چکیده
امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی ،مؤلفه های مدیریت دانش این
سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش
سازمانی کم می کند .توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از
الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی
راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل
در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل
اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی

الگوی راهبردی مدیریت دانش در

راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد.

اداره امور فرهنگی و تربیتی

جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر ،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی
ابعاد مختلف پژوهش ،روش کیفی انتخاب گردید .برای جمع آوری اطالعات از جامعه مورد نظر
این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده
شد .از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد
که پس از نوزده مصاحبه مقوالت شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند.
یافته ها نشان داده است که  20مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی ،استراتژی و
سیاست های دانش محور ،الگوبرداری ،نقش رهبری ،اهمیت منابع انسانی ،زیرساخت مناسب

مهدی رحیمی

فناو ری و اطالعات ،فرآیندهای ارزیابی دانش ،ساختار سازمانی ،شبکه خبرگان ،اختصاص

دانشجوی دکتری گروه مدیریت فرهنگی،

پاداش و مشوق ها ،برنامه های آموزشی ،همکاری و کار تیمی ،سهولت در دسترسی به دانش،

دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

معماری مدیریت دانش ،مهندسی مجدد ،شفافیت ،اعتماد ،ارتباط نظام مند با ذینفعان ،راهبردهای

تهران جنوب .تهران ،ایران.

دانش ،اهمیت ثبت ،ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است.

هادی رزقی شیرسوار(نویسنده مسئول)

نتیجه گیری :طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های

استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت،

استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار ،سمنان،

استقرار و بکار گرفته شوند.
کلید واژه:

مدیریت دانش،راهبرد ،تجارب کارکنان ،یادگیری سازمانی ،سازمان یادگیرنده

ایران.
rezghih@yahoo.com

علی اکبر فرهنگی
استادتمام گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب .تهران،
ایران.

مقدمه

نادر محقق

مفهوم مدیریت دانش به قدمت تاریخ تفکر انساااان بر می گردد از اینرو تمدن های بشاااری

استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت،

برای درك گذشاااته و پیش بینی آینده ،همواره اقدام به ذخیره و انتقاا دانش از نسااالی به

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب .تهران،

ن سل دیگر دا شته اند .همزمان با وقوع انقالب صنعتی و شکل گیری فناوری های نو ظهور؛

ایران.

پژوهشااگران لالش های جدیدی را در زمینه گردآوری اطالعات ،نگهداری و انتشااار دانش
به وجود آورده و ج ستجو برای یافتن ا صطالحاتی که بتواند ماهیت مدیریت دانش را بیان
نمایند ،دامنه و عمق گسااترده تری یافت .با گذ ر از انقالب صاانعتی و ورود به هزاره جدید،
موتور محرك سازمان ها ،دیگر به سرمایه طبیعی محدود نمی شود بلکه با مفاهیم جدیدی نظیر سرمایه دانش ،آمیخته و عجین شده ا ست.
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از اینرو سازمان ها در ع صر دانایی بر پایه دان سته های خود از یکدیگر فا صله می گیرند و سرمایه های غیرمادی دانش در سازمان ها به
عنوان راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت رقابت پذیری به شمار می روند(مالدکوا.)243 :2012،
ازاینررو سازمان ها دریافته اند که دیگر هیچ سرمایه ای به اندازه مهارت ها و توانمندی های انسانی نمی تواند ،آنها را در دنیای رقابتی و
پرتالطم امروز ،مطلوب قرار دهد .به ویژه در جوامع در حاا توسعه ،توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی و پرورش ظرفیت یادگیری
آنها به عنوان صاحبان واقعی دانش ،امری ضروری در موفقیت سازمانها قلمداد می شود.
در کشور ما ،برای اولین بار"مفهوم دانایی" به عنوان یک راهبرد اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار در برنامه لهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور در ساا های  1385تا  1388گنجانده شد ،حاا سواا اصلی این است؛ با وجود اینکه در برنامه مطروحه" ،دانایی"
به عنوان یک راهبرد اصلی در نظرگرفته می شود ،اساساً تا له حد سازمان های کشور ،مبتنی بر دانایی هستند؟
در شرایط فعلی ،نظام فناوری اطالعات در سازمان های دولتی کشور ،وضعیت مناسبی را تجربه نمی کنند و به شیوه سنتی اداره می
شوند ،از این رو ضرورت تحوا همه جانبه و حرکت به سوی دانایی مداری ،آماده سازی بسترها و زیر ساخت ها به منظور کاربرد
سیستمی نوین ،شناسایی تهدیدات و فرصت ها برای رویارویی با تحوالت محیطی ،امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود .راولی در پژوهش
خود مشاهده کردد که سازمان ها می توانند با کاربرد مدیریت دانش ،مأموریت سازمانی خود را توسعه دهند .وی اذعان نمودد که
سازمان ها ،آماده پذیرش مدیریت دانشمند و نیازمند یک برنامه رسمی و مستند برای کاربرد مدیریت دانش در سطوح سازمانی خود
هستند .راولی ( )2006پیشنهاد می دهد که تلفیق مفاهیم مدیریت دانش می تواند به افزایش اثر بخشی مشارکت از بیرون و افزایش بهره
وری کارکردهای درون سازمانی منجر شود  .در واقع مدیریت دانش ،مدیریت فرایندهای سازمانی است که دانش سازمانی را خلق ،انتقاا،
ذخیره و تکرار می کند (خلیل .) 2006،از نظر وی سازمان ها در صورتی می توانند در مدیریت دانش مؤثر عمل کنند که نگرش آنها به دانش
سازمانی ،نگرشی فرایندی باشد ( بونتیس و فیتزینز .)2002،
فرایند مدیریت دانش سازمانی شامل کسب ،ایجاد ،مستند سازی ،انتقاا و کاربرد دانش است که در حاا تبدیل شدن به یک وظیفة کامال
ًتجاری است.اولین مرحله از مدیریت دانش ،کسب دانش است .دانش می تواند از طریق خلق دانش در داخل محدودة سازمان تولید شود ،یا
از طریق یک منبع خارجی به دست آید و به داخل سازمان آورده شود (فورد .)2003،خلق دانش بعد دوم مدیریت دانش است ،که به این
مفهوم اشاره دارد که لگونه دانش توسط افراد در داخل سازمان ایجاد می شود .نوناکا و تاکشی عقیده دارند افراد از اجزای مهم خلق دانش
در داخل سازمان اند (فرانکلین .)2006،طبق نظر نوناکو دانش از طریق یک سری تغییرات مداوم بین دانش ضمنی و صریح از طریق اجتماعی
سازی ،ترکیب ،درون سازی و برون سازی ایجاد می شود ( نوناکا.)1994،
از اینرو شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعماا سازمانی ،برای پیاده سازی آن امری ضروری محسوب می شود .اهمیت
این موضوع به حدی است که شماری از سازمان های یادگیرنده ،دانش خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و
شاخصی برای تمایز از سایر سازمان ها ارائه می نمایند(سان .)507 :2011،طبیعی است که پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ،بایستی
در یاک فرآیند گام به گام و آرام صورت گیرد ،لرا که تغییر ناگهانی مای تواناد باعث از دست رفتن سرمایه های موجود نیز شود .بنابراین
برنامه های مدیریت دانش می بایست با استراتژی های سازمان همسویی داشته باشد .تا بتواند تضمینی بر اجرای موفق مدیریت دانش باشد،
این همسویی با استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کمک شایان توجهی می نماید.
اما نکته کلیدی این است که در هر سازمانی ،مؤلفه های مدیریت دانش ،می تواند متفاوت باشد .که شناسایی آنها جهت پیاده سازی مدیریت
دانش بسیار حائز اهمیت است .شناخت عوامل اساسی از قبیل اینکه سازمان له دانشی را ،با له عمقی ،از له منبعی؛ توسط له کسی و از
له طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود بایستی کسب نماید .می تواند؛ در نیازسنجی ،برنامه ریزی ،اجرا و پیاده سازی الگوی
مدیریت دانش در سازمان ها کمک شایان توجهی نماید و احتماا شکست پروژه های مدیریت دانش را کاهش می دهد.
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بنابراین اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران به عنوان زیرمجموعه ای از یک نهاد دولتی که متولی امر برنامه ریزی،
نظارت ،پایش و ارزیابی فعالیت های فرهنگی است .به منظور تحقق هرله بهتر اهداف سازمانی در حوزه فرهنگ ،می بایست به تدوین و
اجرای مدیریت دا نش به عنوان راهبردی اثر بخش در سازمان توجه نماید .و با تجدید نظر در ساختارهای فرهنگی مجموعه ،انعطاف پذیری
بیشتری در مواجه با محیط در حاا تغییر ،از خود نشان دهد .و حمایت موثرتری از فرآیندهای اجتماعی که منجر به ایجاد دانایی در
سازمان می شوند ،به عمل آورد .در این صورت است می توان اذعان داشت ،که در مسیر سازمان های یادگیرنده قرارگرفته و زمینه
تعمیق و ترویج فرهنگ یادگیری را در بین کارکنان مجموعه بیش از پیش ،اعتالء نموده است .زیرا تحقق ،اهداف سازمان به کیفیت سرمایة
انسانی آن وابسته است و ارتقاء کیفیت سرمایة انسانی ،با آموزش مستمر و یادگیری از تجربه های درون و بیرون سازمانی ممکن
می شود .نتیجه این اقدامات موجب تصمیم گیری های منطقی تر ،ارائه خدمات مطلوب تر به زندانیان ،جلوگیری از تکرار کارها و گسترش
نوآوری می شود .که در نهایت بهبود عملکرد سازمانی را در حوزه فرهنگ و اصالح و تربیت و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در بین
زندانیان به همراه خواهد داشت.
در این راستا؛ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  ،طی سالیان اخیر برنامه های فردی و اجتماعی متنوعی با همیاری سایر
دستگاه های دولتی و خصوصی در زندان های کشور اجرا نموده است .که یکی از مهم ترین اولویت های ابالغ شده ،اجرای شیوه نامه
ی برنامه ه ای فرهنگی و تربیتی است که متشکل از بخش های متنوعی از قبیل آموزش های کالسیک و غیررسمی ،امور مذهبی و قرآنی،
تربیت بدنی و فعالیت های هنری و امور کتابخانه ها می باشد .اهمیت یادگیری این برنامه ها برای زندانیان از جنبه های گوناگون ذیل قابل
توجه است  :جلوگیری از اتالف وقت محکومان و غنی سازی اوقات فراغت آنها در دوران حبس،ارتقاء سطح علمی و فرهنگی زندانیان،ایجاد
فرصت مجدد و تعلیم و تربیت نیروهای متخصص ،تقویت اراده و پرورش استعدادها  ،تغییر نگرش و رفتار و ایجاد دیدگاه های سالم،
حفظ سالمت روانی و جسمی و در نهایت ایجاد مهارت های اجتماعی جهت بازگشت به زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی و پیشگیری از
تکرار جرم می شود.
تحقق این اهداف سازمانی در اداره امور فرهنگی زندان های استان تهران ،نیازمند برنامه ریزی ،حرکتی منسجم و بهره مندی از مدیران و
کارکنان دانش محور است .زیرا زندانیان ه ر روز نسبت به حقوق فردی و اجتماعی شان آگاه تر شده و توقعات باالتری را از سازمان
دارند .در لنین فضایی تدوین الگوی راهبردی"مدیریت دانش" به عنوان عاملی تعیین کننده در کسب موفقیت های سازمانی امری ضروری
است و می تواند منشاء ارائه خدمات مطلوب تر به زندانیان باشد و بهره وری ،کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را افزایش
دهد.
بنابراین کاربرد مدیریت دانش کارآمد در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران به دالیل ذیل بسیار حائز اهمیت است :منج ر
به تسهیم دانش بین کارکنان فرهنگی به عنوان عاملی برای افز ایش آگاهی و کاهش میزان خطاها و آسیب های احتمالی ناشی از دوباره
کاری ها در زندان ها می شود ،سرعت حل مسائل و تصمیم گیری های منطقی را افزایش می دهد ،مهارت آموزی و یادگیری سازمانی را
بین کارکنان فرهنگی افزایش می دهد و کاهش هزینه ها را در پی دارد،منجر به رضایتمندی و تفویض اختیار بیشتر بین کارکنان فرهنگی
شده وارتباط اثربخش و خدمات مطلوب تر به زندانیان را در حوزه های مختلف فرهنگی به همراه دارد و همچنین نگرانی های مدیران منابع
انسانی را در مورد بازنشستگی افراد و کمبود نیروهای متخصص جبران نموده و از میزان تخلفات و فساد اداری بکاهد.
از آنجائیکه تاکنون یک الگوی بومی در حوزه مدیریت دانش ،در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران طراحی نشده است،
تحقق این امر می تواند به طور دقیق تری به اجرا مقوله مدیریت دانش در این مجموعه کمک شایان توجهی نماید .و زمینه بهبود عملکرد
کارکنان و بهینه سازی تصمیم گیری ،مستند سازی روش ها و تجربیات سازمانی را فراهم کند.
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 . 1مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش مبحثی است بین رشتهایی که علوم مختلفی را درگیر خود کرده است .به نحوی که پژوهشگران در شاخههای مختلف مدیریت
و مهندسی به آن میپردازند ،دنیای متغیر امروز ایجاب میکند که سازمانها برای بقاء و ایجاد مزیت رقابتی پایدار به دنباا ابزاری نوین
باشند ،یکی از ابزارهایی که میتواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری کند ،مدیریت دانش است( .مارتنسون.)1 :1379،مدیریت دانش
مفهومی تازه در تاریخ رشد بشر محسوب نمی شود ،این در حالی است که واژه مدیریت دانش در ساا های اخیر عمومیت بیشتری یافته
است(مینگ یو .)1388،ریشه اصلی مدیریت دانش به انقالب صنعتی قرون هجده و نوزده و تفکرات مدیریتی که به همراه آن افزایش تولیدات
و توسعه صنایع مطرح شد برمیگردد .و نیز به علم انسان و تواناییهای ذهنی که در خود ذخیره دارد برمیگردد (منوریان .)1385 ،تعداد
زیادی از تئوریسین های مدیریت در تکامل بحث مدیریت دانش نقش داشته اند که در میان آنان برجستگانی همچون پیتر دراکر ،پاوا
استراوسمن و پیتر سنگه از امریکا را میتوان نام برد.
مدیریت دانش یکی از شاخص های موثر بر اثربخشی سازمانی است .در سازمانهایی که سطح هوش سازمانی باالتری برخوردار می
باشند گرایش بیشتری به دستیابی به یادگیری بیشتر برخوردار می باشند(رزقی و موسوی .)2012،پیتردراکر مدیریت دانش را راز موفقیت
سازمان ها در هزاره س وم می داند .مدیریت دانش ،رویکردی یکپارله و سیستماتیک برای شناسایی ،مدیریت و تسهیم همه سرمایه های
اطالعاتی واحدهای مختلف سازمانی می باشد که مشتمل است بر پایگاه های داده ،اسناد و مدارك ،رویه ها ،که قبالً به صورت تخصصی
تفکیک نشده و به صورت تجربه در تالش های پرسنل باقیمانده است (.جونز ) 2003 ،طبق گزارش تحقیقات مدیریت دانش در شرکت کی
پی ام جی در ساا  200 3حدود  % 80از کمپانی های پیشرو به مدیریت دانش به عنوان نقشی "فوق العاده برجسته" یا "برجسته" در
بهبود مزیت رقابتی نگریسته و دانش را دارایی استراتژیک کسب و کار خود در نظر گرفته اند .مزیت مدیریت دانش در سازمان تصمیم
گیری بهتر ،افزایش بهره وری ،کاهش هزینه و زمان ،مدیریت بهتر مشتری ،افزایش نوآوری ،افزایش مهارت کارکنان ،ایجاد فرصت های
جدید و بهبود مستمر و  ...است (برزین پور و همکاران) 1387،
مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی ،تسخیر ،بازیافتن ،تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطالعاتی سازمان است .این
سرمایه اطالعاتی ممکن است ،داده ها ،اسناد ،خط مشی و رویه ها باشد .در کل مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید
ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می پردازد و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش فرد ،گروه و سازمان هستند(موحدزاده:1387،
 .)16هسته ی اصلی مدیریت دانش شامل شش مؤلفه حفظ و ذخیره دانش ،نیاز به دانش ،توسعه و بهبود دانش ،توزیع و نشر دانش ،بهره
برداری از دانش و ارزیابی دانش است و تاکنون صاحب نظران بسیاری ،تئوری هایی را در زمینه فرایند مدیریت دانش ارائه کرده اند که
بیشتر آنها از نظر مح توایی تقریباً مشابه یکدیگرند ،اما دارای واژه ها و فازهایی با ترتیب متفاوت هستند .نکته ای که تقریباً در تمامی این
مدا ها به لشم می خورد ،تأکید بر استفاده و به کارگیری دانش است و دیگر مراحل به مثابه مقدمه ای در ایجاد بسترهای الزم برای
بکارگیری دانش است.که در جدوا ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم.
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جدوا شماره ( ) 1شناسایی مؤلفه های کلیدی مدیریت دانش بر اساس مدا های موجود
عنوان مدا

اجزاء و ویژگی

محقق

مدا عمومی دانش در سازمان شامل لهار فعالیت زیر می باشد:
الف) ایجاد دانش :این مرحله در برگیرنده فعالیت هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه ،کشف و
تسخیر دانش می شود.

مدا عمومی دانش در
سازمان

نیومن و کنراد

ب) حفظ و نگهداری دانش :که اشاره به حافظه ی سازمانی دارد به عبارت دیگر توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش که دینگ و
کاوبی ( )1999به آن اشاره می کنند.
ج) تبدیل و انتقاا دانش :اشاره به فعالیت هایی دارد که در آن ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفری دیگر را شامل
می شود و شامل ارتباطات ترجمه ،تبدیل ،تفسیر و تصفیه دانش می شود.
د) به کارگیری دانش :شامل فعالیتهایی می شود که در ارتباط با اجرای دانش در فرایندهای سازمانی هستند
مدا از سه قسمت تشکیل شده است .داده ها نقش مواد خام و یا ورودی های این مدا را ایفا می کنند .در این مدا ،اطالعات الگوهایی هستند

مدا بویسوت

ماکس
بویسوت

که ما آنها را از دا دادهها بیرون میکنیم و بر آنها وضع می کنیم و نهایتاً دانش ،مدا ذهنی را در این مدا بر عهده دارد .بویسوت معتقد
است که مدا های ذهنی ما تعیین می کنند که ما لگونه به داده ها و اطالعات واکنش نشان می دهیم و از طرفی لون هر کدام از ما دانشهای
متفاوتی داریم پس می توان نتیجه گرفت که مداهای ذهنی متفاوتی نیز خواهیم داشت

نوناکا

نوناکا

مدا نوناکا و تاکه

نوناکا و تاکه

اولی

اولی

مدا فالین

فالین

مدا بر ایجاد دانش از طریق تعامل بین دانش نهفته و دانش صریح تاکید میکند و لهار فرایند را در بر میگیرد :ترکیب ،درون سازی،
جامعه پذیری و برونی سازی.
این مدا تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار و پنهان مبذوا داشته و به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیز لگونگی ایجاد آن در کلیه
سطوح سازمانی (فردی ،گروهی و سازمانی) توجه دارد .در این مدا نحوه استفاده و تبدیل این دو نوع دانش و لگونگی مدیریت دانش در
این رابطه به صورت حرکت حلزونی و به صورت مستمر فرض شده است.
فالین در مدا خود مدیریت دانش را بسیار کلی توصیف کرده و به لگونگی اعماا آن اشاره ای نکرده است .همان گونه که در مدا
مشاهده می شود دانش سازمانی از طریق لهار فرآیند اساسی جامعه پذیری ،درونی کردن ،برونی سازی و ارتباطات شکل میگیرد .در
جریان این فرآیند افراد با آموزش از طریق مدارك و محمل های اطالعاتی و سایر برنامه های آموزشی مهارت هایی را کسب میکنند
(دانش درونی سازی می گردد) ،از طریق یادگیری از هم ،آنها را گسترش می دهند (جامعه پذیری یا تعامل فعاا در قالب منافع سازمانی)،
سازمان داشته های ذهنی افراد را مستند سازی و سازماندهی می نماید (برون افکنی و عیان سازی) و در نهایت ،با استفاده از فناوریهای
اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای مختلف ،دانش را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد(.ابطحی و صلواتی.)48 :1385 ،

 . 2پیشینه پژوهش
کندری و همکاران ( )1397در تحقیقی با عنوان ارائة "لارلوبی برای مفهوم سازی دفتر مدیریت دانش" باه مفهاوم ساازی دفتار مدیریت
دانش به عنوان ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت مؤثر دانش پرداخته و بارای ایان منظور ،از روش تحقیق فرا ترکیب استفاده کرده
است .در نتیجاة ترکیاب یافتاه هاا ،مفهوم دفتر مدیریت دانش در لهار مقولة هادف (راهباردی و عملیااتی) ،ساختار (متمرکز ،نامتمرکز و
ترکیبی) کاارکرد ( اساتراتژی هاا ،فراینادها و سااز وکارها) و نقاش (کمیتة مدیریت دانش ،مدیر ارشاد داناش ،مادیر داناش و متخصصاان
داناش) شاکل گرفات .سازمان ها می توانند از نتیجة این پژوهش برای ایجاد ساختار مدیریت دانش مناسب بارای خاود بهره مند شوند.
نهاردانی و همکاران( ) 1397در تحقیقی با عنوان طراحی مدا مدیریت دانش در دانشگاه فنی و حرفه ای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین
که با روش کیفی از نوع داده بنیاد با نمونه آماری  14نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که راهبردها شامل -1 :تربیت تکنسین کارآفرین
 -2بهسازی منابع انسانی  -3کیفی سازی آموزش دانشگاه و نیز شرایط علی شامل -1 :پتانسیل منابع انسانی -2مأموریت دانشگاه(
کارآفرینی) همچنین مقؤله یا پدیده های محوری شامل :رهبری سازمان ،و نیز زمینه شامل -1 :سرمایه فکری  -2خلق دانش  -3استراتژی
مدیریت ،همچنین شرایط مداخله گر شامل -1 :ساختار سازمانی  -2کار تیمی  -3فرهنگ سازمانی  -4تقسیم دانش و در انتها پیامدها:
استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه؛ مدیران ع الی دانشگاه را دررسیدن به اصل مأموریت و هدف سازمان ( تربیت تکنسین ماهر و
کارآفرین) رهنمون می ساختند.
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دهقانی ( )1395در تحقیقی تحت عنوان" امکان سنجی و طراحی الگوی استقرار اثر بخش مدیریت دانش"( مورد مطالعه بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی) به شناسایی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش پرداخته است و نتایج تحقیق عبارتند از عوامل مرتبط با منابع انسانی(
رویکرد دانش محوری ،توانمندسازی با رویکرد دانش ،محرك های انگیزنده ،کار تیمی و فرهنگ دانشی)  ،عوامل ساختاری (ارتباطات
سازمانی ،ساختار دانشی سازمان  ،فرآیندهای مدیریت دانش) ،عوامل زیرساختی(نرم افزار ،سخت افزار ،شبکه مخازن دانش ،خط مش امنیت
در مدیریت دانش) و عوامل استراتژی (اجتماعی سازی ،برون سازی ،ترکیب ،درون سازی) که در طراحی و استقرار مدیریت دانش موثر
می باشند.
عزتی و همکاران ( )1395در تحقیقی با عن وان ارائه الگوی بهینه مدیریت دانش در دانشگاه منطبق با سند لشم انداز جمهوری اسالمی ایران
در افق  1400که با روش کیفی و تحلیل محتوا با نمونه آماری  25نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ایجاد مدلی در شش سطح تاثیر
گذاری بود که در آن مولفه های استراتژِی و اه داف سازمان ،فرهنگ و محیط بیرونی دارای بیشترین اثرگذاری بر پیاده سازی مدیریت
دانش به عنوان مؤلفه تاثیر پذیر تعیین گردیده بود .در این میان سطوح پنج تا دوم مدا شامل مولفه های،ساختار ،سرمایه فکری ،رهبری و
مدیریت ،منابع مالی ،آموزش و فناوری ،منابع انسانی به عنو ان عوامل اثر گذار و اثر پذیر در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه شناخته
شده بود.
نیکیتینا و همکاران ( )2019در تحقیقی تحت عنوان طراحی الگوی ایجاد مدیریت دانش به منظور توسعه مهارت های مدیریتی در محیط
کسب و کار معاصر به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی ،دسترسی به دانش ،روش ها و سیستم های مدیریت ،رقابت ها ،ارتباطات و
همکاری ،رابطه با سهامداران ،فراگیری دانش جدید ،تسهیم دانش و تولید محصوالت جدید با ایجاد الگوی مدیریت دانش مرتبط هستند .
فامبد و اونیانکا ( )2017در تحقیقی با عنوان مدا مدیریت دان ش برای توسعه  :در افریقای جنوبی که با نمونه آماری  300نفر انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که با توجه به اهمیت مدیریت دانش به عنوان راهبردی توسعه ای برای سازمان ها و ملل ،ضروری است مؤسسات
علمی و دانشگاهی پژوهش هایی برای کاربرد و تلفیق اثربخش مدیریت دانش را اجرایی نمایند.
راوگراور و همکاران ( )2016به تحقیقی با موضوع " الگوی مدیریت دانش در استفاده ساخت یک برنامه : socibimیک مطالعه موردی
AYOپروژه هوشمند خانگی" را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که دانش یکی از دارایی های بسیار مهم سازمان است ،بنابراین،
سازمانها باید برای به کارگیری و استفاده دوباره دانش کارگران شان در سفارش ،تالش کنند تا پیشرفت کاری ادامه یابد .ایجاد صنعت
اغلب با سطوح پایین بهره وری وابسته است ،یکی از دالیل مدنظر برای مدیریت دانش ضعیف از ایجاد اشتباهات در یک پروژه ،اغلب
دوباره در پروژههای آینده تکرار شدهاند .مدلسازی ایجاد اطاالعات ) (BIMیک فناوری است که باعث ایجاد یک تغییر پارادایم در صنعت
تاسیس ،مهندسی و معماری ) (AECاست .برنامههای رسانه های اجتماعی نوآوری جدید دیگری هستند که نرم افزارهای کاربردی متنوعی
در هر رشته دارند .هدف اصلی این مقاله دستیابی مفید نمونه اجتماعی BIMبنیان برای مدیریت دانش ،در دانش ضمنی خاص و در
تاسیس صنعت است.
تحقیقی توسط وو (  ) 2013در مورد طبقه بندی فاکتورهای حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش انجام شد ،وی با استفاده از روش
دیمتل که مبتنی بر تئوری گراف است ،این عوامل را طبقه بندی نمود .نتایج کلی تحقیق نشان داد که این فاکتورها به ترتیب اولویت شامل:
فرهنگ و افراد ،حمایت مدیران ارشد ،ارتباطات ،پاداش ها ،تکنولوژی اطالعات ،صداقت ،زمان ،معیارهای ارزیابی عملکرد و امنیت هستند.

 . 3روش پژوهش
با توجه به هدف اصلی و رویکرد ا کتشافی مقاله حاضر ،این پژوهش با رویکرد کیفی صورت گرفته است .در روش کیفی نوعی نگاه درونی
به پدیده ها وجود دارد .در این حالت مقؤالت فکری گروه مورد تحقیق برای توصیف نگرش و رفتارهایشان مورد تایید قرار می گیرد(علی
احمدی و نهایی .)1386،در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های کیفی جمع آوری و سپس از طریق کدگذاری کیفی
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تحلیل شدند .در جهت کشف ابعاد و مؤلفه های مدا با تمرکز بر نظرات شرکت کنندگان و به روش استنباط استقرایی ،داده ها استخراج و
تحلیل شد .در این پژوهش ،روش گردآوری داده ها ،مصاحبه های عمیق با نخبگان آشنا با حوزه مدیریت دانش ( رؤسای فرهنگی و
کارکنان ادارات فرهنگی و مددجویان زندان های استان تهران) است .بطورئیکه دیدگاههای فردی مشارکتکنندگان ،منجر به پایهریزی
مبنایی برای فهم و طراحی مدا راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران گردید .نمونه گیری به
شیوه قضاوتی (نظری) برگزیده شد .از آنجائیکه تعداد شرکت کنندگان از قبل قابل پیش بینی نیست و حجم نمونه در جریان مصاحبه های
عمیق پس از استخراج و تحلیل داده ها مشخص می شود  ،فرایند مصاحبه با اطالع رسان ها تا زمان به اشباع رسیدن داده ها ادامه یافت.
مشارکت کنندگان در این پژوهش  19نفر بودند نشانه های اشباع پس از مصاحبه شانزدهم مشاهده گردید و پس ازآن  ،داده های گردآوری
شده به نقطه اشباع رسید و دیگر نیازی به انجام مصاحبه های جدید نبود اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه ها تا نوزدهمین مصاحبه ادامه
یافت .برای حصوا اطمینان از دقت داد ه ها  ،پیاده سازی متن مصاحبه ها دوبار صورت گرفت .پس از آن برای افزایش قابلیت اعتماد
کدگذاری ها ،از پنج عضو هیات علمی مرتبط با موضوع مدیریت دانش برای بازبینی مقوالت تشکیل شده کمک گرفته شده و با اعماا برخی
از نظرات افراد دخیل مقؤالت نهایی شکل گرفتند .در اقدام بعدی نیز مجدداً مقؤالت استخراج شده در مرحله قبل با برخی از افراد مصاحبه
شده که در دسترس پژوهشگر بودند در میان گذاشته شد ونظرات این افراد مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که مقوالت شکل
گرفته ونتایج استخراج شده انعکاسی نسبتاً صحیح از نظرات آنها است.

 . 4یافته های پژوهش
نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد که بر اساس دیدگاه خبرگان 20 ،مؤلفه (تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی ،استراتژی و سیاست
های دانش محور ،الگوبرداری ،نقش رهبری ،اهمیت منابع انسانی ،زیرساخت مناسب فناوری و اطالعات ،فرآیندهای ارزیابی دانش ،ساختار
سازمانی ،شبکه خبرگان ،اختصاص پاداش و مشوق ها ،برنامه های آموزشی ،همکاری و کار تیمی ،سهولت در دسترسی به دانش ،معماری
مدیریت دانش ،مهندسی مجدد ،شفافیت ،اعتماد ،ارتباط نظام مند با ذینفعان ،راهبردهای دانش ،اهمیت ثبت ،ذخیره و مستند سازی دانش) در
طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران شناسایی شدند که در ادامه به دلیل محدودیت
حجم مقاله تنها به آنها اشاره می شود .مدا پیشنهادی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در شکل
شماره ( )1به شرح ذیل ارائه می شود.
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پیامدها:

شرایط مداخله گر:

طراحی و ارائه مدل راهبردی مدیریت دانش در اداره فرهنگی که منحر به (
تسهیم دانش بین کارکنان فرهنگی /افزایش آگاهی و کاهش میزان خطاها

طراحی مکانیزم اصالح و توسعه و تبیین و اشاعه فرهنگ

و آسیب های احتمالی ناشی از دوباره کاری ها در زندان ها /افزایش

سازمانی /نقش رهبری

مهارت آموزی و یادگیری سازمانی را بین کارکنان /کاهش میزان تخلفات
و فساد اداری /افزایش سرعت تصمیم گیری /خدمات مطلوب تر به
مددجویان ) می شود.

شرایط علی:

اعتماد  /شفافیت /
سهولت دسترسی به دانش /

راهبرد ها:

اختصاص پاداش ها و مشوق ها /

اهمیت منابع انسانی  /ساختار سازمانی /

شبکه خبرگان  /فرآیند های ارزیابی

برنامه های آموزشی  /کار تیمی  /معماری مدیریت
دانش  /ارتباط نظام مند با ذینفعان  /راهبردهای
دانش

بستر حاکم:

مقوله اصلی:
مدیریت دانش

دانش  /استراتژی و سیاست های
دانش محور

الگو برداری  /زیرساخت فناوری و اطالعات  /مهندسی مجدد  /اهمیت ثبت  ،ذخیره و مستند سازی دانش

شکل شماره ( : )1الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
.1

سرمایه انسانی  :یکی از بارزترین مؤلفه های موفقیت سازمان ها در گرو نقشی است که منابع انسانی می تواند ایفا نمایند ،سرمایه انسانی
با ارزش ترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود ،اگر له در هیچ ترازنامه و حساب سود و زیانی آورده نمی شود ولی نتیجه سود
و زیان سازمان ها را رقم می زند ،تنها سرمایهای است که با استفاده بیشتر کاهش نیافته و به صورت فزاینده توسعه پیدا میکند ،بنابراین
کلید توسعه سازمان ها ،نیروی انسانی کارآمد است .از اینرو محقق معتقد است در صورتی که کارکنان به درستی گزینش شوند ،می
تواند منجر به پر شدن شکاف های دانشی شود .با شناسایی زندانیان متخصص در حوزه های مختلف فرهنگی و انتخاب کارکنان دانشکار
و تفکیک وظایف آنها و همچنین حذف موانع کاری و ایجاد ماندگاری در کارکنان از طریق استقرار نظام پاداش مادی و معنوی ،حاکم
نمودن مدیریت مشارکتی در مجموعه ،حمایت از ایده های نو کارکنان و یا اعطاء آزادی عمل در تصمیم سازی ها و تصمیمی گیری ها به
کارکنان و  ...می توان در اجرای موثر مدیر یت دانش در زندان ها موفق عمل نمود .ضمناً توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش می
تواند یکی دیگر از موارد اجرای صحیح مدیریت دانش باشد .زیرا مهارت کارکنان سازمان در تمامی سطوح ،برای موفقیت سازمان امری
ضروری است .در این راستا مدیران سازمان باید اصوا و تکنیکهای مدیریت دانش را آموخته و آنها در سازمان و تیم های تحت
سرپرستی خود به کارگیرند ..نقش ها و مسئولیت های مرتبط با مدیریت دانش باید شناسایی و به صورت مناسب به کارگیری شوند.
اختصاص دادن گروهی از افراد که مسئولیت این مهم را بر عهده داشته باشند در پیشبرد مدیریت دانش موثر است .تشکیل کمیته صیانت
از نیروهای شاغل در مجموعه زندان ها از دیگر اقدامات در نگهداری کارکنان است .از اینرو می توان انتظار داشت رویکرد آموزشی _
فرهنگی و تربیتی ،جایگزین شیوه های نظام زندانبانی پلیسی شود .به عنوان مثاا با اهمیت به نقش نیروی انسانی می توان زمینه اشتغاا
زندانیان را در زندانها به تناسب امکانات زندانها و توانمندی را فراهم نمود که ضمن بهینه شدن اوقات فراغت آنها در زندان ها ،زمینه
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بازگشت آبرومندانه آنها به آغوش جامعه پس از آزادی فراهم شود .بنایراین در کنار نگهداری ،کار و اصالح و تربیت نیز صورت گیرد
تا هنگامی که زندانی به اجتماع بر می گردد ،دیگر مرتکب تکرار جرم و خطا نشود .
.2

تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی :در مدا ارائه شده اشاعه فرهنگ سازمانی به منزله شرایط مداخله گر در مدیریت دانش معرفی مینماید
و محقق معتقد است تا فرهنگ سازی متناسب در سطح گ روه های هدف (کارکنان ،سربازان وظیفه ،مددجویان و خانواده های آنان) که
درگیر در اجرای فعالیت های فرهنگی و تربیتی هستند ،محقق نشود ،امکان ارائه خدمات مطلوب در حوزه فرهنگی مسیر نیست .بنابراین به
منظور تحقق این مهم برگزاری دوره های آموزشی متناسب با گروه های هدف و هم لنین ایجاد یک سیستم ارزشی فرهنگی (مانند تلقی
خالقیت و نو آوری به عنوان یک ارزش سازمانی) پیشنهاد می شود .فراهم شدن فضایی که کارکنان خود به دنباا کسب دانش باشند،
نهادینه شدن فرهنگ یاددهی و یادگیری ،نهادینه شدن فرهنگ احساس تعلق خاطر ،اعتماد و احترام به سازمان ،افزایش روحیه انتقاد پذیری
و تاکید بر منافع جمعی و سازمانی از سایر موارد پیشنهادی می باشد .در واقع فرهنگ سازمانی باید به کارکنان اجازه سعی و خطا ،تجربه
و یادگیری دهد .و تفکر ،اتالف وقت تلقی نشود .فرهنگ حاکم بر سازمان باید به گونه تعریف شود که تمام ا فراد با شور و شوق تمام در
پی یادگیری و انتقاا آموخته هایشان به دیگران باشند .ارتباطات به مرزهای تیمی ،بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و جریان آزاد
اطالعات ،دانش و ایده ها برقرار باشد .و تمامی افراد براساس سهمی که در رشد دانش داشته اند مورد ارزیابی و تشویق قرار گیرند.

.3

ساختار سازمانی :ساختار سازمانی ،تجلی تفکر سیستمی است  ،ساختارها نیرویی پیش رونده برای استقرار مدیریت دانش در سازمان
محسوب می شوند و به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار می گیرند .تقریباً همه ی سازمان هایی که مدیریت دانش را با
موفقیت به کارگرفته اند به نیاز و اهمیت وجود زیر ساختی حمایت گر برای پشتیبانی از نظام مدیریت دانش به خوبی واقفند .از اینرو به
منظور پیشبرد مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی بازنگری در لارلوب استانداردها ،مقررات و آییننامههای کاربردی حایز
اهمیت است .زیرا پس از فرهنگ سازی ،ایجاد لارلوب هدایتکننده در دست یابی به هدف بسیار حائز اهمیت خواهد بود .محقق در مدا
تدوین ساختار و رویههای سازمانی و حذف بروکراسیها و روابط سلسله مراتبی زمان بر که باعث سلب اختیارات می شوند را جهت
شفاف تر و آزادتر شدن ساختار سازمانی پیشنهاد می دهد .در این راستا کاهش تمرکز قدرت تصمیم گیری در سطوح مدیریتی و افزایش
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و واگذار شدن نقش ها و مسئولیت های مرتبط با مدیریت دانش به کارکنان دانشی می تواند موجب
تغییر ساختار عمودی اداره امور فرهنگی و تربیتی شود .از اینرو ساختار باید به گونه ای تعریف شود که افراد بتوانند بدون ایجاد مزاحمت
برای دیگران و بدون محدودیت ،در فضای غیر رسمی به بحث و گفت گو بپردازند .تا زمینه حذف دوباره کاری ها و بهبود فرایندهای
فرهنگی و تربیتی حاصل شود.

.4

نقش مدیریت و رهبری :مانند بیشتر برنامهها ،پروژه های مدیریت دانش باید از حمایت و تعهد مستقیم مدیریت ارشد سود ببرند .انجام
مدیریت دانش در یک سازمان مستلزم وجود مدیری آگاه و تاثیرگذار در سازمان است .در لنین سازمان هایی به دانش به عنوان یک منبع
با ارزش توجه می شود .بنابراین برنامه مدیریت دانش از مراحل طراحی و اجرا موفق به حمایت مدیر ارشد در سازمان متکی است .مدیر
نه تنها در پیاده سازی مدیریت دانش ،بلکه در طوا کل پروژه نقشی کلیدی ایفا می نماید .برنامه مدیریت دانش می تواند شامل مدیریت
منابع انسانی ،مالی و معنوی باشد .که اجرای این امور می تواند منجر به ایجاد انگیزه در کارکنان دانشی شود .محقق مدعی است بدون
توجه و استقباا مدیران ،پروسه اجرای مدیریت دانش میسور نمی گردد .در این راستا مدیران می بایست با اصوا و تکنیک های مدیریت
دانش آشنا شوند.

.5

یکی از پارامترهای مهم جهت موفقیت مدیریت دانش ،دارا بودن یک استراتژی واضح و به خوبی برنامه ریزی شده است .این مؤلفه پایه و
اساسی است برای اینکه بدانیم لطور سازمان میتواند پیشرفت کند و قابلیتها و منابعاش را جهت موفقیت در اهداف مدیریت دانش فراهم
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نماید .در این راستا اداره امور فرهنگی و تربیتی می تواند با تعیین لیست و برنامه ریزی براساس فرصتها ،تهدید ها و نقاط ضعف و
قوت ،تعیین زمانبندی برای بخشهای مختلف در حوزه مدیریت دانش و مقایسه و همسوسازی اهداف و خطمش های خویش با اهداف
مدیریت دانش در اجرای الگوی مدیریت دانش به صورت مناسب عمل نماید.
.6

الگو برداری :الگوبرداری تعیین می کند که لطور سازمان های پیشرو به سطوح کارایی مورد نظر دست یافتهاند و از اطالعات به عنوان
پایهای برای اهداف سازمانی ،استراتژیها و پیادهسازی استفاده میکنند .محقق در این پژوهش معتقد است اداره امور فرهنگی و تربیتی
زندان های استان تهران می تواند با الگوبرداری در حوزه های فرهنگی سایر دستگاه ها و نهادها؛ زمینه اجرای صحیح الگوی مدیریت
دانش را فراهم نماید .در این راستا توجه به تجربیات موفق در سایر سازمان های فرهنگی و مقایسه فرآیندهای موفق آنها با روش های
خود و استفاده از تجارب حاصله از پروژه های کاری قبلی موجود در مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان ها و مرکز آموزش و
پژوهش منطقه  7کشوری می تواند موثر باشد .

.7

حوزه دیگری که سازمان ها برای موفقیت در مدیریت دانش باید مورد توجه قرار دهند ،توجه به حوزه زیر ساخت های تکنولوژیک است.
فناوری اطالعات می تواند به به عنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی کارآمد را برای همه وجوه مدیریت دانش شامل ذخیره
سازی ،اشتراك و کاربرد دانش تامین کند .توانایی فناوری اطالعات در کاوش ،نمایه ،تلفیق ،بایگانی و انتقاا اطالعات تحولی در گردآوری،
سازماندهی ،رده بندی و اشاعه اطالعات ایجاد کرده است .فناوری اطالعات ،به عنوان ابزارهایی کارآمد ،می تواند تسهیل کننده فرایندهای
مدیریت دانش باشد .بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطالعات ،سازمان نمیتواند کارکنانش را به اشتراك اطالعات در مقیاس
وسیعی تشویق کند .بنابراین وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیند های اجرایی استاندارد در اداره کل زندان های
استان تهران یکی دیگر از پارامترهای تحقق مدیریت دانش است که در این تحقیق به شرح ذیل به آنها اشاره شده است:
الف  -راه اندازی حافظه سازمانی و تشکیل پایگاه ذخیره سازی داده ها به منظور جستجو اطالعات ،دسترسی سریع ،ذخیره اطالعات
ب  -طراحی زیرساخت یکپارله سامانه اطالعاتی شامل کاناا های لندگانه انتقاا دانش از قبیل :شبکه ها ،پایگاه داده ،مخازن دانش ،رایانه،
پست الکترونیک ،اینترنت ،اینترانت ،وب و  ...به منظور ایجاد امکان جستجوی سریع برای کاربران موتور های جستجو و بازیابی اطالعات
ج  -استفاده از سیستم مدیریت الکترونیکی مانند طراحی سیستم مدیریت اسناد مانند دیجیتالی نمودن اسناد و پوشه ها به منظور تسریع
در کاوش ،نمایه ،تلفیق ،بایگانی و انتقاا اطالعات می تواند تحولی در گردآوری ،سازماندهی ،رده بندی و اشاعه اطالعات ایجاد کند.
د -استفاده از فروم ( تاالرهای گفتگوی اینترنتی) برای بحث و تبادا نظر
ث -تهیه انتشارات الکترونیکی از فعالیت های فرهنگی و تربیتی
ه -یکپارله سازی و ایجاد هماهنگی بین کارکنان برای کاربرد ابزارها و سیستم های نوین اطالعاتی
ن .پیاده سازی مدیریت محتوا جهت پایش و کنترا محتواهای تولیدشده در برنامه های فرهنگی و تربیتی

.8

فرآیندهای ارزیابی دانش :یکی دیگر از پارامترهای موجود در مدا پیشنهادی مدیریت دانش است که توجه به آن در اجرای موثر برنامه
های فرهنگی حائز اهمیت خواهد بود .برای توسعه مدیریت دانش در سازمان باید تغییراتی که به تعامل و یا دوباره سازی منجر میشوند
به طور نظام مند شناسایی و اندازه گیری شوند .محقق پیشنهاد می دهد به منظور ارزیابی دانش در اداره امور فرهنگی زندان های استان
تهران به مؤلفه هایی همچون اندازه گیری تاثیر خدمات و فرایندهای مرتبط با خدمات فرهنگی ،ارزیابی اثرات استقرار سامانه مدیریت
دانش  ،ارزیابی با رویکرد داخلی ( استفاده از کارت امتیازبندی متوازن و ارزشیابی فعالیت محور) و هم ارزیابی با رویکرد خارجی (
الگوبرداری ها و بهترین اقدامات) و یا اینکه پروژه محور بوده ( الگوهای اجتماعی و مداهای مدیریت دانش) و یا ارزیابی موفقیت ها و
شکست ها ،ممیزی دانش و  ...توجه نمود.

.9

جهت توسعه دانش در سازمان ،باید شبکهای از متخصصین وجود داشته باشد تا اشتراك دانش بین آنها تسهیل شود .این شبکه میتواند
شامل :کمیته علمی ،انجمنهای عملیاتی ،سیستمهای دانش و مراکز دانش باشد .راه اندازی شبکه خبرگان از جمله مؤلفه های تاثیرگذار در
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مدا پیشنهادی است که در زمره شرایط علی قرار می گیرد .به نظر می رسد جهت اجرای موفق مدیریت دانش توجه به راه اندازی سیستم
خبره ،جهت سیاست گذاری در برنامه ریزی طرح های فرهنگی و تربیتی بسیار با اهمیت است  .در این امر می توان از تعامالت و تجربیات
کارشناسان فرهنگی در زندانها ،مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان ها و یا سایر سازمان های فرهنگی نیز بهره جست.
 .10طراحی مکانیزم های انگیز شی نیز از دیگر مؤلفه هایی ا ست که در مدا پی شنهادی مدیریت دانش به آن توجه شده ا ست .به نظر می ر سد
این پاداش ها و مشااوق ها می توانند به صااورت مادی و معنوی در زندان های اسااتان تهران به مرحله اجرا در آیند .بنابراین اسااتفاده از
رویکردهایی نظیر اختصاص زمان و اعطاء آزادی عمل بیشتر برای کارکنان دانشی ،تفویض اختیار از قبیل مشارکت در تصمیم گیری ها
 ،ایجاد فر صت های شغلی برای کارکنان دان شی در پ ست های کلیدی و ت صمیم گیر ،ا ستقرار ا ستراتژی پاداش مالی به منظور ترغیب
کارکنان به انتقاا دانش  ،بهکارگیری مکانیزم حقوق مالکیت فکری در سااازمان و  ...از موارد قابل تاکید اساات .اجرای این مکانیزم باعث
می شود کارکنان به ا شتراك دانش و دریافت دانش از طرف سطوح باالی سازمان ترغیب شوند .ضمن اینکه می تواند حس تعلق و تعهد
در کارکنان را نسبت به سازمان افزایش دهد.
 .11جهت توزیع سیاست های دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی ،کارکنان باید عمیقاً با مفاهیم دانش آشنا شوند.
جهت اجرای بهینه مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی" تدوین استراتژی منسجم آموزشی ،دستورالعمل ها و آییننامههای
آموزشی و ضوابط یادگیری کارکنان ،برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی به منظور آشنایی کارکنان با مفاهیم دانش جهت توزیع
سیاست های دانش در سازمان ،برگزاری سمینار و همایش های علمی برای انتقاا تجارب نیروهای موفق و بازنشسته به سایر نیروها ،
برگزاری آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت" الزامی است.
 .12ارتباط نظام مند با ذینفعان نیز از جمله راهبردهایی اسااات که می تواند در اجرای درسااات مدیریت دانش در اداره فرهنگی و تربیتی نقش
مهمی ایفا نماید .بعنوان مثاا ارتباط نظام مند با سااایر سااازمان های متولی فرهنگی ،دانشااگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مشاااورین و انعقاد
تفاهم نامه یا قرارداد با آنها می تواند در جهت تکمیل مجموعه مهارت های سازمانی بسیار موثر عمل نماید.
 .13پرورش روحیه کار تیمی عاملی اساسی برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمانها تلقی می شود .تشکیل انجمن ها و گروه های
کاری مختلف درگیر در فعالیت های فرهنگی از قبیل کارگروه آموزشی ،هنری ،قرآنی و  ،...ایجاد فضای گفتگوی آزاد و لند جانبه در
جلسات با مشارکت همه کارکنان درگیر در فعالیت ،استفاده از نظرات مددجویان نخبه در جلسات کارگروه از جمله پیشنهادات کاربردی
است.
 .14معماری مدیریت دانش در زمره راهبردهای مدا مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های ا ستان تهران قرار می گیرد که
با متناسب سازی زیرساخت های حقوقی ( قوانین ،مقررات و آئین نامه ها) سازمان ،ایجاد نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مبتنی بر
معماری دانش در سازمان و ایجاد نظام ارزیابی می توان جهت تحقق مدیریت دانش به صورت شفاف ،ا ستاندارد و انعطاف پذیر کمک
نمود .معماری دانش ،به عنوان مجموعه اساااتانداردهایی در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های اساااتان تهران تعریف می شاااود که
مهندسی ساختار سیستم مدیریت دانش سازمانی را راهنمایی و هدایت کند .بنابراین اداره کل زندان های استان تهران که در صدد طراحی
سیستم مدیریت دانش است ،باید واقعاً نسبت به معماری دانش به صورت درست ،حساسیت وافری داشته باشند.
 .15با اجرای مهند سی مجدد ،فرایندهای جدید با تالشهای مدیریت دانش منطبق و همرا ستا می شوند و باعث می شوند که تیم مدیریت دانش
به درسااتی در سااازمان عمل نماید .مهندساای مجدد در مدا پیشاانهادی به عنوان زمینه حاکم بکار می رود .در واقع اداره امور فرهنگی و
تربیتی در زندان های ا ستان تهران با کاربرد روش های خالقانه جایگزین روش های قدیمی ،طراحی مجدد فرآیندهای فرهنگی متنا سب با
نیاز مددجویان ،بازنگری دوره ای فرآیندهای موجود فرهنگی و تربیتی و توجه به عملکرد و خروجی کارگروه های تخصاااصااای جهت
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بازنگری ،می تواند سی ستم مدیریت دانش را به صورت آزمای شی اجرا و در ادامه با دریافت بازخورد الزم ،ا صالحات ممکن را صورت
پذیرد.
 .16محقق در مدا الگوهایی را بیان میدارد که فرایند مدیریت دانش را تساااهیل مینماید .الگوها و مکانیزمهای کشاااف و خلق دانش ،ذخیره
دانش ،تسهیم دانش و  ...که تحت عنوان راهبردهای دانش از آنها یاد شده است در توسعه دانش در اداره امور فرهنگی در زندان ها و هم
لنین ارائه خدمات نوین به مددجویان و خانواده های آنها بسیار حائز اهمیت است .بعنوان مثاا :مکانیزم و الگوی ثبت دانش جهت توسعه
حافظه ساازمانی و بهره گیری مجدد از دانش موجود در ساازمان مهم و ضاروری جلوه مینماید .طراحی الگو و مکانیزم تساهیم و ن شر
دانش در اشاعه دانش و ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان اداره فرهنگی و تربیتی بسیار مهم خواهد بود .تبیین الگوهای کاربرد دانش در
را ستای ا ستفاده دقیق و صحیح از دانش موجود در حافظه سازمانی به منظور افزایش بهرهوری ب سیار حیاتی به نظر می ر سد .بنابراین
راهبرد های دانش و همچنین توجه به اهمیت ثبت ،ذخیره و مستند سازی از جمله عوامل کلیدی در مدا پیشنهادی مدیریت دانش تلقی می
شود .که اجرای صحیح آنها منجر به ا شتراك و ت سهیم دانش ،ک سب  ،خلق ،کاربرد دانش می شود  .همچنین لزوم توجه به فرآیند م ستند
ساااازی از دوباره کاری ها و اتالف انرژی و زمان کارکنان جلوگیری بعمل می آورد .بنابراین به منظور اساااتفاده بهینه از مدا مدیریت
دانش پیشنهاد می شود موارد ذیل در دستور کار اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران قرار گیرد :
 -1جهت ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان ،اعضای در دوره های مختلف برنامه های آموزشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان و سمینارها
و  ...شرکت نمایند -2 .بازدید از مراکز تابعه زندان های استان تهران به منظور کسب دانش  -3کسب اطالعات از منابع برون سازمانی در
صورت عدم وجود اطالعات مورد نیاز در سازمان-4ک سب دانش و جمع آوری آن از طریق منابع درونی دانش مانند فعالیت های کاری،
گزارش ها و مدارك مختلف -5اساات قباا از ایده ها ،بینش ها و دانش جدید در سااازمان -6اعضاااء با توجه به تخصااص ها ،مهارت و در
دسترس بودن شان برای فعالیت های جدید شناسایی و تخصیص داده می شوند -7.در سازمان گروه های یادگیری تشکیل می گردد و
اعضاء در مورد تجارب کاری ،استراتژی های موفق خویش با یکدیگر بحث کنند -8.افراد به طور مستمر در مشاغل مختلف جا به جا می
شوند و بدین گونه دانش و مهارت خویش را در سازمان در مشاغل جدید توزیع نمایند -9.ایجاد فرصت برای مددجویان تا دانش خود را
در محیط فرهنگی بکار گیرند -10 .ری سک پذیری مدیران و ک سب تجربیات جدید -11ا ستفاده از مکانیزمهای انتقاا و م شاوران  -12ثبت
مهارت ها ،تخصاااص های کارکنان در پایگاه داده های و یا بانک اطالعاتی  -13ثبت آنی آموخته ها و درس های آموخته قبل از خروج
کارکنان  -14جمع آوری ،سازماندهی دانش در هریک از حوزه های فرهنگی به صورت مستقل و مجزا  -15راه اندازی سیستم طبقه بندی
اطالعات مبتنی بر نیازهای یادگیری و توانایی ارائه اطالعات به صورتی دقیق ،شفاف و محتوایی
 راه اندازی سی ستم بروز ر سانی و ویرا ستاری اطالعات و بازخورد اطالعات  -16م ستند سازی موفقیت ها و شک ست ها در مخزندان شی سازمان  -17لزوم برر سی فرآیند م ستند سازی جهت بازنگری در عملکرد فرهنگی  -18انت شار تجارب موفق و پروژه های مثبت
در سایت اداره کل زندان ها  ،روزنامه حمایت و ...
 .17سهولت دسترسی به دانش از دیگر مؤلفه ها در مدا پیشنهادی مدیریت دانش تلقی می شود در این بخش محقق جهت دستهبندی دانش
ارزیابیشده به دانش مف ید و کاربردی و دانش غیرمفید ،رویکرد مجموعه عبارات متوالی دانش یا همان  MKTPKSرا پیشنهاد می دهد.
این رویکرد سرعت دسته بندی دانش را به مفید و غیرمفید تسریع بخشیده و از صرف هزینه جهت کاربرد نیروی انسانی متخصص در این
بخش جلوگیری بعمل می آورد.
 .18عوامل اعتماد و شفافیت در زمره شرایط علی قرار دارند ،اعتماد تالش های حوزه مدیریت دانش را فعاا می کند و به اشتراك دانش در بین
کارکنان کمک مینماید .زیرا کارکنان دیگر ترس از دست دادن ارزش یکانگی فردی را ندارند و بدین طریق تمایل به مستند سازی دانش
در سازمان افزایش می یابد .البته برای اشتراك دانش ،شفافیت نیز در تمام سازمان ضروری می باشد ،که این شفافیت به صورت مستقیم
به حمایت و تعهد مدیریت ارشد اداره کل زندان های استان تهران وابسته است.
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نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در اداره کل زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی
مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد ،صورت گرفت .نتایج بدست آمده از این پژوهش  20مؤلفه شناسایی شدند .این پژوهش با
در نظر گرفتن این ضرورت صورت گرفت که اهداف سازمانی اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران ،با طراحی له مدا یا الگوی مدیریت
دانش  ،محقق می شود و توجه به له عوامل و مولفه هایی می تواند موجبات ارتقاء آن سازمان را فراهم کند .تحقق اهداف سازمانی در اداره امور
فرهنگی زندان های استان تهران ،نیازمند برنامه ریزی ،حرکتی منسجم و بهره مندی از مدیران و کارکنان دانش محور است .زیرا تحقق اهداف سازمان
به کیفیت سرمایة انسانی آن وابسته است و ارتقاء کیفیت سرمایة انسانی ،با آموزش مستمر و یادگیری از تجربه های درون و بیرون سازمانی ممکن
می شود .نتیجه این اقدامات موجب تصمیم گیری های منطقی تر ،ارائه خدمات مطلوب تر به زندانیان ،جلوگیری از تکرار کارها و گسترش نوآوری می
شود .که در نهایت بهبود عملکرد سازمانی را در حوزه فرهنگ و اصالح و تربیت و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در بین زندانیان به همراه خواهد
داشت.لذا بکارگیری الگوی راهبردی"مدیریت دانش" به عنوان عاملی تعیین کننده در کسب موفقیت های سازمانی امری ضروری است و می تواند منشاء
ارائه خدمات مطلوب تر به زندانیان باشد و بهره وری ،کارایی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی و تربیتی را افزایش دهد و زمینه بهبود عملکرد کارکنان و
بهینه سازی تصمیم گیری ،مستند سازی روش ها و تجربیات سازمانی را فراهم کند.
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