تاريخ دريافت مقاله1393/11/23 :

مجله مطالعات كتابداري و علم اطالعات

تاريخ پذيرش مقاله 1394/03/20 :

دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بهار و تابستان 1395
شماره پیاپی  ،17صص39-60 :

مفهوم دانش و مديريت دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران

نرگس خاني

1

عبدالحسين فرج پهلو

2

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر عبارتست از بررسي مفهوم دانش ،شناسايي مؤلفههاي مهم اشتراک و
تبديل دانش و بررسي پيادهسازي مديريت دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران براساس
نظرات کارکنان اين سازمان.
روش /رويکرد پژوهش :روش پژوهش توصيفي -پيمايشي و جامعه آن  190کارمند شاغل در گروهها
و بخشهاي مختلف فرهنگستان هنر هستند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي است که براي همين
پژوهش طراحي ،تدوين و اجرا شد.
يافتهها :فرهنگستان هنر با توجه به امکانات خود ،قابليت پياده سازي و اجراي مطلوب مديريت دانش
را دارد به شرطي که فرهنگ سازماني آن در راستاي الزامات پياده سازي مديريت دانش تغيير يابد.
نتیجهگیري :سه نوع دانش در فرهنگستان هنر جاري است .آنچه که قدري پيچيده به نظر ميآيد
مديريت دانش نوع سوم است که مستلزم شناختن و شکافتن مضمونهاي نهفته در آثار هنري است.
نتیجه گیري :به نظر ميرسد درحال حاضر ،اصالح فرهنگ سازماني و پياده کردن نوعي مديريت

ترکيبي (مديريت انواع دانش موجود در فرهنگستان هنر) از عوامل اصلي بهبود وضعيت موجود و الزمه-
ي مطلوبيت بخشي به فرايندهاي مديريت دانش در فرهنگستان هنر ميباشند.

كلمات كلیدي :دانش هنري ،مديريت دانش ،پياده سازي ،فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي
ايران

 . 1کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي ،کتابخانه فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران.
n.khani86@gmail.com

 . 2استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

farajpahlou@scu.ac.ir

 40مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1395

مقدمه
زيستن در عصر فنآوري اطالعات و دانش ،مستلزم پذيرفتن تغيير ،افزايش ظرفيتها ،
توانهاي علمي و فنآوريهاي نوين است .امروزه ،ارزشمندترين سرمايههاي سازمانها که
استفاده بيشتر ،برتوانمندي و ارزش آن ميافزايد ،سرمايههاي فکري (انساني) است .اين سرمايه
ارزشمند که چيزي نيست بجز دانش موجود نزد افراد شاغل در سازمان ،چنانچه ساماندهي،
حفاظت و نگهداري شده و به اشتراک گذاشته شود ،رشد يافته و ميتواند برگ برندة سازمان
در رقابت و درخشش در ميان مراکز و سازمانهاي همتاي خويش باشد.
بيش از دو دهه است که موضوع مديريت دانش در جوامع مختلف مطرح شده و در
سازمانهاي مختلف مورد توجه و پياده سازي قرار گرفته است .در ايران نيز اين موضوع هرچند
قدري ديرتر ،ولي هم اکنون به سرعت رواج يافته و در سازمانهاي مختلف پياده سازي و يا
مورد مطالعه قرار ميگيرد .در پرتو اين مطالعات ،مفاهيم و روشهاي الزم براي پياده سازي
مديريت دانش در سازمانهاي ايران ،بر اساس شرايط ويژه محيطي يا سازماني ،شناسايي شده و
مورد استفاده قرار ميگيرد .همانطور که بررسي متون علمي نشان ميدهد ،تا کنون مطالعات
متعددي در زمينه مديريت دانش در بسياري از دانشگاهها و سازمانهاي صنعتي ،خدماتي و
اقتصادي در قالب طرح تحقيقاتي و يا پايان نامههاي کارشناسي ارشد و دکتري انجام گرفته
است .در اين رابطه ،آنچه که به نظر ميآيد در ايران ،کمتر مورد توجه بوده است ،پرداختن به
مديريت دانش در سازماني هنري است.
هنر يکي از صحنههايي است که انسانها را به هم رسانده و ارتباط ميدهد .در اين صحنه،
ابزارهايي مانند طرح و رنگ با قدرت هرچه تمامتر در اين ارتباط بخشي ،نقش اصلي دارند.
بجزاين ،نقش شناختي هنر است که ميتوان گفت زمينه ساز دانش اندوزي و يادگيري است.
سينتيا فريلند 1چگونگي و مراتب اين نقش پردازي را در قالب انگيزش و يادگيري ،اينگونه
بيان ميدارد:
 .1آثار هنري فعاليتي شناختي را بر ميانگيزانند که دربارة دنياي پيرامون به ما آموزش
1. Cynthia Freeland
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ميدهند.
 .2اين فعاليت شناختي جزء الينفک عملکرد آثار هنري است.
 .3در نتيجۀ اين انگيزش ،ما از آثار هنري چيزهايي ياد ميگيريم ،دانش کسب ميکنيم،
عقايدمان پاکيزه ميشود و شعورمان عمق مييابد.
 .4يکي از داليل اصلي لذت ما از آثار هنري و ارزش آن در جايگاه اوليه ،آن چيزي است
که از اين طريق ياد ميگيريم.
جان ( )1384نيز معتقد است انگيزش و يادگيري جزء الينفک عملکرد بٌعد هنري آثار
هنري هستند .وي انگيزش شناختي را به معني فعاليت هايي حسي ـ ادراکي ميداند که در
زندگي آگاهانه افراد صورت ميگيرند؛ مانند تفکر ،احساس ،ادراک و آرزو .وي همچنين،
عقيده دارد که هنر موجب ميشود انسانها در موقعيتي متفاوت از شرايط معمول و سنتي به
يادگيري و کسب علم بپردازند (ص.)54 .
و اما ،هرچند که علم و هنر هردو در پي کشف حقيقتند ،ولي بين روشهاي اين دو
تفاوت وجود دارد .فهيمي فر ( )1389با بياني روشن اين تمايز را اينگونه شرح مي دهد:
روش علمي ،گونهاي تالش در ادراک حقيقت است که بر مشاهده و تجربه
استوار است تا از اين طريق ما را به روابط ثابت بين امور آگاه سازد .اين روابط ثابت
را قانون علمي ميخوانند .موضوع علم ،هميشه چيزهاي محسوس است و از قوانين
کلي و عمومي که بين موجودات برقرار است ،بحث ميکند .اما شايد نتوان هرگز
براي هنر ،قوانيني استخراج کرد که مورد تأييد همگان باشد ،ضمن آنکه ،راه نيل به
حقيقت از طريق هنر هم ،برخالف علم ،تنها از طريق تجربه نيست .هنر ،مشاهدة
علمي صرف نيست بلکه بايد به وسيله ديد و بصيرتي دروني و درکي شهودي به آن
دست يافت .علم همواره با امور محدود و محسوس سر و کار دارد در حالي که هنر
هميشه با امور نامحدود و نامحسوس که از صفات حقايق است ،سر و کار پيدا مي
کند .با وجود اينکه ممکن است وقايع و رخدادها موضوع آثار هنري قرار گيرند،
اما هنرمند تنها به شرح اين رخدادها نميپردازد ،بلکه تالش وي اين است که
حقايقي را که در وراي وقايع نهفته است ،برمال کند (ص.)18 .
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از سوي ديگر ،فرهنگستانها ،جايگاه انديشه ،تفکر و جست و جو براي حل معضالت هر
کشوري هستند که به عنوان نهادهاي متشکل از انديشمندان و دانشمندان تأسيس شدهاند تا
براي ارتقاء سطح دانش ،حمايت از دانشمندان و پژوهشندگان کشور و اعتالي سطح دانش،
راهکارهاي مناسبي ارائه نمايند .در اين ميان ،همانطور که قورچيان ( )1383اظهار ميدارد ،در
يک کشور ،فرهنگستان هنر وظيفهاي خطير بر عهده دارد؛ زيرا ضمن آنکه هنرمندان برجستۀ
کشور را گرد هم ميآورد ،با ايجاد چارچوبهاي دقيق و تعريف شدة اداري نيز ،ميکوشد تا
فعاليتها و اقدامات مختلفي را که در اين زمينه صورت گرفته است ،از راههاي گوناگون انتشار
دهد و نيز شرايطي را فراهم آورد تا در سايۀ آن ،ابعاد هنري آثار اين هنرمندان نمود بيشتري
يابد (ص.)674 .
مطالعات بسياري در رابطه با مديريت دانش در سازمانهاي مختلف چه در داخل و چه در
خارج از کشور صورت گرفته اما بررسيها نشان ميدهد در ايران اين موضوع کمتر در يک
سازمان هنري مورد توجه قرار گرفته است .اين درحالي است که در جامعهاي دانش محور،
قطعا سازمانهاي هنري هم جزئي از مجموعه سازمانهاي جامعه بوده و نيازمند تبعيت از
اصول مديريت دانش خواهند بود .اکنون سئوال اين است که فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي
ايران که در واقع قطب اصلي نهادهاي هنري کشور است ،در کشوري که ميرود تا به جامعهاي
دانش محور تبديل شود ،تا چه حد آمادگي رويارويي با اين شرايط را دارد؟ به بيان ديگر ،اين
فرهنگستان تا چه حد آمادگي پيادهسازي مديريت دانش را دارد؟ براي پاسخگويي به اين
سئوال ،پژوهشگران حاضر در پي اين هدف اصلي هستند که عواملي را که به عنوان مؤلفههاي
مرسوم مديريت دانش شناخته شدهاند ،در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي شناسايي و مورد
بررسي قرار دهند .منظور مولفههائي است که در اهداف ويژه زير برجسته شدهاند.

اهداف ويژه پژوهش
در راه رسيدن به هدف اصلي پژوهش که در باال به آن اشاره شد ،اهداف ويژهي زير دنبال
شد:
 .1بررسي مفهوم دانش از ديدگاه پژوهشگران حوزة هنر
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 .2شناسايي وضعيت خلق دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران
 .3شناسايي وضعيت اشتراک ،تبديل و کاربرد دانش در فرهنگستان هنر جمهوري
اسالمي ايران
 .4شناسايي وضعيت ذخيره سازي دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران
 .5شناسايي عوامل موثر بر خلق ،ذخيره سازي ،اشتراک ،تبديل و کاربرد دانش در
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران
 .6شناسايي وضعيت موجود مخزن دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي
ايران

سؤالهاي پژوهش
براي رسيدن به اهداف تحقيق سئواالت زير پيش روي محققين قرار داشت:
 .1دانش از نظر پژوهشگران حوزه هنري چه مفهوم و تعريفي دارد؟
 .2وضعيت موجود خلق ،اشتراک ،تبديل و کاربرد دانش در فرهنگستان هنر
چگونه است؟
 .3وضعيت موجود "ذخيره و سازماندهي دانش" در فرهنگستان هنر چگونه
است؟
 .4عوامل مؤثر بر خلق ،اشتراک ،تبديل و کاربرد دانش در فرهنگستان هنر
کدامند؟
 .5عوامل مؤثر بر ذخيره و سازماندهي دانش در فرهنگستان هنر کدامند؟
 .6راهکارهاي تبديل دانش ذهني (ضمني) به دانش عيني (صريح) در فرهنگستان
هنر کدامند؟
 .7وضعيت موجود مخزن دانش در فرهنگستان هنر چگونه است؟
 .8فرهنگستان هنر در راستاي اجراي مديريت دانش در ابعاد مختلف ،تا چه اندازه
آمادگي دارد؟
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پیشینه تحقیق
در رابطه با مديريت دانش و پياده سازي آن مطالب زيادي نگاشته و منتشر شده است
اما به لحاظ موضوعي ظاهرا مدارک زيادي از مطالعه در حوزه هنر در دست نيست ،بماند
که در ارتباط با فرهنگستان هنر اثري منتشر شده باشد .برخي از مواردي که به مديريت
دانش و پياده سازي آن به صورتي کلي پرداخته شده است ،مرور ميکنيم تا به نشانه هايي
از ملزومات مديريت دانش در سازمان ،دست يابيم.
وندايي ( )2008در پژوهش خود با عنوان "نقش مديريت دانش سازماني در پروژه
هاي پياده سازي  "1ERPبيان ميکند که پيادهسازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني
منوط به بهبود اشتراک گذاري اطالعات و دانش سازماني به طور گسترده است .در پروژه
پياده سازي سيستم ،دو نگراني عمده وجود دارد :مديريت دانش ضمني و ماهيت فرآيند
مبتني بر دانش سازماني از طريق توجه به حافظه سازماني است .بيشتر به نظر ميرسد که
پياده سازي موفق ،باعث مزيت رقابتي براي سازمان منجر ميشود .مزيت رقابتي ناشي از
قابليتهاي درون سازمان و يکپارچه سازي فرآيندهاي اتخاذ شده با پارادايمهاي دانش
موجود ،هماهنگ کردن با سيستم جديد و فرهنگ سازماني در جهت اثربخشي بيشتر پياده
سازي سيستم است.
چونگ )2005( 2با بررسي خود با عنوان " پياده سازي مديريت دانش در شرکتهاي
 ICTدر مالزي"  11عامل اساسي موفقيت در پيادهسازي مديريت دانش وجود دارد که
عبارتند از :آموزش کارکنان ،مشارکت کارکنان در پيادهسازي مديريت دانش ،کار تيمي،
توانمند سازي کارکنان ،رهبري و پذيرش مديريت عالي ،رفع محدويتهاي سازماني،
توسعه زيرساختهاي فناوري اطالعات ،ارزيابي عملکرد مبتني بر دانش ،فرهنگ دانش
دوست ،الگوبرداري از سازمانهاي پيشرو و در نهايت ساختار دانشي موجود در سازمان.
چويي )2000( 3پس از مطالعه تجربي اثرگذار بر پيادهسازي موفقيتآميز مديريت
دانش در بخشهاي مختلف ،نتيجه گرفت که رهبري مديريت ارشد ،کاهش
1. Enterprise resource planning
2. Chong, S. C.
3.. Choi
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محدوديتهاي سازماني و زيرساختهاي سيستمهاي اطالعاتي سه عامل مهم براي
موفقيت مديريت دانش ميباشد.
مجيبي و همکاران )1389( ،در اثر خود با عنوان "بررسي رابطه فرهنگ سازماني با
استراتژي مديريت دانش (مطالعه موردي درحوزه هنري تهران)" بيان ميکنند که بين چهار
بعد فرهنگ سازماني با استراتژي مديريت دانش در سازمان فوق الذکر رابطه معناداري
وجود دارد .پژوهشگران در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند که انطباق پذيري در درجه
اهميت و مطلوبيت نخست قرار دارد و بيشترين ارتباط را با استراتژي هاي مديريت دانش
(خلق و انتقال دانش) دارد .همچنين ،شاخص سازگاري ،از شاخصهاي مدل دنيسون که
در پژوهش خويش از آن بهره بردهاند ،کمترين ارتباط را با استراتژي هاي مديريت دانش )
خلق و انتقال دانش) در سازمان فوق الذکر داشته است .اين مدل داراي چهار بعد اصلي
انطباق پذيري ،درگيرشدن در کار ،رسالت و سازگاري مي باشد.
عوضزاده لطفآبادي ()1390در بيان هدف اصلي از بررسي خود با عنوان "سنجش
ميزان آمادگي براي پيادهسازي مديريت دانش با توجه به عوامل کليدي موفقيت (مطالعه
موردي :شهرداري منطقه  5شهر تهران)" ،بيان ميدارد که سنجش و ارزيابي آمادگي براي
پيادهسازي مديريت دانش ،با در نظر گرفتن عوامل کليدي موفقيت با استفاده از يک
سيستم هوشمند است .از اينرو ،با مرور ادبيات موضوع ،به بررسي عوامل مؤثر بر
موفقيت يا شکست تالشهاي انجام شده براي استقرار مديريت دانش و استخراج عوامل
کليدي موفقيت ميپردازد .جامعه آماري پژوهش را  52نفر از پرسنل سازمان مربوطه
تشکيل ميدهند .در مرحله بعد ،يک سيستم خبره فازي با توجه به وضعيت عوامل کليدي
موفقيت پيادهسازي مديريت دانش(استخراج از پرسشنامهها) به عنوان متغيرهاي ورودي و
ميزان آمادگي به عنوان متغير خروجي طراحي شده است .در نهايت ،سيستم طراحي شده
به تعيين وضعيت آمادگي براي استقرار مديريت دانش ميپردازد .نتايج پژوهش بيانگر
عدم آمادگي شهرداري منطقه پنج شهر تهران براي پيادهسازي مديريت دانش و نياز به
توجه بيشتر به عوامل کليدي موفقيت ميباشد.
رويهمرفته ،از مطالب باال ميتوان نتيجه گرفت که براي پياده سازي مديريت دانش ،اوالً
مي بايست عوامل مؤثر را شناخت ،و ثانياً ،به چگونگي استفاده از اين عوامل توجه نمود.
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در تحقيق حاضر سعي خواهد شد عوامل شناخته شده در تحقيقات قبلي با شرايط
سازماني فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران سازگار شده و مورد بررسي و استفاده
قرار گيرند.

روش تحقیق و جامعهي آماري پژوهش
تحقيق حاضر از نوع توصيفي -پيمايشي است .در تحقيقات توصيفي– تحليلي پژوهشگران
عالوه بر تصويرسازي آنچه هست ،به تشريح و تبيين داليل چگونه بودن و چرايي وضعيت
مسأله و ابعاد آن ميپردازند (حافظ نيا .)1389 ،در اجراي اين تحقيق ،از پرسشنامهاي استفاده
شد که بر اساس آن ،چهار مرحله ايجاد ،اشتراک ،ذخيره و به کارگيري دانش در نظر گرفته
شده است (جاشپارا .)1387 ،از طريق اين پرسشنامه ميتوان وضعيت ابعاد چهارگانۀ مديريت
دانش در فرهنگستان هنر را بررسي نمود .اين ابعاد به ترتيب عبارتند از :خلق دانش شامل 14
سوال ،ذخيره و سازماندهي دانش شامل  12سوال ،تبادل و اشاعۀ دانش شامل  19سوال ،و
اشتراک دانش ،شامل  13سوال.
جامعه آماري اين پژوهش را کارکنان و مديران بخشها و واحدهاي مختلف فرهنگستان
هنر تشکيل ميدهند .تعداد کارکنان فرهنگستان مجموعا  190نفر است اما طي مشورت و
هماهنگي با بخش روابط عمومي و گروههاي تخصصي 166 ،نفر واجد شرايط مشارکت در
تحقيق تشخيص داده شدند که پرسشنامه بين آنها توزيع شد .از مجموع پرسشنامههاي توزيع
شده ،تعداد  88عدد به طور کامل تکميل و برگشت داده شد .با اين ترتيب ،نرخ برگشت
پرسشنامهها حدود  53درصد مي باشد .دادههاي حاصل به کمک نرمافزار  SPSSمورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت که نتيجه آن در ادامه ارائه مي شود.
روايي پرسشنامه با کسب نظر تعدادي از پژوهشگران و کارشناسان ارزيابي و تأييد شد.
پايايي پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب آلفباي کرونباخ بررسي شد .مقدار ضريب پايايي
پرسشنامه  0/846محاسبه شد که در حد خوب و قابل قبولي است .تجزيه و تحليل دادههاي
حاصل از پرسشنامهها به کمک نرمافزار  SPSSصورت گرفت .و عمدتاً با استفاده از روشهاي
آمار توصيفي نظير فراواني و ميانگين استفاده شده است.
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تجزيه و تحلیل دادهها
در بخش اول تحليل دادهها ،به بررسي ويژگيهاي فردي پاسخدهندگان چون "جنسيت"،
مقطع تحصيلي"" ،سابقۀ خدمت" پرداخته ميشود و در بخش بعد ،سؤالهاي ابعاد چهارگانه
مديريت دانش ،به طور کلي بررسي مي شود.
ويژگیهاي فردي
در اينجا به وِيژگي هاي فردي همچون "جنسيت" ،مقطع تحصيلي"و "سابقۀ خدمت"
پرداخته مي شود.
از مجموع  88نفر پاسخ دهنده 48 ،نفر ( )%54زن هستند و  40نفر ( )%46مرد .از اين عده
 11نفر ( )%12/5داراي تحصيالت ديپلم دبيرستان 11 ،نفر ( )%12/5داراي فوق ديپلم 36 ،نفر
()%41داراي مدرک کارشناسي ،و  23نفر ( )%25نيز داراي مدرک کارشناسي ارشد ،و )%5( 4
نفر داراي مدرک دکتري مي باشند 3 .نفر ( )%4نيز مدرک خود را بيان نکرده بودند .در زير ،در
جدولهاي  1لغايت  ،3ابعاد چهارگانه مديريت دانش ،بر اساس سه ويژگي فردي پاسخگويان،
مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول  :1میزان ابعاد چهار گانه مديريت دانش براساس جنسیت پاسخدهندگان
جنسيت

فراواني

زن



مرد



ميانگين بعد
اول (خلق
دانش)


2

ميانگين بعد
دوم (ذخيره
و سازماندهي
دانش

ميانگين بعد
سوم
(سازماندهي و
اشاعه دانش)

ميانگين بعد
چهارم
(کاربرد
دانش)




2


1



ارقام مندرج در جدول  1به طور کلي بيان ميدارد که از نظر پاسخگويان زن فرهنگستان
هنر ،بعد اول يعني خلق دانش ،و بعد چهارم يعني کاربرد دانش در فرهنگستان هنر به ميزان کم
در اين سازمان صورت ميگيرد؛ ولي بعد دوم ،يعني ذخيره و سازماندهي دانش ،و بعد سوم،

 48مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1395

يعني تبادل و اشاعۀ دانش ،به ميزان متوسطي در فرهنگستان هنر جريان دارد .مشابه همين الگو
در خصوص نظر مردان نيز وجود دارد.
جدول  :2ابعاد چهارگانه مديريت دانش براساس مقطع تحصیلی پاسخدهندگان

ديپلم









2

کارداني





5



6

کارشناسي



















2



2





3

2.40

2.78

2.74

2.32

مقطع
تحصيلي

فراواني

ميانگين بعد
اول (خلق
دانش)

ميانگين بعد
دوم (ذخيره و
سازماندهي
دانش

ميانگين بعد سوم
(سازماندهي و
اشاعه دانش)

ميانگين بعد
چهارم
(کاربرد دانش)

کارشناسي
ارشد
دکتري
ميانگين

همانطور که ارقام جدول  2نشان ميدهند ،با توجه به ميانگينهاي محاسبه شده ،از نظر
پاسخگويان با مدارک مختلف ،به طور کلي در ميان ابعاد چهارگانۀ مديريت دانش پايينترين
ميزان مربوط به بعد چهارم :کاربرد دانش با ميانگين  ،2.32پس از آن بعد اول :خلق دانش با
ميانگين  2.40است .به عبارت ديگر ،به اين دو بعد در فرهنگستان توجه اندکي شده است .از
نظر پاسخگويان ،توجه به ابعاد ديگر در حد متوسط است .بعد دوم :ذخيره و سازماندهي دانش
با ميانگين  ،2.78و بعد سوم ،سازماندهي و اشاعۀ دانش با ميانگين  2.74هردو تقريبا در يک
حد و در مراتب بعدي قرار دارند.
همانطور که ارقام جدول  3نشان ميدهند ،دستهبندي نظرها بر اساس سابقۀ خدمت ،تغيير
چنداني در نتيجه ندارد و ميانگين نظر اشخاص در خصوص ابعاد چهارگانه مديريت دانش در
فرهنگستان هنر کمابيش همان است که قبال ديده شد .در اينجا نيز ديده مي شود که ابعاد
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چهارم و اول به ترتيب با ميانگين هاي  2/30و  2/33حائزين کمترين نقش ،و ابعاد دوم و سوم
به ترتيب با ميانگين هاي  2/68و  2/65حائز نقش متوسطي در فرهنگستان هنر هستند.
جدول شماره  :3میزان ابعاد چهارگانه مديريت دانش براساس سابقۀ خدمت پاسخدهندگان

فراوانی

میانگین
بعد اول
(خلق
دانش)

میانگین
بعد دوم
(ذخیره و
سازماندهی
دانش

میانگین بعد
سوم
(سازماندهی
و اشاعه
دانش)

میانگین بعد
چهارم
(كاربرد
دانش)

سال



9



3



سال











سال











بيش از  12سال



6







سابقۀ خدمت

در ادامه ،براساس پاسخ هاي دريافت شده ،به بررسي ابعاد مديريت دانش به طور کلي و
به تفکيک هر يک از ابعاد پرداخته ميشود .اين ابعاد عبارتند از خلق دانش ،ذخيره و
سازماندهي دانش ،تبادل و اشتراک دانش و کاربرد دانش.
الف .خلق دانش
ارقام جدول  4و ميانگين کلي محاسبه شده براي اين بعد يعني رقم  2/32بيان ميدارد که
از نظر پاسخگويان ،خلق دانش در فرهنگستان هنر به ميزان کم صورت ميگيرد .بنابراين ،در
پاسخگويي به سؤال دوم پژوهش که درباره وضعيت موجود خلق دانش در فرهنگستان هنر
ميپرسد ،اين ارقام بيان ميدارد که از ديد کلّي ،خلق دانش در اين سازمان عموماً اندک است.
در جزئيات نيز ،منهاي "استفاده از اينترنت" ،که با ميانگين حدود  3در سطح متوسطي برآورد
شده است ،ساير عوامل مؤثر در خلق دانش مانند "خطي مشي براي خلق دانش"" ،تشويق
براي ارتقاء سطح تحصيالت"" ،داشتن مزايا براي دانش بيشتر" ،و ده مولفه ديگر ،با ميانگين
اندکي پائينتر از حدمتوسط مورد انتظار در سازمان فرهنگستان هنر حضور دارند.
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جدول  :4میانگین ارقام مربوط به مؤلفههاي خلق دانش
مؤلفه
نظرات

ميانگين

مؤلفه

میانگین



اينترنت



خالق



تحقيق



انقاد پذيري



برنامه ريزي



گزارش



تاليف



آموزش



نظرات



جلسات



ايده ها



مزايا



تشويق



خطمشي



راجعين

ب .ذخیره و سازماندهی دانش
با توجه به ارقام جدول  5و ميانگين  ،2/73اوالً ،از نظر پاسخگويان ميزان ذخيره و
سازماندهي دانش در فرهنگستان هنر تقريباً در حد متوسطي است؛ و ثانياً ،عوامل ذخيره و
سازماندهي دانش عبارتند از" :داشتن خطي مشي براي ذخيره و سازماندهي دانش"" ،ذخيره
ايدههاي ارائه شده توسط کارکنان"" ،دريافت اطالعات مورد نياز افراد در همان زمان مورد
نياز"" ،استفاده از بانک اطالعاتي براي ذخيره و سازماندهي"" ،داشتن تجهيزات براي بازيابي
اطالعات"" ،جستجوي آسان و سريع اطالعات"" ،قرار گرفتن ايدهها و اطالعات ارائه شده
توسط کارکنان و اعضاء برروي وب سايت"" ،استفاده از منابع ديداري و شنيداري براي ذخيره
و بازيابي اطالعات"" ،ذخيره نسخههاي منابع پراستفاده"" ،ارزيابي و به روز رساني اطالعات
ذخيره شده"" ،تهيه آرشيو از شمارههاي قبلي نشريات موجود در فرهنگستان" و "وجود
سياستهاي و مقرراتي براي حفاظت از منابع و اطالعات موجود".
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جدول :5میانگین مقادير مربوط به مؤلفههاي ذخیره و سازماندهی دانش
میانگین

مؤلفه

میانگین

مؤلفه

حفاظت

3.06

جستجو

2/99

آرشيوي



بازيابي



ارزيابي



بانک اطالعاتي



پراستفاده
ديداري
شنيداري



همان زمان



6

ذخيره ايده ها



وب سايت



ذخيره و
سازماندهي
دانش



ج .تبادل و اشتراک دانش
ارقام جدول  6و نيز ميانگين محاسبه شده براي اين بعد ،يعني عدد  2/68بيانگر اين است
که از نظر پاسخگويان ،تبادل و اشتراک دانش در فرهنگستان هنر زير حد متوسط است.
جدول  :6میانگین ارقام مربوط به مؤلفههاي تبادل و اشتراک دانش
مؤلفه

ميانگين

مؤلفه

ميانگين

خبرنامه

3.14

انتقال دانش

استفاده از کتابخانه

2.80

صميمي

2.78

استقبال

3.19

راه دور

2.53

نمايشگاه کتاب

2.86

گروههاي خاص

1.69

ساير سازمانها

2.38

کپي برداري

2.74

نقد و بررسي

2.17

دسترسي

2.34

راهنمايي

3.03

ارتباط

فناوري

3.24

وضعيت اينترنت

3.02

آشنايي

2.47

متخصص
همه

3
2.59

2

3
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همچنين ،عوامل تبادل و اشتراک دانش در فرهنگستان هنر "خطي مشي براي تشويق همه
اقشار هنري به استفاده از فرهنگستان هنر"" ،استفاده از بروشور براي آشنايي جامعه با منابع و
خدمات کتابخانه" " ،نيروي انساني متخصص براي پاسخگويي به نياز مراجعين" " ،اينترنت
براي تبادل اطالعات با محيط بيرون"" ،دارا بودن فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي در
فرهنگستان براي اشاعه دانش"" ،ارتباط فرهنگستان هنر با مراکز پژوهشي و دانشگاهها"،
"وجود راهنما در فرهنگستان هنر براي سهولت دسترسي به بخشها" " ،دسترسي مراجعين به
اينترنت"" ،امکان کپيداري از منابع براي مراجعين در فرهنگستان هنر"" ،وجود تسهيالت
مورد نياز گروههاي خاص (معلولين جسمي) در فرهنگستان هنر"" ،دسترسي مراجعين به
اطالعات موجود در فرهنگستان از راه دور"" ،وجود روابط صميمي کارکنان با يکديگر براي
تبادل و اشاعه دانش"" ،انتقال دانش و تجربه کارکنان انتقالي به جانشينان"" ،وجود جلسات
نقد و بررسي فعاليتهاي جاري با حضور مديران و کارکنان فرهنگستان"" ،تبادل اطالعات با
ساير سازمانها" ،برپايي نمايشگاه کتاب و نشريات در فرهنگستان"" ،استقبال از برپايي
نمايشگههاي کتاب و نشريات در فرهنگستان هنر"" ،تشويق کارکنان به استفاده از کتابخانه
تخصصي فرهنگستان هنر" و "انتشار خبرنامه در فرهنگستان هنر براي اطالع از اخبار
سازماني".
د .كاربرد دانش
ارقام ميانگين مربوط به مؤلفههاي مختلف کاربرد دانش در جدول  7نشان داده شدهاند.
ميانگين محاسبه شده براي اين بعد به طور کلي  2/28است .اين رقم بيان ميدارد که از نظر
پاسخگويان ،کاربرد دانش در فرهنگستان هنر اندک است.
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جدول  :7میانگین ارقام مربوط به مؤلفههاي كاربرد دانش
مؤلفه

ميانگين

مؤلفه

ميانگين

نظرسنجي



آموختهها



تحقيقات



آزادي



تغييرات



اعتماد



مهارت



رقبا



عادالنه



تجربيات



مشکالت



به کارگيري



بودجه



عوامل اشتراک دانش در فرهنگستان هنر عبارتند از" :به کارگيري اطالعات و مهارتها در
انجام کارها توسط کارکنان فرهنگستان هنر"" ،استفاده از تجربيات کاري در حل مشکالت
امور فرهنگستان هنر"" ،به کارگيري اطالعات بدست آمده از نهادهاي مشابه در
تصميمگيريها"" ،داشتن آزادي عمل کارکنان در انجام کارها"" ،به کارگيري آموختههاي
حاصل از دورههاي آموزشي فرهنگستان هنر در انجام کارها توسط کارکنان"" ،وجود بودجه
کافي براي اجراي ايدههاي مطرح شده توسط کارکنان"" ،اهميت دادن به نظرات مراجعين
براي حل مشکالت فرهنگستان هنر"" ،به کارگيري عادالنه تفکرات و ايدههاي جديد مطرح
شده توسط کارکنان"" ،توسعه مهارتهاي کارکنان در راستاي اهداف سازماني"به کارگيري
نتايج تحقيقات مرتبط با حوزة کاري در فرهنگستان هنر"" ،وجود نظرسنجي در مورد منابع و
خدمات در فرهنگستان هنر"
در پاسخگويي به سؤال ديگر و تعيين راهکارهاي تبديل دانش ذهني به دانش عيني در
فرهنگستان هنر ،ميتوان گفت با توجه به نوع دانشي که در ذهن هر هنرمند و در هر اثر هنري
نهفته است ،راهکارها متفاوت هستند .براي دانشي که به طور اکتسابي حاصل ميشود اين
راهکارها ،همچون ساير زمينه ها ،عبارتنداز" :استفاده از بروشور براي آشنايي جامعه با منابع و
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خدمات کتابخانه"" ،نيروي انساني متخصص براي پاسخگويي به نياز مراجعين"" ،استفاده از
اينترنت براي تبادل اطالعات با محيط بيرون"" ،دارا بودن فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي در
فرهنگستان"" ،برقراري و توسعهي ارتباط فرهنگستان هنر با مراکز پژوهشي و دانشگاهها"،
"وجود راهنما در فرهنگستان هنر براي سهولت دسترسي به بخشها"" ،دسترسي مراجعين به
اينترنت"" ،امکان کپيداري از منابع براي مراجعين در فرهنگستان هنر".
اما چنانچه دانش مورد بحث از نوع دانش خالقانه باشد ،راهکارها متفاوت خواهند بود.
همانطور که در صفحات بعد اشاره شده است ،تعيين اين راهکارها نيازمند مطالعه دقيقي است
که پرداختن به آن در اين مجال اندک نميگنجد و الزم است فرصت و زمان بيشتري به آن
اختصاص داده شود.
وضعیت موجود مخزن دانش فرهنگستان هنر
مخازن سازماني سيستمهاي مناسبي براي سازماندهي دانش درون سازمان و آرشيوي براي
گردآوري ،نگهداري و سازماندهي سرمايههاي فکري و اطالعاتي کارکنان آن سازمان جهت
دسترسي آزاد و برطرف کردن نياز افراد داخل و خارج سازماني است .کليۀ بخشهاي
فرهنگستان هنر براي ذخيره و بازيابي و مبادله اسناد و اطالعات اداري به سيستم اتوماسيون
اداري مجهز ميباشند .همين سيستم با توجه به امکانات ذخيره سازي مکاتبات ،خود ميتواند
حداقل بخشي از مخزن سازمان محسوب شود ولي از آنجاييکه اين سازمان داراي يک کتابخانه
تخصصي هنر و علوم انساني است ،لذا کتابخانه نيز بخش مهم ديگر از مخزن با ارزش دانش و
اطالعات اين سازمان تلقي مي شود .اين کتابخانه ميتواند با ايجاد و تقويت پايگاه اطالعاتي
مربوط به کارکنان و دانشکاران و تجارب آنها ،در جهت تقويت پايگاه دانش اين سازمان
نقش مهم و کليدي بر عهده گيرد .ليکن ،اين تمام ماجرا نيست .عالوه بر اينها ،همواره تعداد
زيادي آثار هنري هم در زمينه نقاشي و هم به شکل مجسمه و ساير آثار هنري در فرهنگستان
وجود دارد .هريک از اين آثار به سهم خود انديشه و ايدهاي را به مخاطب منتقل کند .اين
انديشه و ايده في نفسه بخشي از دانش هنرمندي است که آن اثر هنري را خلق کرده است اگر
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اين را بپذيريم ،ترديدي باقي نميماند که اين دانش نيز بايد در اين سازمان مديريت شود.
بنابراين ،ميتوان گفت مجموعهي مخزن دانش فرهنگستان هنر از سه بخش تشکيل ميشود که
هريک نيز با ديگري متفاوت است و لذا مديريت آن نيز نوعي مديريت ترکيبي است که از
پيچيدگيهاي خاص خود برخوردار خواهد بود.
بحث و نتیجه گیري:
فرهنگستان هنر به همراه گروههاي تخصصي خود ،به منظور شناسايي ،تحليل ،ارزيابي و
پاسخگويي به بخشي از نيازهاي فرهنگ و هنر کشور ،در حوزههاي سياستگذاري ،آموزش و
پژوهش و با هدف توسعه و ارتقاي هنر به ويژه هنرهاي ايراني ،اسالمي ،بومي و محلي در
عرصههاي مختلف هنر شکل گرفته است (گزارش عملکرد فرهنگستان هنر .)1390 ،اين
سازمان با تدوين برنامهها ،استراتژيها ،اهداف و تحليل و ارزيابي آنها ،با برپايي کارگاهها،
سخنرانيها ،همايشها ،نمايشگاهها ،و دارا بودن پايگاههاي اطالعاتي مورد نياز هر يک از
گروههاي تخصصي ،وبسايتها و کتابخانه تخصصي و داشتن ارتباط مستمر با مخاطبين،
تالش ميکند به يکي از مهمترين اهداف سازماني خويش که رسيدن به جايگاه برتر فرهنگي و
هنري در منطقه است ،نزديک شود .اما اين تحقيق نشان داد که درحال حاضر فرآيندهاي
مديريت دانش در فرهنگستان هنر از وضعيت مطلوبي برخوردار نميباشند .به نظر ميرسد
يکي از عوامل مهمي که باعث اين شرايط شده است کمرنگ بودن و کم اعتنايي به فرهنگ
سازماني در اين سازمان است .منظور از فرهنگ سازماني ،1استنباط مشترکي است که اعضا يک
سازمان نسبت به سازمان خود دارند .اين استنباط خود را در قالب سيستم نشان ميدهد و در
عين حال ،همان چيزي است که موجب تمايز دو سازمان از يکديگر ميشود .عصارة فرهنگ
سازماني در  7ويژگي است که عبارتند از .1 :نوآوري و خطر پذيري :ميزاني که کارکنان تشويق
به نوآوري و خطرپذيري ميشوند .2 .توجه به جزئيات :ميزاني که کارکنان بايد به جزئيات
بپردازند ،دقيق باشند و کارها را تجزيه و تحليل نمايند .3 .توجه به رهآوردها :ميزاني که
مديريت بايد به نتيجهها و دستاوردها توجه کند .4 .توجه به اعضاي سازمان :ميزان توجهي که
مديريت به هنگام تصميمگيري و مشارکت دادن افراد به اعضاي سازمان نشان ميدهد.5 .
1. organizational culture
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توجه به تيم :ميزاني که کارها و فعاليتها حول محور تيم و نه افراد متمرکز شده است .6 .جاه
طلبي :ميزان يا درجهاي که افراد و اعضاي سازمان ،بلند پرواز و جاه طلب هستند .7 .ميزان يا
درجهاي که سازمان بر حفظ وضع موجود تأکيد ميکند ــ که اين روند با رشد و پيشرفت
مغاير است (رابينز ،1377 ،ص .)1055 .فرهنگ سازماني براساس اعتقادات و ارزشهاي
مشترک ،به سازمانها قدرت ميبخشد و بر نگرش رفتار فردي ،انگيزه ،و رضايت شغلي و
سطح تعهد نيروي انساني ،طراحي ساختار نظامهاي سازماني ،هدفگذاري ،تدوين و اجراي
خطمشيها و استراتژيها ،تأثير ميگذارد .بنابراين تنها با بررسي ،تغيير و ايجاد يک فرهنگ
سازماني مناسب و انعطافپذير است که ميتوان به تدريج الگوي تعامل بين افراد را در سازمان
تغيير داد و از مديريت دانايي به عنوان يک مزيت رقابتي بهره گرفت.
ارزشهاي سازمان در ايجاد فرهنگ مديريت دانش سهم بزرگي را ايفا ميکنند .بديهي
است اگر سازماني داراي ارزشهايي نظير شفافيت ،اعتماد ،و اشتراک دانش باشد ،مديريت
دانش را بهتر اجرا ميکند؛ در مقابل ،اگر در سازماني فرهنگ خلق و اشتراک گذاري دانش
وجود نداشته باشد ،پيادهسازي مديريت دانش دشوار خواهد بود .فرآيند تغيير در چنين
سازماني بسيار کند خواهد بود و ترديدي نيست که ابتدا بايد ارزشهاي افراد و سازمان تغيير
کند تا بعد بتوان به ايجاد و توسعه فرهنگ خلق و اشتراکگذاري دانش مبادرت کرد .وقتي
دانش جديد توليد ميشود ،الگوي فکري قبلي بايد شکسته شود و خالقيت در محيط فرهنگي
تازه ،مورد تشويق قرار گيرد (دانش فرد .)1389 ،واضح است که شکستن الگوي فکري کار
آساني نيست و نيازمند آگاهي بخشي ،رواج روحيه نوگرايي در سازمان ،و ايمان به رشد و
توسعه است .از آنجاييکه توجه خاص چشمانداز  20سالۀ نظام جمهوري اسالمي ايران به
دانايي محوري و توانايي در توليد و توسعه علم است ،به نظر ميرسد يکي از راههاي مهم
نزديک شدن به اين توانايي و توسعه ،پذيرش و پيادهسازي مديريت دانش و توجه به تمام
ابعاد و فرآيندهاي آن است.
بايد اذعان کرد که فرهنگستان هنر با توجه با امکانات خود ،قابليت پياده سازي و اجراي
مطلوب مديريت دانش را دارد به شرطي که فرهنگ سازماني آن در راستاي ضرورتهاي پياده
سازي مديريت دانش تغيير يابد .تغيير فرهنگ سازماني دشوار است اما براي دارا بودن فرهنگ
مديريت دانش و در نهايت پياده سازي و استفاده مطلوب از مؤلفههاي مديريت دانش ،اين
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تغيير اجتناب ناپذير است .آنچه که مديريت دانش را در فرهنگستان هنر به فرايندي خاص
تبديل ميکند ،گوناگوني منابع و مدارک دانش در اين سازمان است .همانطور که اشاره شد ،سه
نوع دانش در اين سازمان جاري است .يکي دانشي که در قالب ارتباطات و مدارک اداري و از
طريق سامانه اتوماسيون اداري و نيز دبيرخانه ها و آرشيوهاي اداري در سازمان جريان دارد؛
ديگري دانشي است که در منابع مکتوب و الکترونيکي موجود در کتابخانهي سازمان گردآوري
و ذخيره شده و به استفاده در ميآيد؛ سوم ،دانشي است که در آثار هنري موجود در اين
سازمان در قالبهاي مختلفي مانند نقاشي ،خط ،مجسمه و مانند اينها عرضه شده و در اين
سازمان نگهداري مي شود .مديريت مخازن اول و دوم کار پيچيده اي نيست .آنچه که قدري
پيچيده به نظر ميآيد مديريت دانش موجود در مخزن سوم است .البته آنهم بستگي دارد به
اينکه در رابطه با اين آثار ،دانش را چه چيز بدانيم .در پاسخگويي به سوال اول اين پژوهش،
قوامي ( )1392در خصوص معناي دانش از ديد يک هنرمند بيان ميدارد که هم دانسته ها ،فن
و مهارتي که هنرمند خالق اثر هنري ،از طريق تحصيل يا تجربه کسب کرده است و نهايتاً در
اثر هنري جلوهگر مي شود مي تواند دانش وي تلقي شود ،و هم انديشه و ايدهاي که هنرمند
در اثر هنري به صورت مکتوم گنجانده است و قصدش اين است که به مخاطب منتقل شود
(مصاحبه شخصي 17 ،تيرماه  .)1392اگر مراد شق اول باشد ،باز هم مشکلي نيست و دانش را
ميتوان با توجه به مشخصات ظاهري و فني اثر هنري شناسايي ،طبقه بندي و ذخيره و بازيابي
کرد .اما اگر منظور از دانش در اثري هنري ،ايدهاي باشد که آن اثر به خاطر انتقال آن متولد
شده است ،قضيه فرق مي کند .اين نيز بستگي دارد به ديدگاه مخاطب .همانطور که اليوت
آيسنر )2007( 1رئيس انجمن آموزش هنر اياالت متحدة امريکا اظهار مي دارد :اگر فردي به
يک اثر هنري به عنوان يک منبع حسّي يا زينتي نگاه کند بسيار فرق ميکند تا زماني که فرد به
هنر به عنوان نوعي از علم مينگرد .و اما ،شناختن و شکافتن اين وجه از دانش به خودي
خود نيازمند نگرش متفاوتي است .همانطور که يانگ )2001( 2اظهار مي دارد ،اگر چه علم و
هنر هردو مي توانند در دانش افراد سهيم باشند ،ولي آنها اين سهم را به شيوههاي کامالً
متفاوتي انجام ميدهند .اساساً ،هريک از اين اشکال مشخص تحقيق ،مربوط به نوع اوليه
بازنمايي است .بازنمايي هنري به درک جهان که آنهم بيشتر از راه تصاوير است ،کمک ميکند.
هنر ارزش شناختي دارد و به فهم کمک ميکند همانطوري که علم از راه ديگري به ارتقاء
شناخت ياري ميرساند (همان ،ص .)65 .از آنجا که مطالعه حاضر با داشتن نيم نگاهي به اين
1. Elliot Eisner
2. Young
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وجه از هنر و ارزش شناختي آن ،بيشتر بر يافتهها ،داشتههاي عيني و سندي فرهنگستان هنر
جمهوري اسالمي متکي بود ،براي پيشگيري از طوالني شدن کالم و حفظ اين چارچوب ،در
اين مقاله و در همينجا به آنچه ذکر شد بسنده کرده و پرداختن عميقتر به بعد شناختي هنر و
تأثير آن در مديريت دانش سازمانها و نهادهاي هنري را به فرصت و مقاله جداگانهاي موکول
مي نماييم.
پیشنهادها:
براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش و آنچه که در باال گفته شد ،براي بهبود امور
مربوط به مديريت دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران ،دو گروه پيشنهاد ارائه
ميشود که در اين سازمان هنري مورد توجه قرار گرفته و انجام شود .گروه الف ،پيشنهادهايي
است براي بهبود امکانات و رويههاي موجود ،و گروه ب ،پيشنهادهايي است براي کمک به
اصالح فرهنگ سازماني در فرهنگستان هنر .اين پيشنهادها در زير مطرح مي شوند:
گروه الف :بهبود امکانات موجود
.1

شناسايي دقيق تمام منابع موجود در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي .اعم از هنري و يا
غير هنري و تهيه فهرستي جامع شامل مشخصات تمام منابع ،اطالعات چاپي و غير
چاپي ،کارکنان ،آرشيو هنرمندان موجود در فرهنگستان ،پوسترها ،نقاشيها ،نمايشگاههاي
برپا شده يا در حال برپايي ،تصاوير ،پيشينهها و ساير منابع اطالعاتي مفيد و ايجاد
پايگاهي به منظور ذخيره سازي و قابل دسترس کردن اين اطالعات براي همه کارکنان
وهنرمندان فرهنگستان؛

.2

ايجاد دفتري به عنوان کارشناسي و يا مديريت دانش در فرهنگستان هنر با ماموريت
ترويج و پياده کردن مديريت دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي؛

.3

انتشار فهرستي از کارکنان بر اساس تحصيالت ،تخصص و محل (بخش) خدمت آنها ،و
ارائه اين فهرست به کارکنان تمام بخشهاي فرهنگستان .فرآهم آوردن مکانيزمها و
دستورالعملهايي براي شناسايي "دانسته هاي هرکس" و ايجاد کانالهاي ارتباطي مناسب
ميان اعضاي سازمان به منظور فراهم آوردن زمينه مراودهها و ارتباطات شغلي و صرفه
جويي در وقت و انرژي کارکنان در اين رابطه؛

مفهوم دانش و مديريت دانش در فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ايران

.4
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تهيه نقشه دانش سازمان براي مشخص شدن نقشه راه ،وظايف و عملکرد دانشکاران و
نمايش دانش موجود در سازمان؛

گروه ب :اصالح فرهنگ سازمانی
.5

اقدام براي شناسايي فرهنگ سازماني موجود در فرهنگستان هنر و تعيين مؤلفه هاي آن و
مقايسه اينها با وضعيت مطلوب در شرايط پياده سازي مديريت دانش ،با تهيه فهرستي از
برنامههاي تغيير فرهنگ سازماني و ارزيابي و تحليل آنها؛

.6

برگزاري کارگاههاي مديريت دانش در فرهنگستان و برگزاري جلسههاي گفتگو و تبادل
نظر راجع به مديريت دانش و ضرورتهاي آن در هر بخش ،براي مديران و کارکنان به
منظور ترويج فرهنگ مديريت دانش در فرهنگستان هنر.

.7

برگزاري جلسههاي گفتگو با هنرمندان ،پژوهشگران و اساتيد هنري براي به تصوير
کشيدن دانش ذهني آنها و ايجاد محملي براي بيان و تبادل افکار و احساسهاي آنها؛

.8

مشخص کردن رابطه ميان انواع داراييهاي دانش سازماني و پيادهسازي مديريت دانش به
منظور تقويت و ارتقاء داراييهاي دانش سازماني در فرهنگستان هنر؛

.9

ايجاد فضايي براي فعاليت گروهي هنر پژوهان ،دانشجويان هنري و عالقمندان به عرصه
هنري براي شکوفايي وعيني کردن مهارتهاي آنها ،همزمان با تقويت روحيه و فرهنگ
تبادل دانش در ميان اين گروهها.
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