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چكيده

تحقيق حاضر با موضوع«نيازسنجي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهندسي و مشاور مهاب قدس در حوزه مديريت
دانش» در سال  1388انجام گرفته است.هدف كلي تحقيق شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب
قدس در حوزه مديريت دانش 4است  ،اين تحقيق داراي هفت هدف ويژه و هفت سوال ويژه مي باشد .روش تحقيق از نوع
زمينه اي 5و نوع تحقيق كاربردي 6است و جامعه آماري كليه مديران و كاركنان دفتر مركزي شركت مهاب قدس كه شامل
 1140مي باشند ،از اين تعداد  120نفر نمونه به روش تصادفي طبقهاي انتخاب شده اند .جهت جمع آوري دادههای پژوهش
از پرسشنامه محقق ساخته شامل  36سوال با مقياس ليكرت پنج درجه استفاده شده است .روايي پرسشنامه توسط استادان
محترم تاييد و پايايي نهائي 0.87با استفاده از روش آلفاي كرونباخ به دست آمده است .جهت تجزيه و تحليل دادههای حاصل
از پرسشنامه از آزمون  Tبراي يك گروه و آزمون Tمستقل به كمك نرم افزار  spssاستفاده شد.
بر اساس نتايج حاصل از تحقيق مديران و كاركنان در شش حوزه مديريت دانش(شناسايي،7اكتساب،8توسعه،9اشتراك
وتوزيع،10بهره گيري 11و نگه داري دانش )12نياز به آموزش دارند و تفاوتي بين نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در شش
حوزه وجود ندارد.
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 .3كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي كارشناس آموزش شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
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مقدمه

در دنياي امروز که مديران و کارکنان شاهد تغيرات روزگار هستند،کار اصلي به گونهاي به اجرا در مي آيد که
کارکنان همواره بايد نوآوريهای روزمره داشته باشند،بنايراين کارکنان و اعضاي سازمان بايد پيوسته چيزهاي
تازهاي فرا گيرند،مهارت جديد بياموزند و پيوسته بازآموزي شوند(استيفن رابينز،نقل از خانقايي)78،آموزش
کارکنان فرآيندي است براي سازگاري آنان براي تحول سازماني و انطباق با محيط بيروني ،از اين رو برنامههای
آموزش و پرورش کارکنان يک نياز حياتي براي همه سازمانهاست(.سيد حسين ابطحي)77،از طرفي مديران
و کارکنان در دنياي متحول امروز نيازمند دانش جديد مي باشند تا در انجام بهتر وظايف خود از آن بهره
گيرند،با توجه به حجم بيشتر دانش و پراکندگي آن در سازمانها ،شناسايي دانش مورد نياز،کسب،استفاده،نگه
داري،توسعه و انتقال دانش نيازمند به مديريتي است که از آن به مديريت دانش ياد مي شود،درصورتي که
مديرت دانش درسازماني به خوبي انجام گيرد ،يادگيري سازماني اتفاق مي افتد که در اين نوع از سازمانها افراد
به يکديگر ياد مي دهند و از همديگر ياد مي گيرند .از آنجایی که بسياري از كارکنان و مديران در سازمانها
با حوزههای مديريت دانش(شناسايي،1اكتساب،2توسعه،3اشتراك و توزيع،4بهره گيري 5و نگه داري دانش )6آشنا
نيستند و نمي دانند که دانش مورد نياز خود را کجا و نزد چه کسي جستجو کن ند،چگونه آن را کسب کرده و
استفاده نمايند ،بعد از استفاده چگونه آن را به ديگران انتقال دهند و چگونه دانش خود را نگه داري و توسعه
دهند؟ در صورتي كه افراد با اين حوزهها آشنا باشند و در فعاليتهای خود استفاده کنند ،در اين صورت ضريب
اشتباهات آنها در طرحها و پروژهها پايين آمده و موجب كاهش هزينههای سازمان مي گردد ،به همين جهت
آموزش اين موراد مي تواند يكي از راه حلهای ممكن در حل اين مسئله باشد.
بنابر اين آشنایي مديران و کارکنان با حوزههای مديريت دانش نياز به آموزش دارد .جهت برنامه ريزي
آموزشي مطلوب نياز به اطالعاتي درست و مطمئن داريم .اين اطالعات را مي توانيم از طريق نيازسنجي
آموزشي کسب کنيم .در اين راستا هدف كلي پژوهش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و کارکنان شرکت
مهندسي و مشاور مهاب قدس در حوزه مديريت دانش بوده است.
بيان مسئله
توسعه منابع انساني به عنوان سرمايههای اصلي و عامل استراتژيك در كاميابي،پايداري و ماندگاري سازمانها
در سالهای اخير از سوي صاحبان،مديران وكارشناسان سازمانها،موسسات و شركتهای بزرگ دنيا مورد توجه
1. Knowledge Identification
2. Knowledge Acquition
3. Knowledge Development
4. Knowledge Sharing&Distribution
5. Knowledge Utilization
6. Knowledge Retention
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قرار گرفته است؛به گونهاي كه امروزه ارزش سازمانها را نه بر مبناي داراییهای مشهود بلكه بر مبناي ميزان
دانش منابع انساني آنها برآورد مي کنند؛ به همين منظور گرايش و سرمايه گذاري در حوزه آموزش و توسعه
منابع انساني مهم ترين مسئله مديران سازمانهای پويا و بالنده امروزي است و بيش از ساير امور جلب توجه
مي نمايد(.خراساني)86،
از طرفي در اين قرن سازمانها با موجي از اطالعات و دانش روبه رو هستند و تجهيز افراد سازمان به دانش
روز مهم ترين سالح رقابتي و از اهداف مهم سازمانها است و در اين ميان مسئوليت بخش آموزش بيش از
پيش سنگين تر شده ،چرا كه يكي از اهداف آموزش تجهيز افراد به دانش روز مي باشد.
در شيوههای آموزش سنتي تاكيد بر برگزاري و افزايش آمار فعاليتهای آموزشي بود و امور زيربنايي وكيفي
مانند نيازسنجي به عنوان اموري كه بخشي از سرمايه،نيرو و زمان را به خود اختصاص داده و تاثير مشهودي بر
آمارفعاليتهای آموزشي نداشت ،كمتر مورد توجه قرار مي گرفت؛ ولي در آموزش پيشرفته امروزي نيازسنجي
آموزشي سنگ زيربناي آموزش محسوب مي شود
و در اكثر سازمانها تالش مي شود آموزشي متناسب با نياز واقعي افراد ارائه گردد و ايجاد اين تناسب
عامل بر انگيختگي نگرشها،1بينشها 2و رفتار واقعي 3افراد خواهد شد .درعصر اطالعات و دانش يكي از مهم
ترين نيازهاي آموزشي كاركنان سازمانها آشنایي و تسلط بر حوزههای مديريت دانش(شناسايي،4اكتساب،5توس
عه،6اشتراك وتوزيع،7بهره گيري 8و نگه داري دانش )9ميباشد( .پروبست و همكاران ،نقل از حسني خواه)85،
و تحقيقات حاکي از اين مطلب است که يكي از عوامل موفقيت مديريت دانش در سازمان توجه به آموزش
مستمر كليه كاركنان مي باشد.
يكي از ويژگيهای سازمانهای مهندسي مشاور،پتانسيل توليد،انتشار و استفاده مستمر از دانش است؛لذا به
نظر مي رسد اين نوع سازمانها از استقبال كنندگان اصلي و اوليه مديريت دانش باشند،در صورتي كه مديران
و كاركنان سازمان توانايي شناسايي دانش مورد نيازحوزه تخصصي خود،توسعه يا توليد دانش جديد،كسب دانش
مورد نياز،انتقال دانش خود به ديگران يا سازمان ،استفاده از دانش موجود و مستند سازي دانش در حافظه
1. Attitudes
2. Perception
3. Real Behavior
4. Knowledge Identification
5. Knowledge Acquition
6. Knowledge Development
7. Knowledge Sharing&Distribution
8. Knowledge Utilization
9. . Knowledge Retention
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سازماني را نداشته باشند .در اين حالت بايد منتظر تكرار اشتباهات در پروژهها،تاخيرات زماني تعهدات ،از دست
دادن فرصتهای جديد دنياي رقابت و تحميل هزينههای اضافي به سازمان باشند .اين تحقيق برآن بود كه
نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان را در حوزه مديريت دانش شناسايي و اطالعات الزم براي برنامه ريزي
دورههای آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس را فراهم نمايد.
ضرورت و اهميت مسئله

كليد آغازين گشايش دروازههای فني و دانش را مي توان در امر آموزش جستجو نمود.امروزه در دنيا از
سه تحول صحبت مي شود :جنگ ،انقالب ،آموزش .در پرتو آموزش ،خالقيتها شكوفا گشته ،به بار مي
نشينند و جامعه به سمت كمال و توسعه راه مي پيمايد.براي گذر از اين راه پرفراز و نشيب ،تجهيز انسانها به
دستاوردهاي علمي و فني ،نخستين شرط است و اين امر تنها از طريق آموزش مستمر هدفدار است كه تحقق
مي يابد (قورچيان)84،
اهميت عنصر آموزش در عرصههای فرهنگي ،اجتماعي ،علمي و فني غيرقابل انكار است.در سايه آموزش
است كه انتقال تجربههای گذشته امكان پذير مي گردد و آگاهي از آخرين رويدادهاي علمي و فني جهان
حاصل مي شود .در نتيجة فرايند آموزش ،كيفيت رفتار آدمي بهبود يافته تواناييهای سازگاري شخص با محيط
اطراف افزايش مي يابد.
در بعد اقتصادي،آموزش انسان را در استفاده از ابزارها و وسايل كار توانمند مي سازد .آموزش به افراد مي
آموزد كه چگونه بهترين ،مفيدترين و كارآمدترين روشها را دريافت نمايند.در عصر حاضر ،با تغييرات سريع در
فناوري و اطالعات ،نيازها دائم در حال تغييرند؛ در صورتي كه سازماني بدون توجه به نياز واقعي افراد اقدام به
آموزش آنها نمايد ،نه تنها آموزش موثر نخواهد بود ،بلكه هزينههای هنگفتي را به سازمان تحميل خواهد كرد.
از طرفي ،انديشمندان عصر حاضر انفجار اطالعات را نامي در خور و شايسته شرايط و مقتضيات امروز مي
دانند و اطالعات ،يا به عبارت ديگر مجموعه دادههای پردازش شده توسط پردازشگرهاي انساني ،كامپيوتري،
آماري و  ...كه عنصر و مادة اصلي تشكيل دهندة علوم و دانش امروزي به شمار مي روند ،با گسترش روزافزون
دانش بشري ،حجم و گسترة وسيع و پيچيده تري يافته است؛ به گونهاي كه بهره گيري صحيح و مناسب از
حجم وسيع اطالعات يا دادههای توليد شده ،خود شديداً نيازمند كاربرد تكنيكها و روشهای دقيق علمي و
آموزشي جديد است» از آنجایی كه دانش بشري در سال  2020از هر هفتاد روز دو برابر خواهد شد»(دراكر،به
نقل از رضايي نژاد )78،ضرورت به كارگيري روش آموزشي مناسب براي انتقال سيل عظيم دانش به افراد را
ايجاد مي کند.
در جهان پيچيده و متحول امروز ،سازمانها ،شركتها ،كارخانهها ،جوامع و افرادي مي توانند خود را با شرايط
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روز سازگار نموده و در ابعاد مختلف زندگي بشري پيشرفتهای چشم گيري داشته باشند كه بتوانند از طريق
به كارگيري تكنيكها و روشهای نو،اطالعات موجود در شبكههای اطالعاتي جهاني)جريانهای اطالعاتي
موجود در جهان(را به نحو مناسب در اختيار گرفته در موقعيتها و شرايط بايسته به كار گيرند .بي شك به كار
گرفتن تكنيكها و روشها به منظور در اختيار گرفتن اطالعات و كاربرد آنها به صورت مناسب ،پيوسته نيازمند
مجموعهاي از ساز وكارهاي دقيق و علمي است كه مهم ترين آنها «آموزش» يا به طور كلي يادگيري است .به
عبارت ديگر ،اطالعات موجود در محيط از طريق مكانيزم يادگيري در سازمانها و انسانها دروني مي گردد و
صرف ًا سازمانهای يادگيرنده و انسانهای خواهان يادگيري ،با به كار گرفتن اطالعات با شرايط و موقعيتهای
جديد همسازي ايجاد مي نمايند(.خنيفر)87،
در عصر دانايي آشنایي با حوزههای مديريت دانش(شناسايي،اكتساب،توسعه،اشتراك وتوزيع،بهره گيري و
نگه داري دانش) يكي از مهم ترين نيازهای آموزشي مديران و كاركنان مي باشد،از آنجایی كه مديريت دانش
به عنوان دانشي نو در كشور ما مطرح است ،هنوز بسياري از مديران و كاركنان سازمانها شناخت كاملي از آن
ندارند و يا آموزشهای الزم را نديده اند.
از آنجایی كه پرداختن به آموزش با قصد و هدفي همراه است ،طي كردن مراحل مختلفي را مي طلبد كه از
جمله اولين گام نيازسنجي آموزشي است؛ لذا فرآيند آموزش را مي توان از جنبههای مختلف مورد بررسي قرار
داد .يكي از اين جنبهها بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان در سازمانهاست.
آموزش صحيح و موثر جز در سايه نيازسنجي آموزشي درست امكان پذير نیست .با عنايت به مطالب فوق،
نيازسنجي در حوزه مديريت دانش نه تنها يك اهميت بلكه ضرورتي انكار ناپذير مي باشد.
نهادينه سازي مديريت دانش:

امروزه به کارگيري مديريت دانش در تمامي سازمانها ،ازجمله مؤسسات آموزشي ،بهداشتي ،صنعتي وتجاري
ضروري به نظر مي رسد .علي رغم گسترش مديريت دانش در سالهای اخير بسياري از موسسات در بهره
گيري بهينه از آن احساس نااميدي مي نمايند .اين سازمانها به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي سؤاالت
زير هستند .چگونه دانش را در سازمان توليد ،ذخيره وتوزيع کنيم؟ چگونه مفاهيم و اصول مديريت دانش را در
سازمان اجرا نماييم؟چگونه مطمئن شويم که کارکنان سرمايه دانش را در سازمان اشتراك مي کنند؟موسسات
به منظور به کارگيري مطلوب مديريت دانش بايستي ضرورت ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميان کارکنان را از
طريق فرآيندي تحت عنوان «نهادينه سازي مديريت دانش»درک نمايند .اهميت نهادينه سازي مديريت دانش
در موسسه به اين دليل است که او ًال درک نادرست کارکنان را از مديريت دانش تصحيح نموده وثاني ًا آنها را
در درک مزاياي اشتراك دانش در سازمان ياري رساند .مديريت دانش در ارتباط با قابل دسترس نمودن دانش
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جهت افرادي که به آن نياز دارند ،بحث مي نمايد .به هرحال به کارگيري بهينه دانش قابل دسترس ،تنها زماني
امکان پذير است که بدانيم در کجا بايد به دنبال آن باشيم .معمو ًال هر بخش از موسسه ،عملکرد ساير بخشها
را تکرارمي کند؛ زيرا امکان پذير نيست که هم در جريان تمامي امور باشيم و هم از دانش توليد شده در ساير
بخشها بهره گيري مطلوب نماييم .تحقيقات حاکي از اين مطلب است که مهم ترين مانع اجراي اثربخش
مديريت دانش در سازمان فقدان فرهنگ اشتراك دانش وعدم درک مزاياي بي شمار مديريت دانش در ميان
کارکنان مي باشد(.يو،به نقل از نعمتي)1384،
.به عبارت ديگر داليل اساسي عدم موفقيت مديريت دانش در انواع موسسات عبارت است از:
yyفقدان يادگيري سازماني به دليل ارتباطات ضعيف ميان کارکنان()%20
yyعدم موفقيت در به کارگيري مطلوب مديريت دانش در تمامي فعاليتهای روزانه()%19
yyعدم تخصيص زمان مناسب به منظور يادگيري چگونگي بهره گيري مطلوب از مديريت دانش ودرک
پيچيدگيهای آن ()%18
yyفقدان آموزش کارکنان ()%15
yyبرداشت نادرست کارکنان دال براين که مديريت دانش مزاياي کمي را به کاربران آن ارايه مي نمايد()%13
آنچه تاکنون بيان گرديد حاکي ازآن است که مهم ترين دغدغه اجراي اثر بخش مديريت دانش شامل
جنباي انساني ميباشد .بسياري از موسسات بدين دليل در اجراي اثربخش مديريت دانش در سازمان ناکام
بوده اند که مفاهيم مديريت دانش را به شکلي مطلوب به کارکنان معرفي نکرده اند .در صورت پذيرش مطلب
فوق اين پرسش مطرح مي شود که چگونه بايد مفاهيم مديريت دانش را به کارکنان سازمان انتقال داد؟
پيشنهاد ميگردد موافقت مديران عالي به منظور اجراي موفقيتآميز مديريت دانش در موسسه جلب شود .زيرا
موفقيت يا شکست برنامه تا حدود زيادي به حمايت اين افراد در سازمان بستگي دارد .به هر حال چنين دانشي،
مفهومي انتزاعي دارد و فرهنگ اشتراك دانش در سازمان به نگرش افرادي که اين فرهنگ را ايجاد کرده اند،
وابسته است .در صورتي که کارکنان تمايلي به تقسيم دانش خويش با ديگر اعضای سازمان نداشته باشند،
بسيار مشکل خواهد بود که از طريق سيستم پاداش دهي يا الزامات قانوني ،فرهنگ اشتراك دانش را ميان
آنان گسترش داد.يکي از مهمترين چالشها جهت ورود مفاهيم جديد به موسسات ،ايجاد تغييرات فرهنگي به
منظور پذيرش اين مفاهيم مي باشد .ايجاد فرهنگ اشتراك دانش در سازمان نيازمند آموزش مديران و کارکنان
و فرايند مديريت تغيير است .رهبران داراي نقش کليدي در تغيير نگرشهاي کارکنان و ايجاد موفقيت آميز
فرهنگ اشتراك دانش ونهادينه سازي مديريت دانش در سازمان هستند(.نوناكا،نقل ازعطافر)85،
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اهداف تحقيق

 هدف كلي :شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه مديريت دانش اهداف ويژه: شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه شناسايي دانش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه اكتساب دانش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه توسعه دانش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه اشتراك و توزيع دانش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه بهره گيري از دانش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه نگه داري دانش مقايسه نيازهاي آموزشي مديران با كاركنان درحوزههای شناسايي،اكتساب،توسعه،اشتراك و توزيع،بهرهگيري و نگه داري دانش حوزه مديريت دانش
روش تحقيق

از آنجایی که در اين پژوهش وضعيت موجود متغيرها بدون دستکاري محقق مورد بررسي قرارگرفته و با
توجه به اين که ابزار جمع آوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده و نگرش و عقايد افراد درباره واقعيتهای
موجود مورد سنجش واقع شده از روش تحقيق زمينه اي 1استفاده شده است.
در پژوهش زمينهاي شناسايي و درك جامعي از يك دوره كامل يا قسمتي از يك واحد هدف است .اين واحد
ممكن است يك گروه ،يك موسسه اجتماعي يا يك جامعه باشد(.نادري و سيف نراقي)1386،
متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق ،نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه مديريت دانش(شناسايي،
اكتساب ،توسعه ،اشتراك و توزيع ،بهرهگيري و نگه داري دانش) مي باشد و از آنجایی که روش تحقيق از نوع زمينهاي
بوده ،متغير مستقل و وابستهاي وجود ندارد و متغيرهاي موجود بدون دستکاري محقق مورد بررسي قرارگرفته است.
جامعه ونمونه آماري

جامعه عبارت است از مجموعهاي از افراد يا اشياء كه داراي ويژگيهای همگون و قابل اندازه گيري مي باشد.
(نادري و سيف نراقي)86،
جامعه آماري اين پژوهش كليه مديران و كاركنان دفتر مركزي شركت مهاب قدس كه 1140نفر بودند كه
اين تعداد شامل 330نفر مدير و 810نفر كاركنان بودند.
1. .Field Research
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روش نمونهگيري و تعيين حجم نمونه

روش انتخاب نمونه آماري تصادفي طبقهاي 1بوده در اين روش تعداد نمونه در دو گروه مديران و كاركنان با
توجه به حجم آنها در جامعه آماري تعيين شده است.
جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران 2به شرح زيراستفاده شده است:
N.t2.S2
__________
=n
N.d2.t2.S2
 =nحجم يا اندازه نمونه
=Nحجم يا اندازه تقريبي و تخميني جامعه مادر
=tمقدار  tجدول براي سطح اطمينان مورد نظر .مقدار tدر سطح اطمينان  95درصد يا با  5درصد خطاپذيري
برابر با  1/96مي باشد(نادري و سيف نراقي. )1388،
=S2واريانس صفت يا متغير مورد مطالعه است كه بر اساس مطالعات مشابه قبلي برآورده مي شود.
=d2ميزان دقت احتمالي يا دامنه خطاي قابل قبول در گزينش نمونه است .مقدار  d2بر اساس مطالعات انجام
شده معادل پنج درصد منظور گردد(همان،ص. )116
2
1140×(1.96) ×8
35020.8
___________________
________
=n
=
= 110.92#111
2
2
1140×(0.5) +(1.96) ×8 315.72
با توجه به اين كه احتمال داده مي شد بعضي از پرسشنامهها مخدوش گردند يا پس داده نشوند ،حجم نمونه
به تعداد 120نفر افزايش داده شده است.
به نظر محقق با در نظر گرفتن عواملي مانند(روش تحقيق،محدوديت زماني محقق،بررسي متغيرها در
وضعيت موجود و عدم وجود متغير مستقل و وابسته،درصد خطاپذيري در نتايج كه  0.05مي باشد،همگوني
عوامل مورد مطالعه) انتخاب 120نفر حجم نمونه آماري مناسب به نظر مي رسيد.
روش و ابزار جمع آوري دادهها

جمع آوري دادههای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و ميداني صورت گرفته است كه اطالعات
ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.
پرسشنامه در طيف ليكرت به صورت بسته پاسخ و حاوي  36سوال بوده كه هر يك از پاسخها در پنج درجه
(خيلي كم=،1كم=،2متوسط= ،3زياد= ،4خيلي زياد= )5تنظيم شده است.
1.Stratified Random Sampling
2.Cokhran
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قابليت روايي و پايایي پرسشنامه
بررسي روايي

1

روايي پرسشنامه عبارت است از حدود تفاوت بين مشاهدات و خصوصيات واقعي پديدههايي كه موضوع
اندازه گيري هستند و وسيله اندازه گيري واقع ًا بتواند خصيصه مورد نظر و نه متغير ديگري را اندازه بگيرد،ضمن
آن كه كليه سواالت مندرج در پرسشنامه توسط پژوهشگر مورد بررسي قرار گرفته و اصطالحات الزم در آن
به عمل آمده تا محتواي سواالت پرسشنامه به اهداف مورد نظر پژوهشگر نزديك شود كه جهت اطمينان از
حصول قابليت روايي پس از تدوين سوالها،پرسشنامه به نظر استادان محترم رسانده و از نظریات اصالحي
ايشان استفاده شد.
تعيين پايايي 2پرسشنامه

براي تعيين پايايي پرسشنامه،از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد ،براي اين منظورتعداد  30نفر از افراد جامعه
آماري مورد تحقيق به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه تهيه شده در بين افراد توزيع گرديد،پس از
جمع آوري پاسخهای پرسشنامه و ورود دادها به نرم افزار  SPSSبا استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايایي 0.91
به دست آمد،پس از حصول اطمينان از پايایي ،پرسشنامه نهائي بين افراد توزيع و مقدار پايایي براي پرسشنامه
نهائي  0.87به دست آمد.با توجه به اين كه پايایي به دست آمده بيش از 0.7است ،بنابراين مورد قبول مي باشد.
ش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
رو 

با توجه به اين كه هدف كلي پژوهش شناسايي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه مديريت دانش
بود و متغيرهاي موجود بدون دستكاري مورد بررسي قرارگرفته است و نوع دادههايي كه از متغيرها به دست
آمده ،از نوع گسسته و بر حسب مقياس يا واحد اندازه گيري ترتيبي بود كه اين دادهها از دو گروه مديران
و كاركنان در يك مرحله حاصل شده است ،بنابراين روشهای آماري مناسب براي تجزيه و تحليل دادهها
روشهای آمار توصيفي و استنباطي است .به منظور توصيف دادهها در بخش آمار توصيفي از جدول فراواني و
درصد،شاخصهای مركزي (نما،ميانگين،ميانه) ،شاخصهای پراكندگي(دامنه تغييرات،واريانس و انحراف معيار)
وشاخصهای توزيع(خطاي معيار ميانگين،ميزان كجي،ميزان كشيدگي) و جهت نمايش ارقامي آنها از نمودار
ستوني يا ميلهاي استفاده شده است.
در حيطه آمار استنباطي از آزمون tبراي يك گروه و آزمون tمستقل با توجه به توضيحات زيرگرديده است:
1. Validity
2. Reliability
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از آزمون  tبراي يگ گروه جهت تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه در پاسخ به سوال  1-6تحقيق استفاده
شده است.
با عنايت به اين كه يكي از كاربردهاي آزمون tآْزمودن تفاوت بين ميانگينهای دو گروه نمونه از يك جامعه
آماري است ،به همين جهت به منظور بررسي تفاوت بين نيازهاي آموزشي مديران با كاركنان در حوزه مديريت
دانش از آزمون  tاستفاده شده است.به خاطر اين كه هيچ يك از اعضاي گروه به علت تفاوت جايگاه شغلي نمي
توانند عضو گروه ديگر باشد ،به همين جهت از آزمون tمستقل استفاده شده است.و از آزمون  tوابسته جهت
تحليل دادههای حاصل از پرسشنامه در پاسخ به سوال  7تحقيق استفاده شده است.
مشخصات فردي نمونههای مورد مطالعه
توزيع فراواني نمونههای مورد مطالعه با توجه به مدرك تحصيلي
متغير

فراواني

ديپلم

3

2.5

فوق ديپلم

15

12.5

ليسانس

67

55.83

فوق ليسانس

30

25

دكتري

5

4.16

جمع

120

100

توزيع فراواني نمونههای مورد مطالعه با توجه به جايگاه شغلي

نتايج حاصل از تحقيق

درصد

درصد

متغير

فراواني

مديران

34

28.34

كاركنان

86

71.6

جمع

120

100

 -1سوال اول تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه شناسايي
دانش كدامند؟ با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص گرديد كه در اين حوزه مديران و كاركنان
شركت مهندسي و مشاور مهاب قدس به دورههای آموزشي ذيل نياز دارند:
نحوه شناسايي دانش مورد نياز حوزه تخصصي خود با محل قرار گرفتن آننحوه شناسايي منابع دانش از طريق شبكه داخلي اينترانت -چگونگي شناسايي منابع دانش از طريق سيستم MIS
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نحوه شناسايي خبرگان دانش از طريق شبكه داخلي اينترانتنحوه شناسايي خبرگان دانش از طريق سيستم MISنحوه شناسايي دانش مورد نياز از طريق شبكه جهاني اينترنت -2سوال دوم تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان در حوزه اكتساب دانش كدامند؟ با توجه
به نتايج حاصل از تحليل دادهها دورههای آموزشي مورد نياز مديران و كاركنان در اين حوزه به شرح زير است:
چگونگي كسب دانش از خبرگان سازمان از طريق شبكه داخلي اينترانتشیوه كسب دانش از خبرگان سازمان از طريق MISچگونگي كسب دانش حوزه تخصصي از طريق اينترانتشیوه كسب دانش از حوزه تخصصي از طريق MISشیوه كسب دانش از طريق مذاكره و روابطچگونگي كسب دانش از حوزه تخصصي از طريق شبكه جهاني اينترنت -3سوال سوم تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه توسعه
دانش كدامند؟
با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص شد كه در اين حوزه مديران و كاركنان به دورههای
آموزشي ذيل نياز دارند:
 استفاده از روش حل مسئله در توسعه دانشآموزش روش تحقيق و پژوهشآموزش استفاده از خالقيت و نوآوري در طرحها و پروژههاآموزش استفاده از سيستم  MISدر توسعه دانشآموزش استفاده از شبكه داخلي اينترانت در توسعه دانشآموزش استفاده از شبكه جهاني اينترنت در توسعه دانش -4سوال چهارم تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه انتقال
دانش كدامند؟با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص شد كه در اين حوزه مديران و كاركنان به
دورههای آموزشي ذيل نياز دارند:
نحوه انتقال دانش خود به حافظه سازماني شركت از طريق اينترانتچگونگي انتقال دانش از طريق سيستم MISچگونگي انتقال دانش از طريق شبكه جهاني اينترنت-آموزش نوشتن مقاله و شیوه ارائه آن در كنفرانسها
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شیوه انتقال دانش از طريق شبكه داخلي اينترانت به همكارانشیوه انتقال دانش به حافظه سازماني شركت از طريق سيستم  MISبه همكاران -5سوال پنجم تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه استفاده
از دانش كدامند؟با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص شد كه در اين حوزه مديران و كاركنان به
دورههای آموزشي ذيل نياز دارند:
آموزش چگونگي استفاده از دانش سازماني در انجام طرحها يا پروژههاآموزش چگونگي استفاده از دانش موجود در كتابخانه در انجام فعاليتهای روزانهآموزش استفاده از درس آموختهها و تجارب ديگران در انجام طرحها يا پروژههاآموزش استفاده از اسناد و مدارك شركت در انجام طرحها يا پروژههاآموزش استفاده از دانش افراد متخصص شركت درانجام فعاليتهای خودآموزش استفاده از دانش خبرگان شركت درانجام فعاليتهای خود -6سوال ششم تحقيق اين بود كه نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان شركت مهاب قدس در حوزه نگه
داري دانش كدامند؟ با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص شد كه در اين حوزه مديران و كاركنان
به دورههای آموزشي ذيل نياز دارند:
آموزش مستند سازي تجارب،دانش و درس آموختههاآموزش مستند سازي درس آموختهها از طرحها و پروژههاآموزش مفاهيم دانش ضمني و آشكارآموزش روشها و محتوي مستند سازي دانش و تجاربآموزش اصول و فرآيند مستندسازي دانش ضمني و تبديل آن به دانش آشكارآموزش مفاهيم،دستورالعملها و روشهای ثبت دانش ضمني و تبديل آن به دانش آشكار -7سوال هفتم تحقيق اين بود كه آيا بين نيازهاي آموزشي مديران با كاركنان در شش حوزه مديريت دا
نش(شناسايي،اكتساب،توسعه،اشتراك و توزيع،بهره گيري و نگه داري دانش) تفاوتي وجود دارد؟ با توجه به
نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص شد تفاوتي بين اين دو گروه در شش حوزه مديريت دانش وجود ندارد.
يافتههای ساير محققان:

بررسي متون مديريت دانش نشان مي دهد كه پژوهش در زمينه مديريت دانش هنوز در ابتداي مراحل رشد
و گسترش خود مي باشد؛ زيرا با وجود سابقه طوالني مديريت دانش(از دهه  1970تا كنون)پژوهشها همچنان
به بررسي زمينهها يا آزمون نتايج پروژههای مديريت دانش در سازمانها و شركتها مي پردازند و حجم

شناد تيريدم هزوح رد سدق باهم رواشم يسدنهم تكرش نانكراك و ناريدم يشزومآ يجنسزاين
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گستردهاي از پژوهش به تعريف و شناسايي مفاهيم،مولفهها و تبيين ماهيت مديريت دانش يا مهارتهای الزم
براي مديريت دانش اختصاص يافته است(حسن زاده )1386،در برخي از پژوهشهای انجام گرفته در زمينه
مديريت دانش برخي از پژوهشگران يكي از عوامل مهم موفقيت مديريت دانش در سازمانها را آموزش بيان
كرده اند ،ولي اين كه چگونه مديريت دانش به كاركنان آموزش داده شود و يا چگونه نياز سنجي آموزشي در
حوزه مديريت دانش انجام گيرد ،اشارهاي نشده است .در ادامه برخي از پژوهشهايي انجام گرفته در زمينه
مديريت دانش كه به آموزش مديريت دانش تاكيد کرده اند ،بيان مي شود.
 آموزش ناكافي كاربران،يكي از عوامل شايع عدم موفقيت برناماي مديريت دانش است .نتيجه تحقيقاتنشان ميدهد كه افزون بر نيمي از داليل عدم موفقيت برناماي مديريت دانش ،به آموزش ناكارآمد كاربران
مربوط ميشود.كونيك،1در مقاله خود با عنوان «آموزش مديريت دانش» چهار عنصر اساسي مؤثر در برنامه
آموزشي مديريت دانش را معرفي كرده است.
y yتكنولوژي اطالعات و كاربردهاي آن
y yفرهنگ سازماني
y yمباني مديريت دانش
y yمباني اقتصاد و تجارت
يو 2در مقالهاي با عنوان نهادينه سازي مديريت دانش يكي از داليل عدم موفقيت دانش در انواع موسساترا فقدان آموزش مديران و كاركنان بيان كرده است.
عبدالقادر( )2004با استفاده از دو نوع پرسشنامه كه در ميان مديران ارشد و كاركنان شاغل در كابينه دولتمصر توزيع نموده ،به بررسي تاثير عوامل انساني بر مديريت دانش پرداخته است ،نتايج پژوهش تاثير مستقيم
عوامل انساني،خصوصيات و مهارتهای آنها در موفقيت مديريت دانش را اثبات نموده و راهكارهايي را ارائه
داده از جمله اين راهكارها اين است كه آموزش كاركنان تازه وارد و آموزش مستمر كليه كاركنان بايستي مورد
توجه قرار گيرد ،به تبادل مهارت و توانمنديها بين كاركنان بها داده شود و پايگاهي درباره توانمنديهای
كاركنان ايجاد گردد.
محدوديتهای تحقيق

-1محدوديتهايي كه كنترل آنها در اختيار پژوهشگر است (نادري و سيف نراقي)88،
* به دليل محدوديت زماني محقق ،سختي ارتباط و دسترسي به مديران و كاركناني كه در دفاتر نظارت
شهرستانها مشغول بودند جامعه آماري به مديران و كاركنان دفتر مركزي تهران محدود شده است.
1. Konik
2. yo
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 -2محدوديتهايي كه كنترل آنها خارج از اختيار پژوهشگر است (همان)
*احتمال افزايش آگاهي و اطالعات مديران و كاركنان در موضوع مديريت دانش درمدت زمان انجام تحقيق
* عدم دقت و صداقت پاسخگويان به پرسشنامه
* افت آزمودنيها ناشي از عدم تكميل پرسشنامه يا بازگرداندن آن
* نبود پرسشنامه استاندارد معتبر در موضوع پژوهش
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سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران1375،
خراساني ،اباصلت”،نيازسنجي آموزشي(استراتژيها و راهبردهاي عملياتي)”،انتشارات مركز آموزش و
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حسين زاده،داود و برزگر،نادر”،فرآيند آموزش در سازمانها”،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي1387،
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