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تحقیق حاضر با موضوع»نیازسنجي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهندسي و مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت 
دانش« در سال 1388 انجام گرفته است.هدف کلي تحقیق شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب 
قدس در حوزه مدیریت دانش4 است ، این تحقیق داراي هفت هدف ویژه و هفت سوال ویژه مي باشد. روش تحقیق از نوع 
زمینه اي5 و نوع تحقیق کاربردي6 است و جامعه آماري کلیه مدیران و کارکنان دفتر مرکزي شرکت مهاب قدس که شامل 
1140 مي باشند، از این تعداد 120 نفر نمونه به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. جهت جمع آوري داده های پژوهش 
از پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 سوال با مقیاس لیکرت پنج درجه استفاده شده است. روایي پرسشنامه توسط استادان 
محترم تایید و پایایي نهائي 0.87با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل 

از پرسشنامه از آزمون T براي یک گروه و آزمونT مستقل به کمک نرم افزار spss استفاده شد.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مدیران و کارکنان در شش حوزه مدیریت دانش)شناسایي7،اکتساب8،توسعه9،اشتراک 
وتوزیع10،بهره گیري11 و نگه داري دانش12( نیاز به آموزش دارند و تفاوتي بین نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در شش 

حوزه وجود ندارد.
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مقدمه
در دنیاي امروز که مدیران و کارکنان شاهد تغیرات روزگار هستند،کار اصلي به گونه اي به اجرا در مي آید که 
کارکنان همواره باید نوآوري های روزمره داشته باشند،بنایراین کارکنان و اعضاي سازمان باید پیوسته چیزهاي 
خانقایي،78(آموزش  از  رابینز،نقل  شوند)استیفن  بازآموزي  پیوسته  و  بیاموزند  جدید  گیرند،مهارت  فرا  تازه اي 
کارکنان فرآیندي است براي سازگاري آنان براي تحول سازماني و انطباق با محیط بیروني، از این رو برنامه های 
آموزش و پرورش کارکنان یک نیاز حیاتي براي همه سازمان هاست.)سید حسین ابطحي،77(از طرفي مدیران 
بهره  آن  از  بهتر وظایف خود  انجام  در  تا  باشند  دانش جدید مي  نیازمند  امروز  دنیاي متحول  در  کارکنان  و 
گیرند،با توجه به حجم بیشتر دانش و پراکندگي آن در سازمان ها، شناسایي دانش مورد نیاز،کسب،استفاده،نگه 
داري،توسعه و انتقال دانش نیازمند به مدیریتي است که از آن به مدیریت دانش یاد مي شود،درصورتي که 
مدیرت دانش درسازماني به خوبي انجام گیرد، یادگیري سازماني اتفاق مي افتد که در این نوع از سازمان ها افراد 
به یکدیگر یاد مي دهند و از همدیگر یاد مي گیرند. از آنجایی که بسیاري از کارکنان و مدیران در سازمان ها 
با حوزه های مدیریت دانش)شناسایي1،اکتساب2،توسعه3،اشتراک و توزیع4،بهره گیري5 و نگه داري دانش6( آشنا 
نیستند و نمي دانند که دانش مورد نیاز خود را کجا و نزد چه کسي جستجو کن ند،چگونه آن را کسب کرده و 
استفاده نمایند، بعد از استفاده چگونه آن را به دیگران انتقال دهند و چگونه دانش خود را نگه داري و توسعه 
دهند؟ در صورتي که افراد با این حوزه ها آشنا باشند و در فعالیت های خود استفاده کنند، در این صورت ضریب 
اشتباهات آنها در طرح ها و پروژه ها پایین آمده و موجب کاهش هزینه های سازمان مي گردد، به همین جهت 

آموزش این موراد مي تواند یکي از راه حل های ممکن در حل این مسئله باشد.
ریزي  برنامه  دارد. جهت  آموزش  به  نیاز  دانش  مدیریت  با حوزه های  کارکنان  و  مدیران  آشنایي  این  بنابر 
نیازسنجي  از طریق  توانیم  مي  را  اطالعات  این  داریم.  مطمئن  و  درست  اطالعاتي  به  نیاز  مطلوب  آموزشي 
آموزشي کسب کنیم. در این راستا هدف کلي پژوهش شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت 

مهندسي و مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش بوده است.
بیان مسئله

توسعه منابع انساني به عنوان سرمایه های اصلي و عامل استراتژیک در کامیابي،پایداري و ماندگاري سازمان ها 
در سال های اخیر از سوي صاحبان،مدیران وکارشناسان سازمان ها،موسسات و شرکت های بزرگ دنیا 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 گونه اي که امروزه ارزش سازمان ها را نه بر مبناي دارایی های مشهود بلکه بر مبناي میزان 
دانش منابع انساني آنها برآورد مي کنند؛ به همین منظور گرایش و سرمایه گذاري در حوزه آموزش و توسعه 
منابع انساني مهم ترین مسئله مدیران سازمان های پویا و بالنده امروزي است و بیش از سایر امور جلب توجه 

مي نماید.)خراساني،86( 
از طرفي در این قرن سازمان ها با موجي از اطالعات و دانش روبه رو هستند و تجهیز افراد سازمان به دانش 
روز مهم ترین سالح رقابتي و از اهداف مهم سازمان ها است و در این میان مسئولیت بخش آموزش بیش از 

پیش سنگین تر شده، چرا که یکي از اهداف آموزش تجهیز افراد به دانش روز مي باشد.
در شیوه های آموزش سنتي تاکید بر برگزاري و افزایش آمار فعالیت های آموزشي بود و امور زیربنایي وکیفي 
مانند نیازسنجي به عنوان اموري که بخشي از سرمایه،نیرو و زمان را به خود اختصاص داده و تاثیر مشهودي بر 
آمارفعالیت های آموزشي نداشت، کمتر مورد توجه قرار مي گرفت؛ ولي در آموزش پیشرفته امروزي نیازسنجي 

آموزشي سنگ زیربناي آموزش محسوب مي شود

تناسب  این  ایجاد  ارائه گردد و  افراد  نیاز واقعي  با  اکثر سازمان ها تالش مي شود آموزشي متناسب   و در 
عامل بر انگیختگي نگرش ها1،بینش ها2 و رفتار واقعي3 افراد خواهد شد. درعصر اطالعات و دانش یکي از مهم 
ترین نیازهاي آموزشي کارکنان سازمان ها آشنایي و تسلط بر حوزه های مدیریت دانش)شناسایي4،اکتساب5،توس
عه6،اشتراک وتوزیع7،بهره گیري8 و نگه داري دانش9( مي باشد. )پروبست و همکاران، نقل از حسني خواه،85(

و تحقیقات حاکي از این مطلب است که یکي از عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان توجه به آموزش 
مستمر کلیه کارکنان مي باشد.

 یکي از ویژگي های سازمان های مهندسي مشاور،پتانسیل تولید،انتشار و استفاده مستمر از دانش است؛لذا به 
نظر مي رسد این نوع سازمان ها از استقبال کنندگان اصلي و اولیه مدیریت دانش باشند،در صورتي که مدیران 
و کارکنان سازمان توانایي شناسایي دانش مورد نیازحوزه تخصصي خود،توسعه یا تولید دانش جدید،کسب دانش 
از دانش موجود و مستند سازي دانش در حافظه  استفاده  یا سازمان،  به دیگران  نیاز،انتقال دانش خود  مورد 

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 این حالت باید منتظر تکرار اشتباهات در پروژه ها،تاخیرات زماني تعهدات، از دست 
دادن فرصت های جدید دنیاي رقابت و تحمیل هزینه های اضافي به سازمان باشند. این تحقیق برآن بود که 
نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان را در حوزه مدیریت دانش شناسایي و اطالعات الزم براي برنامه ریزي 

دوره های آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس را فراهم نماید.

ضرورت و اهمیت مسئله
از  دنیا  نمود.امروزه در  آموزش جستجو  امر  در  توان  را مي  دانش  و  فني  دروازه های  آغازین گشایش  کلید 
مي  بار  به  گشته،  آموزش، خالقیت ها شکوفا  پرتو  در  آموزش.  انقالب،  شود: جنگ،  مي  تحول صحبت  سه 
نشینند و جامعه به سمت کمال و توسعه راه مي پیماید.براي گذر از این راه پرفراز و نشیب، تجهیز انسان ها به 
دستاوردهاي علمي و فني، نخستین شرط است و این امر تنها از طریق آموزش مستمر هدفدار است که تحقق 

مي یابد )قورچیان،84(
اهمیت عنصر آموزش در عرصه های فرهنگي، اجتماعي، علمي و فني غیرقابل انکار است.در سایه آموزش 
از آخرین رویدادهاي علمي و فني جهان  انتقال تجربه های گذشته امکان پذیر مي گردد و آگاهي  است که 
حاصل مي شود. در نتیجة فرایند آموزش، کیفیت رفتار آدمي بهبود یافته توانایي های سازگاري شخص با محیط 

اطراف افزایش مي یابد.
در بعد اقتصادي،آموزش انسان را در استفاده از ابزارها و وسایل کار توانمند مي سازد. آموزش به افراد مي 
آموزد که چگونه بهترین، مفیدترین و کارآمدترین روش ها را دریافت نمایند.در عصر حاضر، با تغییرات سریع در 
فناوري و اطالعات، نیازها دائم در حال تغییرند؛ در صورتي که سازماني بدون توجه به نیاز واقعي افراد اقدام به 
آموزش آنها نماید، نه تنها آموزش موثر نخواهد بود، بلکه هزینه های هنگفتي را به سازمان تحمیل خواهد کرد.

از طرفي، اندیشمندان عصر حاضر انفجار اطالعات را نامي در خور و شایسته شرایط و مقتضیات امروز مي 
دانند و اطالعات، یا به عبارت دیگر مجموعه داده های پردازش شده توسط پردازشگرهاي انساني، کامپیوتري، 
آماري و ... که عنصر و مادة اصلي تشکیل دهندة علوم و دانش امروزي به شمار مي روند، با گسترش روزافزون 
دانش بشري، حجم و گسترة وسیع و پیچیده تري یافته است؛ به گونه اي که بهره گیري صحیح و مناسب از 
حجم وسیع اطالعات یا داده های تولید شده، خود شدیداً نیازمند کاربرد تکنیک ها و روش های دقیق علمي و 
آموزشي جدید است« از آنجایی که دانش بشري در سال 2020 از هر هفتاد روز دو برابر خواهد شد«)دراکر،به 
نقل از رضایي نژاد،78( ضرورت به کارگیري روش آموزشي مناسب براي انتقال سیل عظیم دانش به افراد را 

ایجاد مي کند.  
در جهان پیچیده و متحول امروز، سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها، جوامع و افرادي مي توانند خود را با شرایط 
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روز سازگار نموده و در ابعاد مختلف زندگي بشري پیشرفت های چشم گیري داشته باشند که بتوانند از طریق 
به کارگیري تکنیک ها و روش های نو،اطالعات موجود در شبکه های اطالعاتي جهاني(جریان های اطالعاتي 
موجود در جهان)را به نحو مناسب در اختیار گرفته در موقعیت ها و شرایط بایسته به کار گیرند .بي شک به کار 
گرفتن تکنیک ها و روش ها به منظور در اختیار گرفتن اطالعات و کاربرد آنها به صورت مناسب، پیوسته نیازمند 
مجموعه اي از ساز وکارهاي دقیق و علمي است که مهم ترین آنها »آموزش« یا به طور کلي یادگیري است. به 
عبارت دیگر، اطالعات موجود در محیط از طریق مکانیزم یادگیري در سازمان ها و انسان ها دروني مي گردد و 
صرفًا سازمان های یادگیرنده و انسان های خواهان یادگیري، با به کار گرفتن اطالعات با شرایط و موقعیت های 

جدید همسازي ایجاد مي نمایند.)خنیفر،87(
با حوزه های مدیریت دانش)شناسایي،اکتساب،توسعه،اشتراک وتوزیع،بهره گیري و  دانایي آشنایي  در عصر 
نگه داري دانش( یکي از مهم ترین نیاز های آموزشي مدیران و کارکنان مي باشد،از آنجایی که مدیریت دانش 
به عنوان دانشي نو در کشور ما مطرح است، هنوز بسیاري از مدیران و کارکنان سازمان ها شناخت کاملي از آن 

ندارند و یا آموزش های الزم را ندیده اند.
از آنجایی که پرداختن به آموزش با قصد و هدفي همراه است، طي کردن مراحل مختلفي را مي طلبد که از 
جمله اولین گام نیازسنجي آموزشي است؛ لذا فرآیند آموزش را مي توان از جنبه های مختلف مورد بررسي قرار 

داد. یکي از این جنبه ها بررسي نیازهاي آموزشي کارکنان در سازمان هاست.
 آموزش صحیح و موثر جز در سایه نیازسنجي آموزشي درست امکان پذیر نیست. با عنایت به مطالب فوق، 

نیازسنجي در حوزه مدیریت دانش نه تنها یک اهمیت بلکه ضرورتي انکار ناپذیر مي باشد. 

 نهادینه سازي مدیریت دانش:
امروزه به کارگیري مدیریت دانش در تمامي سازمان ها، ازجمله مؤسسات آموزشي ،بهداشتي ،صنعتي وتجاري 
ضروري به نظر مي رسد. علي رغم گسترش مدیریت دانش در سال های اخیر بسیاري از موسسات در بهره 
گیري بهینه از آن احساس ناامیدي مي نمایند .این سازمان ها به دنبال یافتن پاسخي مناسب براي سؤاالت 
زیر هستند. چگونه دانش را در سازمان تولید، ذخیره وتوزیع کنیم؟ چگونه مفاهیم و اصول مدیریت دانش را در 
سازمان اجرا نماییم؟چگونه مطمئن شویم که کارکنان سرمایه دانش را در سازمان اشتراک مي کنند؟موسسات 
به منظور به کارگیري مطلوب مدیریت دانش بایستي ضرورت ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان را از 
طریق فرآیندي تحت عنوان »نهادینه سازي مدیریت دانش«درک نمایند. اهمیت نهادینه سازي مدیریت دانش 
در موسسه به این دلیل است که اواًل درک نادرست کارکنان را از مدیریت دانش تصحیح نموده وثانیًا آنها را 
در درک مزایاي اشتراک دانش در سازمان یاري رساند. مدیریت دانش در ارتباط با قابل دسترس نمودن دانش 
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جهت افرادي که به آن نیاز دارند، بحث مي نماید. به هرحال به کارگیري بهینه دانش قابل دسترس، تنها زماني 
امکان پذیر است که بدانیم در کجا باید به دنبال آن باشیم. معمواًل هر بخش از موسسه، عملکرد سایر بخش ها 
را تکرارمي کند؛ زیرا امکان پذیر نیست که هم در جریان تمامي امور باشیم و هم از دانش تولید شده در سایر 
بخش ها بهره گیري مطلوب نماییم. تحقیقات حاکي از این مطلب است که مهم ترین مانع اجراي اثربخش 
مدیریت دانش در سازمان فقدان فرهنگ اشتراک دانش وعدم درک مزایاي بي شمار مدیریت دانش در میان 

کارکنان مي باشد.)یو،به نقل از نعمتي،1384(
.به عبارت دیگر دالیل اساسي عدم موفقیت مدیریت دانش در انواع موسسات عبارت است از:

y )%20(فقدان یادگیري سازماني به دلیل ارتباطات ضعیف میان کارکنان
y )%19(عدم موفقیت در به کارگیري مطلوب مدیریت دانش در تمامي فعالیت های روزانه
y  دانش ودرک مدیریت  از  بهره گیري مطلوب  یادگیري چگونگي  منظور  به  مناسب  زمان  عدم تخصیص 

پیچیدگي های آن )%18(
y )%15( فقدان آموزش کارکنان
y )%13(برداشت نادرست کارکنان دال براین که مدیریت دانش مزایاي کمي را به کاربران آن ارایه مي نماید

اثر بخش مدیریت دانش شامل  ازآن است که مهم ترین دغدغه اجراي   آنچه تاکنون بیان گردید حاکي 
جنباي انساني مي باشد. بسیاري از موسسات بدین دلیل در اجراي اثربخش  مدیریت دانش در سازمان ناکام 
بوده اند که مفاهیم مدیریت دانش را به شکلي مطلوب به کارکنان معرفي نکرده اند. در صورت پذیرش مطلب 
داد؟  انتقال  سازمان  کارکنان  به  را  دانش  مدیریت  مفاهیم  باید  که چگونه  مطرح مي شود  پرسش  این  فوق 
پیشنهاد مي گردد موافقت مدیران عالي به منظور اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش در موسسه جلب شود. زیرا 
موفقیت یا شکست برنامه تا حدود زیادي به حمایت این افراد در سازمان بستگي دارد. به هر حال چنین دانشي، 
مفهومي انتزاعي دارد و فرهنگ اشتراک دانش در سازمان به نگرش افرادي که این فرهنگ را ایجاد کرده اند، 
وابسته است. در صورتي که کارکنان تمایلي به تقسیم دانش خویش با دیگر اعضای سازمان نداشته باشند، 
بسیار مشکل خواهد بود که از طریق سیستم پاداش دهي یا الزامات قانوني، فرهنگ اشتراک دانش را میان 
آنان گسترش داد.یکي از مهم ترین چالش ها جهت ورود مفاهیم جدید به موسسات، ایجاد تغییرات فرهنگي به 
منظور پذیرش این مفاهیم مي باشد. ایجاد فرهنگ اشتراک دانش در سازمان نیازمند آموزش مدیران و کارکنان 
و فرایند مدیریت تغییر است .رهبران داراي نقش کلیدي در تغییر نگرش هاي کارکنان و ایجاد موفقیت آمیز 

فرهنگ اشتراک دانش ونهادینه سازي مدیریت دانش در سازمان هستند.)نوناکا،نقل ازعطافر،85(
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اهداف تحقیق
- هدف کلي: شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش 

- اهداف ویژه:
- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه شناسایي دانش
- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه اکتساب دانش 
- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه توسعه دانش 

- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه اشتراک و توزیع دانش
- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه بهره گیري از دانش

- شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه نگه داري دانش 
توزیع،  و  شناسایي،اکتساب،توسعه،اشتراک  درحوزه های  کارکنان  با  مدیران  آموزشي  نیازهاي  مقایسه   -

بهره گیري و نگه داري دانش حوزه مدیریت دانش

روش تحقیق
از آنجایی که در این پژوهش وضعیت موجود متغیرها بدون دستکاري محقق مورد بررسي قرارگرفته و با 
توجه به این که ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و نگرش و عقاید افراد درباره واقعیت های 

موجود مورد سنجش واقع شده از روش تحقیق زمینه اي1 استفاده شده است.
در پژوهش زمینه اي شناسایي و درک جامعي از یک دوره کامل یا قسمتي از یک واحد هدف است. این واحد 

ممکن است یک گروه، یک موسسه اجتماعي یا یک جامعه باشد.)نادري و سیف نراقي،1386(
متغیرهاي مورد بررسي در این تحقیق، نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت دانش)شناسایي، 
اکتساب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره گیري و نگه داري دانش( مي باشد و از آنجایی که روش تحقیق از نوع زمینه اي 

بوده، متغیر مستقل و وابسته اي وجود ندارد و متغیرهاي موجود بدون دستکاري محقق مورد بررسي قرارگرفته است.

جامعه ونمونه آماري
جامعه عبارت است از مجموعه اي از افراد یا اشیاء که داراي ویژگي های همگون و قابل اندازه گیري مي باشد.

)نادري و سیف نراقي،86(
جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان دفتر مرکزي شرکت مهاب قدس که1140 نفر بودند که 

این تعداد شامل330 نفر مدیر و810 نفر کارکنان بودند.

1. .Field Research 
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روش نمونه گیري و تعیین حجم نمونه
روش انتخاب نمونه آماري تصادفي طبقه اي1 بوده در این روش تعداد نمونه در دو گروه مدیران و کارکنان با 

توجه به حجم آنها در جامعه آماري تعیین شده است.
 جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران2 به شرح زیراستفاده شده است:

N.t2.S2

n= __________

N.d2.t2.S2

n= حجم یا اندازه نمونه
N=حجم یا اندازه تقریبي و تخمیني جامعه مادر

t=مقدار t جدول براي سطح اطمینان مورد نظر. مقدارt در سطح اطمینان 95 درصد یا با 5 درصد خطاپذیري 
برابر با 1/96 مي باشد)نادري و سیف نراقي،1388( .

S2=واریانس صفت یا متغیر مورد مطالعه است که بر اساس مطالعات مشابه قبلي برآورده مي شود.

d2=میزان دقت احتمالي یا دامنه خطاي قابل قبول در گزینش نمونه است. مقدار d2 بر اساس مطالعات انجام 

شده معادل پنج درصد منظور گردد)همان،ص116(  .
  1140×(1.96)2×8         35020.8

      n= ___________________ = ________ = 110.92#111
1140×(0.5)2+(1.96)2×8   315.72  

با توجه به این که احتمال داده مي شد بعضي از پرسشنامه ها مخدوش گردند یا پس داده نشوند، حجم نمونه 
به تعداد 120نفر افزایش داده شده است.

در  متغیرها  محقق،بررسي  زماني  تحقیق،محدودیت  مانند)روش  عواملي  گرفتن  نظر  در  با  محقق  نظر  به 
نتایج که 0.05 مي باشد،همگوني  وضعیت موجود و عدم وجود متغیر مستقل و وابسته،درصد خطاپذیري در 

عوامل مورد مطالعه( انتخاب120 نفر حجم نمونه آماري مناسب به نظر مي رسید.

روش و ابزار جمع آوري داده ها
جمع آوري داده های پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و میداني صورت گرفته است که اطالعات 

میداني با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.
پرسشنامه در طیف لیکرت به صورت بسته پاسخ و حاوي 36 سوال بوده که هر یک از پاسخ ها در پنج درجه 

)خیلي کم=1،کم=2،متوسط=3، زیاد=4، خیلي زیاد=5( تنظیم شده است.

1.Stratified Random Sampling 
2.Cokhran 
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قابلیت روایي و پایایي پرسشنامه 

 بررسي روایي1 
  روایي پرسشنامه عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعي پدیده هایي که موضوع 
اندازه گیري هستند و وسیله اندازه گیري واقعًا بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگري را اندازه بگیرد،ضمن 
آن که کلیه 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 نزدیک شود که جهت اطمینان از 
حصول قابلیت روایي پس از تدوین سوال ها،پرسشنامه به نظر استادان محترم رسانده و از نظریات اصالحي 

ایشان استفاده شد.

 تعیین پایایي2 پرسشنامه  
براي تعیین پایایي پرسشنامه،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد، براي این منظورتعداد 30 نفر از افراد جامعه 
آماري مورد تحقیق به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه تهیه شده در بین افراد توزیع گردید،پس از 
جمع آوري پاسخ های پرسشنامه و ورود دادها به نرم افزار SPSS با استفاده از روش آلفاي کرونباخ پایایي 0.91 
به دست آمد،پس از حصول اطمینان از پایایي، پرسشنامه نهائي بین افراد توزیع و مقدار پایایي براي پرسشنامه 
نهائي 0.87 به دست آمد.با توجه به این که پایایي به دست آمده بیش از0.7 است، بنابراین مورد قبول مي باشد.

 روش  و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به این که هدف کلي پژوهش شناسایي نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه مدیریت دانش 
بود و متغیرهاي موجود بدون دستکاري مورد بررسي قرارگرفته است و نوع داده هایي که از متغیرها به دست 
اندازه گیري ترتیبي بود که این داده ها از دو گروه مدیران  آمده، از نوع گسسته و بر حسب مقیاس یا واحد 
و کارکنان در یک مرحله حاصل شده است، بنابراین روش های آماري مناسب براي تجزیه و تحلیل داده ها 
روش های آمار توصیفي و استنباطي است .به منظور توصیف داده ها در بخش آمار توصیفي از جدول فراواني و 
درصد،شاخص های مرکزي )نما،میانگین،میانه(، شاخص های پراکندگي)دامنه تغییرات،واریانس و انحراف معیار( 
وشاخص های توزیع)خطاي معیار میانگین،میزان کجي،میزان کشیدگي( و جهت نمایش ارقامي آنها از نمودار 

ستوني یا میله اي استفاده شده است.
در حیطه آمار استنباطي از آزمونt براي یک گروه و آزمون tمستقل با توجه به توضیحات زیرگردیده است:

1. Validity
2. Reliability
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از آزمون t براي یگ گروه جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در پاسخ به سوال 6-1 تحقیق استفاده 
شده است. 

با عنایت به این که یکي از کاربردهاي آزمونt آْْْْْْزمودن تفاوت بین میانگین های دو گروه نمونه از یک جامعه 
آماري است، به همین جهت به منظور بررسي تفاوت بین نیازهاي آموزشي مدیران با کارکنان در حوزه مدیریت 
دانش از آزمون t استفاده شده است.به خاطر این که هیچ یک از اعضاي گروه به علت تفاوت جایگاه شغلي نمي 
توانند عضو گروه دیگر باشد، به همین جهت از آزمونt مستقل استفاده شده است.و از آزمون t وابسته جهت 

تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در پاسخ به سوال 7 تحقیق استفاده شده است. 

مشخصات فردي نمونه های مورد مطالعه
توزیع�فراواني�نمونه�های�مورد�مطالعه�با�توجه�به�مدرك�تحصیلي

درصدفراوانيمتغیر
32.5دیپلم 

1512.5فوق دیپلم
6755.83لیسانس 

3025فوق لیسانس 
54.16دکتري
120100جمع

توزیع�فراواني�نمونه�های�مورد�مطالعه�با�توجه�به�جایگاه�شغلي
درصدفراوانيمتغیر

3428.34مدیران
8671.6کارکنان

120100جمع

نتایج حاصل از تحقیق
1- سوال اول تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه شناسایي 
دانش کدامند؟ با توجه به نتایج حاصله از تحلیل داده ها مشخص گردید که در این حوزه مدیران و کارکنان 

شرکت مهندسي و مشاور مهاب قدس به دوره های آموزشي ذیل نیاز دارند:
-نحوه شناسایي دانش مورد نیاز حوزه تخصصي خود با محل قرار گرفتن آن

-نحوه شناسایي منابع دانش از طریق شبکه داخلي اینترانت
MIS چگونگي شناسایي منابع دانش از طریق سیستم -
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-نحوه شناسایي خبرگان دانش از طریق شبکه داخلي اینترانت
MIS نحوه شناسایي خبرگان دانش از طریق سیستم-

-نحوه شناسایي دانش مورد نیاز از طریق شبکه جهاني اینترنت
2- سوال دوم تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان در حوزه اکتساب دانش کدامند؟ با توجه 
به نتایج حاصل از تحلیل داده ها دوره های آموزشي مورد نیاز مدیران و کارکنان در این حوزه به شرح زیر است:

-چگونگي کسب دانش از خبرگان سازمان از طریق شبکه داخلي اینترانت
MIS شیوه کسب دانش از خبرگان سازمان از طریق-

-چگونگي کسب دانش حوزه تخصصي از طریق اینترانت
MIS شیوه کسب دانش از حوزه تخصصي از طریق-

-شیوه کسب دانش از طریق مذاکره و روابط
-چگونگي کسب دانش از حوزه تخصصي از طریق شبکه جهاني اینترنت

3- سوال سوم تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه توسعه 
دانش کدامند؟

به دوره های  این حوزه مدیران و کارکنان  از تحلیل داده ها مشخص شد که در  نتایج حاصله  به  با توجه   
آموزشي ذیل نیاز دارند:

- استفاده از روش حل مسئله در توسعه دانش
-آموزش روش تحقیق و پژوهش

-آموزش استفاده از خالقیت و نوآوري در طرح ها و پروژه ها
-آموزش استفاده از سیستم MIS در توسعه دانش

-آموزش استفاده از شبکه داخلي اینترانت در توسعه دانش
-آموزش استفاده از شبکه جهاني اینترنت در توسعه دانش

4- سوال چهارم تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه انتقال 
دانش کدامند؟با توجه به نتایج حاصله از تحلیل داده ها مشخص شد که در این حوزه مدیران و کارکنان به 

دوره های آموزشي ذیل نیاز دارند:
-نحوه انتقال دانش خود به حافظه سازماني شرکت از طریق اینترانت

MIS چگونگي انتقال دانش از طریق سیستم-
-چگونگي انتقال دانش از طریق شبکه جهاني اینترنت
-آموزش نوشتن مقاله و شیوه ارائه آن در کنفرانس ها
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-شیوه انتقال دانش از طریق شبکه داخلي اینترانت به همکاران
-شیوه انتقال دانش به حافظه سازماني شرکت از طریق سیستم MIS به همکاران

5- سوال پنجم تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه استفاده 
از دانش کدامند؟با توجه به نتایج حاصله از تحلیل داده ها مشخص شد که در این حوزه مدیران و کارکنان به 

دوره های آموزشي ذیل نیاز دارند:
-آموزش چگونگي استفاده از دانش سازماني در انجام طرح ها یا پروژه ها

-آموزش چگونگي استفاده از دانش موجود در کتابخانه در انجام فعالیت های روزانه
-آموزش استفاده از درس آموخته ها و تجارب دیگران در انجام طرح ها یا پروژه ها

-آموزش استفاده از اسناد و مدارک شرکت در انجام طرح ها یا پروژه ها
-آموزش استفاده از دانش افراد متخصص شرکت درانجام فعالیت های خود

-آموزش استفاده از دانش خبرگان شرکت درانجام فعالیت های خود
6- سوال ششم تحقیق این بود که نیازهاي آموزشي مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه نگه 
داري دانش کدامند؟ با توجه به نتایج حاصله از تحلیل داده ها مشخص شد که در این حوزه مدیران و کارکنان 

به دوره های آموزشي ذیل نیاز دارند:
-آموزش مستند سازي تجارب،دانش و درس آموخته ها

-آموزش مستند سازي درس آموخته ها از طرح ها و پروژه ها
-آموزش مفاهیم دانش ضمني و آشکار

-آموزش روش ها و محتوي مستند سازي دانش و تجارب
-آموزش اصول و فرآیند مستندسازي دانش ضمني و تبدیل آن به دانش آشکار

-آموزش مفاهیم،دستورالعمل ها و روش های ثبت دانش ضمني و تبدیل آن به دانش آشکار
7- سوال هفتم تحقیق این بود که آیا بین نیازهاي آموزشي مدیران با کارکنان در شش حوزه مدیریت دا

نش)شناسایي،اکتساب،توسعه،اشتراک و توزیع،بهره گیري و نگه داري دانش( تفاوتي وجود دارد؟ با توجه به 
نتایج حاصله از تحلیل داده ها مشخص شد تفاوتي بین این دو گروه در شش حوزه مدیریت دانش وجود ندارد.

یافته های سایر محققان:
بررسي متون مدیریت دانش نشان مي دهد که پژوهش در زمینه مدیریت دانش هنوز در ابتداي مراحل رشد 
و گسترش خود مي باشد؛ زیرا با وجود سابقه طوالني مدیریت دانش)از ده ه 1970 تا کنون(پژوهش ها همچنان 
و حجم  پردازند  مي  و شرکت ها  سازمان ها  در  دانش  مدیریت  پروژه های  نتایج  آزمون  یا  زمینه ها  بررسي  به 
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گسترده اي از پژوهش به تعریف و شناسایي مفاهیم،مولفه ها و تبیین ماهیت مدیریت دانش یا مهارت های الزم 
براي مدیریت دانش اختصاص یافته است)حسن زاده،1386( در برخي از پژوهش های انجام گرفته در زمینه 
مدیریت دانش برخي از پژوهشگران یکي از عوامل مهم موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها را آموزش بیان 
کرده اند، ولي این که چگونه مدیریت دانش به کارکنان آموزش داده شود و یا چگونه نیاز سنجي آموزشي در 
حوزه مدیریت دانش انجام گیرد، اشاره اي نشده است. در ادامه برخي از پژوهش هایي انجام گرفته در زمینه 

مدیریت دانش که به آموزش مدیریت دانش تاکید کرده اند، بیان مي شود.
- آموزش ناکافي کاربران،یکي از عوامل شایع عدم موفقیت برناماي مدیریت دانش است. نتیجه تحقیقات 
نشان مي دهد که افزون  بر نیمي از دالیل عدم موفقیت برناماي مدیریت دانش، به آموزش ناکارآمد کاربران 
مربوط مي شود.کونیک1،در مقاله خود با عنوان »آموزش مدیریت دانش« چهار عنصر اساسي مؤثر در برنامه 

آموزشي مدیریت دانش را معرفي کرده است.
y تکنولوژي اطالعات و کاربردهاي آن
y فرهنگ سازماني
y مباني مدیریت دانش
y مباني اقتصاد و تجارت

-یو2 در مقاله اي با عنوان نهادینه سازي مدیریت دانش یکي از دالیل عدم موفقیت دانش در انواع موسسات 
را فقدان آموزش مدیران و کارکنان بیان کرده است.

-عبدالقادر)2004( با استفاده از دو نوع پرسشنامه که در میان مدیران ارشد و کارکنان شاغل در کابینه دولت 
مصر توزیع نموده، به بررسي تاثیر عوامل انساني بر مدیریت دانش پرداخته است، نتایج پژوهش تاثیر مستقیم 
عوامل انساني،خصوصیات و مهارت های آنها در موفقیت مدیریت دانش را اثبات نموده و راهکارهایي را ارائه 
داده از جمله این راهکارها این است که آموزش کارکنان تازه وارد و آموزش مستمر کلیه کارکنان بایستي مورد 
توانمندي های  پایگاهي درباره  بها داده شود و  توانمندي ها بین کارکنان  تبادل مهارت و  به  توجه قرار گیرد، 

کارکنان ایجاد گردد.

محدودیت های تحقیق
1-محدودیت هایي که کنترل آنها در اختیار پژوهشگر است )نادري و سیف نراقي،88(

* به دلیل محدودیت زماني محقق، سختي ارتباط و دسترسي به مدیران و کارکناني که در دفاتر نظارت 
شهرستان ها مشغول بودند جامعه آماري به مدیران و کارکنان دفتر مرکزي تهران محدود شده است.

1. Konik 
2. yo 
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2- محدودیت هایي که کنترل آنها خارج از اختیار پژوهشگر است )همان(
 *احتمال افزایش آگاهي و اطالعات مدیران و کارکنان در موضوع مدیریت دانش درمدت زمان انجام تحقیق

* عدم دقت و صداقت پاسخگویان به پرسشنامه
* افت آزمودني ها ناشي از عدم تکمیل پرسشنامه یا بازگرداندن آن

* نبود پرسشنامه استاندارد معتبر در موضوع پژوهش
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