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 .1مقدمه

انسان همواره بر اساس کشش درونی ،شیفتۀ کشف آینده و رمزگشایی از آن بوده است .آیا آینده
تداوم حال و گذشته خواهد بود؟ و آینده چگونه قابل پیشمیانی است؟ این پرسشها که تاکنون
چالش عمدۀ فکری برای برنامهریزان و مدیران بوده و در این مدت ،برنامهریزان متناسب با شرایط
زمانی و مکانی ،رویکردهای مختلفی در جهت برخورد با مسایل آینده بهکاربردهاند که عمدتاً بر پایه
تحلیل روندهای گذشته و ادامه روند وضع موجود بوده است [ .]94آیندهنگری یکی از ابزارهای بسیار
مؤثر و مفید در راستای یاری به تصمیمگیران و سیاستگذاران است [ .]91امروزه ،علم آیندهپژوهی،
ادبیات پراکنده و غیرمنسجم در خصوص برنامهریزی برای آینده را به علم مدون با اصول و مبانی
متقن تبدیل کرده که وظیفۀ آن ،عالوه بر تحلیل روندهای گذشته ،کشف ،ابداع و ارزیابی آیندههای
ممکن ،محتمل و مطلوب است [ .]8 ،94مطالعات آینده و آیندهپژوهی ،حوزۀ پژوهشی نسبتاً جدیدی
است که قلمرو آنهمه عرصههای معرفت نظری و تکاپوهای علمی آدمی را درمینوردد [.]20
امروزه تالش سازمانهای پیشرو بهمنظور مقابله با بحرانها جهت حفظ حیاتشان از یکسو،
ظهور جامعه فرا صنعتی با حرکت از اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدماتی با محوریت دانش بهعنوان منبع
نوآوری از سوی دیگر ،همچنین ایفاء نقش سازنده و فزاینده ساختارهای محوری نظیر دانشگاهها،
سازمانهای تحقیقاتی ،مراکز رشد و توسعه در سازمانها مؤید ضرورت پرداختن به پدیده آیندهنگری
است [.]1
دانش برای تمام سازمانها ازجمله منابع و داراییهای راهبردی است ،بهطوریکه صاحبنظران
علم مدیریت ،دانش را جایگزین نهایی تولید ،ثروت و سرمایه پولی میدانند [ .]42دانش در
سازمانهای امروزی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمانها تلقی میگردد .به همین جهت
مدیریت دانش در سازمانها از اهمیتی ویژه برخوردار گردیده است .در همین راستا مباحث مرتبط با
مدیریت دانش و بهکارگیری مناسب آن در سازمانها ،سؤاالتی متعدد در ذهن اندیشمندان این حوزه
به وجود آورده است [ .]3ازآنجاییکه دانش بهعنوان راهبردیترین منبع سازمان مطرح است،
سازمانها با این سؤال اساسی مواجه میباشند که چگونه میتوانند دانش سازمانی را بهطور کارآمد و
اثربخش مدیریت نمایند تا از مزایای آن جهت پیشبرد اهداف راهبردی سازمان بهرهمند شوند [.]1
آینده متعلق به آنهایی است که دانش بیشتری در اختیار دارند .دانش بیشتر به معنای احتمال
موفقیت بیشتر است و موفقیت بیشتر یعنی پیروزی در رقابت و پیشی گرفتن از رقبا؛ بنابراین برای
حفظ مزیت رقابتی پایدار ،سازمانها و شرکتها باید اقدام به چیدمان راهبردهای مدیریت دانش خود
کنند تا در مواجهه با موقعیتهای برآمده از آینده انعطاف بیشتری داشته باشند.
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به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمانها ،مقوله مدیریت دانش بهعنوان یک مبحث مهم وارد
سازمانهای امروزی گردیده است [ .]9راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را
مشخص مینماید که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است .در راهبرد
مدیریت دانش فرآیند پیادهسازی ،فعالیتها و استانداردسازی اجزاء اصلی راهحلها مدنظر قرار
میگیرند [ .]93دارا بودن یک راهبرد روشن و بهخوبی برنامهریزیشده یکی از راههای رسیدن به
موفقیت در مدیریت دانش است .این راهبرد عامل مهمی برای یک سازمان است تا بتواند منابع و
تواناییهای خود را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش سازماندهی کند [ .]4با توجه به اینکه
آینده از آن آنهایی است که دانش بیشتری در اختیار دارند و این امر از طریق کسب ،تسهیم و تولید
دانش صورت میگیرد ،بنابراین الزم است تا سازمانها و شرکتها برای مواجهه با آینده متغیر و
سربلندی در محیط رقابتی آتی ،درکی از آینده را داشته باشند که آمادگی کافی برای بهکارگیری
راهبردهای متناسب نسبت به شرایط مختلف پیشآمده را به آنها بدهد .اتخاذ راهبردها و تصمیمهای
بجا و شایسته ،قطعاً موفقیت شرکت و سازمان را تضمین و قابلیت آنها در مقابله با موجهای
ناخواسته دریای پرتالطم آینده را افزایش خواهد داد.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

راهبرد مدیریت دانش .یکی از علتهایی که بعضی سازمانها در پیادهسازی مدیریت دانش
شکست خوردند ،این بود که نتوانستند دانش را از داده یا اطالعات متمایز کنند و ویژگیهای
منحصربهفرد دانش و کارکنان دانشی را نادیده گرفتند .یکی دیگر از دالیل شکست طرحهای مدیریت
دانش نبود متدولوژی مناسب برای پیادهسازی مدیریت دانش بوده است .بهاینترتیب که در بسیاری
موارد متدولوژیهای سنتی که برای ایجاد یا توسعه دستگاههای اطالعاتی به کار گرفته میشده ،برای
پیادهسازی مدیریت دانش و دستگاههای آن استفاده شده است [ .]4راهبرد مدیریت دانش مسیر
حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص مینماید که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش
در سازمان است .در راهبرد مدیریت دانش فرآیند پیادهسازی ،فعالیتها و استانداردسازی اجزاء اصلی
راهحلها مدنظر قرار میگیرند .مجموعه عملیات و فعالیتهای سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش
موجب میگردد تا نظام مدیریت دانش بهصورت مؤثر و کارآمد عمل نماید ،به فرهنگ سازمان ملحق
گردد و در راستای حمایت از سازمان ،به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد [.]1 ،93
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کانون توجه مدیریت دانش نقش اصلی در اجرای راهبردهای مدیریت دانش دارد ،آنها را
میتوان همزمان با دوبعدی که کانونشان را نشان میدهد ،توصیف نمود .یکی از این ابعاد بر کمک
آن به خلق ،ذخیرهسازی ،تسهیم و استفاده از دانش آشکار مستند سازمان تأکید دارد .این راهبرد
بهواسطه این بعد بر کدگذاری و ذخیره دانش متمرکز است .معموالً ،دانش میتواند از طریق فناوری
اطالعات کدگذاری شود .این دانش بیشتر برای استفاده مجدد است و بر مجموعههایی خاصی از
قوانین تأکید دارد که در شرایط گوناگون جاری میشود .بعد دیگر بر تسهیم دانش از طریق تعامل
درون شخصی تأکید دارد .این راهبرد بهواسطه این بعد ،گفتمان را بهوسیلۀ شبکههای اجتماعی شامل؛
گروهها و تیمهای کاری به کار میگیرد و به تسهیم دانش از طریق تماسهای شخص به شخص
کمک میکند .این راهبرد به کسب دانش فرصتطلبانه و تسهیم غیررسمی آن تأکید دارد .دانش
میتواند از مهارتها و تجارب افراد به دست آید .این راهبرد میتواند بهعنوان راهبرد انسانی در نظر
گرفته شود .مطالعات بسیاری بر موضوعات محوری بهکارگیری راهبرد سیستم و انسان پرداختهاند.
این مطالعات از سه منظر میتواند طبقهبندی گردد :متمرکز ،باالنس و پویا .شکل  9این سه منظر را
مقایسه میکند .میزان سیستم محور بودن با میزان کدگذاری شدن و ذخیره دانش سازمانی برای
دستیابی و استفاده از آن منطبق است .میزان انسانمحور بودن با میزان کسب و تسهیم دانش ضمنی
از طریق تعامل درون شخصی انطباق دارد [.]28
راهبرد سیستم محور تالشی آشکار برای افزایش کارایی سازمانی بهوسیله کدگذاری و استفاده
مجدد از دانش از طریق ایجاد دستگاههای فناوری اطالعاتی پیشرفته است .این راهبرد تهدید ترک
سرمایههای دانش سازمان را ،وقتیکه کارکنان از سازمان بیرون میروند ،کاهش میدهد .راهبرد
انسانمحور با رویکرد شخصیسازی درجاهایی که دانش پنهان از طریق تعامالت فردبهفرد
قابلدستیابی است ،به کار میرود .تأکید این راهبرد بر کسب و تسهیم دانش پنهان و تجربههای
درون فردی است .اعضای سازمان از یکدیگر و محیط سازمانیشان میآموزند .اعتماد و وابستگی
میان افراد اهمیت زیادی دارد .شرکتهایی که این نوع راهبرد را اجرا میکنند ،از روشهایی چون
گروهها و انجمنهای راهبردی ،مربیگری و داستانگویی برای افزایش اثر مدیریت دانش سود
میبرند [.]3
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شکل  .9سه دیدگاه در مورد راهبرد مدیریت دانش []21

راهبرد پویا بر هماهنگی راهبردهای سازمانی ،مشخصات و ویژگیهای دانشی آن تمرکز دارد و
نقشی پیشرو در راهبردهای کدگذاری و شخصیسازی با منابع نامحدود بازی میکند .شرکتها با
انتخاب این نوع راهبرد به پیشتازی در میان رقبا ،استفاده پیشروانه از دانش موجود و ایجاد سریعتر
دانش از رقبایشان تمایل دارند .راهبرد پویا در سازمانهای ارتباط محور که دانش را بهرهبرداری
میکنند ،ضمن اینکه مفاهیم جدید را استخراج و کشف میکنند ،به کار میرود و مناسب است [ .]3در
جدول  9رابطه میان دو راهبرد کالن مدیریت دانش با انواع دانش ضمنی و آشکار آورده شده است.
جدول  .9رابطه میان دو نوع راهبرد کالن مدیریت دانش با انواع دانش آشکار و ضمنی []4
راهبرد/دانش

ضمنی

آشکار

سیستمگرا

ایجاد شبکههایی از طریق فناوری اطالعات
(ویدیو کنفرانس ،گروهافزار و واقعیت مجازی)،
تسهیل مالقات رودررو

کدگذاری دانش با استفاده از فناوریهای سنتی
پردازش اطالعات ،تأکید بر فرد-مستندات

انسانگرا

اجتماعات کاری ،گروههای بحث و گفتگو،
میزهای همیاری ،تأکید بر ارتباطات فردبهفرد

کمک به انتقال مفاهیم جدید ایجادشده،
تجزیهوتحلیل مفاهیم با استفاده از مالقات
رودررو (مانند شرکتهای ژاپنی)

در جدول  2خالصهای از مدلهای مختلف برای راهبردهای مدیریت دانش جمعبندی شده است:
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جدول  .2مدلهای راهبردهای مدیریت دانش
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آیندهپژوهی .در تحقیقات اجتماعی ،رشتۀ جدیدی پدید آمده که هدفش مطالعۀ منظم آینده است.
این رشته گاهی اوقات مطالعات آیندهپژوهی ،قلمرو آینده ،تحقیقات پیرامون آینده ،آیندهپژوهی ،یا
پیشگویی نامیده میشود .رشتۀ آیندهپژوهی هنوز جوان و در حال رشد است و بعضی از نویسندگان با
واهمه میگویند که این رشته آنقدر پراکنده و غیرمنسجم است که هنوز نمیتوان آن را یکرشته
دانست [ .]1 ،8آیندهپژوهی مشتمل بر مجموعه تالشهایی است که با استفاده از تجزیهوتحلیل منابع،
الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها میپردازد.
آیندهپژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات امروز ،واقعیت فردا ظهور مییابد .در یک
تعریف ساده و درعینحال بسیار ژرف ،آیندهپژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای
مطلوب فردا بیانشده است [ .]8 ،30گِلن ( )9111طبقهبندی سادهای از روشهای آیندهپژوهی را ارایه
داد و این روشها را در چهار طبقه؛ کمی ،کیفی ،هنجاری و اکتشافی دستهبندی نمود که بهصورت
جدول  3است.
جدول  .3طبقهبندی روشهای آیندهپژوهی []8 ،32
روش

طبقه
کمی

کیفی

هنجاری

مدلسازی رابط
تحلیل الیهای علی
تحلیل تأثیر متقابل
مدلسازی تصمیم
تکنیک دلفی
مدلسازی اقتصادی و آماری
پایش محیطی
تسکین ناهنجاری میدانی
چرخ آینده
پیشمیانی هوشمندانه ،چشمانداز و
شهودگرایی
سناریوهای تعاملی
دیدگاههای چندگانه

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

روشهای مشارکتی

*

*

*
*

*
*

درختهای ارتباطی و تحلیل ریختشناساند
ترسیم مسیر

*
*

اکتشافی
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
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سناریوها
شبیهسازی بازی
وضعیت شاخص آینده
تحلیل ساختاری
مدلسازی دستگاهها
تحلیل توالی فناوری
متنکاوی
تحلیل روند تأثیر

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

برنامهریزی سناریو .در شیوههای سنتی برنامهریزی ،برنامهریز ابتدا با طرح این سؤال که "در آینده
درازمدت چه روی خواهد داد" پیشمیانی میکند .آنگاه پیشمیانیها را مبنای تصمیمگیری و اتخاذ
سیاست قرار میدهد و درنهایت ،اقدام میکند؛ بهعبارتدیگر ،از شرایط حال آغاز کرده و به درون
آینده میرود ،درحالیکه در نگاه نو به برنامهریزی ،برنامهریز ابتدا به افق آینده میرود و با حضور در
آن و دیدهبانی حال و گذشته ،مسیرهای مشخص برای معماری توسعه را تعیین میکند [ .]94ادبیات
برنامهریزی سناریو فنها ،روشها و فرآیندهای چندگانهای را تشریح میکند ،از رویکرد شهودی که
به مقدار زیادی بر تفکر منطقی در ساخت سناریوها تأکید دارد تا رویکرد آماری توسط گودت که بر
مدلسازی محیط و تخمین توسعۀ زمینههای ریاضیاتی ساخته میشود [ .]31روشهای سناریو بر
توسعۀ چشماندازهایی در مورد آینده در زمینه تصمیمگیریهای گروهی تمرکز دارند .این سناریوها
همانند فراهم آوردن ورودی برای تصمیمگیری ،میتوانند بهعنوان روشی برای ایجاد ایدهها در مورد
شیوههای عمل در گروهها به کار گرفته شوند .استفاده از سناریوها ،بخصوص در ارتباط با موقعیتهای
پیچیده است که در آنها ایجاد روابط آشکار میان وقایع مشکل است [ .]44استفاده از برنامهریزی
سناریو در طی یک دهه اخیر بهشدت افزایش یافته است .تحقیقات حاکی از آن است که نوعی
همبستگی میان استفاده از فنهای برنامهریزی سناریو و عدم قطعیت ،پیشمیانیناپذیری و بیثباتی
کلی محیطهای تجاری وجود دارد .عدم قطعیت فزاینده بر اهمیت شناسایی روندهای آتی و
چشماندازهای تجاری مورد انتظار میافزاید؛ بنابراین استفاده از سناریو به دلیل پیچیدگی و عدم
قطعیت زیاد در محیطهای تجاری افزایش یافته است .محققان همچنین نوعی ارتباط مستقیم میان
فعالیتهای مربوط به برنامهریزی سناریو و نوآوری گزارش دادهاند [ .]1 ،21واروم و مِلو ( )2090در
پژوهش خود روند رو به رشد مطالعات بر مبنای برنامهریزی سناریو را بهصورت شکل  2نشان دادند
که بعد از سال  2000بهشدت اوج میگیرد.
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شکل  .2درصد و تعداد میانگین ساالنه مقاالت منتشرشده []43

سناریوها از این منظر با اهمیت هستند که آینده همواره با عدم قطعیت همراه است .اغلب برای
کشف آینده چند سناریوی مختلف در نظر گرفته میشود و تصمیمگیرندگان به این نکته آگاهی کامل
دارند که رویدادهای آینده میتوانند در قالب یکی از آنها رویداده و یا حتی هیچیک از سناریوهایی
طراحیشده بازتابش آیندههای محتمل نباشند [.]49
در ترسیم چشمانداز و سناریوها ،سه سطح آیندههای ممکن ،آیندههای باورکردنی و آیندههای
محتمل مورد ارزیابی قرار میگیرد .آیندههای ممکن شامل تمامی وضعیتهای ممکن است که
میتواند در آینده محقق شود .این طیف از آیندهها ،مجموعهای تصاویری هستند که انسان برای
آیندهاش در نظر دارد و عمدتاً تخیلی و حاصل تصویرپردازی ذهن بشر است .این آیندهها ،فراتر از
دانش و علم بشر امروزی است .آیندههای باورکردنی ،شامل مواردی است که بر اساس دانش فعلی
بشر ،امکان ظهور آنها در آینده وجود دارد و برخالف آیندههای ممکن که متناقض با اصول و دانش
فعلی بشر هستند ،این آیندهها منطبق بر این اصول هستند .آیندههای باورکردنی ،زیرمجموعهای از
آیندههای ممکن میباشند .آیندههای محتمل ،به آیندههایی اشاره دارد که احتماالً تحقق مییابند.
این آیندهها زیرمجموعههایی از آیندههای باورکردنی هستند .در سناریونگاری برای آینده ،ترکیبی از
آیندههای ممکن ،محتمل و باورکردنی ،بهعنوان آینده مطلوب ترسیم میشود و برای رسیدن به آن
آینده ،سناریوهای مختلفی ازجمله سناریوهای متناقض ،متناسب ،متفاوت و متشابه ،تدوین میشود
[.]94
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درکل ،پژوهشی در مورد آیندهپژوهی برای راهبردهای مدیریت دانش صورت نگرفته است ،اما در
ادامه به چند پژوهش در مورد آیندهپژوهی و سناریونگاری میپردازیم .بنت و هنتنریک ( )2004در
برنامهریزی مبتنی بر سناریو برای مسیریابی پویای وسایل نقلیه با مشتریان تصادفی ،از رویکرد
سناریوی چندگانه به مسیریابی پویای وسایل نقلیه استفاده کردند .این رویکرد سناریوهایی را حل
میکند که هم نیازهای موجود و هم نیازهای آینده را شامل میشود.
سواگورو و صفا ( )2001از تکنیک برنامهریزی سناریو با نگاه به آینده تجارت گردشگری در
مالزی استفاده کردند .سه سناریو محتمل عبارت بودند از" :حالت آفتابی"" ،آبوهوای طوفانی"،
"کوالک" ،و "رگبار گاهگاهی" .از میان اینها ،حالت آفتابی بهعنوان سناریوی غیرمحتمل کنار
گذاشته شد .در پاسخ به این سؤال که سازمان چگونه خود را در موقعیت هر یک از این سناریوها قرار
میدهد ،به تعیین گزینههای راهبردی منجر میشود که عبارتاند از؛ "تمایز"" ،خدمات جدید"،
"تنوع" و "ادغام" .این گزینهها قابلاستفاده برای همه سناریوها هستند .پیرانین و همکاران ()2090
به بررسی تأثیر عدم اطمینان بر نوآوری پرداختند و بررسی کردند که آیا سناریوها میتوانند برای
تعدیل عدم اطمینان بهکاربرده شوند .بر اساس نتایج این تحقیق ،سناریوها میتواند برای کاهش اثر
عدم اطمینان بر نوآوری بهکاربرده شوند .محصول نهایی این مطالعه فرایند و رویهای برای طراحی
سناریوهای مبتنی بر فنّاوری است .دورتلند و همکاران ( )2092برای ارایه یک ابزار پشتیبانی از
تصمیم برای مدیریت امالک در بخش سالمت ،روش گزینههای واقعی و روش برنامهریزی سناریو را
ارایه دادند.
عامر و همکاران ( )2093با مرور ادبیات برنامهریزی سناریو پرداختند .هدف آنها ،پاسخ به
سؤاالت زیر بود :روشهای کیفی و کمی سناریو چه تفاوتی دارند و مزایا و معایب آنها چیست؟ چه
روشهای کمی برای برنامهریزی سناریو وجود دارند؟ روشهای کمی برنامهریزی سناریو اغلب به
حجم زیادی از دادههای "خام" منجر میشوند که به اصالح ،بحث و توصیف شفاهی بیشتر نیاز دارند.
چگونه برنامهریزان سناریو ،سناریوهای خام را برای اکتشاف بیشتر انتخاب میکنند و چند سناریو باید
انتخاب شود؟ چگونه به مسئله اعتبار در مطالعات سناریو پرداخته میشود؟
آنها در مطالعه خود سه مکتب برای تکنیکهای سناریو که چندین زیرتکنیک دارد؛ که عبارتاند
از )9( :منطقهای شهودی )2( ،روششناسی روندهای اصالحشده احتمالی و ( )3رویکرد فرانسوی
تفکر مربوط به آینده .این محققان چهار روش کمی برای برنامهریزی سناریو تعیین کردهاند که
عبارتاند از :شبیهسازی تعامل تأثیرات متقابل؛ شبیهسازی آینده تعاملی ،تحلیل اثر روند؛ و نقشه
شناختی فازی مبتنی بر رویکرد برنامهریزی سناریو.
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حمیدیزاده ( )9310در نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک به تبیین شکل-
گیری آینده از زمان حال و گذشته پرداخته و برای زمان سی و هفت خصیصه مطرح کرده است و
معتقد است اشخاص با بکارگیری کلمات و اعتبار بخشیدن به آنها بر اساس رفتار و عملکردهای خود
آینده را شکل میدهند .البته ایشان ضمن شرح روشهای آینده پژوهی دو روش جدید آینده پژوهی با
نامهای نیازسنجی و مطالعه اسناد باالدستی ارائه کرده است [.]8
رازینی و همکاران ( )9310در تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر سناریو برای برنامهریزی بلندمدت
تولید برق در ایران ،سناریوهای  20ساله توسط نرمافزار  LEAPرا طراحی و برای انتخاب سناریو برتر
از روش  FAHPکه مبتنی بر نظرات متخصصان است استفاده نمودند .زالی در مقالهای با عنوان
آیندهنگاری راهبرد و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریو نگاری ،ابتدا  94عامل محوری و مؤثر
بر فرایند توسعه استان که پوششدهنده ابعاد مختلف نظریه پایه استان بودند را استخراج و برای
عوامل فوق بر اساس ایده سناریونگاری  11وضعیت ممکن و محتمل در آینده استان تعریف گردید و
با تشکیل ماتریس  11×11با استفاده از نرمافزار سناریوویزارد 1 ،سناریو با احتمال وقوع بسیار باال91 ،
سناریو با احتمال وقوع متوسط به باال و  219سناریوی با احتمال وقوع ضعیف استخراج شد [.]91
طرقی ( )9319به جهت ارایه مدل پیشنهادی برای سناریوسازی آیندهپژوهی توسعه دانشگاه ،موفق به
طراحی فرایند تحلیل روند آینده ممکن و محتمل نظام آموزشی عالی بر اساس سناریو پردازی
بهمنظور تبیین وضعیت مطلوب در توسعه دانشگاهها شدند.
رادفر ( )9319به جهت ارزیابی بقاء سازمانها با کمک عوامل غیرقطعی در محیط ،اقدام به
طراحی سناریوهای محتمل پیشروی سازمان نموده و با کمک اطالعات فازی بیانشده توسط خبرگان
در سیستم استنتاج فازی اقدام به طراحی سناریوهای محتمل پیشروی سازمان نموده و با کمک
اطالعات فازی بیانشده توسط خبرگان در سیستم استنتاج فازی اقدام به انتخاب استوارترین راهبرد
سازمان نمود.
نقدی و کرامتی ( )9319برای شناسایی سناریوهای آینده پروژههای پاییندستی صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران با بهکارگیری فن سناریوسازی تصویری از آیندههای محتمل در خصوص پروژههای
مذبور را ترسیم و بر همین اساس چهار سناریو با عناوین :خاکستری ،قربانی ،آتش و رنگینکمان را
ارایه دادند.
چهارسوقی و همکاران ( )9319بهمنظور آیندهپژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی راهبردهای مدیریت
انرژی کشور با استفاده از برنامهریزی سناریو دریافتند که راهبردهای تعیینشده تنها در یک یا دو
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سناریو مفید واقع میگردند و در سایر سناریوها دچار ضعف هستند؛ بنابراین بازنگری و تدوین مجدد
راهبردها ،بهمنظور مدیریت بهینه انرژی در کشور ضروری است.
یوسفی و کلیوند ( )9312در مقالهای با عنوان دورنمای صنعت خودروی ایران درگذر چالشهای
جهانی (آیندهپژوهی با رویکرد سناریو پردازی) با توجه به دو فاکتور رقابتپذیری و تحریم با رویکرد
سناریوپردازی به آیندهپژوهی باری صنعت خودروی ایران پرداختهاند و سناریوهای این صنعت را در
 31سال آینده ایجاد نمودهاند.
احمدی و همکاران ( )9312در رویکرد آیندهپژوهانه به وضعیت مسکن شهرستان ارومیه مبتنی بر
سناریونویسی به کمک نرم افزار سناریوویزارد به خلق سبد سناریوها اقدام نمودند و در مرحله بعد به
ایجاد سناریوهای چهارگانه محتمل بر اساس میزان تأثیر دو فاکتور مهم تأثیرگذار پرداختهاند که نتایج
اولیه دادههای ماتریس تأثیرات متقاطع حاکی از  12سناریوی امکانپذیر با ترکیبهای متفاوتی از
وضعیتهای محتمل است و بر اساس تحلیلهای صورت گرفته  3سناریو قوی و محتمل و 11
سناریو با احتمال ضعیف هستند.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .هدف از این پژوهش شناسایی راهبردهای مدیریت دانش در
آینده با رویکرد سناریونگاری است .بدین منظور ابتدا کلیه عوامل تأثیرگذار در راهبرد مدیریت دانش را
با رویکردی جامع ،شناسایی و در نظر گرفته ،سپس نحوۀ تأثیرگذاری هرکدام از عوامل بر یکدیگر با
استفاده از الگوریتم تحلیل متوازن تأثیر متقابل مشخص میشود؛ بنابراین ،سناریوهایی با بهکارگیری
نرمافزار سناریوویزارد استخراج و در نهایت سناریوهای محتمل یا قوی توسط متخصصان و خبرگان
بررسی گردیده و راهبردهای درخور تجویز میگردد .از اینرو این پژوهش فاقد فرضیه است .اهداف
اساسی پژوهش عبارتاند از:
ـ شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد مدیریت دانش
ـ شناسایی سناریوهای مختلف برای راهبردهای مدیریت دانش
ـ شناسایی راهبردهای مناسب مدیریت دانش بر اساس سناریوهای ارایهشده
در خصوص عوامل مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش ،خالصهای از کارهای قبلی و مدلهای مختلف
بهصورت جدول  8در ضمیمه ارائه شده است .با توجه به جدول  8و الهام از تحقیق الهی و همکاران
( )9381در مورد عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد مدیریت دانش ،زیر مؤلفههای آنها استخراج گردیده
است که به شرح جدول  4است.
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جدول  .4عوامل و زیر مؤلفههای مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش
عوامل مؤثر

نوع مدل

راهبرد کسبوکار شرکت

راهبردهای سهگانه ژنریک پورتر
()9180

فرهنگسازمانی

مدل ریچارد دفت ()9338

ساختار سازمانی

رویکرد منوریان و همکاران
()9381

فرآیندهای خلق و انتشار مدیریت دانش

مدل نوناکا و تاکوچی (رضاییان و
همکاران)9388 ،

میزان بلوغ  ITسازمان

مدل مرحلهای نوالن (قربانی و
شاکری)9381 ،

راهبرد منابع انسانی

مدل یکپارچه راهبرد منابع انسانی
(غالمزاده و جاللی)9319 ،

زیر مؤلفهها
راهبرد رهبری هزینهها
راهبرد تمایز
راهبرد تمرکز
فرهنگ بوروکراتیک
فرهنگ مأموریتی
فرهنگ مشارکتی (انسانگرا)
فرهنگ انعطافپذیر (تحولگرا)
پیچیدگی باال
رسمیت باال
تمرکز باال
آشکارسازی
درونی سازی
اجتماعی سازی
ترکیب
مرحله ابتدایی
بسط و توسعه (شیوع)
کنترل
یکپارچهسازی
مدیریت دادهها
بلوغ
راهبرد ثانویه
راهبرد پدرانه
راهبرد پیمان کارانه
راهبرد متعهدانه

 .3روششناسی تحقیق

این پژوهش برحسب هدف کاربردی و جزو تحقیقات آمبخته است .از این حیث کاربردی که
میتوان نتایج حاصله از این پژوهش را در تدوین راهبردهای مدیریت دانش شرکت حملونقل ریلی
رجا و سازمانهای مشابه به کار گرفت .همچنین رویکرد پژوهشی این تحقیق میتواند برای شناخت
از آینده بهصورت یک شیوه عمل مطرح گردد .تحقیقات کمی و کیفی به دلیل محدودیتهای خود،
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بهتنهایی دارای کاستیها و مشکالتی هستند ،از اینرو میتواند با ترکیب این دو روش و ایجاد تحقیق
آمیخته و مرکب از کمی و کیفی ،بر برخی از این کاستیها غلبه نمود .روش تحقیق از نوع پیمایشی
(زمینهیابی) و در سطح اکتشافی صورت میپذیرد زیرا به دنبال شناسایی و کشف آیندهها و
سناریوهای ممکن برای آن هستیم و میخواهیم بر مینای سناریوهای مطلوبتر به تدوین راهبرد
بپردازیم.
جامعه و نمونه آماری .با توجه به موضوع پژوهش ،جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان
شرکت حملونقل ریلی رجا و خبرگان دانشگاهی است که احتمال میرود ،دانش کافی و الزم در
زمینه راهبرد مدیریت دانش را دارا باشند .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری غیر احتمالی قضاوتی
استفاده شده است .از آنجایی که گمان میرود اطالعات مورد نظر ما ،نزد افراد متخصص و باتجربه
خاصی باشد ،پس گروهی  21نفره متشکل از کارشناسان ،روسای ادارات ،مشاوران و مدیران (جدول 1
ضمیمه) انتخاب شدند .از این گروه در شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش استفاده
شد .در گام دوم ،هییتی  3نفری از اعضای قبلی انتخاب شدند تا تأثیر متقابل زیر مؤلفهها را بر
یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهند .در مرحله آخر ،برای قضاوت در مورد سناریوهای محتمل خروجی،
گروهی  1نفره انتخاب گردید که ترکیبی از معاونان ،مدیران و مشاوران بودند .این گروه به تدوین
اقدامات و خطمشیهای الزم در خصوص سناریوهای آینده اقدام نمودند .خصوصیات و ویژگیهای دو
گروه فوق در جدول  90ضمیمه آورده شده است.
ابزار گردآوری دادهها .در این پژوهش ،بر اساس هدفها و سؤاالت تحقیق ،از دو روش رایج
پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .اطالعات اصلی با استفاده از دو پرسشنامه باز و بسته
جمعآوری شده است .اولین پرسشنامه تحقیق ،یک پرسشنامه محقق ساخته است که جهت رسیدن
به سؤاالت و معیارهای مناسب در ابتدا از مرور عمیق مبانی نظری برای احصاء عوامل مؤثر و
زیرمؤلفههای آنها استفاده گردیده است.
در پرسشنامه اول هرکدام از زیر مؤلفه های فوق همراه با تعریف اجمالی از آن آورده شده است.
آنگاه از پاسخدهنده خواسته شده تا احتمال وقوع هرکدام از زیر مؤلفهها را در آینده سازمان ،بر روی
طیفی پنج نقطهای مشخص نماید ( :9احتمال وقوع بسیار کم :2 ،احتمال وقوع کم :3 ،میانظر:4 ،
احتمال وقوع زیاد و  :1احتمال وقوع بسیار زیاد) .با وارد نمودن اطالعات پرسشنامه به نرمافزار
 ،SPSSزیر مؤلفههایی که میانگین احتمال وقوع آنها کمتر از  3/1است کنار گذاشته شدند و بقیۀ
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زیر مؤلفهها که دارای میانگین بیش از  3/1بودند برای بررسی تأثیر متقابلشان بر یکدیگر وارد
پرسشنامه دوم میکنیم .پرسشنامه دوم ،پرسشنامهای مفصل است ،زیرا تأثیر متقابل هرکدام از زیر
مؤلفه ها بر زیر مؤلفههای دیگر سنجیده میشود .این پرسشنامه ،در حقیقت ،ماتریسی است برای
گردآوری دادههای الزم برای ورود به نرمافزار سناریوویزارد جهت ایجاد سناریوهای ممکن پیشروی
و آتی سازمان رجا .در این پرسشنامه از پاسخدهندگان خواسته میشود تا تأثیر زیر مؤلفهها را بهصورت
اعدادی میان  -3تا  +3نشان دهند ( :+3تأثیر شدید مستقیم؛  :+2تأثیر متوسط مستقیم؛  :+9تأثیر کم
مستقیم؛ صفر :عدم تأثیر؛  :9تاثیرکم معکوس :2 ،تأثیر متوسط معکوس؛  :3تأثیر شدید معکوس).
درنهایت ،بعد از استخراج سناریوهای ممکن ،مطلوبترین سناریوهای خروجی نرمافزار سناریوویزارد
در اختیار خبرگان و متخصصان قرار خواهد گرفت تا راهبرد مناسب مدیریت دانش مرتبط با سناریوی
مورد نظر را انتخاب و نسبت به تدوین رویهها و خطمشیهای مقتضی ،تصمیمگیری نمایند.
روایی و پایایی دادهها .برای سنجش اعتبار پرسشنامه اول ،عوامل و زیر مؤلفهها از منظر
متخصصان و خبرگان عبور داده شد .این خبرگان متشکل از اساتید راهنما و مشاور و برخی از مدیران
و مشاوران شرکت میباشند و اعتبار صوری ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .در پرسشنامه دوم،
چون این پرسشنامه خروجی پرسشنامه اول است و نظر متخصصان و خبرگان در انتخاب زیر
مؤلفههای خروجی پرسشنامه اول دخیلاند و زیر مؤلفههای خروجی پرسشنامه اول بهعنوان متغیرهای
ورودی پرسشنامه دوم در نظر گرفته میشوند ،فپسنیازی به بررسی روایی آن وجود ندارد .برای
سنجش پایایی پرسشنامه اول ،در ابتدا  90نسخه میان مدیران ،کارشناسان ،معاونان و مشاوران توزیع
گردید .سپس از روش آلفای کرون باخ میزان روایی پرسشنامه تعیین گردید .به دلیل اینکه ضریب
آلفای کرون باخ بیشتر از  0/3است ،پایایی پرسشنامه اول مورد قبول است (جدول .)1
جدول  .1ضریب آلفای کرون باخ برای سؤاالت پرسشنامه اول
عوامل مؤثر

تعداد زیر مؤلفهها

ضریب آلفای کرون باخ

راهبرد کسبوکار سازمان
فرهنگسازمانی
ساختار سازمانی
فرآیندهای خلق و انتشار دانش
میزان بلوغ  ITسازمان
راهبرد منابع انسانی
مجموع

3
4
3
4
1

0/131
0/389
0/833
0/892
0/113

4
24

0/834
0/801
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پرسشنامه دوم نیازی به تعیین پایایی ندارد؛ زیرا نرمافزار سناریوویزارد خود به تعیین پایایی
دادههای ورودی اقدام میکند و این کار را با تعیین سازگاری درونی متغیرها انجام میدهد.
درصورتیکه دادههای ورودی فاقد پایایی باشند ،این نرمافزار به دلیل عدم سازگاری دادهها ،هیچ
خروجی و سناریوتی را ارایه نخواهد داد.
 .4تحلیل یافتهها

در این پژوهش از الگوریتمی بنام تحلیل  CIBاستفاده میشود .روشهای تأثیر متقابل ابزاری
استاندارد برای تکنیکهای سناریو میباشند .آنها تعدادی از فرآیندهای ساختاریافته را برای استنتاج
توسعههای پذیرفتنی از آینده به شکل سناریوهای ناهنجار را فراهم میآورند و بر پایه قضاوتهای
خبرگان درباره تعامالت و فعلوانفعاالت سامانمند است [ .]41بهطورکلی ،ساختار  CIBبهصورت
مراحل ذیل است:
ـ تشکیل هییت خبرگانی که طیف کاملی از آگاهیها و اطالعات مورد نیاز را برای درک همه
موضوعات مربوطه را پوشش دهند.
ـ هییت خبرگان یک لیست از مهمترین فاکتورها را آماده و تمام اطالعات موجود در تکامل آیندههای
مورد انتظار فاکتورها را گردآوری میکنند.
ـ هییت متخصصان در طی یک یا چند جلسه در مورد وابستگی متقابل میان فاکتورها به بحث
میپردازند .خبرگان با استفاده از معیارهای کیفی (مانند تأثیر شدید و یا تأثیر ضعیف) به بیان قضاوت
در مورد تأثیر متقابل فاکتورها میپردازند .مجموعهای حاصل از تمامی قضاوتها تشکیل یک شبکه
تأثیر متقابل را میدهد.
ـ سناریوهای سازگار و منطبق حاصل از شبکه تأثیر متقابل با استفاده از الگوریتم  CIBو نرمافزار
سناریوویزارد محاسبه میشود .سناریوهای سازگار بازتابدهنده تعادل سیستمی تاثیر شبکه شامل تمام
اثرات غیرمستقیم است و مجموعهای از حاالت ممکن آینده را ارایه میدهد.
درنهایت ،هییت خبرگان نتایج ارزیابی را مورد بحث و بررسی قرار میدهند و پیشنهادهایی را
برای آینده ارایه میدهند [.]41
حوزه کاربردی رایج  CIBتحلیل سناریو است .ساختار سناریوها مرتباً نیاز به ارزیابی توسعهها و
پیشرفتها در زمینههای متفاوت دارد .در زمینههای گوناگون غالباً ایدههای کاملی درباره توسعههای
ممکن وجود دارد .بااینحال ،این نوع توسعه کلینگرانه از سناریوها برای شناسایی اینکه کدام ترکیب
از این متغیرها توسط شبکه روابط درونیشان بهبود مییابد ،ضروری است .این ترکیب سامانهای از
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اطالعات منحصر برای رسیدن به تصویری کلی در زمینه تحلیل سناریو میتواند به کمک CIB

صورت پذیرد .روشهای تأثیر متقابل ابزاری استاندارد برای تکنیکهای سناریو میباشند که تعدادی
از فرآیندهای ساختاریافته را برای استنتاج توسعههای پذیرفتنی از آینده به شکل سناریوهای ناهنجار
را فراهم میآورند و بر پایه قضاوتهای خبرگان درباره تعامالت و فعلوانفعاالت سامانمند است.
تحلیل تأثیر متقابل ،خانوادهای از روشهایی است که برای متغیرهای بسیار بهمنظور ایجاد سناریوهای
ناهنجار برای دستگاههای پیچیده اما با ساختارهای ضعیف توسعهیافته است [.]41
پس از طراحی پرسشنامههای دور اول ،کار توزیع آنها آغاز گردید .پس از تکمیل و جمعآوری
پرسشنامههای توزیعشده میان مشارکتکنندگان ،نتایج مرحله اول تحلیل شد .با جمعآوری 21
پرسشنامه در مرحله اول ،کار تحلیل پرسشنامهها آغاز گردید .برای اطمینان از نرمال بودن توزیع
جامعه آماری ،آن را تحت آزمون کولموگروف-اسمیرنوف قرار دادیم تا از نرمال بودن و غیرنرمال
بودن آن اطمینان حاصل کنیم .با توجه به سطح معناداری آزمون که برای تمامی زیر مؤلفهها بیشتر از
 0/01است ،تمامی فرضهای صفر پذیرفته شدند و ادعای نرمال بودن تأیید گردید .تعیین میانگین
ازجمله روشها برای توصیف وضعیت پاسخها در این مرحله بود .بعد از ورود دادهها به نرمافزار SPSS
و میانگینگیری از پاسخهای مأخوذه برای هر زیرمولفه ،زیرمؤلفههایی که میانگین آنها کمتر از 3
( 10درصد) بود کنار گذاشته شد و زیر مؤلفههای دیگر وارد پرسشنامه دوم شدند .این پرسشنامه میان
اعضای هییت  3نفری توزیع گردید .تحلیل نتایج مرحله اول ضرورت حذف  4شاخص (راهبرد رهبری
هزینهها ،فرآیند آشکارسازی ،مرحله ابتدایی بلوغ فناوری اطالعات و مرحله بسط و توسعه بلوغ
فناوری اطالعات) را تأیید نمود.
درنهایت 20 ،وضعیت محتمل برای  1عامل معرفی شدند .این  20زیرمولفه وارد پرسشنامه دوم
گردید که از نظرات  3نفر از مدیران ،مشاوران و روسای ادارات برای تعیین میزان تأثیر متقابل زیر
مؤلفهها بر یکدیگر استفاده گردید .تأثیرات متقابل مورد نظر این هییت  3نفره وارد نرمافزار
سناریوویزارد گردید .نرمافزار سناریوویزاد طوری طراحی گردیده است که تعداد سناریوهای محتمل را
از هزاران و حتی میلیونها سناریو ،به چندین سناریو با احتمال وقوع باال میرساند .درنتیجه 8 ،سناریو
با احتمال وقوع باال پیشروی شرکت رجا است .همچنین 89 ،سناریو با احتمال ضعیف نیز شناسایی
شدند؛ اما پرداختن به این سناریوهای ضعیف بههیچوجه منطقی و بهصرفه نیست .خالصه سناریوهای
 8گانه قوی ،منتج از نرمافزار سناریوویزارد در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .1خالصهای از  8سناریو قوی خروجی نرمافزار سناریوویزارد

سناریو

ضریب تأثیر کل

سازمان

راهبرد کسبوکار

فرهنگسازمانی

ساختار سازمانی

انتشار دانش

فرآیندهای خلق و

میزان بلوغ IT

راهبرد منابع انسانی

9
2
3
4
1
1
3
8

93
98
29
93
91
20
91
20

تمرکز
تمرکز
تمرکز
تمایز
تمرکز
تمرکز
تمرکز
تمرکز

بوروکراتیک
بوروکراتیک
بوروکراتیک
انعطافپذیر
بوروکراتیک
بوروکراتیک
بوروکراتیک
بوروکراتیک

متمرکز
متمرکز
پیچیده
متمرکز
پیچیده
رسمیت باال
متمرکز
رسمیت باال

درونی سازی
اجتماعی سازی
درونی سازی
ترکیب
درونی سازی
درونی سازی
درونی سازی
درونی سازی

کنترل
کنترل
کنترل
بلوغ
یکپارچهسازی
یکپارچهسازی
یکپارچهسازی
مدیریت دادهها

ثانویه
ثانویه
پدرانه
پیمان کارانه
متعهدانه
متعهدانه
متعهدانه
متعهدانه

بهمنظور ایجاد فهمی کیفی از سناریوهای خروجی ،با توجه به سیاستها و خطمشی کنونی
شرکت رجا و چشماندازی که برای خود در نظر گرفته است ،برای هرکدام از زیر مؤلفههای مؤثر بر
انتخاب راهبرد مدیریت دانش حالتی بهصورت؛ نامطلوب ،آستانه نامطلوب ،خنثی ،آستانه مطلوب و
مطلوب ارایه و به ترتیب اعداد  4 ،3 ،2 ،9و  1بدانها تخصیص یافت .این اعداد به ما کمک خواهد
کرد تا درکی کمی از سناریوها به دست آوریم .در ستون وزن سناریو جدول  3میتوانیم این وزن را
مشاهده کنیم که از مجموع امتیازات وضعیت تکتک زیر مؤلفهها حاصل میشود.
از میان  48حالت سهگانه جدول  92 ،3حالت نامطلوب ،معادل با  21/00درصد 1 ،حالت آستانه
نامطلوب ،معادل با  92/10درصد 23 ،حالت خنثی ،معادل با  43/19درصد 2،حالت آستانه مطلوب،
معادل  4/91درصد و  1حالت مطلوب ،معادل با  90/42درصد است .با توجه به اینکه بیشترین احتمال
مربوط به وقوع حاالت خنثی است ،بررسیهای ابتدایی  8سناریو نشان میدهد که تعداد وضعیتهای
خنثی تا نامطلوب بر وضعیتهای مطلوب سیطره دارد .غیر از یک سناریو که وضعیت مطلوب را نشان
میدهد ،غالب سناریوهای دیگر وضعیت مناسبی را منطبق با مأموریتها و چشمانداز شرکت رجا
نشان نمیدهد؛ بنابراین ،شرکت رجا در آینده برای دستیابی به اهداف خود با چالشهای بسیاری روبرو
خواهد شد ،پس الزم است تا آمادگی الزم برای این رویارویی را داشته باشد .در جدول  3حداکثر و
حداقل وزن سناریو میتواند به ترتیب  30و  1باشد؛ بنابراین سناریوی  4در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار
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دارد و  3سناریوی دیگر ( 3 ،1و  )8حالت خنثی و متوسط را دارند و مابقی سناریوها دارای حالت خنثی
تا نامطلوباند؛ بنابراین به نظر میرسد که احتمال وقوع شرایط نامطلوب بر شرایط مطلوب بیشتر
است و نیاز است تا شرکت در پیادهسازی برنامههای توسعه خود و دستیابی به چشماندازها و
مأموریتهای خود کمال دقت و جدیت را رعایت کند.
جدول  .3وزندهی سناریوها و درصد مطلوبیت آنها

نرمافزار سناریوویزارد  8سناریو را بهعنوان قویترین سناریوها در مورد آینده شرکت رجا برای
راهبردهای مدیریت دانش پیشمیانی نموده است .تحلیل و بررسی این سناریوها بسیار زمانگیر
خواهد بود و از اینرو ممکن است کیفیت تحلیل و انتخاب راهبرد مناسب با آنها را دچار نقصان کند.
به همین دلیل سه سناریوی خوشمیانانه ،بدمیانانه و محتمل انتخاب شدند .سناریوی خوشمیانانه،
سناریوی است که بیشترین حاالت مطلوب را داراست که سناریوی  4با این تعریف همخوانی دارد.
سناریوی بدمیانانه ،سناریوتی است که بیشترین حاالت نامطلوب را در خود جای داده است .پس
سناریوی  3بهعنوان بدمیانانهترین سناریو لحاظ میگردد .برای سناریوی محتمل ،سناریوتی انتخاب
میگردد که تمامی زیر مؤلفههای آن جزو بیشترین فراوانی حاالت زیر مؤلفهها باشند .بهطور مثال،
برای عامل راهبرد کسبوکار سازمانی ،تمامی  8سناریو دارای حالت خنثی ،یعنی راهبرد تمرکز
میباشند و تنها یک حالت مطلوب داریم .پس سناریو یا سناریوهایی انتخاب میشوند که راهبرد
تمرکز را در خود جای دادهاند .با این اوصاف ،سناریوی  3بهعنوان سناریوی محتمل انتخاب میگردد.
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برای دریافت نظرات صاحبنظران و خبرگان در خصوص  3سناریوی خوشمیانانه ،بدمیانانه و محتمل
مصاحبهای از هییتی  1نفره برای تحلیل  3سناریو به عمل آمد .این هییت بعد از بررسی سناریوهای
سهگانه برای هرکدام از وضعیتهای احتمالی آینده اقداماتی را جهت نیل به چشمانداز و مأموریتهای
شرکت رجا متصور شدند .با توجه به رویکردهای مختلف در راهبردهای مدیریت دانش ،رویکرد چوی
ولی ( )2002بهعنوان معیار اصلی در انتخاب راهبرد مناسب ،انتخاب گردید .این محققین ،سه حالت را
برای راهبردهای مدیریت دانش در نظر دارند؛ متمرکز ،باالنس و پویا .هرکدام از این حاالت ،بر نحوه
استفاده از راهبرد سیستم محور و انسانمحور تأکید دارد .در جدول  99ضمیمه برای هرکدام از
وضعیتهای احتمالی آینده ،راهبرد مناسب پیشنهاد شده است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

هدف اصلی از پژوهش حاضر انتخاب راهبرد در خصوص مدیریت دانش برای شرکت حملونقل
ریلی رجا با رویکرد سناریونگاری است .از آنجایی که تدوین راهبردهای منطبق با تمام سناریوهای
خروجی عمالً غیرممکن و بسیار مشکل است ،پس از میان سناریوهای قوی 3 ،سناریو بهعنوان
سناریوهای خوشمیانانه ،بدمیانانه و محتمل انتخاب شدند که به ترتیب سناریوهای  3 ،4و 3
میباشند .این سناریوها در اختیار هییتی  1نفره از مدیران ،مشاوران و کارشناسان شرکت رجا قرار
گرفت تا با در نظر گرفتن مدل چوی و لی ( )2002که راهبرد مدیریت دانش را به سهطبقه
راهبردهای متمرکز (انسانمحور و سیستم محور) ،باالنس و پویا تقسیم نمودند ،راهبردهای مناسب و
منطبق با وضعیتهای  3سناریوی منتخب را پیشنهاد نمایند .اعضای این هییت در ابتدا برای هرکدام
از وضعیتهای زیر مؤلفهها ،اقدامات و تمهیداتی را ارایه دادند که بهصورت جدول  92ضمیمه است،
سپس به تدوین راهبرد مناسب آن سناریو پرداختند.
برای وضعیت راهبرد کسبوکار تمایز ،راهبرد پویای مدیریت دانش با توجه بیشتر بر راهبرد
انسانمحور پیشنهاد گردید که با نتایج حاصل از تحقیق الهی و همکاران ( )9381منطبق است که
راهبردهای انسانمحور میتوانند از راهبرد تمایز پشتیبانی کنند .برای راهبرد کسبوکار تمرکز ،به
علت تمایل راهبرد تمرکز بر کاهش روابط غیررسمی و محدود شدن خالقیت و نوآوری ،استراتژی
سیستم محور توصیه میگردد.
در فرهنگ سازمانی انعطافپذیر ،از آنجایی که روابط غیررسمی بر روابط رسمی برتری دارد و
ارتباطات و تعامالت با سرعت بیشتری انجام میگیرد ،بنابراین پیشنهاد هییت ،بهکارگیری راهبرد پویا
مدیریت دانش با تمایل بیشتر بر راهبرد سیستم محور میباشد .فرهنگ سازمانی بوروکراتیک بهشدت
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روابط غیررسمی را محدود کرده و بر روابط رسمی اصرار میکند .ارتباطات آهسته و کنترل میشوند از
اینرو راهبرد مدیریت دانش متناسب با آن راهبرد سیستم محور است.
در وضعیت ساختار سازمانی با تمرکز باال ،با توجه به اینکه ساختار شرکت رجا تقریباً ساختاری
مکانیکی است و در ساختارهای مکانیکی ارتباطات میان افراد کم بوده و غالب ارتباطات رسمی است،
پس راهبردهای سیستم محور برای این وضعیت مناسبترمیباشد؛ که این نتیجه با یافته الهی و
همکاران ( )9381انطباق دارد .در وضعیت ساختار با پیچیدگی باال ،ساختارهای ماشینی غالباً حالتی
محدودکننده برای ارتباطات غیررسمی دارند .ساختار شرکت رجا همانگونه که بیان شد ،ساختاری
ماشینی است و پیچیدگی باال ،این موضوع را میتواند تشدید کند .پس خبرگان برای این وضعیت
راهبرد سیستم محور را برگزیدند.
فرآیند درونیسازی ،تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی ،توازنی میان دو نوع دانش را میطلبد.
پسنیاز است تا عالوه بر ایجاد دانش آشکار ،فرآیند تبدیل آن به دانش ضمنی نیز تسهیل گردد .پس
خبرگان راهبرد باالنس را برای این وضعیت متصور شدند .در فرآیند ترکیب راهبرد سیستم محور
پذیرفته گردید .در صنایع و حوزههایی که دارای افراد با تخصصهای ویژه میباشند ،راهبرد سیستم
محور میتواند با کمک ویدیو کنفرانس ،گروهافزار ،نرمافزارهای چت در اینترانت و فناوری واقعیت
مجازی ارتباطات را تسهیل و تسریع نماید.
بلوغ فناوری اطالعات با آشکار نمودن دانش و اطالعات افراد و تسریع و تسهیل ارتباطات،
میتواند تأثیر بسزایی برای راهبرد مدیریت دانش داشته باشد .از اینرو ،راهبرد که برای این وضعیت
ارایه شد ،راهبرد سیستم محور بود که با نتایج الهی و همکاران ( )9381همخوانی دارد .در خصوص
مرحله کنترل از بلوغ فناوری اطالعات ،زمانی که سازمان وارد مرحله کنترل میشود ،ممکن است
تولید ،ذخیرهسازی ،کدگذاری و تسهیم دانش از طریق فناوری اطالعات را کاهش دهد ،پس احتماالً
در این وضعیت راهبرد پویا با توجه بیشتر بر راهبرد انسانمحور مدیریت دانش بتواند توفیق یابد .در
وضعیت یکپارچهسازی از بلوغ فناوری اطالعات ،سازمان تالش دارد تا با آشکارسازی دانش ضمنی
افراد ،کدگذاری ،ذخیره و به اشتراکگذاری مجدد آن از طریق سیستم ،دست به دانشآفرینی بزند .از
اینرو راهبرد پویای مدیریت دانش با توجه بیشتر بر راهبرد سیستم محور پیشنهاد گردید.
راهبرد منابع انسانی متعهدانه وضعیت حفظ افرادی است که دارای دانش تخصصی و مهارتهای
خاصی هستند .برای گریز از انباشتگی این تخصصها و دانشها بهطور ضمنی ،بهکارگیری راهبرد
انسانمحور پیشنهاد میشود .در حالت راهبرد پیمانکارانه ،به دلیل انعطافپذیری بیشتر در ساختار
سازمان ،روابط غیررسمی بیشتر شده و ارتباطات تسریع مییابد ،پس به نظر هییت  1نفره برای این

411

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  22ـ تابستان 4311

وضعیت راهبرد انسانمحور مناسب است .راهبرد پیشنهادی متناسب با راهبرد منابع انسانی پدرانه،
راهبرد باالنس میان راهبردهای انسانمحور و سیستم محور است؛ که راهبرد سیستم محور به انجام
امور روتین و روزمره پرداخته و راهبرد انسانمحور در مشاغل پیچیده و تخصصی و ایجاد نوآوری
عمل میکند.
هییت خبرگان و کارشناسان با بررسی تمامی وضعیتهای فوق ،به ارایه یک راهبرد کلی مدیریت
دانش برای سناریوی خوشمیانانه پرداختند .با توجه به تأثیر بسزای فرهنگ سازمانی و راهبرد منابع
انسانی ،اتخاذ راهبرد پویا مدیریت دانش با توجه بیشتر به راهبرد انسانمحور پیشنهاد گردید؛ یعنی
تمرکز بیشتر بر دانش ضمنی کارکنان و تالش برای بهکارگیری این دانش؛ بنابراین ،تأکید این راهبرد
بر گفتمان از طریق شبکههای اجتماعی و تماسهای شخص به شخص ،تمرکز بر کسب دانش از
طریق افراد مجرب و بامهارت و تالش برای به اشتراکگذاری دانش بهطور غیررسمی است .بلوغ
فناوری اطالعات در این سناریو نقش بسزایی را بازی میکند ،پس تالش برای کدگذاری و ذخیره
دانش و تسهیل تسهیم دانش بهطور غیررسمی نباید فراموش گردد .آنها با توجه به وضعیتهای
مختلف برای بدمیانانهترین و محتملترین سناریو ،راهبرد پویا با توجه بیشتر به راهبرد سیستم محور
را پیشنهاد دادند.
با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر راهبرد مدیریت دانش بسیار گسترده و متنوع میباشند ،پس انجام
پژوهشی با عوامل مؤثر بیشتر و یا بهکارگیری مدلهای دیگری برای تعیین زیر مؤلفهها ضروری به
نظر میآید .عوامل مورد استفاده در این پژوهش ،همگی درونسازمانی بودند و عاملی که خارج از
حیطه سازمان باشد در نظر گرفته نشد .این عوامل میتوانند نشأتگرفته از جریانات سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی داخل و خارج کشور باشند .موضوع تعیین عوامل و زیر مؤلفههای مرتبط با صنعت
حملونقل ریلی میتواند زمینهای باز برای پژوهش و ارایه مدلهای منطبق با این صنعت باشد .در
این پژوهش از نرمافزار سناریوویزاد استفاده گردیده است ،شاید بهکارگیری نرمافزارهای مشابه دیگر
همچون  Mactorو  Micmacمنجر به نتایج ارزشمند دیگری شود .همچنین استفاده از روشهای
دیگر در تحلیل سناریو میتواند مفید باشد .انجام این تحقیق در شرکتها و سازمانهای مشابه دیگر
و استفاده از نمونههای آماری گستردهتر برای پرسشنامه و مصاحبه پیشنهاد میگردد .همچنین
آیندهپژوهی برای راهبردهای مدیریت دانش را میتوان در حوزههای خدماتی و تولیدی دیگر مطالعه
نمود تا توانایی تعمیم نتایج را به زمینههای دیگر به دست آورد .مخصوصاً در حوزههایی که به دلیل
وجود و نیاز به دانش تخصصی ،تدوین راهبرد برای تکمیل فرآیند مدیریت دانش الزامی است ،مانند؛
صنعت نفت و گاز.
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انجام این پژوهش در سه مرحله بسیار سخت و طاقتفرسا بود .بخصوص پرسشنامه دوم که به
دلیل گستردگی زیاد و نیاز به تحلیلهای دقیق بسیار وقتگیر بود و از اینرو افراد دقت الزم را در
تکمیل آن مبذول نمیکردند .از طرف دیگر ،تعاریفی چون آیندهپژوهی ،سناریونگاری و راهبردهای
مدیریت دانش غالباً برای افراد شرکتکننده در پژوهش گنگ و نامفهوم بود .پس الزم است تا قبل از
اجرای این نوع پژوهشها ،جلسات آموزشی توجیهی برگزار گردد تا ادراکی مشترک در افراد حاصل
شود .برای غلبه بر این مشکل تمامی پرسشنامهها بهطور حضوری تکمیل گردید و به ابهامات افراد
پاسخ گفته شد .مدتزمان زیادی صرف آشنا نمودن افراد با این مفاهیم میگردید که همین امر سبب
کاهش تمرکز افراد برای پاسخ دقیقتر میشد .همچنین ،عدم دسترسی راحت به افراد تحصیلکرده و
آگاه از چشمانداز و اهداف شرکت رجا یکی دیگر از مشکالت اساسی این پژوهش است.
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جدول  .1سمت و تعداد اعضای گروه اول برای پاسخ به پرسشنامه اول
سِمت

تعداد

حوزه فعالیت

تعداد

مدیر ارشد
مدیر و معاون مدیر
مشاور مدیرعامل
روسای ادارات
کارشناس مسیول
کارشناس و کاردان
مجموع

9
1
2
1
1
2
21

حوزه مدیرعامل
معاونت فنی
معاونت اجرایی
معاونت اداری و پشتیبانی
مجموع

1
1
4
3
21

جدول  .90سمت و توزیع اعضای گروههای  3و  1نفری
سمت

توزیع گروه  7نفری

توزیع هییت  5نفری

مدیر ارشد
مدیر و معاون مدیر
مشاور مدیرعامل
روسای ادارات
کارشناس مسیول
کارشناس و کاردان
مجموع

0
2
9

0
2
9
9
9
0
1

4
0
3
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