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 های اقتصادیتحلیل وضعیت پایداری دانشی بنگاه
  

****یانیجعفر یدسع، ***ینور هللاروح، **، رسول یگانه*لیال یگانه1
 

 

 چکیده
مطرح شده  «پایداری سازمانی»هایی با عنوان اقتصادی و مدیریت، بحث مبانی نظریمدتی است در      

ها شده  مدیریت سازمان مبانی نظریامروزه تا حد زیادی جایگزین موفقيت در  ،پایداری زاویه فکریاست. 
كنند.  خود تعریف میهای پایدار را در نظام ارزشی  ها به نوعی كسب موفقيت است و تقریباً اغلب سازمان

نفعان سازمان در طول پایداری سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضایت ذی
بررسی درجه پایداری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن با رویکرد  ،هدف كلی پژوهشزمان است. 

كارشناسان و مدیران دفتر  شاملجامعه آماری . ستاهای صنعتی تهران، مدیریت دانش در شركت شهرک
صورت نفر به 88نفر است كه  114. تعداد این افراد باشدمیهای صنعتی واقع در تهران مركزی شركت شهرک

به این  ؛شد 6204/2های صنعتی تهران عنوان نمونه انتخاب شدند. درجه پایداری شركت شهرکتصادفی به
صنعتی تهران یک سازمان پيش فعال است. با توجه به امتيازهای هر یک از های معنی كه شركت شهرک

ند از: فعاليت انتشار، ارزیابی، اهای بهبود مشخص شد كه به ترتيب عبارت های مدیریت دانش، اولویت فعاليت
ی در كه سازمان از لحاظ پایدارگذاری و نگهداری، كسب و شناسایی. با توجه به اینتوسعه، استفاده، هدف

گذاری كند كه برای نيل به سطح باالتر پایداری یعنی سطح منعطف هدف بایدوضعيت پيش فعال قرار دارد، 
 در این مورد راهکارهایی به سازمان، ارائه شد.

های ؛ شرکت شهرکهای مدیریت دانشها: پایداری؛ مدیریت دانش؛ فعالیتکلیدواژه

 .ISO 9004صنعتی تهران؛ استاندارد 
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 مقدمه. 1

شده و پایداری سازمان، توانایی ریزیموفقيت یک سازمان، ميزان دستيابی به اهداف از پيش طرح     
نفعان سازمان در طول زمان است. از حفظ یا توسعه عملکرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضایت ذی

شمار  ها بهسازمانعنوان تنها منبع مطمئن مزیت رقابتی پایدار برای سوی دیگر، امروزه دانش به
عنوان فرآیند كشف، كسب، توسعه و ایجاد، تسهيم، ، مدیریت دانش را به(1386) رود. افرازه می

كارگيری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان معرفی نگهداری، ارزیابی و به
ارتباطات و ایجاد ساختاری وری اطالعات و آكند كه از طریق ایجاد پيوند بين منابع انسانی، فن می

  .[1] پذیرد مناسب برای دستيابی به اهداف سازمانی صورت می
یکی از مباحث مهم و جالب توجه راجع به فعاليت  ،شدن مفهوم پایداری در قرن اخيرمطرح     

در بردارنده تعهدات واحدهای تجاری نسبت به انجام اصالحات اصولی جهت ساختن دنيایی ، هاشركت
باشد كه در آن، محيط پيرامون و نيز فرهنگ اصلی عادالنه، همراه با رفاه و آسایش برای همگان می

موجد  ،پایداری شركتی [.5] های بعد از این منابع نيز باقی بماندمردم حفظ شده و سهم نسل
درازمدت هایی مثل روابط درازمدت با مشتریان شده و نيز راهبردهای مناسبی برای فعاليت  ارزش

شکل  ،در واقع پایداری شركتی دهد.ها، شفافيت، روابط بهتر با كاركنان و كارایی منابع ارائه میشركت
 [.6] است هایافته مفاهيم سنتی و قدیمی برای توصيف رفتار اخالقی شركتتکامل

ذاری، گ )هدف های مدیریت دانشمسئله اصلی این پژوهش، این است كه بااستفاده از فعاليت     
های صنعتی شناسایی، كسب، توسعه، انتشار، استفاده، نگهداری، ارزیابی( درجه پایداری شركت شهرک

 .شودبرای ارتقاء آن راهکارهایی ارائه  ،سپس گيری كرده وتهران را اندازه
مدیریت ارشد  ،شودبرای این شركت محيط زیست یک عامل كليدی محسوب می ،از آنجاكه     

ویژه مدیر عامل باید ضرورت یند استقرار پایداری سازمان متعهد و پایبند باشد. بهآسازمان باید به فر
ها منابع نامحدود در اختيار دارند پایداری سازمان را در حرف و عمل نشان دهد. تعداد اندكی از سازمان

این، مهم است كه درجه پایداری این های مرتبط با پایداری سازمان كنند. بنابركه صرف موضوع
چگونه پایداری  یداری دارای بيشترین اهميت است وسازمان بررسی و مشخص شود كدام حيطه از پا

كه در این  هاییپرسشنفعان اصلی اثر دارد. ها بر شهرت، نام و روابط با ذیسازمان در این حيطه
 ند از:اعبارت شوده میبه آنها پاسخ داد مقاله

ای )مبتدی، پيش فعال، منعطف، نوآور و یا پایدار( قرار دارد؟ ازمان از نظر پایداری در چه درجهسـ 
 های مدیریت دانش چه ميزان است؟ درجه بلوغ هر یک از فعاليت

 ها و راهکارهایی ارائه شود؟برای بهبود وضعيت پایداری سازمان چه برنامهـ 
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 پژوهش و چارچوب نظریمبانی . 2

پيرامون  یهایپایداری سازمان حاكی از وجود دیدگاه مبانی نظریمطالعه  .بر پایداری عوامل موثر
 است.  پژوهشگران ميانعوامل موثر بر پایداری سازمان، در 

 -سازمان جهانی استانداردسازی، پایداری یک سازمان را وابسته به ایجاد توازن بين منافع مالی     
نفعان مستقيم یا غيرمستقيم  سازمان دانسته و آن را به ذیمحيطی زیست-اقتصادی و اجتماعی

كند. پایداری یک  كنندگان و جامعه( مرتبط میسازمان )مانند سهامداران، كارمندان، مشتریان، مصرف
ها مرتبط  ها، تغييرات، روندها و ریسکسازمان به توانایی آن در پایش محيط خارجی برای فرصت

 [.18] یندها بر نتایج خود نيز تمركز كندآاری، سازمان باید همانند فراست. برای دستيابی به پاید
یندها آهای بهبود فر، مدلی برای ارزیابی پایداری سازمان مبتنی بر برنامه(2002) 1باتمن و دیوید     

و در سایر صنایع نيز  است اند. این مدل برای انجمن توليدكنندگان موتور طراحی شدهپيشنهاد كرده
 [. 9] كنند باشد و پایداری را در دو سطح شغل و سازمان ارزیابی می قابل استفاده می

، ضمن پيشنهاد راهنمای اصول پایداری و ارائه یک مدل پایداری (2007)2استندینگ و جکسون     
نگری، آگاهی، آیندههای اطالعاتی سازمان، نگرش سيستمی را در كنار عواملی نظير برای سيستم

 [.17] دانند دیدگاه اقتصادی و ضایعات حداقل را از عوامل مؤثر بر پایداری می
گيری عملکرد از طریق ایجاد  ، نيز نقش توسعه یک سيستم اندازه(2008) 3سرسی و دیگران     

 [.16] كنند عنوان عامل تأثيرگذار در پایداری سازمان معرفی مینگرش سيستمی در سازمان را به
گذاری و ، پایداری سازمانی را تابعی از مدیریت منابع انسانی، قانون(2001)4ویلکينسون و دیگران     

 [.19] دانند مدیریت عمليات می
، وابستگی شدید پایداری سازمانی به رضایت مشتری را مطالعه (2005)5داوب و ارجنزینگر     
ا در ایجاد این احساس در مشتری كه سازمان به سوی شرط پایداری سازمان ر ،و به عبارتی كنند می

[. در همين حال مونوز و 10] دانند همه نيازها و انتظارات ممکن وی حركت خواهد كرد، می
هایی بااستفاده از منطق فازی تمركز شركت اسپانيایی و تعریف شاخص 52، با مطالعه (2008)6دیگران

كه این تمركز عملکرد  گيرندمیدانند و نتيجه  عامل مهم مینفعان را  سازمان به ذی راهبردیبر تعهد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Nicola Bateman, Arthur David 

2. Craig Standing, Paul Jackson 
3. Cory Searcy, Stanislav Karapetrovic, Daryl McCartney 

4. Adrian Wilkinson, Malcolm Hill, Paul Gollan 

5. Claus-Heinrich Daub, Rudolf Ergenzinger 
6. Maria J. Muñoz, Juana M. Rivera, Jose M. Moneva 
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های رهبری و  ، توسعه قابليت(2006)1[. گلوئت14] كند مالی و اجتماعی بهتر سازمان را حاصل می
مدیریت را از طریق مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی، عامل اثرگذاری در پایداری سازمانی 

 [.11] داند می
عاملی  ،های مناسب را در كنار ضرایب مالیهای چندبعدی و شاخصمشی، خط(2006)2هندرسن     

 .[12] داند مؤثر بر پایداری سازمان می
 [.13] داند های مشاركتی را در نوآوری و پایداری ضروری می راهبرد، اتخاذ (2008)3ماركم     
های رهبری و مدیریت و در  قابليت، مدیریت دانش را عامل مؤثری در توسعه (2006) گلوئت     

 [.11] داند نتيجه پایداری سازمان می
های شركت در مدیریت دانش و تأثير مدیریت دانش را  راهبرد، (2006) 4رابينسون و دیگران     
 [.15] اندكردهوساز بررسی ای در پایداری صنعت ساخت صورت نمونه به
 

 برای مدیریت پایداری سازمان ISO/CD 9004الگوی استاندارد 

ISO/CD 9004: 2009: منظور مدیریت پایداری سازمان، رهنمودهایی المللی، بهاین استاندارد بين
دهد كه استفاده از رویکرد مدیریت كيفيت برای هر سازمان در محيط ناپایدار و پيچيده، ارائه می با

باشد. در این استاندارد، موفقيت آن قابل اجرا مینظر از اندازه، نوع و فعاليت برای هر سازمانی صرف
نفعان در بلندمدت پایدار، با توانایی آن سازمان برای رفع نيازها و انتظارات مشتریان و دیگر ذی

سيستم مدیریت كيفيت را  بایدآید. برای دستيابی به موفقيت پایدار، مدیریت ارشد سازمان دست می به
 توسعه دهد برای اطمينان از:

 استفاده موثر از منابعـ 
 گيری بر اساس شواهد واقعی وتصميمـ 
 نفعان بر نيازها و انتظارات سایر ذی ،تمركز بر رضایت مشتریان و همچنينـ 

برای دستيابی به پایداری در یک محيط در حال تغيير و نامطمئن، برای سازمان الزم است كه      
و تحليل عملکرد خود بپردازد. بسته به محيط سازمان،  رسیبرگيری، طور منظم به نظارت، اندازه به

تواند برای موفقيت پایدار سازمان، ضروری باشد. یادگيری، اساس را برای بهبود و بهبود و نوآوری می
 كند. نوآوری موثر و كارا فراهم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Marianne Gloet 

2. Hazel Henderson 

3. James W. Marcum 
4. H.S. Robinson, C.J. Anumba, P.M. Carrillo, A.M. Al-Ghassani  
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ISO/CD 9004:2007: پایداری سازمانی را با رویکرد مدیریت كيفيت تحليل  ،این استاندارد
عنوان توانایی حفظ یا توسعه عملکرد سازمان در بلندمدت یاد . در این استاندارد از پایداری بهكند می
 نفعان در طول زمان است.  شود كه نتيجه رضایت مداوم ذی می

اقتصادی و  -توازن بين منافع مالیاین استاندارد، پایداری یک سازمان را وابسته به ایجاد      
نفعان مستقيم یا غيرمستقيم سازمان )مانند  داند و آن را به ذی محيطی سازمان میزیست -اجتماعی

داند. از منظر  ها( مرتبط می های فشار و انجمن كنندگان، گروه سهامداران، كارمندان، مشتریان، مصرف
طور مستمر بکوشد تا با استفاده از تغيير و نوآوری، اید بهاین استاندارد برای ایجاد پایداری، سازمان ب

خود را با محيط تطبيق دهد. این امر همانند موقعيت سازمان نياز به پایش مستمر عوامل محيطی 
های مدیریت پایداری سازمان یا ارتقاء درجه پایداری سازمان  توالی گام طرفیسازمان خواهد داشت. از 
دارد. هدف ارتقاء درجه پایداری « 1ریزی، اجرا، بررسی، اقدام برنامه»معروف   نياز به پيروی از چرخه

این است كه سازمان باید هميشه سعی در بهبود توانایی خود داشته باشد. این بهبود بخشی با استفاده 
طور كه استاندارد به و با یک فرهنگ مدیریتی مستقل پشتيبانی خواهد شد. همان PDCA  از چرخه
ها،  كند، پایداری یک سازمان با توانایی آن در پایش محيط خارجی برای فرصت اشاره میوضوح 

ها در ارتباط است. بدین منظور سازمان باید همواره بکوشد تا محيط دور و  تغييرات، روندها و ریسک
ود تمركز یندها بر نتایج خآبرای دستيابی به پایداری، سازمان باید همانند فر نزدیک خود را پایش كند.

 كند را دنبال می« ریزی، اجرا، بررسی، اقدام برنامه»  طوركلی چرخهكند. فرآیند مدیریت پایداری به
[18 .] 

 
گزارشگری پایداری »عنوان ی با در پژوهش (1385) مرادزاده و احمدزاده .پژوهشپیشینه 

از گزارشگری پایداری منافع زیادی از جمله حفظ و افزایش اعتماد عمومی  كه ، بيان كردند«ها شركت
گران تحليل :نفعان شاملتر با دامنه وسيعی از ذیدر جامعه و بهبود مدیریت، برقراری ارتباط قوی

های مختلف و جامعه و نيز كاهش نوسانات قيمت سهام و ابهام مالی، كاركنان، مشتریان، اتحادیه
 [.5] موقع، قابل تصور استای اطالعات ناقص ناگهانی و یا بیناشی از افش

و نقش  كردندها را بررسی در پژوهشی گزارشگری پایداری شركت (1387) برزگر و غفاری     
كردن دیدگاهی متوازن از های سازمان و فراهمگزارشگری پایداری را ارائه تصویری جامع از فعاليت

دانند. در این راستا، تعریف شرایط معين اقتصادی، اجتماعی و محيطی میآثار و منافع آن در ابعاد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. PDCA 
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در  (1388) محمدنبی [.2] آورندحساب میهای اساسی بهبرای گزارشگری پایداری را یکی از چالش
است. رویکرد اصلی این مدل،  كردهپژوهش خود، مدلی برای سنجش درجه پایداری سازمانی ارئه 

ی مدیریت دانش برای مدیریت دانش تغييرات محيطی سازمان جهت ایجاد ها استفاده از فعاليت
طی پژوهشی بيان كردند مسئوليت اجتماعی  (1390) [. رحيميان و دیگران7] پایداری سازمانی است

 [.4] شركت و پایداری از مسائل كليدی محيط تجاری كنونی هستند

در پژوهش خود، كلياتی در مورد پایداری شركتی، مدلی برای دستيابی به  (1391) مشيرزاده     
پور و خدامی [.6] كندپایداری و در نهایت مسائل حسابداری، گزارشگری و حسابرسی را مطرح می

 ،گيری آن انجام دادندها و اندازهدر پژوهشی كه با موضوع پایداری شركت (1392) شفيعی همت آباد
مشکالت زیست محيطی حاصل از پسماندهای بخش صنایع همواره به یکی از بيان كردند كه 

های كشورها تبدیل شده است و این مسئله تا آنجا اهميت یافته كه یکی از نقاط قوت یا ضعف  دغدغه
 [.3] شودهای بزرگ جهان، ميزان توجه به این عوامل محسوب میشركت

 

های پروبست، روب و رمهاردت به نام مدل پایهاین مدل توسط  .های ساختمان دانشمدل پایه
گذاری شده است. با توجه به جنبه كاربردی این مدل، آن را )سنگ بنای( ساختمان مدیریت دانش، نام

گيرد( مورد توجه بيشتر قرار ها را تقریبا در بر میعنوان مدل نسبتا كاملی )كه نکات مثبت همه مدلبه
 خواهد گرفت.

م ئبينند كه در چرخش دا دیناميکی می چرخهصورت ، مدیریت دانش را بهمذكورطراحان مدل      
 ؛ درونی و بيرونی است.چرخهاست. مراحل این مدل، شامل هشت جزء متشکل از دو 

و  5برداری( ، كاربرد )بهره4، تسهيم3، توسعه2، كسب1های كشف )شناسایی( بلوک باچرخه درونی: 
 شود. از دانش، ساخته می 6نگهداری

مدیریت دانش را  چرخهآن است كه  8دانش و ارزیابی 7های اهداف چرخه بيرونی: شامل بلوک
 كند.میمشخص 

 است.« 1بازخور» چرخهاین دو   كامل كننده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Identifizieren (identification) 
2. Capture 

3. Development 

4. Sharing 
5. Use 

6. Save & storage 

7. Goals 
8. Evaluation 
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 های این مدل به شرح زیر است:نحوه عملکرد پایه

های اصلی سازمان نشأت گرفته و در  های مدیریت دانش، باید از هدف های دانش: هدف تعيين هدف ـ
 و عملياتی مشخص شوند. راهبردی دو سطح

؛ تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنين ایجاد فرهنگ و راهبردیسطح 
 شود. های الزم در این زمينه انجام می سياست

استفاده، توزیع، كاربرد و شناسایی،   ها باید نحوه سطح عملياتی؛ كه در این سطح، با توجه به هدف
های الزم برای دستيابی به آنها در زمان معين، طراحی شود و به  نگهداری دانش، مشخص و برنامه

 اجرا درآید.  مرحله

، باید انجام این وظيفه «دانيم؟ دانيم كه چه می آیا می»ب( شناسایی دانش: با طرح این پرسش كه 
 آغاز كرد. كشف دانش را  مدیریت دانش؛ یعنی مرحله

هایشان  گذاری ها و هدف گيری ها به خاطر ناآشنا بودن با دانش خود، در تصميم بسياری از سازمان     
شوند، البته ناگفته نماند كه شناسایی منابع دانش درون و بيرون سازمان، به همراه هم  دچار مشکل می

 شود. انجام می

های مربوط به  ازار داخلی و خارجی نظير دانشها باید از ب پ( كسب دانش: در این مرحله، دانش
دست آورد و از منابع شده در مرحله كشف بهاز منابع شناسایی غيرهمشتری، توليد، همکاران، رقبا و 

توان از  هایی را می آنکه چه قابليت كردنو نيز مشخص  شودكشف، كسب   شده در مرحلهشناسایی
 گيرد. مورد توجه قرار می، شودخارج خریداری/تهيه كرد و استفاده 

های موجود، باید دانش سازمان را گسترش داد، البته این امر، شامل  دانش: با توجه به پایه  ت( توسعه
 شود. می قبيللی از این ئهای جدید، فرآیندها و مسا قابليت، محصول، ایده  توسعه

انتقال آن به محل  گذاری دانش موجود وث( تسهيم دانش: مسائلی همچون چگونگی به اشتراک
ای كه در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و  گونهمناسب و مورد نياز و چگونگی انتقال دانش، به

جام سطح دانش سازمانی، از ننيز چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح دانش گروهی و سرا
 گيرد. یجمله مواردی است كه در دستور كار این بخش از مدیریت دانش قرار م

 ج( استفاده از دانش: اطمينان به استفاده مفيد از دانش در سازمان، مربوط به این قسمت است. 

 
1. Feedback 
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شود. این روش،  چ( نگهداری دانش: ذخيره و نگهداری و روزآمد كردن دانش به این بخش مربوط می
دهد كه البته در  میكه مورد استفاده قرار گيرد را از نابودی دانش جلوگيری كرده و به آن اجازه این

 روز كردن سيستم ایجاد شود.این راستا باید سازوكارهای مناسبی برای به

های معين و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور، برای تعيين  رسيدن به هدف  ح( ارزیابی دانش: نحوه
 یا اصالح هدف، به این بخش مربوط است. 

 
و مدیریت دانش، مدیریت پایداری و مدیریت  پژوهشبا استفاده از مبانی نظری  .پژوهشمدل 

. در این مدل، برای مدیریت دانش شودكشيده می، الگوریتم اجرایی این پژوهش به تصویر راهبردی
ند از: اهای مدیریت دانش كه عبارتتغييرات محيطی جهت سنجش درجه پایداری سازمانی از فعاليت

محيط ر، استفاده، نگهداری و ارزیابی، استفاده شده است. گذاری، شناسایی، كسب، توسعه، انتشاهدف
متغيرهای تحليل محيط نزدیک . شود بندی می سازمان به دو دسته محيط دور و محيط نزدیک تقسيم

منابع اطالعاتی،  :از نداعبارت متغيرها این .اند ( بيان شدهRBV)منبع محورسازمان در قالب مدل 
 شوند. تبيين می PESTELمتغيرهای محيط دور سازمان نيز بااستفاده از مدل مالی، انسانی و فيزیکی. 

 عوامل اقتصادی، عوامل داخلی، سياست عوامل خارجی، سياست عوامل: از نداعبارت متغيرها این
برای دستيابی به  .محيطی زیست عوامل و قانونی عوامل تکنولوژیکی، عوامل اجتماعی،-فرهنگی
بر اساس مدل سنجش و  .كندطور مداوم تغييرات عوامل محيطی را پایش به ، سازمان بایدپایداری

های مدیریت دانش )هدفگذاری، ارتقاء درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش، اعمال فعاليت
شناسایی، كسب، توسعه، انتشار، استفاده، نگهداری، ارزیابی( برای كنترل مداوم تغييرات محيط دور و 

مركزی این مدل از   هسته .و دیدگاه منبع محور( ضروری است PESTELازمان )متغيرهاینزدیک س
وری اطالعات( تشکيل شده است. آیندها، منابع انسانی و فنآعناصر مدیریت دانش )ساختار و فر

نشان داده شده است كه در قسمت بعد به تفصيل شرح داده  2الگوریتم عملياتی فوق در قالب شکل 
 خواهد شد.
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. مدل مفهومی پژوهش1 شکل  
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 یند پژوهشآفر
 های صنعتی تهرانمرحله اول: تعیین وضعیت پایداری شرکت شهرک

 باشد:می این مرحله شامل دو گام
 های مدیریت دانش محيط دور و نزدیک تکميل پرسشنامهـ 

برای سنجش و ارتقاء درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش و برای استفاده از مدل      
. پرداخته شودگرا  جانبه و نظاموضع موجود سازمان با نگرشی همه  ، ابتدا الزم است، به مطالعهپژوهش

در بررسی وضع موجود باید تأثيرات متقابل سازمان و محيط در نظر گرفته شود. بدین منظور، با 
ای كه طراحی شده است، وضعيت فعلی سازمان از نظر پایداری بررسی  و  گيری از پرسشنامه بهره
 با سازمان پایداری درجه ارزیابی هدف با . این پرسشنامهشودمیپایداری سازمان محاسبه   درجه

های  در این گام، ميزان تالش سازمان در استفاده از فعاليت. است شده طراحی دانش مدیریت رویکرد
 دور محيط تحليل شامل های ساختمان دانش، در مورد مدیریت دانش تغييرات محيطی كه مدل پایه

دیدگاه منبع  از استفاده با سازمان محيط نزدیک تحليل و PESTEL آناليز متغيرهای از استفاده با
. این پرسشنامه دارای شود شده بررسی میهای تهيه باشد، با استفاده از پرسشنامه می (RBV)محور 

 باشد.پایایی و روایی می
 محاسبه درجه پایداری سازمان و تعيين موقعيت اوليه سازمان در مسير پایداریـ 

 شود. ها حاصل می شده در پرسشنامه هئدر گام دوم، درجه پایداری سازمان از ميانگين امتيازهای ارا
 

DegreeOfSustainability = Average (αij) 
 

αij = امتياز فعاليتj ام مدیریت دانش در مورد عامل محيطیiام (1 ≤ αij≤ 5) 

تا  2سازمان مبتدی، اگر امتياز بين   دهنده بود نشان 2تا  1آمده بين دستكه، اگر امتياز بهطوریبه     
سازمان منعطف، اگر امتياز   دهنده بود نشان 4تا  3فعال، اگر امتياز بين  سازمان پيش  دهنده بود نشان 3

 ست. سازمان پایدار ا  دهنده بود نشان 5سازمان نوآور و اگر امتياز برابر   دهنده بود نشان 5تا  4بين 
 

  . درجه پایداری سازمان1جدول 

 DOS < 2 ≥ 1 <= سازمان مبتدی

 DOS < 3 ≥ 2 <= فعال سازمان پيش
 DOS < 4 ≥ 3 <= سازمان منعطف
 DOS < 5 ≥ 4 <= سازمان نوآور
 DOS = 5 <= سازمان پایدار

 ISO/CD 9004: 2007 منبع:
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، درجه پایداری سازمانی جبا توجه به نتایو  EXCEL و SPSSافزار ها در نرمپس از پردازش داده     
 3و 2بين  DOSكه در صورتی 1شد كه طبق جدول  6204/2های صنعتی تهران شركت شهرک

 سازمان در وضعيت پيش فعال قرار دارد. ،باشد
 

 های صنعتی تهرانمرحله دوم: تحلیل وضعیت موجود پایداری شرکت شهرک

 :است این مرحله شامل سه گام
گذاری، شناسایی، كسب، توسعه، انتشار، های مدیریت دانش )هدف وضعيت هر یک از فعاليت بررسیـ 

 استفاده، نگهداری و ارزیابی(

به  های مدیریت دانش، برابر ميانگين امتيازات همان فعاليت است. درجه بلوغ هر یک از فعاليت     
 هایتغييرات محيطی از ميانگين امتيازگذاری برای مدیریت دانش عنوان مثال امتياز فعاليت هدف

محيط نزدیک كه شامل امتياز منابع اطالعاتی، مالی، گذاری دانش اختصاص داده شده به هدف
گذاری دانش محيط دور كه شامل شود و امتيازهای اختصاص داده شده به هدفانسانی و فيزیکی می

اجتماعی، تکنولوژیکی و قانونی  ـی امتياز عوامل سياست خارجی، سياست داخلی، اقتصادی، فرهنگ
نشان  2امتياز هر هشت فعاليت مدیریت دانش در جدول  ،به این ترتيب  شود. محاسبه می شود، می

های مدیریت دانش در وضعيت پيش شده، تمامی فعاليت. با توجه به درجه بلوغ محاسبهشودداده می
 باشد.می 3و  2زیرا درجه بلوغ آنها بين  ؛فعال قرار دارند

 
های صنعتی تهرانهای مدیریت دانش در شركت شهرک. درجه بلوغ فعاليت2جدول   

 

 ها ترسيم نمودار رادار برای فعاليتـ 

نشان های مدیریت دانش، آنها در قالب نمودار رادار  دست آوردن امتياز هر یک از فعاليت پس از به     
. نمودار رادار نوعی نمودار خطی است كه در آن، نقاط نسبت به یک نقطه مركزی رسم داده شدند

ه از كنند. هر خط معرف یک گروشوند و یک چندضلعی را ایجاد میهم وصل میشده و با یک خط به
  ، نمودار رادار حاصل از این گام، ترسيم شده است.2. در شکل است هاداده

 

 گذاری هدف شناسایی کسب توسعه انتشار استفاده نگهداری ارزیابی

5857/2 6312/2 6178/2 5661/2 6126/2 6498/2 6684/2 6312/2 
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های بهبودبندی فرصت. نمودار رادار برای شناسایی و اولویت2شکل   

 
 های بهبود بندی فرصت شناسایی و اولویتـ 

شده در گام قبل، هئهای مدیریت دانش در نمودار ارا با توجه به امتيازهای هر یک از فعاليت     
های مدیریت دانش به  شود. فعاليتی كه كمترین امتياز را از بين فعاليت های بهبود مشخص می اولویت

خود اختصاص داده است، برای بهبود اولویت اول است و به همين ترتيب، از كمترین امتياز به سمت 
های بهبود به  اولویت 2شکل  و 2با توجه به جدول گيرد.  بندی صورت می بيشترین امتياز، اولویت

گذاری و نگهداری، كسب و ند از: فعاليت انتشار، ارزیابی، توسعه، استفاده، هدفاترتيب عبارت
 شناسایی.

های صنعتیهای بهبود در شركت شهرکبندی فرصت. اولویت3جدول   

 امتیاز فعالیت مدیریت دانش های بهبوداولویت فرصت

 5661/2 انتشار 1

 5857/2 ارزیابی 2

 6126/2 توسعه 3

 6178/2 استفاده 4

 6312/2 گذاری و نگهداریهدف 5

 6498/2 كسب 6

 6684/2 شناسایی 7

 

2.5

2.55

2.6

2.65

2.7
 هدفگذاری

 شناسایی

 کسب

 توسعه

 انتشار

 استفاده

 نگهداری

 ارزیابی

 فعالیت های مدیریت دانش
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و  ،یندهاآمنابع انسانی، ساختار و فرهای بهبود نيز مطابق با ابعاد مدیریت دانش در سه دسته  پروژه     
 شوند. بندی می تعریف و دسته وری اطالعات و ارتباطاتآفن

 های صنعتی تهرانمرحله سوم: بهبود وضعیت پایداری شرکت شهرک
 باشد:می این مرحله شامل سه گام

 گذاری برای درجه مطلوب پایداری سازمانهدفـ 

  كند كه به سمت سطوح باالتر پایداری حركت كند. درجه گذاری میدر این گام، سازمان هدف     
فعال قرار دارد، سازمان باید برای  است و از لحاظ پایداری در سطح پيش 3و  2شركت بين پایداری 

 گذاری كند. نيل به سطح باالتر پایداری یعنی سطح منعطف هدف
 وری اطالعاتآیندها و فنآها و فرهای بهبود منتخب در حيطه منابع انسانی، سيستم اجرای پروژهـ 

دوم صورت   های بهبود كه در مرحله بندی و شناسایی پروژه ه اولویتدر این گام، سازمان با توجه ب
منابع   های منتخب در حيطه های بهبود، به اجرای پروژه گيری از بانک اطالعاتی پروژه گرفت و با بهره
 پردازد. وری اطالعات میآیندها، و فنآها و فر انسانی، سيستم

ک منشور پروژه تعریف شود تا با استفاده از آن مشخص بهبود الزم است ی  برای اجرای هر پروژه     
های سنجش  مکانيزمو كه تيم اجرایی پروژه چه كسانی هستند؟ منابع و عواید پروژه چيست؟  شود

 اثربخشی چيست؟ 
های صنعتی تهران كمترین امتياز را در فعاليت های مدیریت دانش، شركت شهرکاز ميان فعاليت     

برای بهبود، این فعاليت را در اولویت قرار دهد. برای بهبود از  بایدبه این معنی كه  انتشار دانش دارد.
 شود.استفاده میعناصر اصلی مدیریت دانش 

 های بهبود بررسی اثربخشی پروژهـ 

هایی  های بهبود، الزم است تا اثربخشی پروژه، با استفاده از مکانيزم در نهایت پس از اجرای پروژه     
تواند در  گيری از بازخور این گام، سازمان می گيری شود. با بهره منشور پروژه تعریف شد، اندازهكه در 

 ها گام بردارد. جهت اصالح و بهبود پروژه
 
 پژوهش شناسیروش. 3

كه به روش پيمایشی انجام شده  استكاربردی  هایپژوهشبر مبنای هدف جزء  پژوهشاین      
مبانی  آوری اطالعات در مورد دام به جمعای اق فاده از روش كتابخانهكه با است ترتيباست. بدین 

های ميدانی از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده  آوری داده نظری موضوع و همچنين برای جمع
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استفاده شده های زیر از روش پژوهشاست. به منظور دستيابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته 
 :است

ای از جمله كتب، ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهيم نظری از منابع كتابخانهكتابخانهمطالعات 
 های اطالعاتی استفاده شده است.ها، مقاالت و پایگاهنامهپایان

آوری اطالعات مورد نظر برای سنجش درجه پایداری سازمانی و منظور جمعميدانی: به هایپژوهش
 تقاء آن، از روش ميدانی استفاده شده است.ارائه راهکارهایی برای ار

های الزم برای پاسخ به سوال اصلی، با استفاده از پرسشنامه  ، دادهپژوهشالف( پرسشنامه: دراین 
های تهيه شده قبل از استفاده، با شاخص آلفای كرونباخ  . قابليت اطمينان پرسشنامهشودمی آوریجمع

 .شدارزیابی 
نظران حبه و بررسی نظر استاد راهنما، استاد مشاور و كارشناسان و صاحبب( مصاحبه: با انجام مصا

 شود.شركت، از روایی پرسشنامه اطمينان حاصل می

مدیریت دانش تغييرات محيط ای استفاده شده كه دارای دو بخش پرسشنامهاز  پژوهشدر این      
( و مدیریت دانش تغييرات محيط دور سازمان با RBV) دیدگاه منبع محور نزدیک سازمان با استفاده

برای سنجش ميزان تالش سازمان در مدیریت دانش تغييرات محيطی،  PESTELاستفاده از آناليز 
باشد. قسمت اول این پرسشنامه توسط پژوهشگر و به كمک استاد مشاور طراحی شده و مورد می

پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه آقای محمدنبی تایيد استاد راهنما قرار گرفته است. قسمت دوم این 
بر اساس  اند.نامه كارشناسی ارشد خود به راهنمایی دكتر افرازه آن را طراحی كردهباشد كه در پایانمی

های مدیریت مدل سنجش و ارتقاء درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش، اعمال فعاليت
توسعه، انتشار، استفاده، نگهداری، ارزیابی( برای كنترل مداوم گذاری، شناسایی، كسب، دانش )هدف

محيط سازمان به دو دسته ( ضروری است. PESTELو  RBVتغييرات محيط دور و نزدیک سازمان )
شود: متغيرهای تحليل محيط نزدیک سازمان در قالب  بندی می محيط دور و محيط نزدیک تقسيم

منابع اطالعاتی، مالی، انسانی و فيزیکی.  :از نداعبارت متغيرها این .اند بيان شده دیدگاه منبع محور
 نداعبارت متغيرها این شوند. تبيين می PESTELمتغيرهای محيط دور سازمان نيز با استفاده از مدل 

 عوامل اجتماعی،-فرهنگی عوامل اقتصادی، عوامل داخلی، سياست عوامل خارجی، سياست عوامل: از
  .محيطی زیست عوامل و قانونی عوامل تکنولوژیکی،

ای برای پاسخ سواالت استفاده شده است. به این در این پرسشنامه از مقياس ليکرت پنج گزینه     
پایایی كنند. مشخص می 5تا  1دهندگان ميزان تالش سازمان را در هر مورد با امتياز صورت كه پاسخ

محاسبه شد. این روش برای محاسبه  SPSSافزار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ در نرم
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های مختلف را هایی كه خصيصهگيری از جمله پرسشنامه یا آزمونهماهنگی درونی ابزار اندازه
تر باشد بيانگر نزدیک 1دست آمده به عدد مثبت رود. هر چه عدد بهكار میكنند، بهگيری می اندازه

كه در  است% 99عدد آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه است. 
پایایی بسيار عالی قرار دارد. محقق در این پژوهش، اقدام به طراحی پرسشنامه مورد نظر  محدوده

نظر و خبرگان آگاه در این زمينه، بين و آنرا با تأیيد استاد راهنما، استاد مشاور، اساتيد صاحب كرده
  . است كردههای صنعتی توزیع مركزی شركت شهرک مدیران و كارشناسان دفتر

 

. بررسی پایایی پرسشنامه4جدول   

هاپرسشنامه هاتعداد پرسش   آلفای کرونباخ 

 32 987/0 (RBV) پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش محيط نزدیک

56 987/0 (PESTEL) پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش محيط دور  

992/0 88 كل پرسشنامه  
 

با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری را كليه كارشناسان و مدیران دفتر مركزی شركت      
نفر است. به منظور تعيين  114دهند. تعداد این افراد های صنعتی واقع در تهران تشکيل میشهرک

نفر  88حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد. با استفاده از این فرمول حجم نمونه در این جامعه 
 كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.  است

 

 هاتحلیل یافته. 4

 پژوهشآوری شده از موضوع مورد كه متکی بر اطالعات جمع هاییپژوهشامروزه در بيشتر      
شود. محسوب می پژوهشهای ترین بخشترین و مهمو تحليل اطالعات از اصلی بررسیاست، 

 گيری بر اساس اطالعات حاصل از نمونه انجام گيرد.  بسياری مواقع الزم است تصميم
 

های تکميل شده . تحليل توصيفی پرسشنامه5جدول   

 Qi1 Qi2 Qi3 Qi4 Qi5 Qi6 Qi7 Qi8 

N 
Valid 88 88 88 88 88 88 88 88 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.6312 2.6684 2.6498 2.6126 2.5661 2.6178 2.6312 2.5857 

Median 2.5455 2.6364 2.6364 2.5455 2.5455 2.5455 2.6364 2.5455 

Mode 2.45 2.45 2.64 2.55 2.55 2.55 2.55 2.45 

Std. 

Deviation 
.68119 .67512 .65520 .64643 .64544 .66278 .65936 .70294 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 4.45 4.73 4.27 4.64 4.45 4.45 4.45 4.64 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               184

 به شرح زیر است: 9شده در جدول متغيرهای مطرح

Qi1 :و نزدیک گذاری دانش تغييرات محيط دورميزان بلوغ سازمان در هدف  

Qi2 :ميزان بلوغ سازمان در شناسایی دانش تغييرات محيط دور و نزدیک 

Qi3 :ميزان بلوغ سازمان در كسب دانش تغييرات محيط دور و نزدیک 
Qi4 :ميزان بلوغ سازمان در توسعه دانش تغييرات محيط دور و نزدیک 

Qi5 :یکميزان بلوغ سازمان در انتشار دانش تغييرات محيط دور و نزد 

Qi6ميزان بلوغ سازمان در استفاده دانش تغييرات محيط دور و نزدیک : 

Qi7 :ميزان بلوغ سازمان در نگهداری دانش تغييرات محيط دور و نزدیک 

Qi8 :ميزان بلوغ سازمان در ارزیابی دانش تغييرات محيط دور و نزدیک 

امتياز  امتيازات همان فعاليت است. های مدیریت دانش، برابر ميانگين درجه بلوغ هر یک از فعاليت     
اختالف  6و شکل  10قابل مشاهده است. در جدول  9هر هشت فعاليت مدیریت دانش در جدول 

 )سازمان پایدار( نشان داده شده است. های صنعتی تهران و وضع مطلوبوضع موجود شركت شهرک
 

های صنعتی تهرانمقایسه وضع موجود و مطلوب شركت شهرک .6جدول   

 
 

 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

ها  تواند راهی برای تبدیل نظریه های مهم پژوهش كه در واقع می توان گفت كه یکی از بخش می     
های صحيح و پيشنهادهای مناسب است.  گيری نتيجه  هئبه عمل برای كسب موفقيت در آینده باشد، ارا

توانند موانع و  دست آمده باشند میهای درست و صحيح به و تحليل بررسینتایجی كه بر مبنای 
 مرتفع سازند.  پژوهشها را به منظور عملی ساختن  مشکالت موجود بر سر راه سازمان

هدف كلی پژوهش حاضر بررسی درجه پایداری سازمانی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن با      
های صنعتی تهران، بوده است. در این پژوهش دو سوال رویکرد مدیریت دانش در شركت شهرک

به این سواالت  پژوهشهای كه در ادامه با توجه به یافته مطرح استاصلی و هشت سوال فرعی 
 شود:داده میپاسخ 
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های صنعتی تهران بر مبنای رویکرد درجه پایداری سازمانی در شركت شهرکسوال اصلی اول: 
  مدیریت دانش چه ميزان است؟

شد به این معنی كه شركت  6204/2های صنعتی تهران درجه پایداری شركت شهرک     
 های صنعتی تهران یک سازمان پيش فعال است. شهرک

 
چه  (Qi1) گذاری دانش تغييرات محيط دور و نزدیکميزان بلوغ سازمان در هدفسوال فرعی الف: 

 ميزان است؟ 
اختصاص  هایمدیریت دانش تغييرات محيطی از ميانگين امتيازگذاری برای امتياز فعاليت هدف     

محيط نزدیک كه شامل امتياز منابع اطالعاتی، مالی، انسانی و گذاری دانش داده شده به هدف
امتياز  :گذاری دانش محيط دور كه شاملشود و امتيازهای اختصاص داده شده به هدففيزیکی می

 شود، اجتماعی، تکنولوژیکی و قانونی می ـعوامل سياست خارجی، سياست داخلی، اقتصادی، فرهنگی 
باشد به این معنی كه ميزان بلوغ شركت می 6312/2دست آمده در این مرحله شد. عدد به محاسبه
 گذاری در سطح پيش فعال قرار دارد.های صنعتی در فعاليت هدفشهرک

 

( چه Qi2) ميزان بلوغ سازمان در شناسایی دانش تغييرات محيط دور و نزدیک سوال فرعی ب:
 ميزان است؟

باشد به این معنی كه می 6684/2ی برای مدیریت دانش تغييرات محيطی شناسایامتياز فعاليت      
 های صنعتی در فعاليت شناسایی در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک

( چه ميزان Qi3) ميزان بلوغ سازمان در كسب دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی ج: 
 است؟
باشد به این معنی كه می 6498/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی  كسبامتياز فعاليت      

 های صنعتی در فعاليت كسب در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک
 

( چه ميزان Qi4) ميزان بلوغ سازمان در توسعه دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی د: 
 است؟
باشد به این معنی كه می 6126/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی  توسعهامتياز فعاليت      

 های صنعتی در فعاليت توسعه در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک
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( چه ميزان Qi5) ميزان بلوغ سازمان در انتشار دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی ه: 
 است؟
باشد به این معنی كه می 5661/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی انتشار امتياز فعاليت      

 های صنعتی در فعاليت انتشار در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک
 

( چه ميزان Qi6) ميزان بلوغ سازمان در استفاده دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی و: 
 است؟
باشد به این معنی كه می 6178/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی  استفادهامتياز فعاليت      

 های صنعتی در فعاليت استفاده در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک
 

( چه Qi7) ميزان بلوغ سازمان در نگهداری دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی ز: 
 ميزان است؟

باشد به این معنی كه می 6312/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی  نگهداری امتياز فعاليت     
 های صنعتی در فعاليت نگهداری در سطح پيش فعال قرار دارد.ميزان بلوغ شركت شهرک

 

( چه ميزان Qi8) ميزان بلوغ سازمان در ارزیابی دانش تغييرات محيط دور و نزدیکسوال فرعی ح: 
 است؟
باشد به این معنی كه می 5857/2برای مدیریت دانش تغييرات محيطی  ارزیابیامتياز فعاليت      

 دارد.های صنعتی در فعاليت ارزیابی در سطح پيش فعال قرار ميزان بلوغ شركت شهرک
 

های صنعتی تهران راهکارهای ارتقای درجه پایداری سازمانی در شركت شهرک .سوال اصلی دوم

 ند؟امبتنی بر رویکردهای مدیریت دانش كدام
 ند از:اهای بهبود راهکارهای پيشنهادی عبارتبا توجه به اولویت فرصت

 های بهبود مرتبط با نشر دانش تغييرات محيطی. پروژه1
 ایجاد فضای ارتباط و فرهنگ تسهيم دانشالف( 

 ب( ایجاد آمادگی برای انتقال دانش ضمنی

 های بهبود مرتبط با ارزیابی دانش تغييرات محيطی. پروژه2
 های داخلی و خارجیالف( مميزی

 EFQMب( خودارزیابی با استفاده از مدل 
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 های بهبود مرتبط با كسب و توسعه دانش تغييرات محيطی. پروژه3
 الف( نظام پيشنهادات و استقرار مدیریت مشاركتی

 ب( مهندسی مجدد سازمان
 های بهبود مرتبط با استفاده از دانش تغييرات محيطی. پروژه4

 هاالف( مدیریت داده

 . پروژه های بهبود مرتبط با هدفگذاری و نگهداری دانش تغييرات محيطی5
 یریزی جانشينی منابع انسانالف( اقدام به برنامه

 ب( كارت امتيازی متوازن
 های بهبود مرتبط با شناسایی دانش تغييرات محيطی. پروژه6

 الف( بهينه كاوی
شوند كه بخشی از آنان در رو میههایی روبخود با محدودیت هایپژوهشمعموال محققان در      

اثرات آنها را به حداقل . در عين حال این پژوهشگر است كه باید دهندابتدای كار نيز خود را نشان می
  برساند.

 رو بوده است:این پژوهش با محدودیت زیر روبه
شده در این زمينه و كم اهميت دانستن موضوع مورد مطالعه از ميدانی انجام هایپژوهشكمبود  ـ

 های صنعتی تهرانسوی برخی از مدیران و كارشناسان دفتر مركزی شركت شهرک

تواند های جدیدی را خواهد شناخت كه میپایان پژوهش خود دیدگاهمسلم است كه محقق در      
را  پژوهشتوان این می ،بنابراین ؛مشابه را دارند، باشد پژوهشراهنمای پژوهشگرانی كه قصد انجام 

 ند از: اشمار آورد. پيشنهادهای پژوهشگر عبارتبه هاپژوهشای از باب جدیدی برای پاره
 ISO 10014سنجش درجه پایداری سازمانی با استفاده از الگوی . 1

 EFQM سنجش درجه پایداری سازمانی با استفاده از مدل سرآمدی . 2

های صنعتی به صورتی بررسی درجه پایداری سازمانی در مقياسی گسترده و در هر كدام از شهرک. 3
 جداگانه

 درجه پایداری سازمانیتر پرسشنامه سنجش طراحی ساده و قابل فهم. 4
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