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 استقرار نظام مدیریت دانش سازمان ن راهبرد یتدو یسنجش آمادگ

 
 ***محمد محمدی الموتی، **مهران کشتکار، *محمودزاده یمابراه1

 
 چکیده

ن راهبرد یازمند تأمین الزامات آن جهت تدویت دانش، نیریسازی نظام مد و پیاده یگیری مؤثر از منابع دانش بهره     
دانش است و تالش  تیریسازمان جهت استقرار نظام مد یزان آمادگی. مطالعه حاضر درصدد سنجش ماستمناسب 

و با استفاده  ین منظور از روش گروه کانونیا ی. برادیمان نیرا تدو یقاتیمجتمع تحق یک یدارد تا راهبرد سنجش آمادگ
 ت دانشیریمختلف مد یراهبردها نیق، به تدویتحق یمفهوم ینامه در چارچوب الگو ل پرسشیمکاز ابزار مصاحبه و ت

 شده  پرداختهغیر منعطف،  یگرا پذیر؛ و درون انعطاف یگرا غیر منعطف؛ درون یپذیر؛ برونگرا انعطاف یگرا شامل برون
 است.

 
 

 ؛ راهبرد.دانش تیرینظام مد استقرار ؛ت دانشیرینظام مد ؛ت دانشیریمدها:  کلیدواژه
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 . مقدمه1

از اطالعات و دانش روبرو هستند که اداره  یبا حجم انبوه یدفاع یها سازمان خصوصاً ،ها امروزه سازمان     
جزء  ،یدانش های سرمایه آنجاکه گر،ید یانبی به. است ها ، همواره از دغدغهها آناز  حیبرداری صح و بهره

دانش،  تیریهمان مد ایبهتر از آن  استفاده نیبنابرا ند،یآ یحساب م ها به سازمان های سرمایه نیارزشمندتر
 و مورد یاز مباحث جد یکی ل،یدل نیشود. به هم می یشتریبوده و منجر به خلق ارزش ب تیضامن موفق

دانش را در عصر حاضر،  تیریمد تیاهم لیترین دال ، مهم9وارا یدانش است. اوگ تیریمد ،ها عالقه سازمان
، "و تعامل یبه همکار ازین"و  ؛"یدیعنوان منبع کل دانش به" ؛"ترقاب یمحورها رییتغ"از سه عامل  یناش

 یدر حال نیا [.2] استکالن سازمان  تیریمد تیحما ازمندیدانش، ن تیریمد یبقا ،حال  این با[. 91] داند یم
هر  یرامونیو پ یندرو طیامل دانش محکشناخت  ازمندیخود ن ت دانش،یریو استقرار مد یاست که طراح

 نیاز ا یکیوجود دارد.  یمختلف یها ها و چارچوب دانش، مدلت یریچارچوب مد یطراح یاست. برا یسازمان
توسط سازمان  ،یجهان یو حت ی، ملی، سازمانیمی، تیدر سطوح مختلف گروه یکاربر قابلیت باها  چارچوب

 [.91] است شده  ارائه 2ایآس یور بهره
و  "ت دانشیریمد یآمادگسطح "، ایآس یور شده سازمان بهره بر اساس چارچوب معرفی هن مقالیدر ا     

راهبرد "و  ییشناسا 3یسازمان دفاع کی یقاتیمجتمع تحق یدانش "یها و فرصت دهایها، تهد ها، ضعف قوت"

 نیتدو ،حاضر قیتحق انجام از یاصل هدفبه بیانی دیگر،  .ه استدیگرد ین و معرفیآن تدو "ت دانشیریمد
 ییشناساو نیز  یآمادگ سطح نییتع. استمطالعه  موردسازمان  یقاتیتحق مجتمع در دانش تیریمد راهبردهای

برای این  .باشند یم قیتحق نیا دیگر اهداف مجتمع دانش تیریمد یدهایتهد و ها ضعف ها، فرصت ها، قوت
 از: اند عبارتمنظور، سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق 

 ؟اند کدم یقاتیتحق مجتمع در دانش تیریمد یراهبردهاـ 
 است؟ چگونه یقاتیتحق مجتمع دانش تیریمد یآمادگ سطحـ 
 ؟اند کدم یقاتیتحق مجتمع دانش تیریمد یبرا دیتهد و فرصت ،ضعف ،قوت نقاط نیتر عمدهـ 

در حوزه غیر  یکشور، حت یتنها در ساختار دفاع مؤثر نه یعنوان بخش مطالعه، به مورد یقاتیتحق مجتمع     
با دانش و  تیاز محصوالت حوزه فعال یبانیاندازی و پشت نصب و راه د،یتول ،یطراح تیتول ز،یدفاعی ن
 یاربردکو  یپاسخ به مطالبات علم یبرا یو مهارت سازمان کیهای روز را بر عهده دارد. ضرورت چاال فناوری

بودن دانش  یط انحصاریویژه در شرا شور بهکبرداران در سطح  از بهره یعیف وسیت به طیحوزه فعال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Ogiwara 
2. Asian Productivity Organization (APO) 

 .شود یماز ذکر نام آن خودداری  ی،موردبررساز سوی صنعت  شده اعمالمالحظات  لیبه دل .3
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کننده؛  تأمین ینان بودن منابع خارجیرقابل اطمی؛ غیدر سطح جهان یحت یدیخدمات تول محصوالت و
انداز  آن، همواره در چشم ریمحصوالت؛ و نظا یت و سالمتین امنی؛ ضرورت تضمیلیهای تحم تحریم

الزم، مشخصاً  یها تیو ظرف درونمایهمندی از  بهره رغمبهو  حال بااین. استمجتمع مورد تأکید  نیمأموریتی ا
و  یر صعودیافزاری؛ س سخت یها و بسترها و متخصصان برجسته؛ زیرساخت ینان دانشکارکاز  یبرخوردار

نه یتواند زم که می یاس جهانیتقاضا در مق یو وجود بازارها ؛یدیولت یمحصوالت و خدمات یرو به رشد فناور
 یدانش یها هیسرما تیریمد یسازد، چگونگشور را فراهم ک یهدف خارج از مرزها یحضور فعال در بازارها

 آن یاز موضوعات و مسائل اساس یکیمهم  نینشده و ا و شفاف تدوین کپارچهیصورت  مجتمع به نیموجود ا
را  ینامشهود دانش یها هیاز سرما ستهیت دانش، انتفاع شایرین راهبرد مناسب مدیحاضر با تدو قیاست. تحق

 نماید. می لیگردد، تسه می یقاتین مجتمع تحقیا یو اثربخش ییکه منجر به ارتقاء کارا
 
 قیتحق . مبانی و چارچوب نظری2

 یسازمان و استفاده مجدد از آن به روش یانتخاب دانش مهم برا واقع دردانش  تیریمدمدیریت دانش. 
 سازی پیادهمجموعه در  کی تیشالوده موفق [.4] رساند یم یاریاکتساب منابع نامشهود  ای شیاست که به افزا

نداشته  یسازمان کاربر کی طهینگشته و در ح لیکه به عمل تبد یآن است. دانش یدانش، هدفمند تیریمد
دانش،  تیریمد های طرحشکست  لیدال ترین مهماز  یکینخواهد داشت.  یآن سازمان ارزش یباشد، برا

کالن سازمان  یدر صورت داشتن، با راهبردها ایو  [1] دانش است تیریمد سازی پیادهنداشتن راهبرد مناسب 
دانش مناسب کدام است؟ و افراد متناسب  نماید میمشخص  هاراهبرد نی. استین راستا همهماهنگ و 

 [.91] ؟اند کدم
 مؤسساتنظران و  صاحب یاز سو یمختلف ینون الگوهاکآن تا یت دانش و راهبردهایریدر مورد مد     

مربوطه، عوامل  یدانش و راهبردها تیریمد یالگو 29 بر  بالغاست. احمدوند ضمن مرور  شده  ارائهمختلف 
دانش دو مفهوم از  تیری. در مطالعات مد[9] بندی نموده است دانش را دسته تیریمد یساز ادهیپ تیموفق
ساده،  انیدانش در ب تیری. راهبرد مد"راهبرد دانش"و  "دانش تیریراهبرد مد"برخوردار است  یخاص تیاهم

 تیریمد نفعانشیسازمان دانش خود را بهتر به نفع خود و ذ کیدهد چگونه  می حیاست که توض یطرح
به باور  [.91] استراهبرد کالن سازمان هماهنگ  ودانش خوب، با اهداف  تیریراهبرد مد نیکند. همچن می
 نیهمچن یشود؛ و ن میینیاز تدو دانش موردن دانش موجود و یاف بکش کردن پر ی، راهبرد دانش، براکزا

 [.91] راهبرد کالن سازمان وابسته است تیو حما تیماه ،گیری مهم به جهت نینشان داد که ا
ها و  سازمان در رابطه با نقاط قوت و ضعف و فرصت یکت دانش، یریمد سازی راهبرد ندیفرآ قیطر از     
ه کتوان گفت  ن مییشود، بنابرا یم خودآگاهدن به اهداف یرس یت دانش برایریاز جنس مد یداتیتهد
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از  یواقع بخش آن در راهبردسازیت دانش و یریاز خود مد یت دانش، بخشیریمد یریزی راهبرد برنامه
 از: دانش عبارت است تیریمد یسؤاالت اساس رو این از .ت دانش استیریمد یریزی راهبرد برنامه

 (شده سازمان )ارزش ایجاد ست؟ینظر چ مورد جیو نتا یاهداف سازمانـ 
 (وکار کسب یندهایاز فرا یبانیارزش سازمان و پشت یهماهنگ) ست؟یانجام داد، چ دیکه با یاقدام درستـ 
 [.93] (دانش و راهبرد سازمان تیریخوبی انجام داد؟ )چارچوب مد توان آن را به چگونه میـ 

زان ارتباط یالزم است تا م رو این ازجاد راهبرد مناسب است. یت دانش، ایریدر مد یادیاقدام بن نینخست     
ن یرد. داونپورت و پروساک، بر اکمطرح و دنبال  یاساس یعنوان پرسش را به یت رقابتیت دانش و مزیریمد

جمع  یسازمان های شایستگیتوانند با  می یردف های قابلیتو  هاست قابلیتاز  یه دانش جزء مهمکباورند 
ت دانش در سازمان مهم و الزم یریالن و راهبرد مدکراهبرد  میانارتباط  یبرقرار ین نگاه برایا [.7] شوند

ریزی  است. برنامه یدیلک های جنبهافتن پاسخ و انتخاب مناسب یران به ین مهم، وادار نمودن مدیامد ایاست. پ
ت سازمان، یو قابل ها هدفت یریسازمان بوده؛ با فلسفه مد یلکاز راهبرد  ید بخشیت دانش، بایریمد یراهبرد

 [.94] داشته باشد یتناسب و همخوان
جه یت دانش پرداخته و نتیریمد یراهبردها یشناسگونه یبه بررس ،ای مطالعه( در 9331) یو عرب دهقان     

 یگرا درون"؛ و "پذیر انعطاف یگرا درون"؛ "غیر منعطف یگرا برون"، "پذیر انعطاف یگرا برون"ه ک اند گرفته
 یعنیدو بعد راهبرد  اساسن راهبردها بر یت دانش هستند. ایریمد یراهبردها های گونهاز  "غیر منعطف

 "نترلکا یساختار "است و  یرون سازمانیا بیو  ین توجه سازمان به دانش درونییه همان تعک "انون توجهک"
ت یسازمان از اهم یاز خارج براسب دانش ک سو یکپذیر، از  انعطاف یگرا شوند. در راهبرد برون ین مییتع

ن ی. ااستپذیر  نترل انعطافکجاد ساختار منعطف به دنبال یا باگر سازمان ید یبرخوردار است و از سو ییباال
(؛ 9111اران )کهانسون و هم سازی شخصی(؛ 9111) یئوچکا و تاکنونا یسازیرونیراهبرد متناسب با راهبرد ب

و  اکنونا یسازیه متناسب با راهبرد اجتماعکپذیر  انعطاف یگرا راهبرد درون. در است( 9111) کزا یو تهاجم
برخوردار  ییت باالیآن از اهم ینان سازمان براکارکق یسب دانش از داخل و از طرک( است، 9111) یئوچکتا

دانش را در  کارگیری بهنه خلق و یپذیر، زم نترل انعطافکجاد ساختار منعطف و اعمال یاست؛ سازمان با ا
غیر  یگرا . در راهبرد برونسازد می همدر درون سازمان فرا یتکجاد فرهنگ مشاریا و خالق و با ایپو یطیمح

سب دانش از خارج از کسازمان  ی( است، برا9111) یئوچکا و تاکب نوناکیه متناسب با راهبرد ترکمنعطف 
بر افراد و  اعمال نظارت بسیار، به دنبال کخش یجاد ساختاریسازمان با ا یدارد ول ییت باالیسازمان اهم

برخوردار  ییت باالیسازمان از اهم یسب دانش از داخل براک ،غیر منعطف یگرا . در راهبرد دروناستارها ک
گیری از دانش موجود  ارها به دنبال بهرهکد بر افراد و ینترل شدکو  کخش یجاد ساختاریاست و سازمان با ا
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اران کهانسون و هم یدگذارک(؛ و 9111) یئوچکا و تاکنونا یسازیمتناسب با راهبرد درونن راهبرد ی. ااست
 [.1] است( 2111و دن استن ) ی( و گر9111)

 

 ها تکشر و ها سازمان در راهبردهای مدیریت دانش ازجملهها راهبرد وجود و نیتدو تیاهمتحقیق.  پیشینه
 بدون یشتک یک ردنک رها مانند را راهبرد بدون یها سازمان یبرخ هک است گرفته قرار تأکید مورد آنجا به تا

 یبرا ای ویژه روش دانش، تیریمد راهبرد. دانند می کران بی انوسیاق یک در یابیرد زاتیتجه و نما قطب
 [.3] است سازمان در یرقابت تیمز به دانش لیتبد و خلق سازی بهینه
متعددی راجع به مدیریت دانش و خاصه  های پژوهشگرچه  دهد مینشان  دسترس قابل منابع جستارگری     

ای که مبتنی بر  در داخل کشور، مطالعه حال  این با  است، شده  انجام ها سازماناستقرار و تدوین راهبردها در 
 است. نشده  انجاموری آسیا باشد،  سازمان بهره شده معرفیچارچوب 

 ییشناسا شده  شناخته های فن و ردهایکرو بر یمبتن غالباً ،ها سازمان یبرا مناسب راهبرد انتخاب     
 بر APO جمله من الگوها از یبرخ حال  این با. است "دهایتهد" و "ها ضعف" ،"ها فرصت" ،"ها قوت"

 تیریمد زکتمر ضرورت هک هایی قوت و ها فرصت [.91] دارند تأکید ،"ها یتوانمند" و "ها جذابیت" ییشناسا
 بر عالوه ،ساده و روان یساختار از استفاده لیدل به الگوها نیا. کند می مشخص را ها حوزه آن بر دانش

 ییاروپا یشورهاک از یاریبس در سنگاپور، ،یجنوب رهک ،یاندونز ن،یچ ژاپن، نمونه عنوان به ،ییایآس یشورهاک
 2کاوی موردای با ( در مطالعه2193) 9ساس و روهاجاواتی سن [.92] است دهیگرد مواجه اقبال با زین ایکآمر و

[. 99] دولتی را دارد مؤسسات های سازماندر  سازی پیادهقابلیت  APOکشور اندونزی دریافتند، چارچوب 
 و بزرگ های شرکتبرخی از  ،ایکآمر ییهوا خطوط ،ام یب یآ ،اردکپا هوولت ،ییایآس توسعه کبان ،سکرایز

 دانش تیریمد راهبرد نیتدو به وری آسیا سازمان بهره یالگو اساس بر هک هستند ای برجسته یها سازمان
 [.91] اند نموده اقدام

 
 ایآس وری بهره سازمان دانش تیریمد یلک چارچوبآسیا.  وری بهره سازمان دانش تیریمد چارچوب

گیری راهبردها،  انداز، مأموریت، اهداف و جهت ن چشمین و تدویی[. تب91] است شده آورده 9 شماره لکش در
ها در شناخت هسته رقابتی و  . این مهم به سازماناست APOنقطه شروع چارچوب مدیریت دانش 

و  کند. کارکنان، فرایندها، فناوری های موجود در سازمان و یا در صورت نیاز به توسعه، کمک می قابلیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sensuse and Rohajawati 
2. Catse Study 
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سازی پنج فرآیند اصلی مدیریت دانش شامل  چهارگانه در توفیق پیاده های دهنده عنوان شتاب رهبری، به
 باشند. و اعمال دانش می گذاری سازی، به اشتراک شناسایی، ایجاد، ذخیره

 

 
 APO [51]دانش  تیریچارچوب مد یکل ی. نما9شکل 

 
 7های دیگر چارچوب  فرایندهای دانش، یادگیری و نوآوری، خروجی و پیامدهای مدیریت دانش از الیه     
، طراحی، کشفبخش  4سازی مدیریت دانش شامل  و مراحل پیاده ندیاین اساس فرآ . براست APOای  طبقه

 است. شده  پرداختهکه در ادامه به معرفی اجمالی آن  است گسترشو  توسعه
ایجاد موضوعات "و  "موجود وضعیت شناخت"ق یها و نیازهای دانشی سازمان از طر شکافکشف: 

 شود؛ مشخص می "وکاری برای مدیریت دانش کسب

 گیرد؛ صورت می با راهبرد سازمانی طراحی: از طریق طراحی آزمایشی مدیریت دانش، هماهنگ کردن آن

سازی  مدیریت دانش و مدیریت کالن سازمان برای پیادهسازی و توافق  توسعه: هدف نهایی این مرحله، آماده
 عملی مدیریت دانش در سازمان است؛

سازی و تلفیق مدیریت دانش  ، پیادهطرح توسعه؛ و مدیریت دانش سازی های پیاده چالش گسترش: با شناسایی
 شود. با فرایندهای سازمان اجرا می

 



 26                                                                               دانش سازمان  یریتراهبرد استقرار نظام مد ینتدو یسنجش آمادگ

دارای طبقات  APOمدل آسیا.  وری بهره سازمان دانش تیریمد چارچوبگانه  طبقات هفت
 [:91] گانه زیر است هفت

های  رهبری مدیریت دانش: این طبقه، قابلیت و توانمندی رهبری سازمان در پاسخ به چالش .9طبقه 
 کند؛ پایه را ارزیابی می  دانش
را  کلیدی سازمان هایفرایندهای کارو بهبود  اجرا ،دانش در مدیریتگی استفاده از چگونفرایندها:  .2طبقه 

 کند؛ ارزیابی می
کارکنان محور و ارتقاء و توسعه  سازمانی دانش  افراد: توانایی سازمان برای ایجاد و حفظ فرهنگ .3طبقه 

 شود؛ میارزیابی  ی نیز در این طبقهدانش
فظ سازمان مبتنی های مبتنی بر دانش، ایجاد و ح حل فناوری: توانایی سازمان برای توسعه و ارائه راه .4طبقه 

 یابیافزار در این طبقه ارز افزار و نرم های سخت و نیز کیفیت سیستم گذاری دانش بر همکاری وسیع در اشتراک
 شود؛ می

 نیز و گذاری توانایی سازمان برای شناسایی، ایجاد، ذخیره، به اشتراک یابیفرایندهای دانش: ارز .1طبقه 
 گیرد؛ طبقه صورت میدر این  سامانمند استفاده از دانش

توانایی سازمان برای تشویق، حمایت و تقویت یادگیری و نوآوری از طریق یادگیری و نوآوری:  .1طبقه 
 شود؛ می یابیدر این طبقه ارز دانشیافته  نظامفرایندهای 

 ،وری، کیفیت توانایی سازمان در افزایش بهرهخروجی و پیامدهای مدیریت دانش: در این طبقه،  .7طبقه 
، حاصل عنوان یک نتیجه از یادگیری و نوآوری استفاده مؤثر از منابع به و حفظ رشد از طریق سودآوری

 گردد. می
 

برای سنجش و ارزیابی  APOمدل آسیا.  وری بهره سازمان دانش تیریمد چارچوبنامه پرسش
 است شده  ارائه 9الزم نموده که در جدول  سؤاالتگانه، نسبت به تنظیم  وضعیت سازمان در طبقات هفت

[91]. 
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 [91گانه ] . سؤاالت طبقات هفت9جدول 

 : رهبری مدیریت دانش1طبقه  ردیف

 الن آن چقدر است؟کانداز، مأموریت و اهداف  سازمان شما با چشم یدانش یانداز و استراتژ میزان هماهنگی چشم 9

 دهد؟ ت دانش متناسب بوده و پوشش مییریبه چه میزان با مد یتمهیدات سازمان 2

 ت دانش وجود دارد؟یریمد یمناسب برا یصیتخص یآیا منابع مال 3

 ت دانش( وجود دارد؟یاست امنیاستعدادها، س)ن دانش یتضم یمناسب سازمان برا یها استیچقدر س 4

 ها، واحدها و ...( نقش دارد؟ ر بخشینان و نیز با ساکارکان دانش بین یل جریریت، در اشتراک دانش )تسهیآیا مد 1

 دهد؟ را ترویج و پاداش می یم و خلق دانش و نوآوری، تسهیو فرد یسازمان یریادگیچه میزان مدیریت، بهبود عملکرد،  1

 : فرایندها2طبقه 

 دهد؟ با مأموریت و اهداف اصلی قرار می راستا همهای محوری خود )ایجادکننده مزیت رقابتی( را تعیین و  آیا سازمان شایستگی 9

 کند؟ نفعان و دستیابی به تعالی عملکرد را طراحی می کاری و فرایندهای کلیدی برای ایجاد ارزش به ذی های سیستمآیا سازمان  2

 هستند؟ توجه موردپذیری، کارایی و اثربخشی در طراحی فرایندها  آیا فناوری جدید، دانش مشترک در سازمان، انعطاف 3

4 
و بهبـود را   وقفـه، پیشـگیری   نشده است که رونـد بـی    بینی یافته برای مدیریت بحران و یا حوادث پیش آیا سازمان دارای یک سیستم سازمان

 ؟کند میتضمین 

1 
ـایج کسـب       ـتری و پایـداری نت ـای مش ـان از درک نیازه ـاده   آیا سازمان فرایندهای کاری کلیدی خود را برای حصول اطمین ـار، پی ـازی و   وک س

 ؟کند میمدیریت 

1 
ـاهش تغییـرات، بهبـود محصـوالت و           آیا سازمان به ـیدن بـه عملکـرد بهتـر، ک طور مستمر ارزیابی و بهبود فرایندهای کاری خود را بـرای رس

 ؟کند میدنبال  ها جهتو  وکار، توسعه و بروز رسانی با آخرین روندهای کسب خدمات

 : افراد3طبقه 

 و توانایی، دستیابی به حمایت از اهداف کلی و کمک به عملکرد خوب است؟ ها مهارتهای توسعه آموزشی سازمان،  آیا برنامه 9

2 
ـتم   برای کارمندان جدید است که شامل آشنایی با مدیریت دانش مند نظامآیا سازمان دارای یک فرآیند ترویجی  ـای آن، سیس مـدیریت   و مزای

 ؟و ابزارهاست دانش

 و آموزش اختصاصی برای کارکنان است؟ گری مربی، استادشاگردیآیا سازمان دارای فرایند رسمی  3

 آیا سازمان دارای پایگاه اطالعات شایستگی کارکنان است؟ 4

 شود؟ و اصالح می گیرد میصورت فعال تشویق شده، پاداش  گذاری دانش به آیا همکاری و به اشتراک 1

 اند؟ شده ها، سازماندهی گویی به مسائل محیط کاری و بحران های کوچک برای پاسخ های کاری/گروه آیا کارکنان به گروه 1

 : فناوری4طبقه 

9 
ـاد کـرده و      سایت( را به و وب مثال، اینترنت، اینترانت عنوان فناوری اطالعات )به های زیرساختآیا مدیریت،  منظور تسهیل مـدیریت دانـش ایج

 ها را برای تسهیل و اثربخشی مدیریت دانش توسعه داده است؟ قابلیت

 ؟سازمان هماهنگ شده است راهبرد مدیریت دانشبا  های فناوری اطالعات آیا زیرساخت 2

 کس به یک رایانه دسترسی دارد؟آیا هر  3

 ؟استآیا هر کس دسترسی به اینترنت / اینترانت داشته و دارای یک آدرس ایمیل  4

 ؟شود میروزرسانی  صورت منظم به سایت / اینترانت به شده در وب آیا اطالعات عرضه 1

1 
ـتراک       مشابه( به های شبکه)آیا اینترانت  ـا بـه اش ـال دانـش و ی گـذاری   عنوان یک منبع اصلی ارتباطات وسیع سازمانی با هدف حمایـت از انتق

 ؟گیرد میاطالعات مورداستفاده قرار 
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 : فرایندهای دانش5طبقه 

 ؟استگذاری و استفاده از دانش  سازی، به اشتراک برای شناسایی، ایجاد، ذخیره سامانمندآیا سازمان دارای فرآیند  9

 ؟کند میآیا سازمان از موجودی دانش و دارایی دانش یا منابع واقع در سراسر سازمان حفاظت  2

 ؟شود میشده و به اشتراک گذاشته  ، ثبتها پروژهآیا دانش مربوط به وظایف یا  3

 شده است؟  ، حفظشوند میآیا دانش حیاتی، از کارمندانی که از سازمان خارج  4

 گیرد؟ کاری صورت نمی که هیچ دوباره طوری شده، در سراسر سازمان تسهیم شده به آموخته های درسها و  آیا بهترین شیوه 1

 شود؟ جدید در سازمان انجام میمنظور بهبود عملکرد سازمانی و ایجاد دانش  گزینی بهبهینه های فعالیتآیا  1

 : یادگیری و نوآوری6طبقه 

 ؟های یادگیری و نوآوری توجه دارد طور جامع و مستمر بر تقویت ارزش آیا سازمان به 9

 ؟کند میهای یادگیری، تلقی  عنوان فرصت یا ارتکاب اشتباه را به خطرپذیری تا چه میزان سازمان، 2

 دهی شده است؟ ، در سراسر واحدهای مختلف سازمانها نگرانیهای مشترک )چند تخصصی( برای مقابله با مشکالت/  آیا گروه 3

 ؟کنند میشود، احساس قدرت  توسط سازمان ارزش داده می ها آنهای  و کمک ها ایدهآیا افراد از اینکه به  4

 های جدید را دارد؟ ابزارها و روشتا چه میزان مدیریت تمایل به استفاده و امتحان  1

 شوند؟ اطالعات تشویق می گذاری اشتراکآیا افراد، به همکاری با یکدیگر و به  1

 دانش تیریمد یامدهایپ و یخروج :7طبقه 

 ؟داردرا دیگر  های نوآوریسایر و  آمیز مدیریت دانش موفقیت سازی پیادهآیا سازمان، سابقه  9

 ؟روند میبرای ارزیابی تأثیر سهم دانش و ابتکارات بکار  هایی شاخصآیا اقدامات و  2

3 
ـتفاده کارآمـدتر از      های بزرگ جویی هزینه باالتری از طریق کاهش زمان چرخه، صرفه وری بهرهآیا سازمان،  تر، افـزایش اثربخشـی، اس

 است؟و افزایش سرعت نوآوری به دست آورده  گیری ازجمله دانش(، بهبود تصمیم)منابع 

 وری، کیفیت و بهبود رضایت مشتری افزایش داده است؟ آیا سازمان، سوددهی خود را در قالب نتیجه بهره 4

 رجوع ارتقاء داده است؟ استفاده از دانش برای بهبود فرایندهای روابط با ارباب درنتیجهآیا سازمان، کیفیت خدمات خود را  1

 باالتر و افزایش کیفیت خدمات( سازمان به یک رشد پایدار رسیده است؟ وری بهرهعنوان یک نتیجه ) آیا به 1

 
ت دانش در یریانداز و راهبرد مد ن چشمیتدو یبرا یاصل گام سها، یوری آس سازمان بهره شده ارائه یاساس الگوبر      
ها و  قوت ییو شناسات دانش؛ یریمد ین سطح آمادگییگانه؛ تع بندی طبقات هفت و رتبه یابیسازمان شامل ارز یک

 [.94] ها است فرصت

 
 قیشناسی تحق . روش3

 روش از رهایمتغ مداخله و ها داده آوری جمع وهیش نظر از و است یاربردک هدف نظر از حاضر قیتحق     
 از برداری فیش ابزار از استفاده با ای کتابخانه مطالعات شامل ها داده یگردآور روش. است یشیمایپ -یفیتوص

 مجتمع به مربوط اسناد ن،یالت و یفارس یعلم مقاالت و تبک نترنت،یا یجهان هکشب یاطالعات های پایگاه
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 دسته دوشامل  یآمار جامعه .است پرسشنامه ابزار از استفاده با یدانیم مطالعات زین و مطالعه مورد یقاتیتحق
 هستند:

نفر که ترکیبی از جامعه دانشگاهی با ویژگی  1تعداد نظران آشنا به موضوع به  دسته اول، خبرگان و صاحب. 9
علمی دانشیاری به تعداد  علمی دانشگاه با رتبه نفر و اساتید هیئت 2دانشجوی دکتری مدیریت دانش به تعداد 

نفر با هدف  1نفر و نیز جامعه اجرایی با ویژگی داشتن مسئولیت مدیریتی و اجرایی در مجتمع به تعداد  2
 ،ییمحتوا ییروا و یا سازه ییرواهدف،  نمونهدلفی جهت استخراج کلیت  رئیسه هیئته برگزاری سلسل

 استخراج و نهایی سازی راهبردها است.

 ؛یسازمان ساختار یبررس از پسدسته دوم، نمونه برای سنجش وضعیت مدیریت دانش در مجتمع است که . 2
 الت؛یتحص سطح بود؛ ریمتغ نفر 913 تا 911 نیب هک یا پروژه ارکهم و یسازمان یجمع کارکنان لک تعداد
 مجتمع نانکارک لک از درصد 71 -31 محدوده در هک نفر 921 تعداد آن، رینظا و ؛یتخصص یکار های حوزه
 و رانیمد از نفر 1 شامل مجتمع نانکارک از فیط سه قالب در نمونه جامعه عنوان به [.91] باشند می

 صورت به 2 جدول به شرح خبره؛ کارکنان از نفر 911 و ؛ییاجرا رانیمد از نفر 91 کالن؛ گذاران سیاست
 .دیگرد ییشناسا یتصادف ای طبقه

 
 تحقیق توزیع  نمونه .2جدول 

 
 تحصیالت

 تعداد
 جنسیت

 کل نسبت به
 زن مرد ریسا یارشناسک .ارشدک تراکد

 %11 9 4 1 - - 4 9 ران ارشدیمد

 %71 3 92 91 9 1 1 3 ییران اجرایمد

 %31 21 71 911 44 41 91 9 نانکارک

 %73 21 19 921 41 11 21 1 مجموع

 

 .دندیگرد بندی دسته 3 جدول عیتوز برابر و گروه 4 به شده شناسایی نمونه ،ادامه در
 

 تحقیق . توزیع شغلی و تحصیلی  نمونه3جدول 

 گروه
 التیسطح تحص یسطح شغل

 ریسا یارشناسک ارشد یارشناسک تراکد نانکارک ییر اجرایمد ر ارشدیمد

9 2 3 21 9 1 92 92 

2 9 4 21 9 1 93 99 

3 9 4 21 9 1 93 99 

4 9 4 21 2 1 92 99 
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 ردکارک یهماهنگ به یبستگ روش نیا. استفاده شد. ییایپا گیریبرای اندازه  ،کرون باخ یآلفا ضریباز      
 درنهایت. است سؤاالت استاندارد انحراف بر یمبتن آن محاسبه و داشته گرید سؤال به سؤال یک از یآزمودن

 باشد، 7/1 از تر شبی مقدار نیا چنانچه. شود می استخراج آلفا مقدار ،هاپرسش یدرون یهمبستگ اساس بر
 لذا دیگرد 33/1 کرون باخ یآلفا بیضر مقدار قیتحق نیا در [.3] است ییباال ییایپا یدارا ابزار گفت توان می

 .دیگرد حاصل نامهپرسش بودن ییایپا
 

 ها یافته. تحلیل 4

پرسش  42 ینامه حاوپرسش 921 تعداد. مجتمع یطبقات و سطح آمادگ یابیارز  نخست: یافته
نمره هر  نیانگیم آن از  پسو  عیتجم ها آناز  یافتیدر یها و پاسخ عیچهارگانه توز یها گروه نیشده، ب بومی

اساس، رتبه  نیآمده است. بر ا 4ج در جدول یه نتاکدر مجتمع انجام شد  ها آنبندی  رتبه نییتع زیطبقه و ن
، 93/93 نیانگیدانش با م تیریمد یاختصاص دارد. رهبر 21/22 نیانگیبا م یفناور اینخست به طبقه چهارم 

و  یو خروج 13/91 نیانگیبا م یو نوآور یریادگی، 31/91 نیانگی، کارکنان با م1/91 نیانگیبا م ندهایفرا
ترین رتبه به طبقه  هستند. ضمن آنکه پایین یهای بعد در رتبه 73/93 نیانگیدانش با م تیریمد یامدهایپ

 گردد. می مرتبط 33/91 نیانگیدانش با م یندهایفرا ایپنجم 
 

 هفتگانه. امتیازات طبقات 4جدول 

1طبقه  گروه 2طبقه   3طبقه   4طبقه   5طبقه   6طبقه   7طبقه    مجموع 

9 2/91 3/97 2/21 1/21 1/97 4/21 2/93 3/934 

2 1/91 2/91 3/91 9/22 1/91 1/93 7/93 7/927 

3 1/97 7/91 2/93 3/22 3/94 7/29 3/91 1/931 

4 1/93 7/91 2/91 7/22 1/97 9/91 4/93 1/932 

 31/939 73/93 13/91 33/91 21/22 31/91 1/91 93/93 نیانگیم

 - 4 2 7 9 3 1 1 رتبه

 

 آمده است. 2نتایج در شکل  9رادارینمودار 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Radar chart 



 9214پاییز  ـ 62شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                      66

 
 . نموداری راداری نمرات طبقات2شکل 

 
گر میزان و سطح آمادگی استقرار نظام مدیریت دانش مجتمع است. میانگین نمرات  ج نشانین نتایا     
نظام گیرد، لذا سطح آمادگی استقرار  ( جای می921-941در بازه سوم ) 31/939های چهارگانه، با عدد  گروه

، در وضعیت 1ت دانش در جدول یریمد یار سنجش سطح آمادگیمدیریت دانش مجتمع با توجه به مع
هایی در این  . این نتایج با شواهد میدانی نیز مطابقت دارد. مطابق شواهد میدانی حوزه و بخشاست "معرفی"

ازی فرایندهای اجرای صورت غیررسمی و موردی پیرامون مدیریت دانش اقداماتی نظیر مستندس مجتمع به
های اطالعاتی کوچک؛ ثبت نتایج و ارزیابی مراحل مختلف تهیه محصوالت و خدمات؛ و  کار؛ تشکیل بانک
 دهند. نظایر آن انجام می

 
 سنجش سطح آمادگی مدیریت دانش ی. معیارها1جدول 

 ت سازمانیوضع ازیمحدوده امت

 وجود ندارد یشناختت آن یو اهم "ت دانشیریمد" یستیاز چ نشکوا 33-42

 ت دانشیریاز به مدیت شناختن نیآغاز به رسم شروع 921-34

 ها از حوزه یت دانش برخیریمد یمعرف 941-921

 یابد. و بهبود می یابیطور مداوم ارز ت دانش بهیریمد شیپاال 933-947

 شده است.  ت دانش در سازمان نهادینهیریمد بلوغ 291-931
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 ؛(ها توانمندی) ها قوت. یقاتیتحق مجتمع دانش یها فرصت و ها قوت یاعتبارسنجیافته دوم: 
 هر وثوق مورد بندی جمع همراه به نمونه جامعه هیکل از طبقه هر داتیتهد و ها؛ ضعف ؛(ها جذابیت) ها فرصت

 نسخه 924 تعداد به جمعاً هم به کینزد و مشترک موارد قیتلف و بیترک ،یتکرار موارد حذف از پس گروه
 یبرا اجماع مورد موارد ،یاصالح نظرات اعمال از پس و گرفت قرار خبرگان گروه اریاخت در و یآور جمع
 .دیگرد بندی جمع 7و  1به شرح جدول  یبعد گام یاجرا

 

 ها، فرصت ها؛ قوت ییشناسا به توجه با. آن یاعتبارسنج و دانش تیریمد راهبرد نیتدویافته سوم: 
 سیماتر" و ییشناسا ،تأثیر نیشتریب یدارا عوامل خبرگان، گروه قالب در ،یقبل گام در دهایتهد و ها ضعف

 ریزی برنامه سیماتر" و "SWOT سیماتر" ؛"یداخل عوامل یابیارز سیماتر" ؛"یخارج عوامل یابیارز
 .دیگرد لکیتش "یمک یکاستراتژ

 
 ها و قوت ها قوتارزیابی  ضرایب .1جدول 

 نمره رتبه ضریب ها قوت

ـاال و    های دانشی و ضرورت مدیریت آن برای تحصیل رشد، بهـره  ت سرمایهیدرک اهم وری، کیفیـت ب
 سوددهی پایدار؛

9/1 4 4/1 

 4/1 4 9/1 مند؛ داشتن نظام مناسب آموزشی رسمی و نظام

 4/1 4 9/1 ؛یز داشتن پایگاه داده الکترونیکی غنیفنآوری اطالعات و ن یها امکان دسترسی آسان به زیرساخت

 221/1 3 171/1 و فنی کارکنان؛ یهای اخالقی، دانش ای از شایستگی پایگاه داده

 3/1 3 9/1 و نیز مهارت در برقراری ارتباط شخصی و کاری؛ یمیو ت یار گروهکل افراد به فرهنگ یتما

ـتریان   کارک، انتقادات از سوی پیشنهادهاها در قالب  فراهم بودن سازوکار الزم برای دریافت ایده ـان، مش ن
 نفعان.و ذی

171/1 3 221/1 

 نمره رتبه ضریب ها ضعف

 2/1 2 9/1 انتقال و توسعه دانش؛ یبرا یرد سنتیکم بودن روکحا

 2/1 2 9/1 ان؛یو دانش ع یرسم یآموزش نظام  بهبودن  کیمت

 91/1 2 171/1 ؛یجای سازمان به یفرد یریادگیج ناخواسته فرهنگ یترو

 91/1 2 171/1 در امر انتقال دانش؛ ده پاداشمند نبودن نظام  نظام

 2/1 2 9/1 ها؛ ها و درس آموخته برداری از دانش فعالیت ، انتشار و بهرهیمند نبودن سامانه ثبت، نگهدار نظام

 31/2 - 9 جمع کل
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 دهایتهدها و  ارزیابی فرصت ضرایب .7جدول 

 نمره رتبه ضریب ها فرصت

 4/1 4 9/1 ها و دستورالعمل و اسناد باالدستی در حمایت از نظام دانشی مجتمع؛ نامه ، آئینها فرمانتدابیر، 

 91/1 3 11/1 ها؛ سازی فناوری های حمایتی از بومی سیاست

ـتراک    تبع آن عالقه نفعان و مشتریان و بهحسن اعتماد ذی ـان در اش ـتقبال آن ـته   مندی و اس ـا،   گـذاری دانس ه
 مستندات و تجربیات با مجتمع؛

9/1 3 3/1 

ـا و       روند رو به رشد باالی فناوری محصوالت و خدمات تولیـدی و  ـیر صـعودی تقاض ـاطر از س ـان خ اطمین
 میزان مصرف بازار و مشتریان؛

9/1 4 4/1 

 91/1 3 11/1 بنیانی؛ روند رو به رشد و توسعه فرهنگ دانش

 3/1 3 9/1 وجود بازارهای تقاضا در مقیاس جهانی؛

 نمره رتبه ضریب تهدیدها

 171/1 3 121/1 ؛گلوگاهی وخاص  یا فناوریدانش و وابستگی احتمالی به 

 91/1 3 11/1 موقع تعهدات؛ به یل تأخیر در اجرایان به دلیاهش اعتماد مشترک

 221/1 3 171/1 ر از مجتمع؛ینان رهاشده در غکارکهای  ان ارائه درس آموختهکام

ـا و مرا  الزم با عنوان شـرکت  یها نبودن زیرساختفراهم  ـپردن بخشـ   یار بـرا کـ ز همکـ ه از تعهـدات   یس
 .ها آنتر به  سبک

11/1 3 91/1 

 11/1 9 11/1 از افراد؛ یبه تعداد محدود یاتیهای ح از تخصص یوابسته بودن برخ

 221/1 3 171/1 ؛افزاری خارجی افزاری و نرم غیرقابل اطمینان بودن محصوالت سخت

 2/1 4 11/1 ؛کارگیری دانش فراموشی دانشی در مراحل شناخت، انتقال و به

 9/1 2 11/1 نترنت(.یا) اطالعات یفناور یها ها و زیرساخت به شبکه یارک یندهایفرآ یان اجرایازحد جر بیش یاکات

 91/1 2 171/1 نان برجسته توسط رقبا؛کارکان جذب کام

 121/3 - 9 جمع کل

 

 سیماتر لکیتش باو انتخاب راهبردها جهت ارزیابی.  SWOTیافته چهارم: تشکیل ماتریس 
SWOT  ای عوامل منطقه رشد و ساخت ماتریس نه خانه در سازمان گرفتن قرار به توجه با و 3برابر جدول 

 یکاستراتژ ریزی برنامه سیماتر در انتخاب و یابیارز جهتمرتبط به این منطقه،  یراهبردها ،یخارج و یداخل
 انتخاب شدند. یمک
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 SWOTماتریس  .3جدول 

 (Wها ) ضعف (Sها ) قوت 

ت
رص

ف
 

ا )
ه

O) 

ـا هـدف جلـب حما    به و گام یراهبرد تعامل یاجرا ـ گام ب ـتر  یت ذی ـان، مش ان و ینفع
 گذاری دانش؛ اشتراک ینان براکارک

ـا      طراحی و پیاده ـای کـالن   سازی نظام جامع مـدیریت دانـش همسـو ب راهبرده
مجتمع با هدف حفظ و تقویت فعاالنه دانش مناسب؛ در چارچوب مناسـب؛ بـرای   

 افراد مناسب؛ و در زمان مناسب؛

ت دانش با تأکیـد  یریسازی نظام جامع مد و پیاده یطراح
نتـرل و  کثر کن حال حـدا یو ع یرون سازمانیبر دانش ب

 آن؛ یندهاینظارت بر فرآ

 یســازمان یریادگیــهنــگ ج و ارتقــاء فریراهبــرد تــرو
 ؛یجای فرد به

ها )
دید

ته
T) 

ـازمانی و   بر دانـش درون  یت دانش مبتنیریسازی نظام جامع مد و پیاده یطراح س
 رون سازمان؛ینترل و نظارت بر ورود و خروج دانش از/ به بکثر کحدا

ـ یبا هدف توز یشغل یسازی نظام جامع توانمندساز و پیاده یطراح ن یع دانش در ب
 پروری؛ نان و حذف قهرمانکارکغالب 

 تغییر و ادامه رویه قبلی؛ راهبرد عدم

ت دانش با تأکیـد  یریسازی نظام جامع مد و پیاده یطراح
ـال حـدا  یسازمانی و ع بر دانش درون نتـرل و  کثر کن ح
 آن؛ یندهاینظارت بر فرآ

 

 :شدند انتخاب لیذ مشروحه یراهبردها ،یخارج و یداخل عوامل سیماتر به توجه با
 گذاری اشتراک یبرا نانکارک و انیمشتر نفعان،یذ تیحما جلب باهدف گام به گام و یتعامل راهبرد یاجراـ 

 مجتمع؛ در خود دانش
 تیتقو و حفظ باهدف مجتمع کالن راهبردهای با همسو دانش تیریمد جامع نظام سازی پیاده و یطراحـ 

 مناسب؛ زمان در و مناسب؛ افراد یبرا مناسب؛ چارچوب در مناسب؛ دانش فعاالنه
 

 بکار گیری تصمیم و راهبرد نیتدو یبرا یشهود قضاوت و یعلم وتحلیل تجزیهگیری.  یافته پنجم: تصمیم
 یراهبرد های گزینه از یک کدام نماید می مشخص 9یکم یراهبرد ریزی برنامه سیماتر. شود می گرفته

 1جذابیت عوامل داخلی و خارجی برابر جدول این عمل پس از محاسبه نمره  [.1] است تر مناسب منتخب

 .صورت گرفت
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 یداخل و یخارج عوامل به نسبت هاراهبرد تیجذاب .1جدول 

 
 

 عنوان به باالتر است، لذا دوم راهبرد به نسبت اول راهبرد نمرات نیانگیم ،1 جدولو برابر  بیترت نیبد     
 .دیگرد انتخاب مطالعه مورد یقاتیتحق مجتمع دانش تیریمد راهبرد نیبهتر
چرخش  یهای امن ارتباطات برا وجود زیرساخت لیبه دل یفناور ایطبقه چهارم  یکسب رتبه نخست برا     
آسان  یو امکان دسترس فیتعر نترنت؛یآسان به شبکه ا یاطالعات؛ امکان دسترس یهای فناور ها؛ شبکه داده

افزاری و  های الزم سخت معنا است که زیرساخت نیبد نیآن است. ا ریمجتمع؛ و نظا یداخل نترانتیبه شبکه ا
کالن  تیریمد تیها، حما زیرساخت نیاز ا یمجتمع وجود دارد. بخش نیدانش در ا تیریمد یبرا یافزار نرم

 یندهایبودن فرا نیی. پاردیقرار گ یدانش در رتبه بعد تیریمد یتا طبقه رهبر دیسازمان است که باعث گرد
 دیتول ایهای مرسوم از خلق  های نو و روز، روال بر دانش عمجتم اعتناء وجود بااست که  نیا انگریدانش ب

روز بودن  گیرد. به مند صورت نمی صورت روال نظام آن به یابیکارگیری و نهایتاً ارز و به میدانش تا تسه
تعهد  نتیجه دراند، بلکه  سطح رسیده نیمند به ا نظام روال یکنتیجه  که در ستین نیا یکارکنان هرگز به معنا

اتفاق  نیاما ا ؛ای به دانش روز مجهز هستند صورت جزیره است. کارکنان به شده  حاصلکه  ستا یکار
 کپارچهیجامع و  امانگاه استهای الزم  و پتانسیل تیظرف یدیگر مجتمع دارا بیان ای است. به صورت جزیره به

و  یکالن سازمان دگاهید انیم صلهفا گر انیمهم ب نیمهم وجود ندارد. ا نیبه ا دستگاهیو  یندیو فرآ یقیو تلف
 ت.دانش اس تیریمد دگاهید

کالن سازمان،  تیریهای مد از چالش یو گسترده است. بخش عیوس اریمجتمع بس ازین دانش مورد تنوع     
از  ها دانشاز  یمعنا سازمان در انتقال برخ نیاست. بد یمورد دانش بابودن سازوکار الزم در مواجهه  دهیچیپ
 ؛ستین سریمهم م نیا گرید یاریدر بس حال  عین درو  آورد میبه داخل حداکثر انعطاف را به عمل  رونیب

 یراهبردها یها و متعاقب آن چگونگ دانش نیب زی. تمادیزا عمل نما صورت درون به کامالًالزم است تا  نیبنابرا
 یهای ابالغ در قالب گزاره یصورت دستور موضوع به نیمعنا که ا نیسخت و دشوار است. بد اریمتناسب، بس
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کارگیری دانش،  و خطا در جذب و به یسع ندیمستمر فرآ صورت بهرسد و مجتمع دائماً و  به سرانجام نمی
 دیمجتمع در وهله نخست، با یراهبرد منطق رو  این ازکند.  کارگیری آن را دنبال می و به میانتقال، تسه

تأمین گردد.  ستهیمناسب و شا یدر قالب چارچوب یستیبا زین نیدانش مناسب باشد که ا نییمعطوف به تب
و  طیاستفاده توسط افراد مناسب در شرا یآن برا یلذا راهبر ست،ین قیتوف یمعنا بهتأمین دانش هرگز 

 نیدانش در ا تیریمد یراهبرد برا نیبهتر نیبنابرا ؛ردیصورت گ یستیهای مناسب، در ادامه با موقعیت
 تیوکالن است که منجر به تق یدانش همسو با راهبردها تیریسازی نظام جامع مد و پیاده یمجتمع، طراح

ن یو در زمان مناسب شود. آنچه در اتخاذ ا افراد مناسب یفعاالنه دانش مناسب، در چارچوب مناسب، برا
از  یو بوم یهای اسالم مطالعه به ارزش نظام و چارچوب مجتمع مورد یاکنمود، اتفا یا یراهبرد نقش بارز

رو به رشد توسعه فرهنگ  ندها، رو سازی فناوری از بومی یتیهای حما گر سیاستید یسو و از سو یک
ر آن است. یو نظا یو اعتقاد یاسالم یها نفعان در ظل ارزشیت ذیلک یو ارزش یبنیان، التزام عمل دانش

ه در مجتمع افراد و کن است ید ایق مشاهده گردین تحقیند انجام ایه در فرآک یگر از موارد مهمید یرخب
تعهدات  نتیجه درنان کارکن یرند، بنابرایگ یقرار م توجه موردشتر یهستند ب ییدانش باال یه داراک ینانکارک

 حال  عین درند؛ یخود اقدام نما یدانش یازهاینند تا نسبت به رفع نک یصورت خودجوش تالش م به یارزش
ن در یگزیمطمئن جا حال  عین درو  یز علمکوجود ندارد؛ منابع و مرا یبرنامه خاص یاتیح یها دانش یبرا

 یها دانش ییدر شناسا ،سامانمند نظر ازآن است که  یبه معنا نینشده است؛ و ا ییشناسا ها آنتأمین 
 یبه دانش فرد اتکای لیمهم به دل نی. هرچند در عمل استین یجد یلیدار و مهم اقدام سازمان خ اولویت

 از: اند عبارت یدانیم شیمایبر پ یمبتن ها یافته جیاز نتا گرید یگیرد. برخ افراد صورت می
 ؛یانباشت سازمان یناخواسته فرهنگ انباشت دانش در افراد بجا جیتروـ 
 ازمندیهستند؛ ن تیحفظ و تقو ازمندیکه ن یهای مشخص کردن دانش یبرا یمند و رسم قدان چارچوب نظامفـ 

و خارج  یفراموش ازمندین زیهستند؛ و ن یآت یازهاین یرشد و توسعه برا ازمندیهستند؛ ن خألتأمین و پر کردن 
 کردن از دستور کار هستند؛

 یدانش های اولویت متقابالًمجتمع و  یراهبرد های نیازمندیمختلف دانش با  یها از حوزه یک کدام نکهیاـ 
 همسو هستند، مشخص نبود. شتریالن بکت راهبرد یحما یبرا
 
 یشنهادو پگیری  . نتیجه5

گیری از  ت دانش با بهرهیریاستقرار نظام مد ین راهبرد سنجش آمادگیتدو باهدفه کق ین تحقیدر ا     
ران، یارشناسانه با مدکل یو تحل ، قضاوتیه خبرگیا؛ و بر پایوری آس شده سازمان بهره معرفی یالگو

ها و  ها، ضعف ها، فرصت ز قوتیو ن یزان سطح آمادگیارشناسان و مشاوران برجسته صورت گرفت، مک
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برجسته؛  ینان دانشکارکو  ها سرمایهاز  ید. برخورداریگرد ییمطالعه شناسا مجتمع مورد یدانش یدهایتهد
 یافزارها و نرم ینان به زبان علمکارکاطالعات؛ تعلق سازمان و تسلط  یفناور یها و بسترها رساختیوجود ز

 یفناور یر صعودیه سکها بود ضمن آن نان از عمده قوتکارکاق یو جسارت و اشت یارکق تجربه یمرتبط؛ تلف
اس یتقاضا در مق ی؛ وجود بازارهایدیان محصوالت و خدمات تولیزان بازار و مشترین تقاضا و میو همچن

؛ یبنیان ها؛ روند رو به رشد و توسعه فرهنگ دانش سازی فناوری از بومی یتیهای حما ؛ سیاستیجهان
 یها ها و فرصت جذابیت ترین مهمباال؛ از  یدانش های قابلیت با ینفعانیو ذ انی؛ و مشتریعلم های ظرفیت

 یالن سازمانک یراهبردها یبانیو پشت یران ارشد سازمانیت مدیباشند. در سطح حما می یقاتین مجتمع تحقیا
 یدانش، اقدام مؤثر و هدفمند تیرینظام مد تیاز اهم یآگاه باوجودد که یت دانش مشخص گردیریاز مد

 یمند صورت نگرفته است. نظام صورت نظام الن بهک یت راهبردهایز حمایت آن و نیریراهبرد مد نیوتد یبرا
کارگیری  گذاری و به به اشتراک ،سازی ذخیره جاد،یا ،ییدانش شامل شناسا یاصل یندهایکه بتواند فرا کپارچهی

آشکار(  بعضاًنهان و  انشد) یقو اریبس یفرد های ظرفیت دی. هرچند بادیکنترل و نظارت نما ت،یرا هدا
 زین ،سازمانی  قالبشود و نه در  گروه به اشتراک گذاشته می کیحداکثر تا چند نفر در قالب  غالباًکارکنان که 

استقرار  یزان آمادگید، با سنجش میگرفتن آنچه قبالً اشاره گرد نظر درق حاضر، با یاشاره شود. سرانجام تحق
د. یگرد یقاتیت دانش مجتمع تحقیریو راهبرد مد یانداز دانش ن چشمیو تدو یت دانش به معرفیرینظام مد

، یقاتیت مجتمع تحقیع دانش مرتبط با حوزه فعالیف گسترده و وسیل طیان مهم است، به دلین میآنچه در ا
 یگرا صورت برون ، بهیرونیا بیو  یاز و بر اساس ارزش دانش درونین ز متناسب با نوع دانش موردکن مریا

 یالن انتخابکغیر منعطف، راهبرد  یگرا پذیر؛ و درون انعطاف یگرا غیر منعطف؛ درون یگرا برون ؛پذیر انعطاف

 .نماید یم یاتیخود را عمل
متمرکز  یبر سطح سازمان یو جهان یمل ،یسازمان ،یمیت ،یسطوح مختلف گروه انیحاضر در م مطالعه     

 یای برا ، انجام مطالعه[91] در سطوح مختلف ایوری آس چارچوب سازمان بهره یکاربر تیبود. با توجه به قابل
 شنهادیهای مختلف پ تخصص همجتمع با توجه ب یمیت ایو  یدانش در سطح گروه تیریمد یسنجش آمادگ

 یقیای تطب در قالب مطالعه ا،یوری آس عملکرد چارچوب سازمان بهره یابیارز هدف باگردد؛ افزون بر آن  می
 و مطالعه شود. یهای متنوع، کارکرد آن بررس ها با مأموریت سازمان نیب
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