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ریزی منابع سازمان موفق برنامه سازیپیادههدف این پژوهش تهیه مدلی برای . پاسخ دهند راتییاطالعات به تغ یورافن
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 مقدمه .1

 ندیها در فراتمام دادهبا است که  وکارکسب برایکاربردی  یابرنامه (۵ERP) ریزی منابع سازمانبرنامه
-یم ها امکانشرکتبه  ریزی منابع سازمانسیستم برنامهمرتبط است.  یکاربرد یهانهیسازمان و زم وکارکسب

-تراکنشتمام اطالعات و  برای مدیریت یکاربر رابط کیو  کپارچهیبرنامه  کی، مشترکداده  گاهیپا کیدهد 

و  وکارکسب یندهایدر فرآ دیبه دست آوردن د یرا برا ریزی منابع سازمانبرنامهها سازمان ایجاد کند. خود های
 [.۱۱] کنندیم یسازادهیپ ایپو یهاطیدر مح نقش فعال یبرا یآمادگ

های اطالعاتی در خود با استفاده از سیستم ها در حال ادغام و یکپارچه کردن فرآیندهای تجاریسازمان
سازی جامعیت اطالعات ها در انتظار کمینه کردن افزونگی اطالعات، بهینهسازمان [.۱،۵۱] زنجیره ارزش هستند

ریزی منابع سازمانی یک نمونه سیستم برنامه [.۱۱،۱۰] های اطالعاتی هستندسازی سیستمامنیت بواسطه پیادهو 
 کپارچهی یافزارنرمبسته  ستمیس این. استها سیستم اطالعاتی ضروری برای بهبود فرآیندهای تجاری سازمان

 ،یمالبخش  مانند؛ شرکت کهای مختلف یبخشدر موجود  یاطالعات یاهانیادغام کل جر حاصل از
 [.7]ی است و اطالعات مشتر نیتام رهیزنج ،یمنابع انسان ،یحسابدار

ها تبدیل شده است، برای بهبود مزایای رقابتی سازمانبه ابزاری مهم ریزی منابع سازمانبرنامه امروزه سیستم
توانند به سرعت برتری رقابتی را در بازار جهانی ها میسازی این سیستم، شرکتکه در صورت موفقیت پیاده

 اندکرده فایمعاصر ا یتجار تیریدر مد ینقش مهمریزی منابع سازمانی برنامه هایسیستم[. ۱۸] کسب کنند
های کنترل با شروع از سیستم (۵۹9۰قبل )از سال ریزی منابع سازمانی از پنج دهه های برنامهستمسی [.۱۵،۱۹]

ریزی سازی برنامهبسیاری بر پیاده هایشرکتدر پاسخ به افزایش رقابت جهانی،  [.۱۱] موجودی تکامل یافتند
جریان کاری و جریان اطالعات در زنجیره ریزی منابع سازمانی به بهبود منابع سازمانی تکیه کردند، چون برنامه

ها مستلزم در سازمان ERP اجرای سیستم[. ۵9،۱۱] کندارزش در خصوص اتخاذ تصمیمات تجاری کمک می
رو، تحلیل معیارها و عوامل اثربخش در انتخاب این کارگیری سرمایه مالی، انسانی و دانشی فراوان است؛ ازاینبه

  [.۱7] تسیستم بسیار حائز اهمیت اس
شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگترین مرکز تولید محصوالت شیمیایی شمال و شمال شرق کشـور، 

با آغـاز  ۵۱7۱بجنورد، مرکز استان خراسـان شمالی تأسیس و از خرداد شهر در  ۵۱7۵در اردیبهشـت سال 
تولیدات این شرکت شامل فت. های صنعتی و تولیدی کشور قرار گربرداری در لیست بنگاههای بهرهفعالیت

 .است( تن در روز 9۰تن در روز( و مالمین ) ۵۱۰۰کود اوره )، تن در روز ( ۵۰۰۰آمونیاک )
ها مدیران ارشد این صنعت مهم و تاثیرگذار در کشور، به اهمیت و با توجه به پیچیدگی فرایندها در پتروشیمی

اند به نحوی که پتروشیمی آریاساسول سیستم واحدها پی بردهیبانی این گاه استفاده از فناوری در بخش پشتجای
سازی های امیرکبیر و کرمانشاه نیز در حال پیادهکرده است و پتروشیمی سازیپیادهریزی منابع سازمانی را برنامه
های مدیریت دانش و . این سیستم در پتروشیمی خراسان پیاده نشده است و به کارگیری سیستمهستندآن 
 .استهای آتی این شرکت همریزی منابع سازمان جزو برنامهبرنا

 ترینمهممشکالت ذیل جزو  ،شدای که با مدیران شرکت پتروشیمی خراسان انجام با توجه به مصاحبه اولیه
عدم دسترسی آسان به اطالعات مورد مختلف،  هایفرآیند برایافزارهای مجزا نرم: وجود استمسایل آن شرکت 

از فناوری  شرکتعدم رشد یکنواخت استفاده واحدهای ، پردازش به امور حسابداریدر وند طوالنی و دشوار ، رنیاز
، این استای که پتروشیمی خراسان با آن مواجه بودن این بخش. در واقع مسألهبر پیچیده و زمانو  اطالعات

کت برای توسعه، تنوع تولیدات، های آتی شراست که با توجه به بزرگ شدن شرکت و واحد تولیدی، برنامه
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های مختلف افزاربرای بخشافزایش میزان تولید و از همه مهمتر تغییرات سریع تکنولوژی استفاده از چند نرم

شرکت باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت منابع سازمانی در این شرکت شده است. به منظور یکپارچه کردن تمام 
 ریزی منابع سازمان در این شرکت امری ضروری است. ای برنامههواحدهای شرکت استفاده از سیستم

عوامل موفقیت  ترینمهمریزی منابع سازمان، یکی از های حوزه برنامهمقاالت و پژوهشبا توجه به مطالعه 
هاست. به همین دلیل نیز تیم مدیریت دانش در شرکت مدیریت دانش در سازمان سازیپیاده، حوزهاین 

 پتروشیمی خراسان شکل گرفته است. 
های دانشی در ریزی منابع سازمان با توجه به مولفهاین است که الگوی بومی برنامهاصلی پژوهش سوال 

 ؟های این الگو چگونه استبندی مولفهو سطح ؟پتروشیمی خراسان چیست
-سازی موفق برنامههای دانشی موثر بر پیادهمولفهها و شناسایی زیرمولفهپژوهش،  با توجه به سوال اصلی

بندی سطحو  منابع سازمان یزریبرنامه یبوم یالگو ه و تاییدئارا، منابع سازمان در پتروشیمی خراسان ریزی
 .هستنداهداف این پژوهش  ،الگوی این هایمولفه

 
 تحقیق نظریو چارچوب مبانی  .2

های بزرگ در عصر حاضر که ریزی منابع سازمان در موفقیت شرکتبرنامهریزی منابع سازمان. برنامه
 نیتراز محبوب یکی یمنابع سازمان ریزیبرنامه ستمسی .استضروری  ،استسریع پیشرفت  درحال تکنولوژی

  [.۱۱] بزرگ است یهاشرکت یایدر دن یاطالعات هایسیستم

 طول در یکپارچه طور به که هستند استانداردی اطالعاتی هایسیستم سازمان، ریزی منابعبرنامه هایسیستم
 انسانی، نیروی مالی، امور مانند وکارکسب فرآیندهای و مرکزی سازمان هایفعالیت و شده گسترانده سازمان

 سراسر ها درگذاری شرکتدهد سرمایهتحقیقات اخیر نشان می [.۱۸] کنندمی اتوماسیون را توزیع و تامین و تولید
 به رو اطالعات سیستم هایپروژه ترینبزرگ به آن تبدیل و سازمان ریزی منابعبرنامه هایپروژه روی بر جهان

  [.۱۸] یابد ادامه آتی هایسال روند در این رودمی انتظار و بوده افزایش

 قیشوند که از طریم یکاربرد هایبرنامهاز  یسر کیشامل ریزی منابع سازمانی برنامه هایسیستم
کارکنان و  ان،یفروشندگان، مشترها و اطالعات شوند و شامل تمام دادهمی استاندارد متصل وکارکسب یندهایفرا

منابع  د،یتول د،یتدارکات، خر ،یابیفروش و بازار ،یعبارتند از: امور مال جیرا یهاماژول [.9] شودیمحصوالت م
ریزی برنامه های)سیستم یتجار یافزارنرم یهابستهریزی منابع سازمانی برنامه های. سیستمیو موجود یانسان

سازمان فراهم  کیرا در  یتجار یندهایتراکنش و فرا یها( هستند که امکان ادغام دادهرفعالیغمنابع سازمانی 
  [.۱9] کندمی

ریزی منابع سازمان زیاد است و عوامل زیادی در این شکست دخیل سازی برنامهمیزان شکست پروژه پیاده
عدم پشتیبانی کافی از رویکردهای  ریزی منابع سازمانسیستم برنامه یکی از دالیل اصلی شکستهستد. 

-سازی سیستمپیاده [.۵7،۱9] شد ماعالریزی منابع سازمان برنامهمدیریت دانش در سرتاسر چرخه حیات پروژه 

های پیچیده و دقیق به منظور دستیابی به مزایای ها نیازمند انواع دانشدر سازمانریزی منابع سازمان برنامههای 
 ارائهاز این رو در ادامه توضیح مختصری در خصوص دانش و مدیریت دانش  [.۱۰] استگیری تجاری قابل اندازه

 شده است.

 یردگمی سرچشمه واقعیت این از تجاری، جامعه ادراک رشد براساس دانش مدیریت به نیاز مدیریت دانش.

از عوامل یکی  [.۵۰] شودمی تلقی مهم عنصری پایدار، رقابتی مزیت به دسترسی و سازمانی عملکرد در دانش که
های های بلند مدت سازمان در عرصهموثر در ایجاد و گسترش نوآوری، مدیریت دانش است. با نوآوری، برتری

 .[۱] شودرقابتی حفظ می
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برای درک مفهوم دانش، الزم است که دانش، انواع دانش، عمر مدیریت دانش و چرخه مدیریت دانش 

 تشریح شود.
به هایی که حالت دانستن بعضی چیزها یا مهارتدانش را واقعیت یا  ،فرهنگ لغت مدیریت دانش دانش:

ها و رفتارها را درقلمرو هایی که ویژگیاست یا مجموعه مدلتعریف کرده  ،شودوسیله تجربه یا تداعی حاصل می
 ، فرهنگ[۵۱] های تولید اسناد موجود باشدن است در مغز اشخاص یا در فرآیندو ممککند مشخص توصیف می
  [.۱۱] ها بیان کردتابعی از اطالعات, فرهنگ و مهارتتوان دانش را می لغت مدیریت دانش[.

آنها عبارتند از:  است.ده ش فیدانش تعر تیریمد یبررس یبراسطح دانش  سه ،یبه طور کل انواع دانش:

 دانش چیستی، دانش چگونگی و دانش چرایی.
  [.۱۱] خاص است یها در حوزه دانشمشکالت و راه حل قیحقا «دانش چیستی»
 قیمختلف از طر یهااستفاده و استفاده مجدد از دانش ،یانتقال، نگهدار جاد،یا یهاوهیش «چگونگی دانش»
  [.۱۹] شناخته شده است ای[هیدانش رو نیمختلف است و همچن یهاروش
  [.۵۵] مربوط به استدالل دانش است «ش چراییدان»

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری  مدیریت دانش:

کند های بهبود و ابزارآالت عملی است که به مدیریت کمک میمدیریت دانش، شامل روش [.۱۵] پردازدخود می
  [.۵۱] های کاری و محصوالت شودمنجر به بهبود روش ای در سازمانتا در هر سطح و ناحیه

 و کاربرد یانتقال، نگهدار جاد،یشود: ایشامل چهار مرحله م مدیریت عمرچرخه  چرخه عمر مدیریت دانش:
-برنامه ستمیس از امکانات موارد یبعض اما در حفظ دانش هستند، یاسناد و مدارک روش اصل اگرچه [.۱،۱۱،۱9]

اگر  رایاست، ز یاتیح اریشود. کاربرد دانش بسیحفظ انواع مختلف دانش استفاده م یبراریزی منابع سازمانی 
  [.۵۸] شود، از آن دانش استفاده نمیکنند استفاده درست از آن مراجعه کنند و به دانش دانند چگونهن کاربران

 سازیپیاده تیموفق یبرا یدیاز عوامل کل یکیدانش  تیریمد ریزی منابع سازمان:مدیریت دانش و برنامه
دانش  تیریمد ستمیس کی( ۱۰۰9) ۵لی، لیائو و لی . [۱7، ۱۹، ۱۱] شناخته شده استریزی منابع سازمانی برنامه

دانش، پلت  تیریپلت فرم واحد مد کی ،یهمکار یپلت فرم کار کیپلت فرم مشاوره،  کیکه شامل  ندارائه داد
از  [.۱۱] استریزی منابع سازمانی برنامه سازیپیاده لیتسه یو انتقال دانش برا دانش تیریمد یفرم سازمان

منابع  ترینمهم یالزم است، منابع انسانریزی منابع سازمانی برنامه ستمیس کی سازیپیاده یکه برا یادیمنابع ز
موفق  سازیپیادههای اصلی توان مدیریت دانش را یکی از پیش شرطمی با توجه به این موضوع [.۱۰] هستند
 ریزی منابع سازمان در نظر گرفت. های برنامهسیستم

 پیشینه پژوهش

 هایسیستم یهادانش در پروژه تیریمدختارهای سا ییشناسا( در تحقیق خود با عنوان ۱۰۰9سدرا و گابل )
وابسته  ریمتغ 9مطالعه  نیا. پرداخته استی، به بررسی نقش چرخه عمر مدیریت دانش بر موفقیت سازمان سازمان

دانش  جادی( ا۵که شامل: ) ،نمود ییشناسا کندمی یریدانش را اندازه گ تیریساختار مد یرا که به اندازه کاف
 جادیا( ۱) ،سازمان یخارج بخشتوسط  وکارکسب ندیدانش فرآ جادی( ا۱) ،از سازمان خارج بخشتوسط  افزارنرم

 دانش حفظ( ۱( انتقال دانش، )۱) ،یداخل بخشتوسط  وکارکسبپردازش  دانش و افزارنرمبرای استفاده از دانش 
 بهرا  دانش( جادیپژوهش استفاده از دانش / استفاده مجدد )در مقابل ا نیا است. ( استفاده مجدد دانش9و )

سازی دانش در قش اختصاصی. پژوهش در انتها به نداندمیمدیریت دانش  ندیدر فرآ محرک نیترعنوان مهم
  [.۱7] پردازدهای سازمانی میستمسیموفقیت 

                                                                                                                                      
1. Li, Y., Liao, X. W. & Lei 
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 یسازادهیپ یابیارز یدانش برا تیریاستفاده از چارچوب مد( بر روی موضوع ۱۰۰۹) ۵چان، واکر و مایلز

منابع  ریزیبرنامه ستمیس سازیپیاده یاثربخش مقاله، این درریزی منابع سازمانی کار کردند. برنامه ستمیس
ریزی منابع برنامه ستمیدهد که سیمطالعه نشان مرا مطالعه نمودند. این دانش  تیریمد دگاهیاز د یسازمان

از افراد در  تیو حما لیتسه یچگونگ ن،یهمچنو شود یم ها استفادهنهیهز تیریمد یبرا دیابزار مف کسازمانی ی
  [.۸] استریزی منابع سازمانی برنامه ستمیعامل مهم در استقرار س کیها، سازمان

 از پشتیبانی برای یکپارچه دانش مدیریت ( پژوهشی با عنوان چارچوب۱۰۵۱جایاویکراما، لیو و اسمیت )
 کیمطالعه  نیاصنعت انجام دادند.  در مدیریت گیری تصمیم بهبود ریزی منابع سازمانی جهتبرنامه سازیپیاده

نگرش جامع از انواع مختلف  کیتواند یکند که میم شنهادیرا پ کپارچهیدانش  تیریمد تیچارچوب صالح
 یهادر صنعت خدمات که بسته ییهاچارچوب با شرکت نیدهد. ا ارائه یمراحل چرخه زندگ یدانش را در ط

 یچگونگ انگریب یدیکل یهاافتهیشده است.  شیکرده اند، آزما سازیپیادهرا ریزی منابع سازمانی برنامهاستاندارد 
مطالعه  نی، انیدانش، انتقال، حفظ و استفاده از دانش است. عالوه بر ا جادیدانش با ا تیریمد یستگیشا شرفتیپ

چه  و یی، چرا ی( و چگونگوکارکسب ندیو دانش فرآریزی منابع سازمانی برنامهنوع دانش )بسته  ترینمهمبه 
برای موفقیت پروژه ریزی منابع سازمانی برنامه یاجرا نیدر ح نش، انتقال، حفظ و استفاده مجدد از داجادیا یزیچ

  [.۵7] کنداشاره می
 مهارت جامع دانش کیاز  یشواهد تجرببرای بررسی  ( پژوهشی ۱۰۵9جایاویکراما، لیو و اسمیت )

 هایمقاله در مورد سیستم نیاداشتند.  ایتانیبر عیدر صناریزی منابع سازمانی برنامه هایسیستم سازیپیاده
با  یفیک قاتیتحقکند. در این پژوهش و خدمات انگلستان بحث می دیدر بخش تولریزی منابع سازمانی برنامه

 یدر مورد چگونگ ییراهنمای این پژوهش هاافتهه است و یانجام شد افتهیساخت  مهین یهااستفاده از مصاحبه
راه حل  نیبهتر دیباآن  اجزاءکند  دهد و بیان میمیرا نشان دانش  نیکننده دانش و روابط ب نییعوامل تع نییتع

  [.۵۹] باشد یواقع وکارکسبدر ریزی منابع سازمانی برنامه سازیپیادهبه  یابیدست یبرا
داشته  متناقض؟ ایمکمل ریزی منابع سازمانی: برنامهدانش و  تیریمددر ( پژوهشی ۱۰۵7) ۱آکار و همکاران

سطح و  افتنیو  نیتام رهیزنج اتیبر عمل یاطالعات هایدرک اثرات سیستم قیبا هدف تعم آنها پژوهشاند. 
 مطالعه نی. ای استو مال یاتیعملکرد عمل نهیدانش در زم تیریمد و یمنابع سازمان ریزیبرنامه نیجهت ارتباط ب

دهد که ینشان م جی. نتادارددانش  تیریو مدریزی منابع سازمانی برنامه نیرابطه مکمل ب حیبر توض دیتاک
 دهدینشان م جینتا ن،یعالوه بر ا .دارد یاتیبر عملکرد عمل یمثبت قابل توجه ریتاثریزی منابع سازمانی برنامه

وجود داشته ها آن نیرابطه ب یدارد و اثر متقابل برا یاتیبر عملکرد عمل یمثبت ریتاثریزی منابع سازمانی برنامه

   [.۵] است
وجه تمایز و نقطه قوت پژوهش حاضر این است که تمامی مقاالت مرتبط با موضوع بررسی شده است و 

شده ها استخراج و در اختیار خبرگان قرار گرفته شده و در پایان الگویی با روش فراترکیب تهیه های آنمولفه
ساختاری تفسیری  سازیمدلها با روش و در گام پایانی این مولفه استخبرگان  است که مورد تایید آن

ها اکثر کمی ها این است که روش پژوهش آناند. تفاوت دیگر این پژوهش با سایر پژوهشبندی نیز شدهسطح
 .است و در این پژوهش از روش کیفی نیز استفاده شده است

 

                                                                                                                                      
1. Chan, Walker & Mills 
2. Acar   & els 
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 تحقیقشناسی روش .3

های تحقیق طرحاین پژوهش از نوع  های تحقیقطرح .از رویکرد ترکیبی استفاده شده است پژوهشاین در 
موقعیت » یابی دربارهپژوهشگر در صدد زمینه های تحقیق آمیخته اکتشافی،در طرح است. اکتشافی آمیخته
ن مرحله او را به توصیف انجام ای پردازد.های کیفی میبرای ایـن مـنظور ابـتدا به گردآوری داده .است «نامعین

بندی امکان صورت استفاده از این شناسایی اولیه، با کند.مـی شماری از پدیـده هـدایتهای بیجنبه
تواند از پژوهشگر مـی در مـرحله بـعدی، پس از آن شود.درباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم می فرضیه)هایی(

شده  استفادههای کمی و کیفی از پارادایم .آزمون قرار دهد مورد را (فرضیه)ها های کمی،طریق گردآوری داده
شده است. این تحقیق  تهیهبا روش فراترکیب  ی پژوهشالگو ،هاهای کیفی سایر پژوهشدادهبا استفاده از  .است

. سپس آیدبدست میها الگو مولفه، چون با استفاده از کدگذاری زیراستطق اجرا استقرایی )جزء به کل( از نظر من
های مدل مولفه ۱۰۵۹ متلب  افزارنرمو با  یریتفس یساختار سازیمدلو استفاده از روش  )کمی( با روش ریاضی

 شده است. ارائه ۵تحقیق این پژوهش در شکل  روش .شودمیبندی سطح

 
 . روش تحقیق در این پژوهش۵شکل 

 
فراترکیب  تحقیق از روش فراترکیب استفاده شده است.در بخش کیفی روش . روش تحقیق كیفی بخش

 [.۹کمی یا کیفی در یک حوزه خاص است ] فرایند جستجو، ارزیابی، ترکیب و تفسیر مطالعات
   .]۵۱۰ص  ۱۱ [است های زیرشامل گامسکی و باروسو لودشناسی فراترکیب از دیدگاه سانمراحل روش 

جستجو و انتخاب  گام سوم:، مرور ادبیات به صورت نظام مندگام دوم: ، تنظیم سوال پژوهش گام اول:
گام ، های کیفیتحلیل و ترکیب یافته ،تجزیه گام پنجم:، استخراج اطالعات مقاله گام چهارم:، مقاالت مناسب

 هاگام هفتم: ارائه یافته، کنترل کیفیت ششم:
های این پژوهش جامعه مقاالت علمی پژوهشی و نمونه سایت بخش کیفی توان گفت دربه طور خالصه می

توسط خبرگان و پایایی با  الگوی حاصل از پژوهش. روایی استو علم نت  jstorساینس دایرکت و امرالد ساید، 
   .شدانجام  SPSS افزارنرمو با استفاده از   ۵ضریب کاپا

                                                                                                                                      
۵. KAPA 

روش تحقیق

کیفیبخش

و الزامات/ شناسایی مولفه ها

زیرالزامات  به/ زیر مولفه ها

روش فراترکیب

استفاده از روش دلفی برای

بومی سازی الگو

کمیبخش

فاده تجزیه و تحلیل داده با است

MADMاز 

ISMتکنیک های 

برای سطح بندی مولفه ها

جمع آوری داده

از طریق پرسشنامه
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 . تحقیقكمی روش  بخش

-ساختاری سازیمدل ساختاری تفسیری استفاده شده است. سازیمدلدر بخش کمی پژوهش از روش 
( مطرح ۵۹7۱های اکتشافی طراحی مدل در مدیریت است که ایده اولیه آن توسط وارفیلد )تفسیری یکی از روش

 .شد( معرفی ۵۹77و توسط سیج )
ها ساختاری تفسیری با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص سازیمدل روش 

-پردازد. مدل ساختاری تفسیری قادر است ارتباط بین شاخص که به صورت تکی یا گروهی به یکدیگر وابستهمی

به تحلیل ارتباط  ساختاری تفسیری با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف سازیمدلرا تعیین نماید. روش  ،اند
-تواند برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین ویژگیساختاری تفسیری می سازیمدلپردازد. روش ها میبین شاخص

  .]۱۱، ۹۱ص  ۱۱[استفاده شود  ،اندهای چند متغیر که برای یک مساله تعریف شده
نفر از خبرگان قرار گرفته شد که شامل ده نفر  ۵۱ساختاری تفسیری در اختیار  سازیمدلپرسشنامه 

متخصص و خبره در شرکت پتروشیمی خراسان، دو نفر از اساتید دانشگاه و یک نفر خبره در بخش مدیریت 
 .استریزی منابع سازمان دانش و برنامه

 گام به شرح زیر قابل اجراست: 9ساختاری تفسیری در  سازیمدلروش 

های ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص. : تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری1گام 
بر اساس بحث و نظرات گروه متخصصان  و ها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومیمطالعه و مقایسه آن

  [.۱9] شودتشکیل می
دهد. برای تعیین نوع روابط پیشنهادی از نظر خبرگان یس نحوه تعامل میان اجزای مدل را نشان میاین ماتر

مانند طوفان مغزی و تکنیک گروه اسمی و غیره استفاده  ،های مختلف مدیریتیو کارشناسان بر اساس تکنیک

بندی و ماتریس خود تعاملی ساختاری تفسیری جمع سازیمدلاطالعات حاصله بر اساس متد  [.۱۰] شودمی
های ناپارامتریک و بر ساختاری تفسیری منطبق بر روش سازیمدله است. منطق شدساختاری نهایی تشکیل 

شود ساختاری تفسیری با تهیه فهرستی از متغیرهایی شروع می سازیمدلکند. ها عمل میمبنای مد در فراوانی
مصاحبه با خبرگان و یا از طریق  ،ی ادبیات موضوعغیرها از مطالعهکه مربوط به مساله یا موضوع هستند. این مت

   .]۹۱ص  ۱۱ [آیند پرسشنامه به دست می
 ی مفهومی تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری عبارت است از:ها و عالئم مورد استفاده در رابطهحالت

V یعنی متغیر :i  منجر بهj شود.می         X برای نشان دادن تاثیر دوطرفه :i  وj 
A یعنی متغیر :j  بهi شود.منجر میO       [.۱۱] : برای نشان دادن عدم وجود رابطه معتبر بین دو متغیر  

ماتریس دستیابی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک . : تشکیل ماتریس دستیابی2گام 

ی حاصله ماتریس دستیابی گردد. پس از تبدیل تمام سطرها، نتیجهیک( حاصل می-ماتریس دو ارزشی )صفر
توان به ماتریس دستیابی گیرد. برحسب قواعد زیر میهای قطر اصلی برابر یک قرار میشود. درایهاولیه نامیده می

  [.۵۱] اولیه دست پیدا کرد

 ( اگر خانهi,j در ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد )v  مربوطه در ماتریس دستیابی گرفته است، خانه

 گیرد.( عدد صفر میj,iی آن، یعنی خانه )ی قرینهگیرد و خانهعدد یک می

 ( اگر خانهi,j در ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد )A  گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
 گیرد.( عدد یک میj,iی آن، یعنی خانه )ی قرینهگیرد و خانهعدد صفر می

 اگ( ر خانهi,j در ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد )X  گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
 گیرد.( هم عدد یک میj,iی آن، یعنی خانه )ی قرینهگیرد و خانهعدد یک می
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 ( اگر خانهi,j در ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد )O  گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی

 گیرد.( هم عدد صفر میj,iی آن، یعنی خانه )ی قرینهگیرد و خانهعدد صفر می

 گیرد.ی مربوطه در ماتریس دستیابی عدد یک میباشد، خانه i=jدر صورتی که 

آنکه ماتریس پس از . : سازگار كردن ماتریس دستیابی )تشکیل ماتریس دستیابی نهایی(3گام 
( با هم در ارتباط باشند i,jدستیابی اولیه به دست آمد، باید سازگاری درونی آن برقرار شود. بدین صورت که اگر )

در این مرحله روابط ثانویه )خاصیت  [.۱۱] ( با هم در ارتباط هستندi,k( با هم در ارتباط باشند، آنگاه )j,kو نیز )
 jو  jمنجر به  iشود. در این مرحله باید حالت ترایایی بین عوامل نیز بررسی شود؛ اگر ترایایی ماتریس( کنترل می

از طریق قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری استفاده  [.۱۵،۱9] شود kباید منجر به  iشد، آنگاه  kمنجر به 
ه عملیات به توان است. البت K>=1رساند و ( میK+1کردند. بدین صورت که ماتریس دستیابی را به توان )

 رساندن ماتریس باید طبق منطق بول باشد.
 ۵برای تعیین سطح و اولویت متغیرها مجموعه دستیابی. هابندی مولفه: تعیین روابط و سطح4گام 

شود. مجموعه دستیابی هر متغیر شامل ها( برای هر متغیر تعیین می)ورودی ۱ها( و مجموعه پیش نیاز)خروجی
شود توان به آنها رسید و مجموعه پیش نیاز شامل متغیرهایی میشود که از طریق این متغیر میمتغیرهایی می

توان به این متغیرها رسید. سپس اشتراکات مجموعه دستیابی و پیش نیاز همه عوامل تعیین که از طریق آنها می

عامل( به عنوان سطح باال در شود و در صورت برابر بودن مجموعه دستیابی با مجموعه اشتراک آن عوامل )می
شود. پس از تعیین سطوح دوباره ماتریس دریافتی را به شود و از ادامه کار حذف و فرایند تکرار مینظر گرفته می

  [.۱۱] شودترتیب سطوح مرتب کرده، ماتریس جدید، ماتریس مخروطی نامیده می
اساس سطح، معیارها را طبق اولویت به دست آمده از باال به ابتدا بر . (: رسم نمودار )مدل ساختاری5گام 

کنیم. با استفاده از ماتریس حاصل شده از ماتریس دریافتی مرتب شده بر اساس سطوح، مدل پایین مرتب می

مشخص  jبه  iوجود دارد، با پیکانی از  jبه  iای از شود. اگر رابطهها و خطوط رسم میساختاری به وسیله گره
  [.۱۱] ودشمی

(: تاثیر متقابل ضرب ماتریسی اعمال شده MICMAC: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی )9گام 
تحلیل میک مک این است که قدرت وشود. هدف تجزیهنامیده می ۱بندی، به صورت مختصر میک مکبه طبقه

  [.۱] استخواص ضرب ماتریسی نفوذ و میزان وابستگی عوامل را بررسی کند. اصول میک مک بر مبنای 
 شوند:در این تحلیل متغیرها بر حسب قدرت هدایت و وابستگی به چهار دسته تقسیم می

  متغیرهای خودگردان که دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها نسبتا غیر متصل به
توانند در مدل فعال باشند می سیستم و دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم هستند و به طور مستقل

 بدون آنکه بر دیگر متغیرها اثر داشته باشند.

 .متغیرهای وابسته که دارای قدرت هدایت کم، ولی وابستگی شدید هستند 

  ،متغیرهای ارتباطی که دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد هستند. این متغیرها غیر ایستا هستند

تواند تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بازخورد سیستم نیز مییزیرا هر نوع تغییر در آنها م
 این متغیرها را دوباره تغییر دهد.

 [.۱۱] متغیرهای مستقل که دارای قدرت هدایت قوی، ولی وابستگی ضعیف هستند  

 

                                                                                                                                      
1. Rechability set  

2. Antecedent set  
3. MICMAC 
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 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

 با یدانش یهامولفه از استفاده با یسازمان منابع یزیربرنامه موفق یسازادهیپ جهت الگو ارائه :پژوهش یفیک یهاافتهی
 بیفراترک روش

مند ی نظامهای انجام شده در آن موضوع خاص را به شیوهی پژوهشهای ترکیبی که عصارهانجام پژوهش
  [.۵۱۸ص  ۱۱] دهند، گسترش روز افزون یافته استگران قرار میو علمی فرا روی پژوهش

های کیفی مختلف گران از طریق ترکیب پژوهشمند برای پژوهشفراترکیب با فراهم کردن یک نگرش نظام
دهد و یک پردازد و با این روش, دانش جاری را ارتقاع میهای جدید و اساسی میها و استعارهبه کشف موضوع

 [. ۵۱۹ص  ۱۱]آورد ای را نسبت به مسائل به وجود میدید جامع و گسترده
های مدل( از روش فراترکیب استفاده شده است. مراحل ی الگو)تعیین شاخصدر این پژوهش برای ارائه
 ای ساندوسکی و باروسو است.انجام تحلیل الگوی هفت مرحله

 .تنظیم سوال در فراتركیب1مرحله 

های  توجه به مولفه ریزی منابع سازمان بابرنامه سازیپیادهالگوی بومی  ارائهچه چیزی؟)هدف چیست؟(  الف(
 دانشی در شرکت پتروشیمی خراسان با روش فرا ترکیب

مقاالت به منظور تهیه یک پژوهش قوی و معتبر، در این تحقیق از ی مورد مطالعه(: چه کسی؟)جامعه ب(
 استفاده شده است. علمی پژوهشی

در نظر گرفته نشده چارچوب و محدودیت زمانی برای مقاالت این تحقیق چه وقت؟)چارچوب زمانی(:  ج(
 است.

 در این پژوهش از مدل روش فراترکیب ساندلوسکی و باروسو استفاده شده است.)روش(:  چگونه؟ د(
  مبانی نظریمرور  .2مرحله 

 انتخاب کلید واژه  الف(
 شده است. ارائه ۵های این پژوهش در جدول کلیدواژه

 
 مورد استفاده در پژوهشهای کلیدواژه .۵جدول 

 ردیف معادل فارسی مفاهیم كلیدی و جو شدهواژگان كلیدی جست

Knowledge abilities_enterprise resource planning ۵ ریزی منابع سازمانیبرنامه_های دانشیتوانایی 

Knowledge abilities_ ERP های دانشیتوانایی_ERP ۱ 

Knowledge management_ ERP مدیریت دانش_ ERP ۱ 

Knowledge management_ enterprise resource planning ۱ ریزی منابع سازمانیبرنامه _مدیریت دانش 

KM_ERP KM_ERP ۱ 

KM_ enterprise resource planning ریزی منابع سازمانیبرنامه-  KM 9 

 
ساینس دایرکت و امرالد ساید،  هایبا نظر اساتید راهنما و مشاور از پایگاه های اطالعاتی:معرفی پایگاه ب(

jstor استفاده شده است. و علم نت 
 و جو و انتخاب متون مناسب جست .3مرحله 

 های ورودمالک الف(

 ی الگوی موفقیت آمیز  ها( را در ارتباط با ارائهها و اطالعات کافی)مرتبط با کلیدواژهداده دتحقیقات بای

 ریزی منابع سازمانی، گزارش کرده است.برنامه



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۹۱

 

 کنند و به صورت مقاله کاملتحقیقاتی که فرآیند بررسی تخصصی را زیر نظر داوران متخصص طی می 

 )نشریه( چاپ شده باشد.

 های علمی به بررسی موضوع موردنظر و راهکارهای رفع آن هایی که با روشمقاالت و پژوهش

 اند.پرداخته
 های خروجمالک ب(

 اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند. هایی که اطالعات کافی در زمینهپژوهش 

 صورت جو هر کلیدواژه به وبعد از جستاست هایی که تکراری)عناوین واهداف یکسان انجام شده( مقاله
 کنیم.جداگانه، حذف می

 هایی که اطالعات کافی در زمینه اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند.پژوهش 

 ۱نتایج جستجوی مقاالت و تعداد مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش در جدول : ج( نتایج جستجوی مقاالت
 شده است. ارائه

 
 قاالت مرتبط با موضوع پژوهشتعداد م .۱جدول 

 تعداد مقاالت نهاییكلیدواژه 

 ۵۸۵ هامقاالت پس از جستجوی کلید واژه تعداد

 ۱7 تعداد مقاالت مرتبط با کلید واژه

 ۵۱۱ تعداد مقاالت نامرتبط پس از بررسی عناوین

 ۱7 تعداد چکیده مقاالت مورد بررسی

 ۹ تعداد مقاالت نامرتبط پس از بررسی چکیده مقاالت

 ۱۸ تعداد مقاالت مرتبط با متن

 ۵ حذف مقاالت نامرتبط پس از بررسی کامل

 ۱7 تعداد کل مقاالت نهایی

 

 استخراج اطالعات .4مرحله

های اولیه تحقیقات مورد در این مرحله ابتدا چک لیست)ابزار پژوهش: جدول ویژگی الف( تهیه چک لیست.
اجرا، مکان اجرا، عنوان نشریه  شود. در این جدول، کد مقاله، نام محققین، عنوان پژوهش، سالبررسی( تهیه می

این مرحله آورده شده است و جدول کامل آن در ای از نمونه ۱در جدول  شود.می ارائههای پژوهش و یافته
 پیوست مقاله آورده شده است.

 
 یبررس مورد قاتیتحق هیاول یهایژگیو .۱جدول 

 هایافته عنوان نشریه مکان اجرا سال اجرا عنوان پژوهش محققیننام  کد مقاله

۵ 

M. Fatih Acara 

 ,Merve Tarimb 

 ,Halil Zaimc 

 ,Selim Zaimd 

 ,Dursun Delen 

 مدیریت دانش و 

ERP:  مکمل یا

 متناقض؟

 ترکیه ۱۰۵7

International 

Journal of 
Information 
Management 

37 (2017) 
703–712 

وجود  KMو  ERPرابطه مثبت بین استفاده از 

 دارد.
 ERPاین نتیجه بدین معنی است که استفاده از 

 باعث ایجاد سطح تمرکز در مدیریت دانش

 شودمی
بدون مدیریت دانش، مدیران ممکن است 

 سایی نکنندمشکالت را در یک سازمان شنا

۱ RaminVandaie 

نقش مدیریت 

دانش سازمانی در 
پروژه های 

 کانادا ۱۰۰۸
Knowledge-

Based 
Systems 

 ERPعوامل موثر بر دانش 

 دانش سازمانی:
 ERPتیم قدرتمند 
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موفقیت آمیز 
ERP 

 استخدام مشاوران خارجی

 جو تیم
 تعامالت تیم

 
های بررسی ستون یافتهبا ای ساندوسکی و باروسو و با استفاده از الگوی هفت مرحله .ب(كدگذاری باز

 زیر مولفه شناسایی ۱7 ،های مورد نظر پژوهشلیست) قسمت قبل( و استخراج مولفهپژوهش در جدول چک 
 شود که عبارتند از:می

آموزش مستمر و موثر، کسب دانش، ایجاد دانش، مدیریت دانش، ساماندهی و ذخیره دانش، به اشتراک  
 افزارنرمگذاری دانش، استفاده از دانش، انتقال دانش، ترکیب دانش، به روز رسانی دانش، پورتال دانش سازمانی، 

دانش چیستی، دانش چرایی، دانش چگونگی،  ، پایگاه داده،دانش تیریمد افزارنرمریزی منابع سازمانی ، برنامه
نیروی انسانی، توانایی تغییر فردی، هوشمندی کارکنان، انتقال دانش مشاور، استفاده از دانش مشاوران پروژه، 

ها ن مولفه. از ایاستیم پروژه و اجتماعی سازی دانش شبکه اینترانت، تربیت متخصص، دانش رهبری، فرهنگ ت
از خبرگان گرفت و بقیه موارد مورد تایید خبرگان  7ریزی منابع سازمانی نمره کمتر از برنامه افزارنرمتنها مولفه 

 ای از کدگذاری باز آورده شده است و جدول کامل آن در پیوست مقاله آورده شده است.نمونه ۱در جدول  .است
 

 )کدگذاری باز( های الگومجموع نمرات خبرگان به مولفهنمونه  .۱جدول

 میانگین مولفه ردیف

 ۸۱/۸ آموزش مستمر و موثر ۵

 ۱۱/7 کسب دانش ۱

 97/7 ایجاد دانش ۱

 97/۸ مدیریت دانش ۱

 
 های كیفیتجزیه و تحلیل و تركیب یافته .5مرحله 

در این مرحله باید علت، زمینه، عامل تاثیرگذار، . محور(:ها )شناسایی زمینه اصلیگیری تمشکل الف(
کدهای محوری با قرار گرفتن چند کد باز که امکان  ها باید مشخص شود.هدف، اثرات و پیامدروش یا راهبرد، 

-، شکل میتر )کد محوری( ایجاد کنندتوانند با ترکیب با یکدیگر یک مفهوم کلیو می قرار گرفتن کنار هم دارند

 .استشماره مقاالت منظور از کد مقاالت،  ۱در جدول  گیرند.

 
 کدگذاری محوری .۱جدول 

 كد محوری)تم( فراوانی كد مقاالت كد گذاری)كد باز(

 ۱ ۱۱، ۵۱، ۱، 7 کسب دانش

 مدیریت دانش

 ۸ ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۵7، ۹، ۸، ۱ ایجاد دانش

 ۱ ۵۵، ۱، ۵ مدیریت دانش

 ۹ ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۵7، ۵۱، ۵۱، ۸، 9، ۱ ساماندهی و ذخیره دانش

 ۱ ۱۱، ۱۱، ۱۵، ۵۱، ۱ به اشتراک گذاری دانش

 ۱ ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۵۱، ۸ استفاده از دانش

 7 ۱9، ۱۱، ۵7، ۵9، ۵۱، ۵۱، ۸ انتقال دانش

 ۵ 9 ترکیب دانش

 ۱ ۵۹، ۹ به روز رسانی دانش

 سیستم مدیریت دانش ۵ ۱ پورتال دانش سازمانی



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۹۱

 

 كد محوری)تم( فراوانی كد مقاالت كد گذاری)كد باز(

 ۱ ۵7، ۵۵، ۸، ۱ مدیریت دانش افزارنرم

 ۱ ۸، ۱ پایگاه داده

 ۵ ۹ شبکه اینترانت

 ۱ ۱7، ۸ دانش چیستی

 ۱ ۱7، ۸ دانش چرایی انواع دانش

 ۱ ۱7، ۸ دانش چگونگی

 ۱ ۵۸، ۱ نیروی انسانی

 ۱ ۵۹، ۸ توانایی تغییر فردی کارگزاران هوشمند

 ۵ ۸ هوشمندی کارکنان

 ۵ ۵۱ انتقال دانش مشاور
 مشاور دانش

 9 ۱۱، ۸، 7، 9، ۱، ۱ استفاده از دانش مشاوران پروژه

 ۱ ۱۵، ۱۰، ۵۰، ۹ آموزش مستمر و موثر

 ۵ ۱۵ تربیت متخصص گرارهبری دانش

 ۱ ۸، ۱ دانش رهبری

 ۵ ۸، ۱ فرهنگ تیم پروژه
 فرهنگ همکاری

 ۱ ۵۰، ۸، 9 اجتماعی سازی دانش

 

شده  ارائه ۱ی قبل در شکل مرحلهالگوی حاصل از پژوهش با استفاده از کدهای محوری  رسم الگو. ب(

 است.
 

 
 بدست آمده از پژوهشی الگو .۱شکل 

 

 .كنترل كیفیت6مرحله 

 نتایج)روایی درونی(الف( ارزیابی 

 ها در راستای اهداف پژوهش بوده است؟        نتایج و یافته
ریزی منابع سازمان و مراحل روش تحقیق و فرآیند اجرای آن در اختیار سیزده متخصص در حوزه برنامه

خبرگان در . یعنی روایی مدل از نظر ده نفر متخصصان و شدمدیریت دانش قرار گرفت و مورد تایید آنان واقع 
ریزی منابع شرکت پتروشیمی خراسان، دو نفر از اساتید دانشگاه و یک نفر خبره در بخش مدیریت دانش و برنامه

سازمان مورد تایید است. ده متخصص شرکت پتروشیمی خراسان دارای مدرک حداقل کارشناسی، باالی پانزده 

های مولفه

 دانشی

 فرهنگ همکاری گرارهبری دانش

 سیستم مدیریت دانش

 انواع دانش

 کارگزاران هوشمند مدیریت دانش دانش مشاور

سازی موفق پیاده

 ریزی منابع سازمانبرنامه
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، اساتید دانشگاه دارای مدرک دکتری تخصصی ندهستسال سابقه کار و  شش نفر از آنان دارای پست مدیریتی 

در رشته مهندسی صنایع بوده و یک نفر خبره دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و تجربه فعالیت در حوزه 
 .استریزی منابع سازمان مدیریت دانش و برنامه

  پایایی)پایایی درونی( ب(
 اند؟         ها به درستی کدگذاری شدهنتایج و یافته

است نشان دهنده کیفیت بسیار  ۸/۰که با توجه به اینکه بیشتر از  استضریب کاپای بدست آمده برابر یک 
 .استمطلوب مدل پژوهش 

 های  الگوسطح بندی مولفه های كمی پژوهش:یافته

 شد.انجام  ۱۰۵۹متلب  افزارنرمساختاری تفسیری با  سازیمدلهای  الگو را با روش بندی مولفهسطح
 ست:شده ا گام به شرح زیر اجرا 9ساختاری تفسیری در  سازیمدلروش 

 : تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری۵گام 
تشریح شده  9است که در جدول  تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری، ساختاری سازیمدلروش گام اول 

 است.
 

 اختاری پژوهشی سماتریس خودتعامل .9جدول 

  های  دانشی مؤثر برمولفه

 ریزی منابع سازمانبرنامه

مدیریت 

 دانش

سیستم 

 مدیریت دانش

انواع 

 دانش

كارگزاران 

 وشمند

دانش 

 مشاور

رهبری 

 گرادانش

فرهنگ 

 همکاری

 A A A A A A  مدیریت دانش

 A A A A X   سیستم مدیریت دانش

 A O O O    انواع دانش

 O O V     كارگزاران هوشمند

 O O      مشاوردانش 

 V       گرارهبری دانش

        فرهنگ همکاری

 
 : تشکیل ماتریس دستیابی۱گام 

-یک( حاصل می-ماتریس دستیابی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی )صفر

های قطر اصلی شود. درایهحاصله ماتریس دستیابی اولیه نامیده میی گردد. پس از تبدیل تمام سطرها، نتیجه

 دهد.ماتریس دستیابی این پژوهش را نشان می 7جدول شماره گیرد. برابر یک قرار می
 

 ستیابی پژوهشس دماتری .7جدول 

های  دانشی مؤثر مولفه

ریزی منابع برنامه jبر 

 I  سازمان

مدیریت 

 دانش

سیستم 

مدیریت 

 دانش

انواع 

 دانش

كارگزاران 

 هوشمند

دانش 

 مشاور

رهبری 

 گرادانش

فرهنگ 

 همکاری

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ مدیریت دانش

 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ سیستم مدیریت دانش

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ انواع دانش

 ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ كارگزاران هوشمند

 ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ دانش مشاور
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 ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ گرارهبری دانش

 ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ فرهنگ همکاری

 
 : سازگار کردن ماتریس دستیابی )تشکیل ماتریس دستیابی نهایی(۱گام 

برد و احتمال بسیار باالیی به دلیل آنکه محاسبات ماتریسی به دلیل فراوانی محاسبات احتمال خطا را باال می
افزار با نرمنهایی دارای خطای محاسباتی باشد، دارد که ماتریس دستیابی نهایی یا همان ماتریس سازگار شده 

 دهد.می ارائهماتریس دسترسی نهایی پژوهش را  ۸جدول شماره  .شدمتلب انجام 
 

 ماتریس دسترسی نهایی پژوهش. ۸جدول 

فرهنگ 

 همکاری
 گرارهبری دانش

دانش 

 مشاور
 كارگزاران هوشمند

انواع 

 دانش

سیستم مدیریت 

 دانش

مدیریت 

 دانش
 

 مدیریت دانش ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ 
سیستم مدیریت 

 دانش

 انواع دانش ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵

۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ 
کارگزاران 

 هوشمند

 دانش مشاور ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ 
-رهبری دانش

 گرا

۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ 
فرهنگ 
 همکاری

 
 هابندی مولفه: تعیین روابط و سطح۱گام 

 .است ۹ها طبق جدول بندی مولفهسطح ،متلب افزارنرمبا استفاده از 
 

 های  مدلولفهی مبندسطح .۹جدول 

 سطح ۵ ۱ ۱

 هامولفه ۵ (7، 9، ۱، ۱، ۱) ۱

 
 ساختاری: رسم نمودار ۱گام 

 شده است. ارائه ۱های قبلی در شکل های پژوهش یا توجه به گاممدل ساختاری مولفه
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 های پژوهشولفهی ممدل ساختار .۱شکل 

 
 : (MICMAC: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی )9گام 

 شده است. ارائه ۵۰یا همان میک مک پژوهش در جدول  تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی
 

 خروجی میک مک پژوهش . ۵۰جدول 

 مولفه وذقدرت نف میزان وابستگی

 مدیریت دانش ۵ 7

 سیستم مدیریت دانش 9 9

 انواع دانش 9 9

 کارگزاران هوشمند 9 9

 مشاوردانش  7 ۵

 گرا رهبری دانش 9 9

 فرهنگ همکاری 9 9

 

 ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی ترسیم شده است. ۱شکل در 

سطح اول

مدیریت دانش

سطح دوم

گرا، کارگزاران هوشمند ، انواع دانش، سیستم مدیریت دانشفرهنگ همکاری، رهبری دانش

سطح سوم

دانش مشاور
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 ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی .۱شکل 

 

 و پیشنهادها نتیجه گیری  .5

. با استبرای موفقیت در بازار رقابتی موجود و باقی ماندن در بازارهای جهانی داشتن مزیت رقابتی ضروری 
ی تکنولوژی انجام از مزیت رقابتی باید در حوزهتوجه به افزایش سرعت رشد دانش و تکنولوژی، بخش مهمی 

این پژوهش به تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.ریزی منابع سازمان میگردد. داشتن سیستم برنامه
پتروشیمی خراسان  شرکت های دانشی درریزی منابع سازمان با توجه به مولفهدنبال کشف الگوی بومی برنامه

این  ریزی منابع سازمان درزیر مولفه دانشی موثر بر برنامه ۱9پژوهش با روش فراترکیب  پس از انجامبود. 
کسب دانش، ایجاد دانش، مدیریت دانش،  یزیرمولفه ۵۵که  پژوهش( اول هدف) شدشناسایی شرکت 

مدیریت دانش،  افزارنرمساماندهی و ذخیره دانش، به اشتراک گذاری دانش، استفاده از دانش، انتقال دانش، 

 

 

 
       

       

       

       

       

       

       

 

            1             2             3               4             5             6   

             7 
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استفاده از دانش مشاوران پروژه، آموزش مستمر و موثر و اجتماعی سازی دانش دارای بیشترین تکرار در 

 تحقیقات پیشین بودند.

مولفه اصلی مدیریت دانش، سیستم  7با کدگذاری محوری به  حاصل از هدف اول پژوهشی هازیر مولفه 
ند شدو فرهنگ همکاری تبدیل  ، دانش مشاورگرا، رهبری دانشندکارگزاران هوشممدیریت دانش، انواع دانش، 

سازی موفق های دانشی این پژوهش را جهت پیادههای پیشین برخی از مولفهپژوهش دوم پژوهش(. هدف)
جایاویکراما، لیو و و دانش  تیقابل( ۱۰۵۱)کاندرا نموده بودند. به عنوان مثال  ارائهریزی منابع سازمان برنامه

 را مطرح نمودند؛ نشدا چیستیو  یی، چرایچگونگو  دانش، انتقال، حفظ و استفاده از دانش جادیا (۱۰۵۱) اسمیت

بدست  الگویتوان گفت می در کنار هم قرار نگرفتند وهای پیشین این هفت مولفه در هیچ کدام از پژوهشاما 
های مشابه شرکت های پتروشیمی و شرکت تواند یک الگو در سایرمی و استو کامل  آمده این پژوهش جامع
 مورد استفاده قرار گیرد.

ریزی منابع سازمان و مدیریت مراحل روش تحقیق و فرآیند اجرای آن در اختیار ده متخصص در حوزه برنامه
 شدروایی مدل از نظر متخصصان و خبرگان آن شرکت مورد تایید واقع  انش در شرکت پتروشمی قرار گرفت ود

 پژوهش(.  سوم هدف) شدبومی تایید  ش ضریب کاپا نیز پایایی این مدلوو با ر

بندی ساختاری تفسیری سطح سازیمدلروش  های اصلی مدل بامولفه شدگونه که مشاهده سپس همان
ای در مدل حاصل از پژوهش متغیر مستقل طور که مشاهده شد هیچ مولفههمان چهارم پژوهش(. هدفند )شد

مشاور در دانش یعنی  ۱مولفه شماره  های این مدل بر هم کنش و واکنش قوی دارند.یعنی همه مولفه نیست،
مشاور سنگ زیربنای الگوی دانش ی مولفه .است، یعنی دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم استناحیه نفوذ 
انتقال و استفاده از دانش  .استاسان ولفه در شرکت پتروشیمی خرریزی منابع سازمان و اثرگذارترین مبومی برنامه

(، ۱۰۰7(، گنیسا و هانگ )۱۰۵۱(، یونا، یانگنگ و کان )۱۰۰۸وندایی )های مشاوران پروژه در پژوهش

مورد تاکید واقع ( ۱۰۵۱( و لیچ )۱۰۵۱(، هانگ و همکاران )۱۰۵۱(، جایا.یکراما، لیو و اسمیت )۱۰۵۱ماهندراواتی )
، یعنی دارای وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم استیعنی مدیریت دانش در ناحیه وابستگی  ۵مولفه شده است. 

ها مورد تایید قرار گرفته است از ریزی منابع سازمان در بسیاری از پژوهش. نقش مدیریت دانش در برنامهاست
(، جایا.یکراما، لیو و ۱۰۵۱تی )(، ماهندراوا۱۰۰7(، گنیسا و هانگ )۱۰۵7(، مروه و همکاران )۱۰۵۵جمله لیو )

 اند.( به این مولفه اشاره نموده۱۰۵9برتماس، فنما و سوترس )( و ۱۰۵9(، دربان )۱۰۰۱اولری )(، ۱۰۵۱اسمیت )
، کارگزاران هوشمند سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، های یعنی مولفه 7و  9، ۱، ۱، ۱شماره های مولفه

تگی زیاد هستند. یعنی دارای قدرت هدایت و وابس ،هستنددر ناحیه ارتباط  گرا و فرهنگ همکاریرهبری دانش

تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت ایستا هستند، زیرا هر نوع تغییر در آنها میاین متغیرها غیر
(، جایا.یکراما، لیو ۱۰۰7گنیسا و هانگ )های پژوهش تواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد.بازخورد سیستم نیز می

نویل و  (،۱۰۵9جایا.یکراما، لیو و اسمیت )(، ۱۰۵۱(، یونا، یانگنگ و کان )۱۰۰۸(، وندایی )۱۰۵۱و اسمیت )
مولفه پنج  ( نیز۱۰۵۱( و جیوات، لو و روگر )۱۰۵۱تسوپوگلوی )(، آنتونیادیس، تسیاکریس و ۱۰۰۱همکاران )

 .نمایندمذکور را تایید می
مشاور دارای قدرت نفوذ زیاد است و اثرگذارترین مولفه در شرکت پتروشیمی دانش با توجه به اینکه مولفه 

سازمان و منابع ریزی سازی برنامهپیاده از مشاورین متخصص برای مهیاسازی شرایط، این شرکت استخراسان 
ایجاد هماهنگی و کارکنان استفاده نماید و همچنین  از انواع مشاوران آموزشی برای ارتقاء میزان آمادگی

انتقال دانش مشاور و  در اولویت آن قرار گیرد. های کارفرما، مجری، ناظر و مشاورینیکپارچگی فکری بین تیم
های سطح از مولفه مورد توجه قرار گیرد.ها در پروژه باید به طور جدی توسط مدیران شرکت استفاده از دانش آن

نقش بسزایی در شرکت گرا فرهنگ همکاری و رهبری دانش ،)دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیاد( لدوم مد
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های برنامهسازی سیستم ای پیادههفاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه ترینمهم ازد و پتروشیمی خراسان دارن

به عنوان  و پشتیبانی فرهنگ مشارکت، همکاریگردد لذا پیشنهاد می. دنشناخته می شو ریزی منابع سازمان
ران ریزی منابع سازمان در این شرکت تقویت گردد و مدیمهمترین عامل فرهنگی در جهت توسعه سیستم برنامه

داشته  تغییر رویکرد از مدیریت به رهبری ،ریزی منابع سازمانسازی سیستم برنامهقبل از هرگونه پیادهشرکت 
مورد را اهمیت موضوع  و ضرورت و دنآموزشی متعدد برگزار نمای نظر کارکنان را جلب و سمینارهاید و نباش

کارکنان سازمان باید درک صحیح و روشنی از فرآیند تغییر و نقش  داده و به تبیین موضوع بپردازند.قرار  بحث
تواند برای ایجاد انگیزش درونی و بیرونی کارکنان می تعیین مشوقسازی این تغییرات داشته باشند. خود در پیاده

یزی منابع سازمان را راز سیستم برنامه مناسب تر در این خصوص شود و فرهنگ استفادهباعث تاثیر بیشتر و سریع
پیشنهاد لذا )دارای وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم(،  استمدیریت دانش در سطح اول مدل پژوهش تقویت نماید. 

استفاده از ، به اشتراک گذاری دانش، و ذخیره دانش ساماندهی، ایجاد دانش، کسب دانشفرآیندهای گردد می
در این در شرکت پتروشیمی خراسان تسهیل گردد.  رسانی دانشروزبهو  ترکیب دانش، انتقال دانش، دانش

سازی های پیشرفته جهت ذخیرهاز تکنولوژیاستفاده از ابزارهای تشویقی برای ایجاد دانش، استفاده خصوص 
های آموزشی تخصصی جهت انتقال تجربیات و گذاری دانش و برگزاری دورهبه اشتراکدانش، تقویت فرهنگ 

-گردد بررسی الزامات مورد نیاز پیادهپیشنهاد می سایر کارکنان مورد توجه مدیران شرکت قرار گیرد.دانش به 

رار گیرد. های پتروشیمی قهای تحقیقات آتی شرکتریزی منابع سازمان جزو اولویتسازی سیستم برنامه
شود، از این ساختاری تفسیری وزنی به معیارها تخصیص داده نمی سازیمدلهمچنین با توجه به اینکه در روش 

های آینده از تلفیق گردد برای تعیین وزن معیارهای شناسایی شده با روش فراترکیب، در پژوهشرو پیشنهاد می
-ایند تحلیل سلسله مراتبی و یا فرایند تحلیل شبکههایی همچون فرساختاری تفسیری با روش سازیمدلروش 

 ای استفاده شود تا پس از درک روابط میان معیارها، آنها را وزن دهی و اولویت بندی کرد.

هایی نیز دارد. محدودیت سازیمدلساختاری تفسیری، این روش  سازیمدلرغم تمامی مزایای روش علی
روابط کشف شده میان معیارها به دانش و تجربه خبرگان و آشنایی آنها با موضوع و سازمان بستگی دارد. در 

دهند، وجود دارد در قضاوت خبرگان و متخصصان که در خصوص روابط میان معیارها نظر می ۵نتیجه این اریبی
 و در نهایت بر نتایج نهایی تاثیرگذار است.

  

                                                                                                                                      
1 Bias 
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