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 .1مقدمه

رهبران تجارتهای جهاني باور دارندکه دانش سـرمايههـای انسـاني از مهـمتـرين قابلیـتهـا و
شايستگيهای سازماني است و با طراحي و سازماندهي فرآيند مديريت آن ميتوان بستری برای ايجاد
رقابت ،مزيت رقابتي و توسعه پايدار فراهمنمود [ .]43ازاينرو ،شرکتهای موفق دنیا ،مديريت دانـش
سازماني را يك نیاز ضروری و برنامۀ اولويتدار برای پیشگامي در عرصۀ رقابـتپـذيری دانسـته و در
کانون توجه قرار دادهاند [ ]34که گواه توسعۀ شايستۀ سوابق علمي و تجربي مديريت دانش است؛
اما هنوز بسیاری از سازمانها و صنايع در زمینه پیادهسازی اهداف ،راهبردهـا و برنامـههـای مـديريت
دانش ،به منزله يکي از اهداف راهبردی مندرج در نقشه راهبرد شرکت ،ناکام مانـدهانـد .عارضـهيـابي
اينگونه شرکتها گواه اين مهم است که برخـي کمبودهـای روششـناختي در زمینـه برپـايي ،اجـرا،
ارزيابي و بازنگری اهداف و برنامههای مديريت دانش سازماني ،وجود دارد [.]52 ،37
ازجمله مهمترين اين کاستيها ،شـناخت و ترجمـان نامناسـب از ابعـاد پیشـبرد مـديريت دانـش
سازماني با نگرش تخصصي است [ ]48، 37که تأمل در اين رابطه ،چند نکتۀ مهم را آشکار مـيکنـد.
نکتۀ او  ،بخشينگری در مؤلفههای موفقیت مديريت دانش سازماني است که از آنجمله ميتوان به
تمرکز بر عامل فنآوری و تأکید بر انتخاب و پیادهسازی نرمافزارهای مديريت دانش ،بهمنزلۀ بیاني از
عامل مدنظر و تنها راه پیادهسازی و کاربرد مؤثر مديريت دانش ،اشاره کـرد .حـا آنکـه فـنآوری و
انتخاب و پیادهسازی نرمافزارهای مديريت دانش ،يکـي از معیارهـا و زيرمعیارهـای پیشـبرد و تعـالي
مديريت دانش سازماني است [.]7
نکتۀ دوم ،جامعنبودن و توجه به بخشي از زيرساختهای مناسب و پیشنیازهای الزم در اسـتقرار
جامع نظام مديريت دانش سازماني است که از آنجمله ميتوان به پژوهش نکودری و يعقوبي ()9313
اشاره کرد .پیشبیني نکردن پیامدهای حاصل پیادهسازی مديريت دانش ،بهمنزله سازههای نتیجـهای
در پايش و پويش سازماني ،نکته قابل تاّمل ديگری است .از ايـنرو ،نپـرداختن جـامع بـه سـازههـای
توانمندساز و نتايج در مديريت دانش سازماني ،ناهماهنگي و ناکامي در زمینۀ استقرار کامل برنامههای
مديريت دانش سازماني را بهدنبا داشته و حاصلي جز انزجار منابع انساني و اتالف منابع مالي بهدنبا
نخواهد داشت؛ همچنین ،بیان نامناسب از سازههای موصوف در قالب اهداف راهبردی کنترلي از ديگر
نکاتي است که ميتوان آنرا مسئلۀ کلیدی قلمدادکرد.
مرور مطالعات و بررسيهايي که با تمرکز بر چنین مباحثي انجام شده؛ بیشتر حـاکي از پـژوهش-
هايي با محوريت سنجش و ارزيابي مـديريت دانـش سـازماني مبتنـي بـر روشهـای تصـمیمگیـری
چندمعیاره است که روششناسي کمي موضوع ،يعني اولويتبندی اهداف و معیارهای مـديريت دانـش
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در کانون توجه بودهاند .عالوه برکاستيهای موصوف ،ناتواني در برقراری روابط علّـت و معلـولي بـین
اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانش سازماني ،نقیصه و دغدغه اساسي ديگری اسـت []56 ،46 ،1؛
زيرا تعريف و توسعۀ ارتباطات و توالي بین اهداف راهبردی کنترلي ،توصیفکننده چگونگي پیادهسازی
کارا و مؤثر بوده و به تصمیمگیرندگان کمك ميکند تا به عوامل کلیدی توجه بیشتری کنند [.]93
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

مدیریت دانش .دانش يك دارايي راهبردی و يك شايستگي کلیدی است که در دهه هشتاد
میالدی توسط نوناکا مطرح شد و در دهه نود به شکوفايي رسید؛ از آن پس ،توجه به آن در مباني
نظری مديريت راهبردی سازمانها نیز ،پديدار شد [ .]54در راستای تبیین مفهوم دانش و مديريت
دانش ،هنگام مرور مباني نظری اين حوزه ،با مجموعهای از تعريفها و نظريهها مواجه ميشويم که
هريك بر بعدی خاص تمرکز دارند .مهمترين اين موارد در جدو  9خالصه شده است.
جدو  .9تبیین مقولۀ دانش و مديريت دانش از ابعاد مختلف
ابعاد

انواع دانش

توصیف

منبع

دانش ضمنی و صریح :به دانشي که قابل رمزگذاری باشد و درنتیجه بتوان آنرا
بهسادگي مخابره ،پردازش ،منتقل و در پايگاه دادهها ذخیره کرد ،دانش صريح گفته
ميشود .درمقابل ،دانش ضمني از طريق تسهیم تجربهها با مشاهده و تقلید کسب ميشود
و ريشه در اعما  ،رويهها ،ارزشها و احساسات افراد دارد و قابل کدگذاری نیست.

[]22[،]98[،]9
[]45[،]35
[]67[ ،]63

دانش فردی و گروهی :بینش و بصیرتي که فرد در جريان ساری و جاریساختن فعل،
عملیات ،پروژه و نظاير آن کسب ميکند؛ دانش فردی گويند؛ اما هنجارها ،اصو  ،معیارها و
نظايری از اين قبیل که در فعالیتهای گروهي و تعاملي ،ايجاد و حاصل ميشود؛ دانش
گروهي نام دارد.
دانش توصیفی ،رویهای ،علی ،شرطی و ارتباطی :ادراك و دريافتهای حاصل از
دانستن چیستي ،چگونگي ،چرايي ،زمان و نحوۀ تعامل يك موضوع را بهترتیب ،دانش
توصیفي ،رويهای ،علي /سببي ،شرطي و ارتباطي ميگويند.

[]53[،]35[،]91

دانش عملگرا :دانشهای مفید برای سازمانها و صنايع که نتیجه تجربههای پروژهای،
گزارشها و بازخوردهای بازار ،بهینهکاویها و نظاير آن است دانش عملگرا مي نامند.
مد ها و
چرخههای
مديريت دانش

مديريت دانش يك فرآيند ساختاريافته شامل اهداف دانش ،شناسايي دانش ،فراگیری و
اکتساب دانش ،توسعۀ دانش ،توزيع و انتشار دانش ،بهکاربردن دانش و اندازهگیری و
ارزيابي دانش سازماني است که در بستر زمان ،با توجه به بلوغ مديريت دانش ،چرخههای
متنوعي از آن عرضه شده است.

[ ]95[،]9
[]35[،]21
[]59[ ،]36
[]67
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مديريت دانش مطالعه راهبرد اکتساب ،انتخاب ،سازماندهي ،بهاشتراكگذاشتن و
بهکاربردن دادههای کلیدی کسبوکار بهمنظور پرکردن شکاف دانشي بین آنچه سازمان
ميداند و آنچه بايد بداند ،است.
مديريتکردن دانش ،خلق ،ذخیره و بازيابي ،انتقا و بهکارگیری دانش برپايۀ فنآوری
دادهها است که با هدف تسهیل يا تکمیل فعالیتهای مديريت دانش و تجديد ساختار در
ابزارهای پشتیباني تصمیمگیری ،موجب بهبود و ارتقای تصمیمگیری ميشود.
مديريت دانش بر سه موضوع اصلي انسان ،ساختار و فنآوری تأکید داشته و سعي دارد تا با
برقراری تعاد در حوزههای کاری سهگانه ،با تولید و استفادۀ صحیح از منابع دانش
بهاهداف سازماني دست يابد.

[]64[،]33[،]91
[]68[،]66
[]35[،]94
[]61[،]55
[]49[،]43

از آنجاکه ارزش دانش به کاربرد آن است؛ بنابراين اهـداف ،راهبردهـا و ابتکـارات و برنامـههـای
مديريت دانش ،بايد جريان دانش را بـه محـل کـاربرد آن تسـهیل و زمینـه نیـل بـه يـك سـازمان
دانشبنیان را در تمامي ابعاد فراهم کند .بديهي است در اين بین ،شناسايي و تبیین سازههای کلیـدی
و اهداف راهبردی کنترلـي مـديريت دانـش سـازماني حیـاتي اسـت .در ادامـه ،روشهـا ،مـد هـا و
چارچوبهای ارزيابي آمادگي و بلوغ مديريت دانش سازماني ،تبیین و تشريح ميشود.
ارزیابی آمادگی و بلوغ مدیریت دانش سازمانی .هدف از سنجش آمادگي و بلوغ مديريت دانش
سازماني ،شناسايي مؤلفههای ضروری برای پیادهسازی موفق اهداف ،راهبردها و برنامههای مديريت
دانش است .در راستای تحقق اين هدف ،کوشش شده است با مطالعه ،بررسي و تحلیل عوامل حیاتي
موفقیت مديريت دانش از يكسو و مرور مد های ارزيابي آمادگي و بلوغ مديريت دانش از سويي
ديگر ،سازهها و اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانش سازماني تبیین شود .در جدو ( )2پیشینه
پژوهش ارائه شده است.
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جدو  .2پیشینه ارزيابي آمادگي و بلوغ مديريت دانش سازماني
حوزه

پژوهشگران
اخوان ،اولیايي،
دسترنج و ثقفي،
()9381
صفری)2399( ،

عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش

فرزين ،صفری،
حسان و خالويي،
()2394

توصیف

مطالعه و بررسي مقالههای
مختلف در زمینه مديريت دانش،
مطالعات موردی و ساير منابع
مرتبط در اين حوزه

رهنورد و محمدی،
()9388

عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای
مديريت دانش ،با تمرکز بر مراحل
چهارگانۀ خلق ،حفظ ،انتقا و
کاربرد دانش.

هوشمند و افسر،
(،)9319
حمیدیزاده
()9313

عوامل کلیدی موفقیت مديريت
دانش.

سید ،عبداهلل ،اوال
و محامد)2394( ،

ويژگيهای سازماني موثر بر پیاده
سازی موفق مديريت دانش
سازماني

عوامل/معیارها
شش بعد در قالب  24عامل ،شامل :عوامل فردی
کارکنان (رضايت شغلي ،چرخش شغلي) ،عوامل گروهي
انساني (همکاری ،رفتار شهروند سازماني) ،زيرساختها
(تدارك اطالعات ،اشتراكگذاری دانش) ،عامل فرهنگ
(هنجارهای قانوني و اجتماعي ،اطمینان سازماني)،
عوامل راهبردی و مديريتي (درگیری مديريت ارشد،
رهبری کاريزماتیك ،مسئولیت اجتماعي شرکت) و
ساختارها و فرآيندهای سازماني ( برنامهريزی راهبردی،
مشارکت در تصمیمگیری).
حمايت مديريت ارشد ،الگوگیری ،معماری دانش،
درگیری افراد ،زيرساخت های سیستمهای اطالعاتي،
راهبرد و اهداف ،سنجش دانش (ارزيابي عملکرد)،
زيرساختهای سازماني ،آموزش ،منابع انساني ،سیستم
پاداش و ايجاد انگیزه ،فرهنگ سازماني و کارتیمي
راهبرد سازماني ،ارزيابي عملکرد ،تعريف فرآيندها
(سازمان و دانش) ،راهبرد دانش و مديريت دانش،
حمايت مديريت ارشد ،منابع انساني ،الگوگیری ،امنیت و
تخصیص منابع ،همسويي راهبردهای سازماني با
راهبردهای دانش و مديريت دانش
فرهنگ سازماني ،حمايت مديريت ارشد ،ايجاد انگیزه و
پاداشدهي ،ساختار سازماني و ارتباطات
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سیمینوچ و
سینکلر،)2334( ،
حمیدیزاده
()9313
ارزيابي آمادگي مديريت دانش سازماني

دمچینگ)2395( ،
چان و محامد
()2399
موسيخاني ،اجلي
و صفوی ()9381

محمدی ()9385

ارزيابي بلوغ مديريت دانش سازماني

حسنقليپور،
عابدیجعفری و
خطیبیان (،)9388
حمیدیزاده
()9314

قابلیت و توانمندی سازمانها
برای مقدمات اولیه مديريت دانش
و بهرهگیری از آن در مسیر
سیستم دانشي.

ارزيابي سطح آمادگي مديريت
دانش سازماني در موسسات
آموزش عالي
برقراری روابط بین مولفههای
توانمندساز و پیشنیاز مديريت
دانش
آمادگي برای مديريت دانش در
قالب  25زيرمعیار در پنج طبقه.
بررسي مد های آمادگي سازماني
برای استقرار موفق مديريت
دانش.
ارزيابي مد های بلوغ ،شامل مد
بلوغ شرکت زيمنس ،مد
 ،KPQMمد ، KMCA
مد بلوغ دانش مشاوره
 ،KPMGمد بلوغ
 ،Klimkoمد بلوغ ،Vision
مد بلوغ  5IKM3شرکت
تاتاهند ،مد  K3Mو مد بلوغ
.STEPS

ساختن اعتماد از طريق رهبری ،شناسايي دانش و نقش
بشارتدهنده ،ايجاد سیاستهای مالکیت برای دانش،
تعیین و اجرای سیاستهای امنیتي کارا ،خلق و ايجاد
رويهها و فرآيندهای کلي ،اصالح زيرساختها ،فرآيندها
و رويههايي که اجازۀ انتشار ،جستوجو و دسترسي
آسان را فراهمکند ،مرور سیاستهای تشويقي و پاداش،
ايجاد رويههای ارزيابي عملکرد مديريت دانش ،خلق
سنجشگرهای ارزيابي عملکرد شخصي برای
اشتراكگذاری دانش ،شناسايي جوامع دانش (نقشه
دانش)؛ داشتن رويکرد هزينه ـ منفعت در فعالیتها،
ايجاد فرآيند هدفگذاری در فرآيندهای دستوری،
اصالح رويههای مرور پروژهها برای اطمینان از ستاندن
دانش و درنهايت ايجاد پايگاه دادههای مهارتها و
دانش پويا.
خبرگي ،دروس آموختهشده (از موفقیتها و شکستها)،
مستندسازی دانش(خصوصاً دانش ضمني) ،بانك دادهها
و اطالعات.
رهبری ،راهبرد ،فرهنگ ،نوآوری سازماني ،فرآيندهای
کسب وکار ،فنآوری و کارکنان.
فرهنگ ،ساختار سازماني ،زيرساختهای فنآوری داده-
ها ،توانايي منابع انساني و مديريت تغییر.
پنج مؤلفه کلیدی فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني،
زيرساختهای فن¬آوری داده¬ها ،منابع انساني و
مديريت تغییر (محتوای تغییر و پشتیباني از تغییر)
بههمراه  91شاخص.

راهبرد ،رهبری ،فرهنگ ،ساختار سازماني ،فن¬آوری
داده¬ها ،فرآيند ،منابع انساني ،ارزيابي بههمراه
زيرمعیارها.
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عیسايي ،افضلي و
ضیاء ()9381

ارزيابي سطح و میزان بلوغ
مديريت دانش.

مهرگان ،جمعپور،
حسینزاده و
کاظمي ()2392

ارزيابي و رتبه يندی سیستمهای
مديريت دانش سازماني

يـوسا ()2395

ارزيابي سطح و میزان بلوغ
مديريت دانش.
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رهبری و مديريت ارشد ،ارتباطات ،مديريت مستندات (
انتشار ،جستجو ،دسترسي) ،رضايت کاربران ،کیفیت
دانش ،کیفیت سیستمهای مديريت دانش ،اهداف و
راهبردهای دانش و مديريت دانش و همسويي با اهداف
و راهبردهای سازماني ،فرهنگ.
رهبری مديريت دانش ،فرآيندها ،کارکنان ،فن¬آوری،
فرآيندهای دانشي ،يادگیری و نوآوری ،خروجي و
پیامدهای مديريت دانش

نقشه راهبرد .رويکردها و روشهای متعددی در حوزه ارزيابي و مديريت سیستم ،بهعنوان سامانه
ناوبری سازمانها قابل طرح است .روشهای ارزيابي متوازن يکي از روشهای نوين پايش ،پويش و
مديريت سازماني است که بیشترين موفقیت را در راستای تحقق ارکان جهتساز و راهبردها بههمراه
داشتهو مورد استقبا گروههای کسبوکاری متنوع هوشمند نیز قرار گرفتهاست [.]5
روش ارزيابي متوازن ،يك سیستم مديريت عملکرد کلينگر است که با تعیین شاخصهای
عملکرد هادی و تابع نشات گرفته از ارکان جهتساز و راهبردها در چهار منظر مالي ،مشتری،
فرآيندهای داخلي و يادگیری و رشد ،با کل سازمان هماهنگ و به يك سیستم مديريت راهبردی
تبديل ميشود [ .]8ابعاد مورد توجه در روش ارزيابي متوازن ،بهعنوان يك سیستم مديريت راهبردی را
ميتوان در  4حوزه اصلي شامل :وضوح و ترجمه ارکان جهتساز و راهبردها؛ برنامهريزی و هدف-
گذاری؛ ارتباطات و انتقا ؛ يادگیری و بازخوردهای راهبردی برشمرد [ ]65که شالوده و مبنای آنرا
نقشه راهبرد تشکیل ميدهد و در اجرايي شدن ارکان جهتساز و راهبردها و برقراری پیوند بین اليه
راهبردی و اليه عملیاتي بسیار حیاتي است [.]24
بهعبارت ديگر ،نقشه راهبرد ،تصوير راهبرد سازمان است که توضیح ميدهد؛ چطور يك سازمان
ميخواهد به ماموريت و چشمانداز خود از طريق مجموعهای از زنجیره بههم پیوسته اهداف راهبردی
کنترلي دست پیداکند؛ از اينرو ،همسوسازی اهداف راهبردی در مناظر روش ارزيابي متوازن و
برقراری روابط علّت و معلولي بین آنها ،کلید خلق ارزش است [.]38
برای رسیدن به اهداف راهبردی کنترلي در هـر يـك از منـاظر و اطمینـان از جامعیـت آنهـا در
سازمان يا صنعت مورد نظر ،بايد سازههای کلیدی مرتبط در هر منظر تعیین شود .بـه منظـور ترسـیم
نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني ،الزم است تا سازههای کلیدی مديريت دانش سـازماني از ابعـاد
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مختلف حاصل شود و با تعیین اهداف راهبردی کنترلي مرتبط با سازهها ،موجبات اطمینان از جامعیـت
و توازن اهداف راهبردی کنترلي در ترسیم نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني فراهم آيد .دراين بین،
روش ترجمه سیستمي راهبرد و چهـار اليـه سیسـتمي آن شـامل :ورودی؛ فرآينـد؛ خروجـي و پیامـد
ميتواند در ترجمان و برچسبگذاری سازهها و اهـداف راهبـردی کنترلـي مـديريت دانـش سـازماني
راهگشا باشد [.]6
پیشینه تجربی پژوهش و نقدی بر آن .گستردگي پژوهشهای پیشین در زمینه مديريت دانش
گواه تأکید و تمرکز بر يك يا چند سازۀ (معیار) مديريت دانش سازماني ،مانند فرهنگ سازماني،
ساختار سازماني و غیره است که در آن همبستگي و معناداری تأثیر مؤلفه مدنظر در پیشبرد مديريت
دانش برای واحد مورد مطالعه بررسي شده است [.]39 ،4
از سويي ديگر ،مرور برخي از مطالعات و بررسيهای انجامشده در حوزۀ معیارهای مديريت دانش،
حاکي از تبیین وضعیت واحد مطالعاتي (قوتها و ضعفها) از حیث زيرساختها و پیشنیازهای الزم
در برپايي و اجرای مديريت دانش است (سازههای توانمندساز) که پژوهش محمدی ( )9385در اين
دسته از مطالعات قرار دارد [.]25
در سا های اخیر پژوهشهايي بـا مح وريـت ارائـه چـارچوبي بـرای ارزيـابي مـديريت دانـش در
سازمانها که به سنجش سطح مديريت دانش و چالشهای ارتقای آن ميپردازد ،انجـام شـده اسـت.
ميتوان به پژوهشهای مطمئن ( )9387و چگیني ( )9388اشارهکرد.
در بررسيهای ديگری ،دهقاني ( )9313و رمضاني ( )9313به ارزيابي تـأثیر مـديريت دانـش بـر
کارايي و اثربخشي سازماني پرداختهاند .مطالعات شجاعي ،ترابـي و صـديقي ( ،)9319موسـيخـاني و
نادی ( ،)9313چن ،هوآنگ و چنگ( ،)2331آرورا ( )2332و فرچیلد ( ،)2332وضعیت مـديريت دانـش
سازماني را با رويکرد بهکارگیری روش ارزيابي متوازن تبیین مـيکنـد کـه در پـژوهشهـای مـذکور،
اهــداف و شــاخصهــای مــديريت دانــش در قالــب روشهــای تصــمیمگیــری چنــدمعیاره ماننــد
 ،ANP/FAHP/AHPاولويتبندی و پايش شدند .نه بعد کلیدی که سازههای اصلي مديريت دانـش
سازماني هستندبه همراه اهداف راهبردی مربوط به آنها در جدو ( )3ارائه شده است.
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جدو  .3سازه و اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانش سازماني
اهداف راهبردی کنترلی

سازهها

منابع

روزآمدسازی ،جانشینپروری و همتاسازی مديران و کارکنان
مبتني بر دانش و شايستگي
شناسايي ،توسعه و نگهداری دانش سرمايههای انساني
شناسايي ،توسعه و نظارت بر شبکۀ دانشکاران سازماني مبتني
بر معیارهای مديريت دانش
ارتقای انگیزههای پشتیبان مديريت دانش سازماني

][97]،[93
][25]،[29
][32]،[28
][69]،[53
]مصاحبه شماره -4 -3 -9
[91 -98 -93 -7

فنآوریهای
مديريت دانش
سازماني

L5

ايجاد و توسعۀ سیستمهای مديريتي و زيرساختهای فیزيکي
مبتني بر  ITدر مديريت دانش (نرمافزار و سختافزار)

] [29]،[97]،[93]،[9
][32]،[28]،[27]،[25
][58]،[53]،[41]،[42
][69]،[53]،[66]،[69
]مصاحبه شماره -1 -7 -2
-97 -96 -95 -94 -99
[91-98

رهبری
دانشمحور

L6

ساماندهي و راهبری زيرساختهای مديريتي و ساختاری
مديريت دانش (انتصاب مديران دانش ،ارزيابي و تشويق
رهبران دانش در سازمان ،توانمندسازی و آموزش رهبران
دانش ،... ،شکلدهي کمیتههای راهبری و کارشناسي ،تصويب
و ابالغ جايگاه مديريت دانش در ساختار سازماني)

][29]،[97]،[93]،[9
][41]،[42]،[32]،[28
][66]،[69]،[51]،[53
]مصاحبه شماره -4 -2 -9
23-97 -95 -93 -1 -5
[29 -

فرهنگسازی

L7

ترويج فرهنگ يادگیری ،کارتیمي ،شايسته محوری و دانش
بنیاني

منابع مالي

L8

بودجهبندی منعطف و مختص مديريت دانش سازماني

P1

شناسايي و کسب دانش

P2
P3
P4

به جريان انداختن نظاممند خلق دانش
بهاشتراكگذاری و انتقا دانش
بهکارگیری و بهروزآوری دانش

L1
سرمايههای
انساني
و دانشگران

L2
L3
L1

چرخۀ نظاممند
مديريت دانش

] [29]،[97]،[93]،[9
][66]،[28]،[75،[25
][58]،[53]،[41]،[42
[مصاحبۀ شمارۀ -4 -3 -9
]91 -98 -93 -7
][69]،[32]،[28
]مصاحبه شماره -3 -2-9
-93 -99-93 -1 -7-5
-98 -97 -96 -95 -94
[91
] [97]،[95]،[93]،[9
][32]،[94]،[21]،[29
][47]،[59]،[36]،[35
][67]،[66]،[69]،[53
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P5
برای مشتری

C1
C2

ساختاردهي ،سازماندهي و نگهداشت دانش
توسعۀ برندسازماني مبتني بر محصوالت ،خدمات و راهکارهای
دانشبنیان
توسعه ،حفظ و وفاداری مشتريان مبتني بر محصوالت ،خدمات
و راهکارهای دانشبنیان

ارزشآفريني

برای توانمندسازهای کسبوکار

IP1

توسعۀ رهآورد منابع اطالعاتي و سازماني (نرخ پاسخگويي
سیستم ،تسهیم دانش ،همسويي سازماني)

IP2

ارتقای کیفیت زندگي کاری کارکنان (رضايت ،انگیزه ،آموزش،
تحصیل ،جذب و تعديل کارکنان)

IP3

بهبود ناببودن ،چابکي و هوشمندی فرآيندهای داخلي
کسبوکار ( عملیاتي ،مشتری ،نوآوری ،قانوني)

F1
عملکردی

F2
F3

کاهش راهبردی هزينهها (يادگیری ،کاهش دوبارهکاری)
توسعۀ فرصتهای درآمدی از محل خدمات و محصوالت
دانشمحور
افزايش سودآوری ازمحل محصوالت دانشمحور

[مصاحبه شماره -6-4-3
]29-97-96-95-1-7

][96]،[93
][28]،[97
][44]،[32
][53]،[59
][66]،[69
]مصاحبه شماره -5 -2 -9
-93 -92 -99 -1 -6
[91 -94

مدلسازی تفسیری ـ ساختاری ( .)ISMروش مد سازی تفسیری ـ ساختاری توسط وارفیلد در
سا  9117مطرح شد [ ]31که روش مذکور برای ايجاد و فهم روابط میان عناصر يك سیستم پیچیده
قلمداد ميشود [ .]42در واقع ،مد سازی تفسیری ـ ساختاری ،روشي مؤثر و کارا برای موضوعاتي
است که در آن متغیرهای کیفي در سطوح مختلف اهمیت بر يکديگر آثار متقابل دارند و ميتوان با
استفاده از اين روش ،ارتباطات و وابستگيهای بین متغیرهای کیفي مسئله را کشف ،تحلیل و ترسیم
کرد [ .]57از سه گام اصلي که در استقرار مطلوب روش مد سازی تفسیری ـ ساختاری حیاتي است
عبارتاند از .9 :شناسايي متغیرهای کیفي؛  .2تعیین رابطۀ مفهومي بین متغیرهای کیفي مدنظر با
استفاده از  ISMو  .3ترسیم شبکۀ تعامالت متغیرهای کیفي مورد مطالعه [.]23
 ISMقابلیت بهکارگیری در طراحي و توسعه مد های سازماني متنوعي دارد که مطالعـات متعـدد
صورتگرفته در اين حوزه ،گواه اين مهم است؛ ازجمله اين مطالعات ،ميتـوان بـه طراحـي و توسـعه
مد های انتخاب عرضهکنندگان [ ،]23مديريت دانش در صـنعت تولیـدی [ ،]62لجسـتیك معکـوس
[ ]93و زنجیرۀ تأمین چابك [ ]63 ،33 ،2اشارهکرد.
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 .3روششناسی پژوهش

جهتگیری کلي پژوهش از نوع کاربردی است که در قالب روش توصیفي ـ تحلیلي ،انجام شد .از
نظر نوع پژوهش ،آمیخته (کمي ـ کیفي) است که در بخش کیفي آن از روشهای مطالعه کتابخانهای
و نیز مصاحبۀ عمیق با خبرگان در قالب روش ترجمه سیستمي راهبرد استفاده شده اسـت؛ همچنـین،
در بخش کمي رويکرد پیمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه برای نهاييسازی سازههای اصلي و اهـداف
راهبردی کنترلي مديريت دانش و دريافت آرا و نظرات خبرگان در قالب روش مد سـازی تفسـیری ـ
ساختاری که يك فرآيند يادگیری تعاملياست؛ بهرهگرفته شـد .بـهمنظـور شناسـايي و تعـديل /تأيیـد
سازهها و اهداف راهبردی کنترلي مربوط به هريك از سازههای مديريت دانش سازماني و نیز روابط و
توالي سازهها ،به دو جامعه آماری رجوع شده است.
خبرگان ،مديران و کارشناسان دانش در شرکتهای اقماری هلدينگ مورد مطالعـه اسـت کـه در
قالب کمیته کارشناسي از آرا و نظرات آنها در شناسايي سازههای اصـلي و اهـداف راهبـردی کنترلـي
مديريت دانش سازماني و نیز احصای دادههای مـورد نظـر در قالـب روش  ،ISMبهـره گرفتـه شـد؛
همچنین از آرا و نظرات نمايندگان تاماالختیار دانش شرکتهای اقماری در سـطح سـازمان هلـدينگ
مورد مطالعه بهمنزله کمیته راهبری در تعیین نهايي سازهها و اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانـش
سازماني و تعیین روابط و توالي میان اهداف استفاده شده است .به بیان ديگر ،با برگزاری نشستهايي
با کمیته راهبری موضوع ،در قالب ابزار پرسشنامه و با رويکرد دلفي (در طیف  9تا  )93که تا رسـیدن
به يك جواب باثبات (اختالف نمرۀ حداقل 73درصد از خبرگان ،از میانگین دسته کمتر يا مساوی 3/5
باشد) (میانگین باالتر از  ،)7سازهها و اهداف راهبردی کنترلي مـديريت دانـش سـازماني نهـايي شـد.
برای دستیابي به روايي الزم در طراحي و استفاده از پرسشنامه ،از مشاوره اساتید و خبرگـان مـديريت
دانش مؤسسه آموزشي و پژوهشي صـنايع دفـاعي؛ بهـرهجـوييشـد .همچنـین بـرای تعیـین پايـايي
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفـا بـرای پرسشـنامه برابـر  3/816بـوده و
بیانگر پايايي قابل قبو پرسشنامه است.
خبرگان مورد نظر در سطح کمیته راهبـری و کارشناسـي از  93شـرکت اقمـاری هلـدينگ مـورد
مطالعه ،براساس اصل همهشماری []3؛ البته با رعايت قیود تنظیمي در مـورد مطالعـه (شـرط حـداقل
تحصیالت کارشناسي ارشد ،حداقل  7سا سابقه عضويت در کمیتههـای تخصصـي مـديريت دانـش
برای کمیته راهبری و حداقل تحصیالت لیسانس و  5سا سابقه عضويت در کمیتـههـای تخصصـي
مديريت دانش برای کمیته کارشناسي) ،انتخاب شدهاند .بهمنظور تبیین بیشتر روش پیشـنهاد شـده در
اين مقاله ،نتايج بهکارگیری روششناسي موصوف ،در قالب مطالعه موردی در ادامه آورده شده است.
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 .4تحلیل یافتهها

بهمنظور طراحي نقشه راهبرد مديريت دانش سـازماني مبتنـي بـر روش مـد سـازی تفسـیری ـ
ساختاری 93 ،شرکت اقماری يك هلديگ عذايي برای مطالعه انتخـاب شـد و بـا همـهشـماری تـیم
خبرهای مبتني بر شروط تنظیمي مندرج در روششناسي پژوهش ،مرحلـه مقـدماتي روش پیشـنهادی
مقاله حاضر ،يعني شکلدهي تیم شناسايي و سطحبنـدی اهـداف راهبـردی کنترلـي مـديريت دانـش
سازماني انجام گرفت .شايان ذکر است ،کارکنان خبره در هريك از کمیتههای کارشناسـي و راهبـری
مورد مطالعه ( 29نفر در کمیتۀ کارشناسي و  7نفر در کمیتۀ راهبری) ،در قالب يك کـارگروه علمـي ـ
اجرايي ،روششناسي تبیین شده در قسمت پیشین را بهکار بردهاند .در ادامه نتايج کاربرد مـد سـازی
تفسیری ـ ساختاری به تفصیل بیان ميشود.
در اين مقاله ،مؤلفههای مد نظر برای طراحي نقشه راهبرد مـديريت دانـش سـازماني 29 ،هـدف
راهبردی کنترلي است که در بخشهای قبلي بههمراه سازههای اصلي مرتبط احصا و تبیـین شـدند و
کمیته راهبری در قالب روش دلفي (میانگین باالتر از  )7آن را نهايي کرد (جدو .)3
ماتريس خودتعاملي ،دارای ابعادی بهاندازۀ تعداد متغیرها اسـت کـه بـهترتیـب در سـطر و سـتون
ابتدايي آن ذکر ميشود؛ همچنین ،روابط دوبهدو متغیرها با عالئم ( Vيعني  iمنجر به  jميشـود)A ،
(يعني  jمنجر به  iميشود)( X ،يعني  iبه  jو  jبه  iمنجر ميشود) و ( Oمتغیر  iو  jهیچ تأثیری بر
يکديگر ندارند) مشخص ميشود [ .]42در اين راستا ،ارتباط  29هدف راهبردی کنترلي مديريت دانش
سازماني با يکديگر ،بهصورت دوبهدو ،در قالب پرسشنامهای مبتني بر عالئم ذکر شده ،بهکمك کمیته
کارشناسي مديريت دانش در شرکتهای اقماری هلدينگ مورد مطالعه ،استخراج شد .بهمنظور تأيید و
انجام اصالحات نهايي در مواردی که مورد اختالف نظر بود به کمیته راهبری مـديريت دانـش رجـوع
کرده و با برگزاری دو همانديشي در قالب روش دلفي و ماتريس ساختاری خودتعاملي ،تکمیل و نهايي
شد (جدو .)4
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جدو  .4ماتريس ساختاری خودتعاملي ()SSIM

با تبديل نمادهای مندرج در ماتريس  SSIMبه اعداد صفر ( Aو  )Oو يك ( Vو  ،)Xميتوان به
ماتريس دستیابي اولیه رسید [ .]33با اعما قوانین باال در جايگزينيها ماتريس دستیابي اولیه حاصـل
ميشود که در جدو  5نشان داده شده است.
پس از بهدست آمدن ماتريس دستیابي اولیه ،بايد سازگاری دروني آن برقرار شود .رجوع به کمیتۀ
خبرگان و انجام دستي اصالحات [ ]33و نیز بهرهگیری از قوانین رياضي (به تـوان رسـاندن مـاتريس،
طبق قاعدۀ جبر بولي که در آن  9=9×9و  9=9+9است) برای ايجاد سازگاری در مـاتريس دسـتیابي
اولیه ،رايج هستند [ .]2در پژوهش حاضر از روش رياضي استفاده شده اسـت و نتـايج را مـيتـوان در
جدو  6مشاهدهکرد.
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جدو  .5ماتريس دستیابي اولیه ()RM

جدو  .6ماتريس دستیابي نهايي(ماتريس سازگارشده)

در اين جدو اعدادی که دارای عالمت * هستند؛ نشان ميدهند که در ماتريس دستیابي اولیه صفر بودهاند و پس از سازگاری ،عدد يك گرفتهانـد.
همچنین در اين ماتريس ،نیروی محرکه مربوط به هر متغیر و میزان وابستگي هر متغیر نشان داده شده است.
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برای تعیین سطح و اولويت متغیرها ،مجموعۀ دستیابي و مجموعۀ پیشنیاز بايد بـرای هـر متغیـر
تعیین شود که اين کار با استفاده از ماتريس دستیابي انجام ميشود .پس از تعیین مجموعۀ دستیابي و
پیشنیاز برای هر مؤلفه ،عناصر مشترك در مجموعۀ دستیابي و پیشنیاز برای هـر مؤلفـه ،شناسـايي
ميشوند .پس از تعیین مجموعههای پیشنیاز و دستیابي و عناصر مشـترك ،نوبـت بـه تعیـین سـطح
متغیرها ميرسد .در اولین جدو  ،متغیری دارای باالترين سطح است که مجموعۀ دسـتیابي و عناصـر
مشترك آن کامالً يکسان باشند .پس از تعیین اين متغیر يا متغیرها ،آنها را از جدو حذفکـرده و بـا
متغیرهای باقيمانده ،جدو بعدی تشکیل ميشود .اين روند تا تعیین سطح همۀ متغیرها ادامه مييابد
[.]33
در اين پژوهش ،سطوح 92گانه اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانش سازماني طـي  92جـدو
بهدستآمد که تنها به ذکر نتیجۀ نهايي  92جدو موصوف ،اکتفا شده است (جدو .)7
جدو  .7تعیین سطوح و اولويتها
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پس از تعیین روابط و سطح متغیرها (اهداف راهبردی مديريت دانش سازماني) مي تـوان آنهـا را
در قالب يك مد ترسیم کرد؛ بنابراين ابتدا متغیرها برحسب سطح آنها بـه ترتیـب از بـاال بـه پـايین
مرتب ميشوند .اگر بین مؤلفه  iو مؤلفه  jرابطهای وجود داشته باشد ،توسـط يـك پیکـان جهـتدار
نشان داده ميشود .نمودار نهايي ايجاد شده ،کـه بـا حـذف حالـتهـای تعـدی و نیـز بـا اسـتفاده از
بخشبندی سطوح بهدست آمده در شکل ( )9نشان داده شـده اسـت .در پـژوهش حاضـر ،اهـداف در
92سطح قرارگرفتهاند (شکل .)9در باالترين سطح ،افزايش سودآوری قرارگرفته و در پايینترين سطح
مد  ،ساماندهي انساني زيرساختهای مديريتي و ساختاری مـديريت دانـش قـرار گرفتـه اسـت کـه
همانند سنگ زيربنايي مد عمل ميکنند و نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني بايـد از ايـن هـدف
شروع و به ساير اهداف گسترش يابد.

شکل  .9نـقشه راهبرد مـديريت دانـش سـازماني
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در اين مقاله ،با هدف تاکید و تمرکز بر طراحي و توسعه نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني ،بـه
مرور مباني نظری مديريت دانش ،مد های ارزيابي و بلوغ آن ،روش ارزيابي متوزان ،نقشـه راهبـرد و
بهرهگیری از نظرات خبرگان و صاحبنظران موضوع پرداخته شد که در نتیجه  1مولفه کلیـدی و 29
هدف راهبردی کنترلي به منظور ترسیم نقشه راهبرد مـديريت دانـش سـازماني ،شناسـايي ،تبیـین و
تشريح شد؛ همچنین با بهکارگیری روش مدلسازی ساختاری – تفسیری در  92سطح ،ارتباط و توالي
اهداف راهبردی کنترلي مديريت دانش سازماني مشخص شد .نتايج مطالعه حاضر،گواه اين مهم است
که ساماندهي و راهبری زيرساختهای مديريتي و ساختاری مديريت دانش سازماني ،سـنگ زيربنـای
نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني است به اين معني که برای پیادهسازی موفق مديريت دانـش در
سازمان و صنعت مورد نظر ،بايد از اين عامل شروع کرد تا برپايي ،اجرا ،ارزيابي و بازنگری مولفههـای
نهگانه مديريت دانش سازماني به شیوهای کارا و مؤثر ،بروز و ظهور يابد .قابل ذکر است که در مقالـه
حاضر ،هیچ يك از اهداف راهبردی کنترلي در رديف متغیرهای خودمختار قرار نگرفتهاند و بیانکننـده
ارتباط قوی متغیرها با يکديگر در نقشه راهبرد ترسیمي مديريت دانش سازماني است (شکل.)2

شکل  .2بررسي و تـحلیل MICMAC
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با توجه به نتايج که در نمودار نهايي مد  ISMقابل مشاهده است؛ مـيتـوان بـهوضـوح ،نقشـه
راهبرد مديريت دانش سازماني را به دو بخش توانمندسازها و نتايج تقسیم کرد .در واقع؛ اگر بـا نگـاه
جوايز تعالي و کیفیت به موضوع مديريت دانش نگريسـته شـود؛ بـه جـرات مـيتـوان بـا اسـتفاده از
دستاوردهای مقاله حاضر ،مد اولیه تعالي مـديريت دانـش سـازماني را طراحـي کـرد .اگـر بـا نگـاه
سیستمي به مقوله مديريت دانش نگريسته شود؛ ميتوان چهار اليه :ورودی ،فرآيند ،خروجـي و پیامـد
را بر روی نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني ترسیم شده ،مشخص کرد که در شکل ( )9نشان داده
شده است؛ همچنین اگر سازماني بخواهد از مد چهاروجهي کالسیك روش ارزيابي متوازن در ترسیم
نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني استفاده نکند و منظر ديگری را به مد خود اضافه کند با استفاده
از روش مدلسازی ساختاری -تفسیری ميتواند ارتباط اين سطح جديد را با ديگر سطوح تعیـین کنـد.
همانطوریکه در شکل ( )9مشاهده ميشود؛ نقشه راهبرد مديريت دانش سازماني ترسیمي در مقالـه
حاضر دارای  5منظر ميباشد که منظر فرآيندهای داخلي صنعت بـه عنـوان اليـهای جديـد در نقشـه
راهبرد مديريت دانش سازماني تعبیه و ارتباطات علّت و معلولي آن با ساير مناظر برقرارشده است.
در انتها ،اين نکته قابل ذکر است که مد تبییني در طراحي و توسعه نقشـه راهبـرد مـديريت دانـش
سازماني ،هنوز از نظر آماری مورد ارزيابي قرار نگرفته است؛ از اينرو ،زمینه پژوهشي که مـيتوانـد در
پژوهشهای آينده مورد استفاده قرارگیرد؛ استفاده از رويکـرد مـد سـازی معـادالت سـاختاری بـرای
آزمون مد پژوهش پیشرو است.
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 .93رهنورد ،ف.ا .و محمدی ،ا .)9388( .شناسايي عوامل کلیدی موفقیت سیستم مديريت دانش در دانشکدهها
و مراکز آموزش عالي تهران .نشريه مديريت فناوری اطالعات.52-37 ،)3(9 ،
 .94سپهری ،م .م ،.و رياحي ،آ .)9381( .کاربست تحلیل شـبکه اجتمـاعي بـرای اسـتخراج نیازهـای سیسـتم
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مديريت دانش در سازمانهای دانش بنیان .سیاست علم و فناوری.63-44 :)2(3 ،
 .95شفیعي نیكآبادی ،م ،.روحاالمیني ،س.ع .و صفری ،ز .)9313( .تحلیل فـازی شـکاف تسـهیم دانـش بـا
کاربرد آن .فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی.241-235 ،23 ،
 .96شجاعي ،ا .ع ،.ترابي ،غ ،.صديقي ،م .م .)9319( .ارائه روشي برای ارزيابي مديريت دانـش بـا اسـتفاده از
کارت امتیازی متوازن .سومین همايش ملي مهندسي صـنايع و سیسـتم .دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران
جنوب .ارديبهشت ماه.
 .97حسنقليپور ،ط ،.عابدی جعفری ،ح ،.و خطیبیان ،ن .)9388( .سنجش سطح بلوغ مديريت دانش بـا مـد
بلوغ توسعه يافته مديريت دانش .فصلنامه علوم مديريت ايران.948 -929:)94(4 .
 .98حمیدیزاده ،محمدرضا ( .)9313مديريت دانش و دانايي ،قم ،انتشارات ياقوت.
 .91حمیدیزاده ،محمدرضا ( .)9314تبیین الگوهای بومي توسعه دانـش ملـي ،فصـلنامه مطالعـات مـديرت و
راهبردی ،سا ششم ،شماره .299-241 .29
 .23چگیني ،م .)9388( .ارزيابي سطح مديريت دانش و چالش های ارتقاء آن در سازمان بـا اسـتفاده از مـد
نوناکو و تاکوچي .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
 .29عیسايي ،م .ت ،.افضلي ،ح .ر ،.و ضیا ،م .)9381( .ارائه چارچوبي برای ارزيابي سطح و میزان بلوغ از منظر
مديريت دانش در سطح بین سازماني؛ بازسازی واحدهای مسکوني در شهرستان بم .فصـلنامه علـوم مـديريت
ايران. 932 -89 :)91(5 .
 .22فارسیجاني ،ح .و سینکايي ،ح .)9313( .مديريت دانش در سازمانهای تولیدی برای رسـیدن بـه کـالس
جهاني .فصلنامه مطالعات مديريت راهبردی.38-95 ،6 ،
 .23کرباسیان ،م .جوانمردی ،م .خبوشاني ،ا .زنجیرچي ،م .)9313( .طراحـي يـك رويکـرد تلفیقـي از الگـوی
ساختاری -تفسیری و  TOPSIS-AHPفازی برای انتخاب و رتبهبندی تامینکنندگان چابك .مجله علمي -
پژوهشي مديريت تولید و عملیات.934-937 ،)3(2 ،
 .24لشکربلوکي ،م .)9313(.جاریسازی استراتژی :راهنمای گامبهگام پیادهسازی استراتژی در عمـل .تهـران،
آريانا قلم .چاپ دوم.
 .25محمدی ،ك .)9385( .سنجش میزان آمادگي يك سازمان برای مديريت دانـش از طريـق طراحـي مـد
مفهومي .پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت فناوری اطالعات .دانشگاه تهران.
 .26مطمئن ،ز .)9387( .ارائه چارچوبي جهت ارزيابي مديريت دانش در سازمان ها .پاياننامه کارشناسي ارشد.
دانشکده فني .دانشگاه الزهراء.
 .27موسيخاني ،م ،.اجلي قشالجوقي ،م ،.و صفوی میرمحله ،ر .)9381( .ارائه مـدلي بـرای سـنجش آمـادگي
سازمانها در زمینه مديريت دانش -موردمطالعه :مرکز آمـار ايـران .مـدرس علـوم انسـاني – پـژوهش هـای
مديريت در ايران. 243-229 :)2(94 .
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