیت در اجرای آن کمتر به چشم

الزم جهت استقرار های  و زیرساختها  جاست که نیاز برای درک بهتری از پیش شرط

(. پیاده سازی موفق و 8،8012شود )خلیفا و لیو یم صحیح مدیریت دانش احساس
از این رو،  .نیازمند استها  اثربخش مدیریت دانش، مانند هرنظامی به برخی زیرساخت

مدیریت دانش، نقش کلیدی در دستیابی به موفقیت در هر سازمان دارد. زیر ساخت 
و افراد در  کند می دانش ساز و کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت

کنند، به  می دانش خود را تسهیمها  متفاوت سازمان از طریق این زیرساختهای  بخش
طوری که سایر اعضاء بتوانند از آن دانش به طور کامالً اثربخش استفاده کنند. این 

شوند، فرایندهای ضروری دانش با حداکثر کارآیی صورت  می باعثها  زیرساخت
از سخت افزار و نرم افزار استفاده ی کارآمدتر شود و خلق، اعم ها  گیرند، از فناوری

تسهیم و به کارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت چیزی جز جریان 

مدیریت دانش  (.2،8012کاری سازمان نیست )سیوانهای  فرایندهای  دادن دانش در رگ
مشکالت ناشی از  به عنوان یک اصل، به منظور پاسخگویی به طیف گسترده ای از

فقدان حافظه به علت بازنشستگی کارکنان، توسعه تکنولوژیها و نوآوری پدید آمد 
مدیریت دانش رویه ای است که نیازمند راهکارهای ویژه ای با هدف افزایش ارزش 

باشد،  می باشد استراتژی هر شرکتی متفاوت می افزوده در فرآیندهای طراحی و تولید
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دنبال به حداکثر رساندن سود خود، بهبود تصویر ذهنی شرکت و  ولیکن تمامی آنها به
 باشند. می کسب جایگاه ثابتی در بازار

 ، مدیریت دانش گونه ای از استراتژی 1وری آمریکاطبق تعریف مدیریت کیفیت و بهره
تواند  می رساند. همچنین می باشد که دانش صحیح را به افراد صحیح در زمان صحیح می

ازمان جهت تسهیم اطالعات و بکارگیری اطالعات در فعالیتهایی که منجر به اعضای س
تواند با فراهم  می گردد، کمک نماید. مدیریت دانش می به بهبود اثربخشی سازمانی

آوردن هوشمندی در کسب و کار زمینه ساز افزایش مهارتهای پاسخگویی و نوآوری در 

 (8،8010)ولمحمدی سازمان گردد.
ر مدیریت دانش، به عنوان موضوعی استراتژیک در کانون توجه شرکت طی سالهای اخی

پست قرار گرفته است. براین اساس اقداماتی در جهت مستند سازی تجربیات خبرگان 
پژوهشی این سازمان انجام گرفته های  و قرار دادن مدیریت دانش در فهرست اولویت

ست و به تبع آن مرکز است. بنابراین ضرورت توجه به مدیریت دانش در شرکت پ
فناوری اطالعات شرکت پست به خوبی درک شده است. اما با توجه به این که این 
سازمان در آغاز راه استقرار مدیریت دانش قرار دارد، مسأله ی اصلی توجه به پیش 

باشد زیرا  می الزم جهت استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانشهای  و زیرساختها  شرط
بی شک کار اداره ی دانش را به چالش ها  یک از این زیرساختعدم توجه به هر 

خواهد کشاند و منجر به عدم کامیابی در استقرار مدیریت دانش خواهد گردید. بسیاری 
از سازمانها که به اهمیت مدیریت دانش پی برده اند اجرای مدیریت دانش را با آزمون و 

گیری این فرآیند به تنهایی توانایی کسب دهند بررسی این نکته که آیا بکار می خطا انجام
مزیت رقابتی برای سازمان را بدنبال دارد یا خیر بحث برانگیز است. اغلب بدلیل نبود 
زیرساختهای مناسب و پیش نیازهای الزم اجرای این فرآیند نه فقط برای سازمان 

گرش خود و مدیران سازمان باید تفاوت بین ن سودآور نیست بلکه هزینه بر خواهد بود.
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نگرش کارکنان نسبت به مدیریت دانش را در نظر داشته باشند. در صورتیکه این 
اختالف زیاد باشد امکان استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش بدلیل مقاومت در برابر 

تواند راهنمایی برای مدیران و  می ارزیابی آمادگی سازمان تغییر میسر نخواهد شد.
زمان باشد که شامل تعیین پیش نیازهای مدیریت دانش از نظر مسئوالن برنامه ریزی سا

ابزارها و تعیین معیار مناسب باشد. و نقش مهمی در اجرای موفق این فرآیند داشته 
باشد. سوال اصلی این تحقیق نیز در همین راستا به دنبال شناسایی و اولویت گذاری 

 باشد. می یریت دانشو پیاده سازی صحیح مد عوامل موثر و کلیدی جهت پذیرش

 تحقیق پیشینه

مدیریت دانش را فرآیند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب، سازماندهی، نگهداری، 
کاربرد، پخش و خلق دوباره دانش صریح کارکنان برای افزایش عملکرد سازمان و 

( با مدیریت 1992، 8؛ داونپورت1،8000اند. )علوی و لیدنر ارزش آفرینی تعریف کرده
تواند پایدارتر، منعطف تر، هوشمندتر، و  می ب و صحیح دانش، هر سازمانیمناس

 ،2نوآورانه تر شود؛ و در نتیجه اثربخشی و عملکرد خود را بهبود دهد )هلم و همکاران
(. به عبارتی مدیریت دانش عبارت است از فرایند خلق و کسب ، حفظ و تسهیم ، 8002

فکری یک سازمان به منظور خلق و حفظ مزیت های  و کاربرد دانش موجود در سرمایه
آمادگی  "هالت" (.1221رقابتی پایدار و افزایش عملکرد کسب و کار است )قلیچ لی ، 

را به عنوان پیشنیازی برای موفقیت یک شخص یا سازمان در مواجهه با تغییر سازمانی 

از (. آمادگی برای مدیریت دانش مجموعه ای 4،8001عنوان کرده است. )هالت
باشد. به عبارت دیگر  می پیشنیازهای ضروری برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش

آمادگی برای مدیریت دانش عبارتست از مجموعه ای از قابلیتهای یک سازمان در "
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. سازمانها "دسترسی به زیرساختهای الزم برای مدیریت دانش و ظرفیت بکارگیری آنها
کجا باید آغاز نماییم؟ و آیا سازمان من آمادگی تحقق  و مدیران باید از خود بپرسند از

توان به توانمندسازهای  می (.به منظور آغاز این امر8001)هالت، باشد؟ این امر را دارا می

(. هاونز و نپ 8000، 8، چو و همکاران1999، 1مدیریت دانش استناد نمود )هاونز و نپ
دازش توانمندسازهای اصلی مدیریت بیان کردند که محتوا، ارتباط و پر 1999در سال 

اعتقاد دارد که مدیریت دانش  8000شوند و چو و همکاران در سال  می دانش محسوب

( 8001) 2گردد. گولد و همکاران می بوسیله افراد، فرآیندها و تکنولوژی توانمند
)ساختار سازمانی، فناوری اطالعات و فرهنگ سازمانی( و  زیرساختهای سازمانی

حصول موفقیت های  )فرآیندهای تولید، تبدیل و بکارگیری( از پیش شرط فرآیندها
 (8001)هولت،  باشند. می جهت مدیریت اثربخش دانش

در تحقیقی در زمینه عوامل کلیدی تاثیر گذار در  8002در سال 4وانک و اسپین وال 
پذیرش مدیریت دانش در بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شد هدف 

باشد  می ن مطالعه بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش موفقیت دانشاصلی ای
عامل حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد، فرهنگ  11پرسشنامه بکار گرفته شده شامل 

سازمانی، فرآیندها و های  سازمانی، فناوری اطالعات، استراتژی، ارزیابی، زیرساخت
 22موزش و مدیریت منابع انسانی و فعالیتها و مشوقهای انگیزشی، منابع سازمانی، آ

تحقیق از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه در کسب و های  باشد که داده می شاخص
کارهای کوچک در انگلستان انجام شد. در نتیجه این تحقیق عوامل کلیدی موفقیت به 

 ترتیب موارد زیر مشخص گردید:
تراتژی، منابع سازمانی، فرآیندها حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، اس

و فعالیتها، آموزش، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطالعات، مشوقهای انگیزشی، 
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تواند به کسب و  می سازمانی و ارزیابی تعیین شدند. نتایج این تحقیقهای  زیرساخت
کارهای کوچک و متوسط جهت درک بهتر اصول مدیریت دانش و جهت پذیرش این 

 .کند موضوع کمک

در تحقیقی، پذیرش مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و  8011در سال  1لینگ تان
متوسط در مالزی را مورد بررسی قرار داد. هدف اصلی این پژوهش درک و تشخیص 

باشد. لذا  می پذیرش مدیریت دانش و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت تاثیر گذار
های  گ، رهبری، مشارکت کارکنان، فناوریعوامل کلیدی تاثیر گذار بر تحقیق فرهن

 ارتباطی و اطالعاتی و ساختار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
در مطالعه ای فرایندهای ارتباطی، منابع انسانی، فن آوریهای  8002حسن زاده در سال 

ارتباطی، فرهنگ سازمانی، تأمین مالی و استراتژی سازمانی را به عنوان عوامل زیر 
 ختی مدیریت دانش در سازمانها معرفی کرده است. سا

در مقاله ای آمادگی پیاده سازی مدیریت  8011دسترنج ممقانی و همکاران در سال 
دانش در مراکز تحقیقاتی کشور را مورد بررسی قرار دادند که عوامل کلیدی موفقیت 

نش و انگیزشی جهت تسهیم داهای  استراتژی دانش، حمایت مدیریت ارشد، مشوق
تکنیکی مناسب در نظر گرفته شدند. در مجموع عوامل کلیدی مورد های  زیرساخت

 برسی در این مقاله عبارتند از مدیریت و استراتژی، سازمان و تکنولوژی. 
انجام شد عوامل کلیدی  8011در تحقیق دیگری که توسط طلوعی و اکبری در سال 
ل مدیریتی، عوامل فرهنگی, موفقیت مدیریت دانش موارد زیر عنوان شد: عوام

فناوری اطالعات، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری و عوامل های  زیرساخت
 استراتژیک. 

در نتایج تحقیق مشخص گردید در مجموعه عوامل مدیریتی تعهد و حمایت مدیریت 
ارشد تاثیر بیشتری نسبت به سایر عامل داشته است. و در مجموعه عوامل فرهنگی 

بوده است. در ارتباط با عوامل ها  تسهیم دانش از مهمترین شاخص برپایی جلسات
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ارتباطی درون و بیرون سازمانی تاثیرگذاری بیشتری داشته است. و های  زیرساختی شبکه
باشد. در ادامه  می آموزشی پر اهمیتهای  در رابطه با عوامل استراتژیک تبیین برنامه

و استفاده در پرسشنامه در جدول زیر نمایش  عوامل کلیدی تاثیرگذار با توجه به پیشینه
 داده شده است:

 در پیاده سازی مدیریت دانش عوامل کلیدی موفقیت .7جدول 

در  عوامل کلیدی موفقیت
 پیاده سازی مدیریت دانش

 تحقیقات انجام گرفته/ سال
وجود بعد در مدل 

 پیشنهادی

های  رهبری و حمایت
 رهبری

(، داونپورت 8000اپل و جوشی)(، هالس 1991اسکریم و آمیدون)
(، مرکز 1999(، حسنلی)1999(، لی بویتز)1992و همکاران)

(، وانگ 1999)1(، ریبیر و سیتار8008)1کیفیت و بهره وری امریکا
(، 8010(، رحمان و همکاران)8002و اسپین وال)

(، 1222(، قلی پور)1222(، اخوان و جعفری)8010والمحمدی)
 (1222الوندی و دیگران)

√ 
حت عنوان حمایت ت

مدیریت ارشد در ساختار 
سازمانی بکار گرفته شده 

 است.

 فرهنگ سازمانی

(، داونپورت و 1991(،اسکریم و آمیدون)8011) 1لینگ تان
(، مرکز کیفیت 1999(، حسنلی)1999(، لی بویتز)1992همکاران)

(، وانک 8001)1(، مک درموت و اودیل8008و بهره وری امریکا)
(، رحمان و 8011)1(، رزلی و پیتر سان8002)1و اسپین وال

(، 1222(، رهنورد و محمدی)8010(، والمحمدی)8010همکاران)
(، 1222(، عباسی)1222(، حسن زاده)1222قلی پور و دیگران)

(، گری 8010)1(، روبرت ادمسون1222خاتمیان فر و پریرخ)
فتح الهی  (،1290احمد قدس الهی و شعبان الهی) (،8001)1گرلند

 (8001محی الدین و دیگران) (،8009دیگران)و 

√ 

 (8004)1(، اقبو8002)1(، توبین8004)1براجر ارتباطات
√ 

بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 فناوری اطالعات

(، داونپورت و 1991(، اسکریم و آمیدون)8011لینگ تان)
(، علوی و 1999(، حسنلی)1999(، لی بویتز)1992همکاران)
(، رحمان و 8002(، وانک و اسپین وال)8001)1لیندر
(، 8010(، روبرت ادمسون)8010(، والمحمدی)8010همکاران)

احمد قدس الهی و  (،8002)1کریدان و جک استیون گولدینگ
محی الدین و  (،8009فتح الهی و دیگران) (،1290شعبان الهی)

 (8001دیگران)

√ 



 01... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

در  عوامل کلیدی موفقیت
 پیاده سازی مدیریت دانش

 تحقیقات انجام گرفته/ سال
وجود بعد در مدل 

 پیشنهادی

بیان اهداف و راهبرد و 
 چشم انداز

(، داونپورت 8000(، هالس اپل و جوشی)1991یدون)اسکریم و آم
(، مرکز 1999(، حسنلی)1999(، لی بویتز)1992و همکاران)

(، وانک و اسپین 1999)1(، زاک1999کیفیت و بهره وری امریکا)
(، 8010(، والمحمدی)8010(، رحمان و همکاران)8002وال)

(، الوندی و 1222(، قلی پور و دیگران)1222حسن زاده)
 (1222(، آقایی و تارخ)1222)دیگران

- 

نظام ارزیابی و اندازه گیری 
 عملکرد

(، احمد 1992(، داونپورت و همکاران)8000هالس اپل و جوشی )
(، 1999(، مرکز کیفیت و بهره وری امریکا)1999)1و همکاران

(، اخوان و 8010(، والمحمدی)8002وانک و اسپین وال)
(، الوندی و 1222محمدی)(، رهنورد و 8009)1همکاران

چانگ چین وی و چانگ  (،1999)1(، ساگ و روز1222دیگران)
 (8002)1سین چوی و پاول هنگ پینگ یو

 
- 

 

رسمیت گرایی و تمرکز 
 گرایی

 (80011(، النگ)8009) 1(، رازی8002لی و چویی )

√ 
بعنوان شاخص عامل 
ساختار سازمانی بکار 

 رفته است

 ساختار سازمانی

(، 1999(، لی بویتز)1992(، داونپورت و همکاران)8011لینگ تان)
(، وانک و اسپین 8000)1(، هرشل و نعمتی8008حسنلی)

(، 8010(، والمحمدی)8010(، رحمان و همکاران)8002وال)
(، دوفور و 8004)1(، جنکس و اولفمن8009اخوان و همکاران)

(، 8001(، گری گرلند )8011رزلی و پیتر سان ) (،8001)1استین
نگ چین وی و چانگ سین چوی و پاول هنگ پینگ یو چا

فتح الهی و  (،1290احمد قدس الهی و شعبان الهی) (،8002)
 (8009دیگران)

√ 
 

 (8009(، اخوان و دیگران)8002توبین) استراتژی

√ 
بعنوان شاخص عامل 
ساختار سازمانی بکار 

 رفته است

محرک )ایجاد های  مشوق
انگیزش در کارکنان 

 سازمان(

(، 1999(، لی بویتز)1992(، داونپورت و همکاران)8011لینگ تان)
(، وانگ و 8001)1(، هاس چیلد و همکاران8008)1یحیی و گاح

(، 8010(، رحمان و همکاران)8002اسپین وال)
(، اخوان و همکاران 8004(، جنکس و اولفمن)8010والمحمدی)

 (8002)1(، مالهوترا و گالتا8002(، جعفری و دیگران )8009)

√ 
بعنوان شاخص پاداش در 
عامل ساختار سازمانی 

 بکار رفته است

 (، وانک و 8001)1(، داونپورت و والپل8000هالس اپل و جوشی) اختصاص منابع
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در  عوامل کلیدی موفقیت
 پیاده سازی مدیریت دانش

 تحقیقات انجام گرفته/ سال
وجود بعد در مدل 

 پیشنهادی
(، 1222(، قلی پور)1222(، اخوان و جعفری)8002اسپین وال)

 (1222(، آقایی و تارخ)1222الوندی و دیگران)
- 

 آموزش
(، وانگ و 8001)1(، مک آدم8008گاح)(، یحیی و 8004)1هوراک

(، 1222(، اخوان و جعفری)8010(، والمحمدی)8002اسپین وال)
 (1222(، الوندی و دیگران)1222قلی پور)

√ 
بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 مدیریت منابع انسانی

(، بریلید و 8002(، وانگ و اسپین وال)8008یحیی و گاح)
(، 8010(، والمحمدی)8010و همکاران)(، رحمان 8000)1هارمان

کریدان و جک استیون گولدینگ  (،8009اخوان و همکاران)
 (8001محی الدین و دیگران) (،8002)

√ 

مطالعه تطبیقی و الگو 
 برداری

(، دی 1992)1(، اودیل و گرایسون1991(، داونپورت)1991)1درو
(، هانگ و 8002)1(، مافت و همکاران1992)1و وندلر
 (8010(، والمحمدی)8002)1(، چانگ8002)1همکاران

- 

 یادگیری
 (،8004)1(، تیلور و رایت8002)1(، برنا8002)1دانشگر و پریرخ

 (1222اخوان و جعفری)

√ 
بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 اعتماد
(، 8009(، اخوان و همکاران)8009) 1(، رازی8002لی و چویی )

 (،8008(، حسنلی)1991آمیدون)اسکریم و  (،1999الیبوویتز)
 (8002(، مرادیان)1992داونپورت و همکاران)

√ 
بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 اشتراک دانش
(، اخوان و 1992(، داونپورت و همکاران)1991اسکریم و آمیدون)

 (8010)1(، آگستام و پرسون8009همکاران)

√ 
بعنوان شاخص عامل 
ساختار سازمانی بکار 

 است رفته

 همکاری و کار تیمی
(، 8002(، اخوان و دیگران)8002)1(، موفت1992)1مارتینز

آندرسون  (،1992(، نوناکا و تاکوچی)1992داونپورت و پروساک)
 (8000)1و وسترلیند

√ 
بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 (1994)1(، ویگ8004(، تیلور و رایت)8002لی و چویی ) جو باز
√ 

شاخص عامل بعنوان 
 فرهنگ بکار رفته است

 (8002) 1چانگ و دیگران (،8002لی و چویی ) مشارکت

√ 
بعنوان شاخص عامل 
ساختار سازمانی بکار 

 رفته است



 05... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

در  عوامل کلیدی موفقیت
 پیاده سازی مدیریت دانش

 تحقیقات انجام گرفته/ سال
وجود بعد در مدل 

 پیشنهادی

 (8000(، آندرسون و وسترلیند )8004تیلور و رایت) تناسب
√ 

بعنوان شاخص عامل 
 فرهنگ بکار رفته است

 آمادگی مدیریت دانشهای  مدل

 .گیرد می مدیریت دانش مورد بررسی قرارهای  مدل ادامهدر 

 مدل آمادگی مدیریت دانش لی و چویی

در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیرگذار در پذیرش مدیریت  8002لی و چویی در سال 
 دانش پرداختند و چهار عامل کلیدی را مطرح نمودند.

  
 
 
 
 
 
 

 مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش توسط لی و چویی. 7شکل 

 مدل آمادگی مدیریت دانش تیلور و رایت

در تحقیقی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش برای  8004تیلور و رایت در سال 
دانش در بخش خدمات عمومی را مورد بررسی قرار دادند. این عوامل اشتراک گذاری 

عبارتند از جو باز رهبری، یادگیری از شکست ها، آمادگی برای تغییر و کیفیت 
 اطالعات.

 فرهنگ سازمانی
 ساختار سازمانی

 منابع انسانی
 عاتفناوری اطال

فرآیند خلق 
 دانش

دستاوردهای 
 مدیریت دانش

عملکرد 
 سازمانی
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 مدل آمادگی هولت و همکاران

در مطالعه ای با عنوان توسعه ابزار اندازه گیری  8001در سال  1هولت و همکاران
نش وضع حاضر اعضای سازمانی را به عنوان آمادگی جهت پذیرش آمادگی مدیریت دا

مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند. و تمرکز آن بیشتر روی فرآیند اشتراک گذاری 
  باشد. می دانش و عوامل انسانی

 مدل آمادگی جالل الدین

در پژوهشی تحت عنوان آمادگی سازمانی و  8009جالل الدین و همکاران در سال 
 تورهای موثر جهت پذیرش مدیریت دانش، پس از بررسی وسیع ادبیات پیشین بیانفاک
کنند مطالعات کمی بر روی آمادگی جهت پذیرش مدیریت دانش فقط در سطح  می

 اشتراک گذاری دانش انجام شده تا اینکه روی همه فرآیندهای مدیریت دانش.

 
 
 
 

 
 
 

 9005مدل آمادگی پذیرش مدیریت دانش جالل الدین در سال . 9شکل 

                                                                                                                              
1. Holt et al . 

 زیرساخت مدیریت دانش

ساختار 
 ازمانیس

های زیر ساخت
IT 

 سازمانیفرهنگ

عملکرد پذیرش 
 مدیریت دانش

تالش برای پذیرش 
 مدیریت دانش

آمادگی پذیرش 
 مدیریت دانش



 37... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

زمانی سازمانها به دنبال کسب دانش و اطالعات بودند اما امروزه با حجم وسیعی از 
اطالعات روبرو هستند که مدیریت آنها اهمیت ویژه ای دارد و مدیریت دانش جایگاه 

 انجام شده در ادبیات موضوع، نشانهای  ویژه ای در مباحث مدیریتی دارد. پژوهش
دهد که مطالعات کمی در رابطه با ارزیابی آمادگی مدیریت دانش انجام شده و عده  می

( فقط روی عوامل فرآیند اشتراک گذاری 8001) ای از آنها مانند هولت و همکاران
اطالعات را در های  دانش و عوامل انسانی تمرکز نموده اند و ساختار سازمانی و فناوری

سازمان مورد بررسی قرار نمی دهد. بعالوه در بیشتر مطالعات انجام شده عوامل انسانی 
ررسی آن بصورت و سازمانی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته که لزوم ب

 باشد. می مجتمع مشهود
مدیریت های  تمرکز صرف روی عوامل ارتباطی و فنی به تنهایی تضمین موفقیت پروژه

 دانش نمی باشد و مدیریت دانش باید به عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز توجه نماید. 
و  "راس"مربوط به آمادگی سازمان برای مدیریت دانش طبق مدل های  شاخص
باشد: مدیریت دانش پاداش داده شود، منابع انسانی،  می ن به شرح زیرهمکارا
مدیریت دانش، ساختار فرآیند، اهداف بلند مدت، کار تیمی، زمان برای های  فناوری

پخش دانش، فرهنگ پخش دانش، پشتیبانی مدیریت ارشد، مدیریت دانش دارای 
 اولویت باال بوده و مزایای آن شناخته شده باشد.

آمادگی سازمان در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش، های  ب ابعاد و شاخصانتخا
و همکاران و پس از مرور ادبیات پیشین، با توجه به بافت مرکز  "راس"طبق مدل 

فناوری اطالعات شرکت پست و پس از مصاحبه با خبرگان سازمانی و خبرگان مدیریت 
 مرحله اشباع انجام شد. دانش اتخاذ گردید. که این امر در چند مرحله و تا

معیار نیز مشخص  12پس از احصای این چهار عامل با توجه به مطالعات انجام شده 
 گردیدکه در مدل ارائه شده بیان شده است. 
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 مدیریت دانشهای  عوامل مورد بررسی در مدل .9جدول

های  عوامل مورد بررسی در مدل
 مدیریت دانش

مدل تیلور و 
 رایت

مدل لی و 
 چویی

مدل 
 هولت

مدل جالل 
 الدین

 - √ - √ استراتژی و رهبری
 √ √ √ √ فرهنگ سازمانی
 √ - √ - ساختار سازمانی

 √ - √ √ اطالعاتیهای  فناوری
 - √ √ √ منابع انسانی

 
نشان دهنده  2شکل  مدل نهایی تحقیق جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش

 تحقیق است.مدل نهایی بکارگرفته شده در 

 

 مدل نهایی تحقیق جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش. 2شکل 



 30... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

ای انجام شد که در بخش بعدی تشریح  جهت اعتبار سنجی مدل آزمون تی تک نمونه
 میگردد.

 روش تحقیق

در این پژوهش آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت 
توصیفی از نوع پیمایشی ها  قرار گرفت که از نظر گردآوری دادهپست مورد ارزیابی 

 است، نوع تحقیق به دلیل اینکه ابزار پیشنهادی بصورت اجرائی و عملی یک سازمان را
پژوهش از پرسشنامه های  باشد.جهت گردآوری داده می سنجد از نوع کاربردی می

مطالعه ادبیات پیشین استفاده شده است که از طریق بررسی مبانی نظری پژوهش، 
مرتبط با این موضوع های  تحقیق، مصاحبه با خبرگان سازمان مدیریت دانش و پرسشنامه

طراحی شده است. و پاسخ دهندگان پرسشنامه کارشناسان و خبرگان سازمانی مرکز 
باشند. روایی پرسشنامه با استفاده از نطر متخصصان  می فناوری اطالعات شرکت پست

فناوری اطالعات و مدیریت دانش مورد سنجش قرار گرفته است و پایایی مربوط به این 
و از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده  SPSSپرسشنامه با استفاده از نرم افزار 

تر همسازی درونی  عبارتی دقیق است.جهت تعیین میزان این قابلیت اعتماد و پایایی، و به
ها جهت سنجش مفهوم و متغیر ترکیبی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده  گویه

آزمون آلفای کرونباخ مورد  spssاست. پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 
درصد( نشان داد که عالوه بر اینکه  91)با آلفای  محاسبه قرار گرفت نتایج آزمون

مه از قابلیت اعتماد یا پایایی باالیی برخوردار است آلفای تمامی متغیرها نیز از پرسشنا
حد قابل قبولی برخوردار بوده است و نیازی به حذف سئوالی از پرسشنامه نخواهد بود. 

 آورده شده است: 2نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق در جدول 
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 از متغیرهای تحقیق ار آلفای کرونباخ برای هر یكنام، تعداد گویه و مقد .2جدول 

 (aمقدار آلفا ) تعداد گویه نام متغیر ردیف

 22/0 81 فرهنگ سازمانی 1

 22/0 19 ساختار سازمانی 8

 18/0 2 زیرساخت فناوری اطالعات 2

 11/0 4 مدیریت منابع انسانی 4

 دانشبررسی رتبه متغیرهای تحقیق در آمادگی پیاده سازی مدیریت 

همچنین، نتیجه حاصل از آزمون شفه مبنی بر مقایسه چندگانه میانگین مولفه های 
مولفه وجود دارد. به طوریکه،  4دهد که تفاوت معناداری بین  مدیریت دانش نشان می

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از جهت میزان آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش 
رخوردار است: زیرساخت فناوری اطالعات)با به ترتیب اولویت از وضعیت زیر ب

( در 9109/8( در رتبه اول آمادگی، مدیریت منابع انسانی)با میانگین 2218/2میانگین
( در رتبه سوم و در نهایت، ساختار 9428/8رتبه دوم، فرهنگ سازمانی)با میانگین 

 ( در رتبه چهارم آمادگی قرار دارند. 2922/8سازمانی )با میانگین 

نتایج حاصل از آزمون شفه جهت مقایسه میانگین مولفه های آمادگی مرکز . 4جدول
 فناوری اطالعات شرکت پست جهت پیاده سازی مدیریت دانش

 
 ردیف

 گروههای کاری
 طبقات

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

   2922/8 ساختار سازمانی 1

  9428/8  فرهنگ سازمانی 8

  9109/8  مدیریت منابع انسانی 2

 2218/2   اطالعات زیرساخت فناوری 4

 



 39... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

میزان تاثیر هر یك از ابعاد مدیریت دانش در آمادگی مرکز فناوری اطالعات . 7نمودار
 شرکت پست در پیاده سازی مدیریت دانش

 
 ( وضعیت موجود نمایش داده شده است:9در نمودار رادار )نمودار 

مدیریت 
 دانش

ساختار  
 سازماني

فرهنگ  
 سازماني

زيرساخت  
فناوري 
 اطالعات

مديريت 
 منابع انساني

29/8 

91/8 

94/8 

22/2 
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 پیاده سازی مدیریت دانشهای  نمایش وضعیت هر یك از شاخص. 9 نمودار

ای و  در این مقاله برای پاسخ به پرسش های اصلی پژوهش، از آزمون تی تک نمونه
برای تجزیه تحلیل و درک تفاوت بین گروهها از آزمون واریانس یک طرفه استفاده شده 

 است.

 جامعه آماری

باشد که کل مرکز فناوری اطالعات می ITاسان جامعه آماری این تحقیق شامل کارشن
نفر پرسشنامه تکمیل  42نفر بودند و طبق جدول مورگان نیاز به  22مجموعه آماری 

 20در نهایت  شده جهت تعمیم به کل جامعه اماری وجود داشت.در این تحقیق
 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید .

 جمع آوری شده آمار استنباطی مطرحهای  در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده
گردد. در ابتدا با استفاده از مبانی نظری تعدادی عامل که بر مدیریت دانش تاثیر دارند  می

از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه حضوری با خبرگان استخراج گردید و بر مبنای 
دسته بندی این  تحلیل عاملی تائیدی عوامل اصلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس

0

1

2

3

4
 ساختار سازمانی

 فرهنگ سازمانی

مدیریت منابع 
 انسانی

زیرساخت فناوری 
 اطالعات

Series1



 31... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

 عوامل با استفاده از روشهای عاملی انجام گرفته است.

 تحلیل عاملی مدل سنجش ارزیابی آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش

استفاده شد. به  spssبرای سنجش اعتبار عاملی از تحلیل عامل اکتشافی در نرم افزار 
مورد بررسی قرار می گیرد تا مشاهده شود  طوریکه، در پژوهش حاضر آزمون بارتلت

)کایزرمیر  KMOآیا اندازه نمونه برای اجرای تحلیل عاملی کافی هست یا خیر. آزمون 
های تحقیق انجام شد و در قالب جدول زیر ارائه شده است.  اولکین بارتلت( برای سازه

کمتر از  Sig)( و عدد معناداری آزمون بارتلت 1/0)بزرگتر از  KMOبا توجه به عدد 
 برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است.ها  ( می توان گفت که داده02/0

 نتایج آزمون تحلیل اعتبار برای متغیرهای پژوهش .9 جدول

 KMO Chi-Square DF Sig   ها مولفه
 01/0 221 221/241 488/0 فرهنگ سازمانی

 01/0 111 212/412 214/0 ساختار سازمانی
 01/0 2 211/24 498/0 اطالعاتزیرساخت فناوری 

 02/0 2 040/80 490/0 مدیریت منابع انسانی

 ها  تحلیل یافته 

ای استفاده شد در این  برای پاسخ به پرسش های اصلی پژوهش، از آزمون تی تک نمونه
پردازد که آیا میانگین یک متغیر خاص با یک مقدار  آزمون به بررسی این مسئله می

ای، میانگین نمونه تحقیق را با یک  نمونه تک tخاص فرق دارد یا خیر. از آنجا که آزمون 
کند، بنابراین الزم است که مقدار خاص را  مقایسه می مقدار خاص )مقدار آزمون(

بدانیم. مقدار آزمون، در واقع همان میانگین مفروض می باشد که با توجه به فرضیه 
تحقیق تعیین می شود. در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، معموال متغیرها در سطح 

متغیر شبه فاصله ای  ترتیبی می باشند. اما اغلب با جمع بستن چند متغیر ترتیبی، یک
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)مقیاس یا شاخص( از این متغیرها می سازیم. بنابراین موقعی که فرضیه تحقیق 
درخصوص این متغیر ترکیبی باشد، درآنصورت مقدار آزمون، ، برابر است با ضرب 

 می باشد(. یعنی: 2تعداد گویه در حد وسط طیف )که معموال عدد 
 Test valueه = ( حدوسط طیف * تعداد گوی2)معموال عدد 

آنگاه مقدار آزمون را در کادر مربوطه نوشته و آزمون مورد نظر را اجرا می کنیم. سطح 
داری بین مقدار  ( نشانگر آن است که تفاوت آماری معنی02/0داری پایین )کمتر از  معنی

بیشتر  02/0داری از  شده وجود دارد. اما موقعی که سطح معنی  آزمون و میانگین مشاهده
دار است. در مرحله بعد، باید تعیین  توان گفت که تفاوت موجود معنی ود، آنگاه نمیب

کنیم که آیا تفاوت میانگین در راستای فرضیه)پرسش( تحقیق است یا خیر؟ یعنی آیا 
مقدار میانگین بدست آمده بزرگتر از مقدار آزمون است یا نه کوچکتر از آن است؟ 

با مقدار آزمون این مهم را امکانپذیر می کند. در  تفاوت مقایسه میانگین بدست آمده
 اینجا دو حالت وجود دارد:

( چنانچه مقدار میانگین بدست آمده از مقدار آزمون بزرگتر بود، درآنصورت نتیجه می 1
 رد می شود. H0تایید و در مقابل فرض  H1گیریم که فرض 

( چنانچه مقدار میانگین بدست آمده از مقدار آزمون کوچکتر بود، درآنصورت نتیجه 8
 تایید می شود. H0رد و در مقابل فرض  H1می گیریم که فرض 

 آزمون فرضیات تحقیق در ادامه تشریح میگردد:

 فرضیه اول

H0 مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از فرهنگ الزم جهت پیاده سازی مدیریت =
 برخوردار است.دانش 

H1 مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از فرهنگ الزم جهت پیاده سازی مدیریت =
 دانش برخوردار نیست.

( 48/0مشاهده می شود با توجه به مقدار معناداری) 2همانطور که از نتایج جدول 
( درباره 42/19( و میانگین بدست آمده)21تفاوت معناداری بین میانگین مورد انتظار)



 35... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

فرهنگ سازمانی پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست  بعد
وجود ندارد و به عبارتی می توان گفت که این مرکز توانسته است در این مولفه به حد 

 مورد انتظار نزدیک شود. 

 نتایج آزمون وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش از بعد فرهنگ سازمانی .1جدول

 تفسیر آزمون
میانگین 
بدست 

 آمده

میانگین 
مورد 
 انتظار

مقدار 
 معناداری

مقدار 
t 

 بعد

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از 
جهت بعد فرهنگ مدیریت دانش 
اختالفی با حد مورد انتظار ندارد و 

توانسته است به حد مورد انتظار نزدیک 
 شود.

42/19 21 48/0 199/0 
فرهنگ 
 سازمانی

 فرضیه دوم 

H0 فناوری اطالعات شرکت پست از ساختار سازمانی الزم جهت پیاده سازی = مرکز
 مدیریت دانش برخوردار است

H1 مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از ساختار سازمانی الزم جهت پیاده سازی =
 مدیریت دانش برخوردار نیست.

( 01/0ی)مشاهده می شود با توجه به مقدار معنادار 1همانطور که از نتایج جدول شماره 
( درباره 21/49) ( و میانگین بدست آمده21تفاوت معناداری بین میانگین مورد انتظار)

بعد ساختار سازمانی پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست 
)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار آزمون از  H0وجود دارد که این نتیجه دال بر تایید فرض 

)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار میانگین بدست  H1 ت آمده( و رد فرضمقدار میانگین بدس
می توان گفت که مرکز نتوانسته است به حد ها  آمده از آزمون( است. با مقایسه میانیگن

مورد انتظار از جهت ساختار سازمانی برسد و نیازمند بهبود ساختار سازمانی خود را 
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 برای پیاده سازی مدیریت دانش است. 

 نتایج آزمون وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش از بعد ساختار سازمانی .1جدول 

 تفسیر آزمون
میانگین 
بدست 

 آمده

میانگین 
مورد 
 انتظار

مقدار 
 معناداری

مقدار 
t 

 بعد

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از 
جهت بعد ساختار سازمانی مدیریت 

 دانش از حد مورد انتظار پایین تر است.
21/49 21 01/0 22/2 

ساختار 
 سازمانی

 فرضیه سوم 

H0 مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از زیرساخت فناوری اطالعات الزم جهت =
 پیاده سازی مدیریت دانش برخوردار است،

H1 مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از زیرساخت فناوری اطالعات الزم جهت =
 پیاده سازی مدیریت دانش برخوردار نیست.

( 01/0مشاهده می شود با توجه به مقدار معناداری) 2همانطور که از نتایج جدول شماره 
( درباره 20/14( و میانگین بدست آمده)18تفاوت معناداری بین میانگین مورد انتظار)

بعد زیرساخت فناوری اطالعات پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات 
)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار  H0تیجه دال بر رد فرض شرکت پست وجود دارد که این ن

)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار  H1 آزمون از مقدار میانگین بدست آمده( و تایید فرض
می توان گفت که مرکز عالوه ها  میانگین بدست آمده از آزمون( است. با مقایسه میانیگن

ت فناوری اطالعات برسد براینکه توانسته است به حد مورد انتظار از جهت زیرساخ
موفق شده از این حد فراتر رود و عملکرد خوبی در زمینه زیرساخت فناوری اطالعات 

 برای پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست داشته باشد.
  



 97... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

نتایج آزمون وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش از بعد زیرساخت فناوری  .8جدول 
 اطالعات

 آزمونتفسیر 
میانگین 
بدست 

 آمده

میانگین 
مورد 
 انتظار

مقدار 
 معناداری

مقدار 
t 

 بعد

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست 
از جهت بعد زیرساخت فناوری 

اطالعات توانسته است باالتر از حد 
 مورد انتظار قرار گیرد.

20/14 18 01/0 29/1 
زیرساخت 
فناوری 
 اطالعات

 فرضیه چهارم 

H0 انسانی الزم جهت پیاده  منابع اطالعات شرکت پست از مدیریت= مرکز فناوری
 ،سازی مدیریت دانش برخوردار است

H1انسانی الزم جهت پیاده  منابع = مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از مدیریت
 سازی مدیریت دانش برخوردار نیست.

( 14/0مشاهده می شود با توجه به مقدار معناداری) 9همانطور که از نتایج جدول شماره 
( درباره 22/11( و میانگین بدست آمده)18تفاوت معناداری بین میانگین مورد انتظار)

انسانی پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت  منابع بعد مدیریت
ه است در این مولفه پست وجود ندارد و به عبارتی می توان گفت که این مرکز توانست

 به حد مورد انتظار نزدیک شود. 
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نتایج آزمون وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش از بعد مدیریت . 9جدول   انسانی منابع 

 تفسیر آزمون
میانگین 
بدست 

 آمده

میانگین 
مورد 
 انتظار

مقدار 
 معناداری

مقدار 
t 

 بعد

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از 
منابع انسانی جهت بعد مدیریت 

اختالفی با حد مورد انتظار ندارد و 
توانسته است به حد مورد انتظار نزدیک 

 شود.

22/11 18 14/0 282/0 

 مدیریت

 منابع

 انسانی
 

 
مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از آمادگی الزم جهت پیاده  در مورد فرضیه اصلی:

( تفاوت 02/0ناداری)سازی مدیریت دانش برخوردار است ، با توجه به مقدار مع
( درباره پیاده 28/122( و میانگین بدست آمده)128معناداری بین میانگین مورد انتظار)

سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست وجود دارد که این نتیجه 
)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار آزمون از مقدار میانگین بدست آمده(  H0دال بر تایید فرض

)مبنی بر بزرگتر بودن مقدار میانگین بدست آمده از آزمون( است. یا  H1فرضو رد 
می توان گفت که مرکز نتوانسته است به حد مورد انتظار از جهت ها  مقایسه میانگین

آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست برسد 
و مقدار معناداری( که ها  جه به مقدار میانگین)با تو البته این فاصله در حد نزدیکی است

رفع این فاصله به بهبود مرکز بر مولفه هایی چون ساختار سازمانی است که نتوانسته 
 است به حد مورد انتظار برسد.

  



 90... مدل ارزیابی آمادگی استقرار و

نتایج آزمون وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات  .70جدول 
 شرکت پست

 تفسیر آزمون
میانگین 
بدست 

 آمده

میانگین 
مورد 
 انتظار

مقدار 
 معناداری

مقدار 
t 

 بعد

مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از 
جهت مدیریت دانش از حد مورد انتظار 
پایین تر است. البته این اختالف در حد 

 باشد. می کم

28/122 128 02/0 918/1 
مدیریت 

 دانش

 
بین مولفه های آمادگی مرکز فناوری اطالعات شرکت پست  در مورد فرضیه فرعی:

 جهت پیاده سازی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. 
طرفه استفاده شده  یا تحلیل واریانس یک Fبرای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری 
داری بین  دهد از حیث آماری، تفاوت معنی است. نتایج حاصل از این آزمون نشان می

مولفه های آمادگی مرکز فناوری اطالعات شرکت پست جهت پیاده سازی مدیریت 
 (.=01/0Sigو  =822/89Fدانش تفاوت معناداری وجود دارد )

ی تحقیق در آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش آزمون شفه جهت تعیین رتبه متغیرها
مولفه وجود  4انجام شد و نتیجه حاصل نشان دهنده این است که تفاوت معناداری بین 

دارد. به طوریکه، مرکز فناوری اطالعات شرکت پست از جهت میزان آمادگی پیاده 
ت: زیرساخت سازی مدیریت دانش به ترتیب اولویت از وضعیت زیر برخوردار اس

( در رتبه اول آمادگی، مدیریت منابع انسانی)با 2218/2)با میانگین فناوری اطالعات
( در رتبه سوم و در 9428/8)با میانگین  ( در رتبه دوم، فرهنگ سازمانی9109/8میانگین 

 ( در رتبه چهارم آمادگی قرار دارند.2922/8نهایت، ساختار سازمانی )با میانگین 
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نتایج حاصل از آزمون شفه جهت مقایسه میانگین مولفه های آمادگی مرکز  .77جدول 
 فناوری اطالعات شرکت پست جهت پیاده سازی مدیریت دانش

 
 ردیف

 گروههای کاری
 طبقات

 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

   2922/8 ساختار سازمانی 1

  9428/8  فرهنگ سازمانی 8

  9109/8  مدیریت منابع انسانی 2

 2218/2   اطالعات زیرساخت فناوری 4

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

دهد به  می در مقایسه ای که بین میانگین عوامل بدست آمده در سازمان انجام شد نشان
زیرساخت فناوری اطالعات نسبت به عوامل دیگر توجه زیادی شده و در قسمت 

 باشد. می ساختار سازمانی دارای اهمیت کمتری
( در رتبه اول آمادگی، مدیریت منابع 2218/2 فناوری اطالعات)با میانگینزیرساخت 

( در رتبه 9428/8( در رتبه دوم، فرهنگ سازمانی)با میانگین 9109/8انسانی)با میانگین 
( در رتبه چهارم آمادگی قرار 2922/8سوم و در نهایت، ساختار سازمانی )با میانگین 

 دارند.

وضعیت نهایی آمادگی مرکز فناوری اطالعات شرکت پست جهت پیاده سازی  .79جدول 
 مدیریت دانش

 ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی عامل
های  زیرساخت

 فناوری اطالعات
 منابع انسانی

 9109/8 2218/2 2922/8 9428/8 امتیاز نهایی
 زرد سبز قرمز زرد وضعیت نهایی
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( تفاوت معناداری بین میانگین مورد 48/0معناداری)فرهنگ سازمانی: با توجه به مقدار 
( درباره بعد فرهنگ سازمانی پیاده سازی 42/19( و میانگین بدست آمده)21انتظار)

مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست وجود ندارد و به عبارتی می 
 زدیک شود.توان گفت که این مرکز توانسته است در این مولفه به حد مورد انتظار ن

( تفاوت معناداری بین میانگین 01/0ساختار سازمانی: شود با توجه به مقدار معناداری)
( درباره بعد ساختار سازمانی پیاده سازی 21/49( و میانگین بدست آمده)21مورد انتظار)

مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست وجود دارد می توان گفت که 
به حد مورد انتظار از جهت ساختار سازمانی برسد و نیازمند بهبود مرکز نتوانسته است 

 ساختار سازمانی خود را برای پیاده سازی مدیریت دانش است. 
( تفاوت معناداری بین 01/0زیرساختهای فناوری اطالعات: با توجه به مقدار معناداری)

( درباره بعد زیرساخت فناوری 20/14( و میانگین بدست آمده)18میانگین مورد انتظار)
اطالعات پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست وجود دارد 
بنابراین می توان گفت که مرکز عالوه براینکه توانسته است به حد مورد انتظار از جهت 
زیرساخت فناوری اطالعات برسد موفق شده از این حد فراتر رود و عملکرد خوبی در 

مینه زیرساخت فناوری اطالعات برای پیاده سازی مدیریت دانش در مرکز فناوری ز
 اطالعات شرکت پست داشته باشد. 

( تفاوت معناداری بین میانگین 14/0مدیریت منابع انسانی: با توجه به مقدار معناداری)
می انسانی،  منابع ( درباره بعد مدیریت22/11( و میانگین بدست آمده)18مورد انتظار)

توان گفت که این مرکز توانسته است در این مولفه به حد مورد انتظار نزدیک شود. 
 (، والمحمدی8010) (، رحمان و همکاران8000) 1نتایج تحقیق با تحقیقات هارمان

  همخوانی دارد . (8009) (، اخوان و همکاران8010)
قیق شاخص هایی با توجه به اینکه برای هر کدام از عوامل مورد بررسی در این تح

گردد جهت بهبود هر یک از عوامل با توجه به  می تعیین شده است لذا پیشنهاد
 مربوطه به شرح زیر اقدام گردد:های  شاخص
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جهت بهبود و ارتقاء عامل فرهنگ در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست با توجه  ـ1
 نزدیک شود، پیشنهادبه اینکه مرکز توانسته است در این مولفه به حد مورد انتظار 

شود تا مدیران به رشد، توسعه و یادگیری کارکنان اهمیت بیشتری دهند، همچنین  می
شرایطی محیا گردد تا اعتماد میان کارکنان و اعتماد کارکنان به سازمان و مدیران خود 

باید بستر الزم را برای مشارکت هر چه ها  افزایش یابد. در کنار ایجاد اعتماد، سازمان
کاری کارآمد، های  یشتر کارکنان با هم را فراهم سازند و این امر بواسطه شکل دهی تیمب

کاری و تبیین های  تشویق افراد به انجام کارهای گروهی ، ارزیابی مستمر عملکرد تیم
یابد. از اهداف اصلی و کالن سیستم مدیریت  می پاداشی اثر بخش تحققهای  سیاست

باشد. این  می کلیه سطوح و میان تمام کارکنان یک سازماندانش، جریان دادن دانش در 
امر مستلزم شکل دهی فرهنگی است که این امر را یک اصل و ارزش بداند. همانطور 
که پیشتر اشاره شد اعتماد متقابل کلید اصلی تسهیم دانش در سازمان است و لذا 

ان خود، تسهیم دانش را توانند با ایجاد اعتماد در میان کارکنان و مدیر می سازمانها
 توسعه دهند.

جهت بهبود عامل ساختار سازمانی در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست با توجه  ـ8
 به اینکه مرکز نتوانسته است به حد مورد انتظار از جهت ساختار سازمانی برسد پیشنهاد

مرکز باشد شود آزادی عمل افراد سازمان بیشتر باشد چنانچه ساختار سازمانی غیر مت می
ارائه راهکارهای خالقانه و نوآورانه از جانب کارکنان بیشتر صورت پذیرفته و بستر الزم 

گیرد و هر چه سازمان از رسمیت  می جهت توسعه دانش محوری در سازمان شکل
کمتری برخوردار باشد قید و بندهای محدود کننده کمتر بوده ساختار سازمان آمادپی 

شود تا خط  می ریت دانش خواهد داشت. همچنین پیشنهادبیشتری برای پذیرش مدی
مشی و رویه هایی جهت خلق، ذخیره سازی و انتشار دانش در شرکت تعیین شود، در 

و رویه هایی جهت ها  چشم انداز سازمان به اشتراک دانش اهمیت داده شود، برنامه
یتهای تسهیم و ایجاد فرهنگ تبادل دانش تدوین گردد و از مشارکت کارکنان در فعال

اشتراک دانش استقبال بیشتری نمایند همچنین کارکنان بازای عملکرد خوب کاری 
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پاداش دریافت کنند، شرایط برای کارکنان موفق جهت رشد و پیشرفت فراهم شود، 
مشارکت داده شوند و همچنین مدیران ارشد سازمان ها  کارکنان موفق در تصمیم گیری

 ایت مالی نمایند.از فعالیتهای دانش محور حم
جهت بهبود زیرساخت فناوری اطالعات در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست با  ـ2

توجه به اینکه مرکز توانسته است از حد مورد انتظار فراتر رود و عملکرد خوبی در این 
زمینه داشته باشد لذا باید به اخذ و خودکار کردن دانش صریح توجه کند و از پایگاه 

ذخیره سازی اطالعات استفاده گردد با توجه به اینکه از نظر زیر ساخت داده جهت 
فناوری اطالعات در سطح مطلوبی است تمرکز روی فناوری اطالعات انجام شده و 
اجرای این استراتژی در اولویت قرار گیرد. بدلیل حجم گسترده و باالی دانش سازمانی 

توانند در  ها می به این ترتیب سازمان باشد می نیازمند بستر مناسبی برای ذخیره سازی
زمان مورد نیاز دانش را مورد بازیابی قرار دهند. تحقق هر چه بیشتر این امر به مقوله 
ذخیره دانش به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی و کلیدی در حوزه مدیریت دانش کمک 

دهای نوین شود سازمان با بهره گیری از رویکر می کند. همچنین پیشنهاد می زیادی
مجازی و نرم افزارهای مختلف به های  اطالعاتی همچون ویدئو کنفرانس ها، آموزش

منظور تسهیل برقراری ارتباطات راه دور و تبادل نظرات کارکنان با یکدیگر را در دستور 
 کار خود قرار دهند.

وهای از آنجا که پیاده سازی و استقرار هر سیستمی در سازمان نیازمند مشارکت نیر ـ4
باشد، با توجه به اینکه مرکز توانسته است در مولفه مدیریت منابع  می انسانی آن سازمان

 انسانی در مرکز فناوری اطالعات شرکت پست به حد مورد انتظار نزدیک شود پیشنهاد
سازمان در تجهیز خود به منابع انسانی کارآمد تالش مستمری داشته باشد.  شود می

خالقانه در راستای تعالی سازمانی ممکن نخواهد های  به ایده همچنین تشویق کارکنان
بود مگر بواسطه تبیین مزایای شغلی مشخص و برانگیزاننده. از اینرو سازمان باید نسبت 
به تبیین رویکردی شفاف و دقیق در ارتباط با مزایای شغلی استقرار سیستم مدیریت 

ه گونه ای باشد تا افراد متخصص با دانش مبادرت کنند. همچنین سیاست سازمان باید ب



 59 پاییز، 71، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریات مدمطالع 93

توجه به رشته تحصیلی شان در جایگاه واقعی خود قرار گیرند، مدیران سازمان در 
کارکنان ایجاد انگیزه نمایند تا جهت ارتقا دانش و سطح تحصیلی شان کوشش نمایند، 
فرصت کافی برای کارکنان فراهم شود تا دانش خود را در محیط کاری بکار گیرند 

چنین برنامه جامعی جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و توسعه همه کارکنان هم
 تهیه و اجرا گردد.
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