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تاريخ پذيرش4911/41/41 :

چکيده
شناخت و مدیریت صحیح نیازمندیهای دانشی یکی از الزامات سازمانهای رقابتپذیری است .وجود نهاد
مدیریت دانش در سازمان ،تاکیدی بر اهمیت آن در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میباشد .در این پژووهش در
راستای تحقق اهداف سازمانی شرکت بهرهبرداری نیروگاه طرشژت ،بژا مراجعژه بژه ماالعژات مشژابه داخ ژی و
خارجی ،شاخصهای مؤثر و ک یدی جهت بهبود راهبرد مدیریت دانژش در سژازمان مژورد تحقیژق شناسژایی و
سپس با بهکارگیری روش کارآمد دیمتل ،چارچوبی از عوامل بههمراه روابژ تاثیرگژذاری و تاثیرپژذیری متقابژل
تعیین شد .در پایان عوامل مهم و تاثیرگذار جهت بهبود راهبرد مدیریت دانش در شرکت مورد تحقیق اسژتررا
گردید .جامعه آماری این پووهش ،کارکنان خبره حوزه مدیریت دانش سازمان مورد تحقیق اسژت .ابژزار اصژ ی
گردآوری داده ها در پووهش حاضر پرسشنامه است .در همین راستا پس از شناسایی معیارهای موضژو ،،روابژ
ع ی آنها توس خبرگان بررسی شد .برای تح یل دادهها از روش دیمتل بهرهگرفته شد .نتایج نشان داد که عوامل
آموزش و یادگیری ،مشارکت کارکنان و توانمندی نیروی انسانی ،بیشترین اهمیژت را دارا اسژت .شژاخصهژای
حمایت مدیریت عالی ،زیرساختهای ساختاری سازمانی ،زیرساخت فناوری اطالعات و فرهنگ سازمانی جژزو
عوامل تاثیرگذار هستند .سایر عوامل ،همچون :آموزش و یادگیری ،مشارکت کارکنان ،اهداف و راهبردها ،عوامل
تاثیرپذیر در راستای تقویت و بهبود راهبرد مدیریت دانش هستند.
کليد واژهها :مديريت دانش ،راهبرد مديريت دانش ،خلق دانش ،تصمیمگیري چند معیاره ،روش ديمتل.

 .1استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر و نویسنده مسئول ،ایمیلshafaghat@mut.ac.ir :
 .2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفا ،م ی
 .3کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد تهران
 .4کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 .1مقدمه
یکی از اساسیترین و جدیدترین مباحثی که امروزه در مدیریت مارح میباشژد ،حژوزه
مدیریت دانش است .مدیریت دانش عبارت است از مدیریت نظاممند دارایژیهژای دانشژی
سازمان بهمنظور ایجاد ارزش و بژرآورده کژردن نیازهژای تژاکتیکی و راهبژردی کژه شژامل
فرایندها ،راهبردها و سیستمهایی است که ایجاد ،ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری دانژش را
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تقویت میکند (یی و همکاران .)21 :2111 ،1مدیریت دانش بهعنوان واکنشی نسژبت بژه ت ییژرات
فزاینده محی پیرامون مؤسسات کنونی محسوب میشود .ت ییر در عم کردهژای مژدیریت،
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .انوا ،مؤسسات ،بهمنظژور بقژاو و توسژعه خژویش و
اناباق با ت ییرات محی رقابتی پیرامون نیازمنژد اجژرای اثژربرش راهبژرد مژدیریت دانژش
هستند .از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بهطور ناگشودنی با عم یات ،سژاختار ،فرهنژگ
و هدف یک سازمان پیوند خوردهاند ،یک راهبرد مدیریت دانش کارآمد بژه مجموعژههژایی
نیاز دارد که فهم عمیقی از ق مرو دانش و چگونگی استفاده از آن در سازمان بژزر ترشژان
داشته باشند و کارکنان باید فراتر از نقشی که همواره در آن درخشیدهاند به سمت ایجژاد و
مدیریت دانش حرکت کنند (دایان و همکژاران .)311 :2112 ،2در این میان راهبرد مژدیریت دانژش
بهعنوان روشی برای خ ق و تبدیل دانش جهت افزایش مزیت رقژابتی در سژازمان اهمیژت
ویوهای یافته است؛ بهطوریکه راهبرد مژدیریت دانژش بژرای پرکژردن شژکاف بژین دانژش
موجود و دانژش مژورد نیژاز تژدوین مژیشژود (مژارتین و همکژاران .)2111 ،3در عصژر حاضژر،
راهبردهای مدیریت دانش تا به آن حد حائز اهمیت شده که از نتیجه سژنجش وضژعیت آن
بهعنوان شاخصی بژرای سژاح بنژدی سژازمان هژا در کشژورهای در حژال توسژعه اسژتفاده
میشود(مناب و عزیز .)782 :2111 ،4بنابراین ،یکی از راههای رسیدن به موفقیژت در پیژادهسژازی
مدیریت دانش ،داشتن یک راهبرد مناسب ،روشن و برنامهریژزی شژده اسژت .ایژن راهبژرد
عامل مهمی برای سازمان است تا بتوانژد منژابع و توانژاییهژای خژود را بژرای رسژیدن بژه
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اهدافش سازماندهی کند .در سازمانهایی که تدوین و اجرای مدیریت دانش بدون توجه به
راهبردهای کسب وکار و بهتبع آن راهبرد مدیریت دانش ،که تعیینکننژده شژرای و روابژ
دانشی در داخل و خار از سازمان هستند یا بدون در نظر گرفتن عوامژل حیژاتی موفقیژت
موجود در سازمان ،صورت گرفته است احتمال شکست باال رفته و موجژب بژههژدر رفژتن
منابع خواهد شد (ایوانگ یستا و دارست.)711 :2117 ،1
چارچوب مناسبی برای اندازه گیری وضعیت سازمان از منظر مدیریت دانش ضروری است.
این سژنجش بایژد در تمژامی زمینژههژای مربژو بژه شناسژایی ،جمژعآوری ،سژازماندهی،
ذخیرهسازی ،توزیع و اشتراک دانش در سازمان انجام شژود .سژنجش ،شناسژایی و ارزیژابی
نقش مدیریت دانش در سازمان ،عالوه بژر تمژمین پیگیژری اقژدامات مژدیریت دانژش در
سازمان ،موفقیت اقدامات مدیریت دانش در طی زمان را نیز تممین

میکنژد (یژی و همکژاران،

 .)23 :2111ارزیابی و سنجش عم کرد و اجرای موفق مدیریت دانش بیانگر میزان بهرهگیژری
سازمان از منابع هوشمند خود است .مدیران ارشد سازمانها نیژز در تژدوین و پیژادهسژازی
راهبردهای مدیریت دانش از یکسو با مشکالتی همچون محدود بودن منژابع سژازمان و از
سوی دیگر رفتارهای پیچیده عم کرد سازمان روبرو هسژتند .از ایژن رو بایژد راهبژردهژای
مدیریت دانش بهگونهای تدوین شوند که منابع سازمان بژه نقژا اهرمژی ک یژدی مژدیریت
دانش ترصیص یابند تا بدینوسی ه بیشترین اثربرشی از اجرای راهبردهای مدیریت دانژش
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از سوی دیگر ،شناسایی و اندازهگیری ،پیشنیاز بهبود عم کرد اسژت .بنژابراین ،وجژود

عاید سازمان شود.
در این راستا ،شرکت بهرهبرداری نیروگاه طرشت با توجه به الزام سازمانهای باالدسژتی
جهت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش ،باید راهبژردهژایی را جهژت دسژتیابی بژه اهژداف
ب ندمدت سازمان شناسایی کند و در کنار راهبردهای کسبوکار خود باید راهبژرد مژدیریت
دانش را نیز تدوین و اجرا کند؛ دراینصورت میتواند نسبت به عرضژه محصژول خژود در
بازار برق با نرخ مصوب سال ،سود مناسب و راندمان باال نژهتنهژا همگژام بژا نیروگژاههژای
دیگر ،ب که پیشگام در این صنعت با توجه به قدمت و تجربه گرانبهای خود ،بپردازد .الزمه
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این امر ،شناخت مهمترین عوام ی است که زمینه پیادهسژازی مژدیریت دانژش را تقویژت و
بهبود میدهد .از ایژنرو ایژن پژووهش بژهدنبژال تعیژین عوامژل مرت ژو و تعیژین روابژ
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها است تا به کمک آن مدیران بتوانند راهبژرد مناسژب مژدیریت
دانش را با شناخت عوامل و اهمیت هر یک جهت بهبود بهدرستی انتراب کنند.
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 .2مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
دانش بهعنوان یک شایستگی ،منبع اص ی مزیت رقابتی و ایجاد ارزش برای سژازمانهژا
در سراسر جهان شناخته میشود (لیو و همکاران .)221 :2118 ،1دانش در فمای رقژابتی امژروزی
که شرکتها در آن در حال فعالیت هستند ،بهعنوان یژک سژرمایه مهژم و اثرگژذار شژناخته
میشود و مبنای کسب ابزارهای رقابتی باثبات یک شرکت بهشمار مژیآیژد .در جژو فع ژی
رقابت فزاینده جهانی ،بهویوه در بازارهایی کژه شژرکتهژای خژدماتی و تولیژدی در حژال
فعالیت هستند ،در مورد نقش اطالعات و دانش سژازمانی در تقویژت توانمنژدی سژازمانی،
جای بحثی نیست (دونته و همکاران .)321 :2117 ،2دانش سازمانی بهعنوان دارایی راهبردی بژرای
سازمانها بهویوه سازمانهای خدمت محور مارح است که بهعنژوان یژک بژازیگر مهژم در
ایجاد مزیت رقابتی در بهبود خ ق ارزش برای مشتری است (سیگال و چالکتی.)713 :2117 ،3
نویسندگان زیادی وجود دارند که نقش مدیریت دانش را بهعنوان یک توانژایی فزاینژده
مهم برای موفقیت سازمان در هر دو برژش دولتژی و خصوصژی ذکژر

مژیکننژد (االحبژابی و

همکژژاران2118 ،4؛ مژژارین و همکژژاران2111 ،7؛ گونزاگژژا .)2118 ،2مژژدیریت دانژژش فرآینژژدی اسژژت کژژه
سازمانها از طریق داراییهای دانشمحور خود ،ارزش آفریده و این ارزش را بژرای ایجژاد
بهترین اقدامات میان افراد و واحدهای سازمان تسهیم میکنند .مدیریت دانش فرآیند مژنظم
و سازماندهی شده تولید و انتشار اطالعات ،انتراب و تنظیم دانش و توسعه دانژش صژریح
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و ضمنی برای ایجاد ارزشی منحصربه فرد جهت دسژتیابی بژه مزیژت رقژابتی در بژازار
می باشد .مدیریت دانش فرآیند شناسایی و کنترل دانش دسته جمعی در سازمان است که
بر مبنای حداقل  4فرآیند ابدا ،،ذخیره و بازیابی ،انتقال و به کارگیری دانشژی صژورت
می پذیرد(ع وی و لیدنر .)111 :2111 ،1یک سیستم مدیریت دانش ،دستیابی به اهداف راهبژردیِ
امکان خ ق ،شناسایی ،برقراری ارتبا  ،ایجاد مهارتهای اجتمژاعی ،انژدازهگیژری و بهبژود
مدیریت دانش ،تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن ،تقویژت محژی دانژش ،اداره
مؤثر دانش بهعنوان یک دارایی معرفی کرده اسژت (اباحژی و صژ واتی .)27 :1387 ،برخژی دیگژر
اهداف مدیریت دانش را بهکارگیری بهتر منابع انسانی ،دستیابی بیشژتر بژه دانژش شرصژی
دیگران ،ارتبژا دادن افژراد بژه اطالعژات و دانژش افژراد دیگژر ،توسژعه معمژاری دانژش،
قابلدسترسی ساختن بسیاری از اطالعات فراموششده در سازمان ،کاربردی کردن دانژش و
آسانتر کردن انتقال دانش در سراسر سازمان بیان کردهاند (سرلک و فراتی.)27 :1382 ،
مدیریت دانش را بهعنوان یک راهبرد در سازمان جهت اطمینژان از دسژتیابی دانژش بژه
افراد مناسب در زمان مناسب و تسهیم دانش توس پرسنل و استفاده جهت اصالح عم کرد
سازمانی؛ تعریو میکنند .اولین تقسیمبندی در حوزه راهبردهای مژدیریت دانژش ،تقسژیم
بندی به :دانش ضمنی و دانش صریح است .دانش صریح اشاره بهنوعی دانش در سازمانها
دارد که در رواب موجود در بین افراد ،در پایگاه دادهای و اسناد حوزههای مرت ژو وجژود
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دانش داخ ژی را فژراهم مژیآورد

(هیسژ و

و همکژاران2118 ،2؛ دانپژورت ،)1188 ،3اهژداف عمژده

داشته و با درخواست کارکنان میتواند در اختیار آنان قرار گیرد .نژو ،دیگژر دانژش ،دانژش
ضمنی است که در واقع درون افراد وجود داشته و درصورتیکه فژرد تمژای ی بژه بژروز آن
نداشته باشد ،دیگران نمیتوانند به ماهیت آن پی ببرند .دانش صریح را میتوانژد بژهراحتژی
مورد تجزیه و تح یل قرار داده و دستهبندی کرد ،اما دانش ضژمنی ایژنگونژه نیسژت ،زیژرا
درون افراد پنهان است ،بنابراین نمیتوان بژهراحتژی ایژن نژو ،دانژش را تجزیژهوتح یژل و
دستهبندی کرد.
1. Alavi & Lidner
2. Hislop et.al
3. Davenport
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با توجه به دو نو ،دانش ضمنی و آشکار ،دستهبندیهای مرت فی در زمینژه راهبردهژای
مدیریت دانش صورت گرفته است که دو تژا از مهژمتژرین آنهژا عبژارتانژد از )1 :راهبژرد
انسانمحور )2 ،راهبرد سیستم محور (لی و چویی.)231 :2113 ،1
جدول شماره  :4مقايسه راهبردهاي سیستممحور و انسانمحور (نیکوالس و سردان)2111 ،2
راهبرد سيستممحور

راهبرد انسانمحور

رویکرد

این راهبرد قادر اسژت از طریژق اسژتفاده مجژدد از

این راهبرد قادر است با رد و بژدل کژردن تجربیژات
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راهبرد

دانش کدگذاری شژده ،ابژزاری بژرای سیسژتمهژای

افراد بژا یکژدیگر بژرای مشژکالت مهژم راهبژردی،

رقابتي

اطالعژاتی ارائژه دهژد کژه ضژمن داشژتن اعتبژژار از

پیشنهادات و راهحلهای نوآورانهای ارائژه دهژد کژه

کیفیت و سرعت باالیی برخوردار است.

مورد تجزیه و تح یل قرارگرفتهاند.

مژژدل اقتصژژادی متکژژی بژژر اسژژتفاده مجژژدد
سرمایه گذاری زمانی انجام میگیرد که بتژوان آن
مدلهاي

را در ادوار مرت و مورد استفاده مجدد قرار داد.

اقتصادي

که دارای نرخ باالیی از

استفاده از تیمهای بزر

ارتبا با شرکا هسژتند بژر بژازدهی بژاال تمرکژز
دارند.
روش انتقژژال اطالعژژات از افژژراد بژژه مسژژتندات؛
مديريت

توسعه یک سیستم مستند الکترونیکی که قادر به

دانش

کدگذاری ،ذخیره سازی و انتشار اطالعات بژوده
و امکان استفاده مجدد از دانش را فراهم آورد.

فناوري
اطالعات

سرمایه گذاری بر روی راهحلهایی انجام میگیرد که
قادرند با کمترین هزینه یک مشژکل خژار را حژل
کنند .استفاده از تیمهای کوچک با نرخ پایین ارتبژا
با شرکا ،سایر تیمهژا و یژا شژرکتهژای مشژاورهای
تحت تم ک از ویوگیهای این شرکتها مژیباشژد.
تمرکز آنها بر حفظ حاشیه سود باال میباشد.
روش فرد به فرد ،توسعه شبکه هژای ارتبژاطی بژرای
ایجاد ارتبا بین افراد بهگونهای کژه آنهژا بتواننژد بژا
یکدیگر تبادل دانش ضمنی داشته باشند.

سرمایهگذاری کالن در فناوری دانش کژه هژدف

سرمایهگذاری متوس در فناوری اطالعات که هدف

از آن ایجاد ارتبا بین افراد با دانژش کدگژذاری

از آن تسهیل مکالمه بین افراد و مبادله دانش ضژمنی

شده قابلاستفاده مجدد است.

است.

به استردام درآوردن افرادی که به خوبی قادرنژد
دانژژش را مژژورد اسژژتفاده مجژژدد قژژرار داده و
منابع

راهحژژلهژژا را اجرائژژی کننژژد؛ آمژژوزش افژژراد در

انساني

گروه ها و از طریق یادگیری از راه دور بهوسژی ه
کامپیوتر؛ پاداش به افراد به دلیل کاربرد و نقشژی
که برای پایگاه اطالعاتی داشتهاند.
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مدل اقتصادی متکی بژر افژراد مترصژص ،بیشژترین

استردام افرادی که دارای مژدرک تحصژی ی MBA
بوده ،قادرند مشکالت را حل کنند و تحمل شژرای
ابهام را دارا هستند؛ آموزش افراد از طریق مکالمژات
فرد با فرد؛ پاداش به افرادی تع ق میگیرد که قادرند
مستقیماً در دانش یکدیگر سهیم شوند.

1. Lee & Choi
2. Nicolás & Cerdán

راهبرد سیستم محور با تمرکز بر ذخیرهسازی دانش کاربردی در پایگژاه دادهای صژورت
میگیرد .در واقع این نو ،راهبرد اصل را بر این موضژو ،قژرار داده اسژت کژه بایژد بژرای
بهرهگیری از دانش آن را بژهصژورت برژشهژایی هماننژد پایگژاههژای دادهای ظرفیتژی در
سیسژتمهژژای کژژامپیوتری ذخیژره کژژرد

(خژژاویر،1

 .)2112راهبژژرد انسژژانمحژژور بژژا تمرکژژز بژژر

ذخیرهسازی دانش کاربردی در ذهن انسژننها و محژور قژرار دادن انسژان در بهژرهگیژری و
سازمانها به وجود آورد (خاویر .)4 :2112 ،ویوگژیهژای ک ژی ایژن دو راهبژرد در جژدول()1
ارائهشده است.
در بررسی راهبردهای مدیریت دانش میتوان به پووهش سردشتی و همکژاران ()1314
اشاره کرد .آنها در پووهشی با عنوان انتراب راهبرد مناسب مژدیریت دانژش بژا اسژتفاده از
فرایند تجزیهوتح یل شبکه (ماالعه موردی :شرکت ه دینگ توسعه معادن و صنایع معژدنی
خاورمیانه) به انتراب راهبرد مدیریت دانش پرداختند .از منظر ایشان ،مدیریت دانژش ابژزار
مهمی است که سازمانها از طریق آن بهتر میتوانند اطالعژات و دانژش را مژدیریت کننژد.
تحقیقات نشان داد ،شرکتها اغ ب بهدنبال پیژادهسژازی مژدیریت دانژش پژیش از انترژاب
راهبرد مناسب عم یاتی نمودن آن در سازمانها میباشند که این امر ،خژود مسژت زم صژرف
هزینه و زمان زیادی است .نتیجه تحقیق نشان داد که راهبرد مدیریت دانژش انسژانمحژور،
راهبرد مناسبی برای شرکت مورد ماالعه است.

مقاله پووهشی :ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

ذخیره دانش سژعی دارد تحژول جدیژدی در بهژرهگیژری و اسژتفاده از مژدیریت دانژش در

در پووهش دیگری ،رنگریز و همکارانش( )1314بژا هژدف انترژاب راهبژرد مژدیریت
دانش با استفاده از ترکیب روشهای فرایند تجزیژه و تح یژل شژبکه و دیمتژل بژه بررسژی
موضو ،پرداختند .بنا به اعتقاد نویسندگان ،انتراب راهبرد مدیریت دانژش نژوعی از مسژائل
تصمیم گیری چند معیاره است که نیاز به درنظر گژرفتن فاکتورهژای پیچیژده ارزشگژذاری
دارد .اغ ب باید عکسالعمل معیارها در مژورد یکژدیگر را در نظژر گرفژت .فراینژد تح یژل
شبکهای یک روش تصمیمگیری چند معیاره میباشد که همه عکسالعمژلهژای معیارهژا را
بهصورت نظاممند در نظر میگیرد .از طرفی تکنیک دیمتل تنهژا مژیتوانژد روابژ ع ژت و
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مع ولی معیارها را به تصویر بکشد .این مقاله روشی مؤثر براسژاس ترکیژب فراینژد تح یژل
شبکهای و دیمتل بیان میکند که میتواند بژرای ارزیژابی و انترژاب راهبژردهژای مژدیریت
دانش ،مؤثر واقع گردد .عالوه بر آن ماالعه تجربی انجامشده در خصور پیادهسژازی ایژن
روش شرح داده میشود.
میرزایی و همکارانش( )1312در پووهشی با هدف شناسایی الگژوی عوامژل مژرتب بژا
فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

انتراب راهبرد مدیریت دانش (مژورد ماالعژه سژه سژازمان صژنعتی) بژه موضژو ،راهبژرد
مدیریت دانش پرداختند .از دید ایشان ،قبل از اجرای مدیریت دانش در سازمان ،مهژمتژرین
مسئ ه انتراب راهبرد مناسب است که فقدان آن سبب افزایش احتمال شکست برنامژههژای
مدیریت دانش میشود .این تحقیق در پی شناسایی تمامی عوامل سازمانی مرتب به انتراب
راهبرد مدیریت دانش در محی سه سازمان صنعتی زیرمجموعژۀ وزارت دفژا ،و پشژتیبانی
نیروهای مس ح پرداخته است .نتایج آزمون فرضیهها نشژان داد کژه بژین تمژامی مت یرهژای
اص ی تحقیق (راهبرد سازمان ،فرهنگ سازمانی ،سبک رهبژری ،سژاختار سژازمانی ،راهبژرد
منابع انسانی و ساح ب وغ فنژاوری اطالعژات) بژا انترژاب راهبژرد مژدیریت دانژش راباژه
معناداری وجود دارد و بین سه مت یر فرعی فرهنگ اناباقپژذیر ،سژبک رهبژری انزواگژرا و
راهبرد ثانویه منابع انسانی ،با این انتراب راباهای وجود ندارد .بنابراین ،بژا حژذف آنهژا از
الگوی مفهومی تحقیق ،الگوی عوامل مؤثر بر انتراب راهبرد مدیریت دانش ارائه شد.
در میان پووهشهای خارجی نیز ،وو و لی )2112( 1نیز در پووهشی به بررسی موضژو،
انتراب راهبردهای مدیریت دانش با روش  ANPپرداختهاند .آنها بژا اسژتفاده از ایژن روش
نشان دادند که چگونه میتژوان بژه شژرکتهژا در جهژت نیازشژان بژه ارزیژابی و انترژاب
راهبردهای مدیریت دانژش بژهوسژی ه رتبژه بنژدی معیارهژای مرت ژو کمژک کژرد .سژیتی
روهاجاواتی و همکاران )2112( 2نیز به بررسی عوامل موفقیت بحرانی و راهبرد پیادهسازی
مدیریت دانش سالمت روان پرداخت .هدف او ارائژه نحژوه پیژادهسژازی راهبژرد مژدیریت
دانش در سازمان بهداشت روانی است که تا به امروز محدود بژه عوامژل مژؤثر در موفقیژت
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2. Siti Rohajawati et. Al.

مدیریت دانش بوده است .با انجام روش تحقیق ترکیبژی عوامژل فرهنژگ سژازمانی ،منژابع،
توانمندسازها و عوامل مؤثر بر مدیریت دانش سالمت روانی شناسایی شدند.
والمحمدی )2111( 1نیز به شناسایی و اولویتبندی عوامژل حیژاتی موفقیژت مژدیریت
دانش در کسبوکارهای کوچک ایران پرداخته است .در این راستا با یژک ماالعژه عمیژق و
مقایسهای 12 ،عامل ک یدی موفقیت همراه با شاخصهای مرتب را شناسایی کرده و پژساز
دانش را نیز جمعآوری کرده است .تجزیه تح یل CSFهژای مژدیریت دانژش نشژان داد کژه
رهبری ،حمایت مدیریت عالی و عامل فرهنگ سازمانی جزو مهمترین عوامل شناساییشده
هستند؛ عوامل ،پاداش و انگیزه و الگوبرداری بهعنوان کماهمیژتتژرینهژا شژناخته شژدند.
ازآنجاییکه سازمانها ممکن است قادر به مژدیریت تمژامی جوانژب دانژش در یژک زمژان
نباشند ،ارائه یک لیست از عوامل ک یدی موفقیت میتوانژد زمینژه الزم جهژت بژهکژارگیری
مدیریت دانش را در کسبوکارهای کوچک فراهم آورد و اقدامات مدیریت دانژششژان را
اولویتبندی و تنظیم کند.
در محی پویا و مت ییر ،اطالعژات و دانژش یکژی از مهژمتژرین سژرمایههژای سژازمانی
میباشند که نیازمند مدیریت در جهت خ ق ،کسب و بهکارگیری صژحیح اسژت .از طرفژی
امروزه مدیران تمامی سازمانها تنها با در اختیار داشژتن اطالعژات کامژل ،روشژن ،دقیژق و
بهموقع ،امکان تصمیمگیری مامئن و قابل اجرا را دارند .بنژابراین مژیتژوان ادعژا کژرد کژه

مقاله پووهشی :ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

آن دیدگاههای کارشناسان در مورد اهمیت هریک از عاملهژای ک یژدی موفقیژت مژدیریت

اطالعات و دانش موجود در سازمان یک عامل مزیتساز و توانمندساز میباشد که نیازمنژد
مدیریت صحیح میباشد .با بررسی پووهشهای مرت و و مباحثی از س س ه مراتب دانژش،
تعاریو و انوا ،دانش و تعریو مژدیریت دانژش و اهمیژت و بررسژی پیشژینه و ماالعژات
مشابه ،درنهایت شاخصهای مؤثر و ک یدی ،جهت ارائه یک چارچوب بهینه استررا شده
و در راستای بهبود راهبرد مدیریت دانش به بررسی و تعیین رواب ع ژت و مع ژولی میژان
این شاخصها پرداخته شد.
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جدول شماره  :8شاخصهاي مؤثر و کلیدي جهت بهبود راهبرد مديريت دانش
ردیف

زیرشاخصها

ابعاد کليدی

فرهنگ نژوآوری و خالقیژت ،فرهنژگ کژار
4

فرهنگ

تیمی ،وجود چشژمانژداز مژدیریت دانژش،

سازمانی

محی باز و مژورد اعتمژاد ،فرهنژگ تسژهیم
دانش.

منبع
سژژیتی روهاجژژاواتی ( ،)2112فی ژژی و

همکژژاران ،)2118( 1پرسژژین،)2111( 2

والمحمژژژژژژدی( ،)2111میرزایژژژژژژی و
همکژژارانش( ،)1312رضژژائی و ربیعژژی
( ،)1313ربیعی و همکاران ()1313

فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

اختصار بودجه مناسژب ،راهبژردی بژودن
مدیریت دانش ،حمایت از دانش و تجربژه
8

اهداف و
راهبردها

گژروههژای کژاری ،تشژویق فعالیژتهژای
گروهی ،هماهنگی با راهبرد شژرکت ،ارائژه
مشوقهای مالی و غیرمالی ،ارزیابی عم کرد
مبتنژی بژر ارتقژاو دانژش ،سیسژتم عادالنژه

افسژری و وثیژق ،)2112( 3موسژوی زاده
جزائژژژژژژژری( ،)1314میرزایژژژژژژژی و
همکژژژارانش( ،)1312پرسژژژین (،)2111
ربیعی و همکاران ()1313

ارزیابی عم کرد.
زیرساخت
9

فناوری
اطالعات
زیرساختهای

1

ساختاری
سازمان

سیستمهای کاربر پسند ،آموزش اسژتفاده از
فناوری اطالعات ،شبکههایی بژرای توزیژع
منابع اطالعاتی ،تناسب فناوری اطالعات با
مدیریت دانش

همکژژارانش( ،)1312رضژژائی و ربیعژژی
( ،)1313ربیعی و همکاران ()1313
رضژژژائی و ربیعژژژی ( ،)1313نیژژژازی و

ساختار سازمانی ،فرایندهای مدیریت دانش،

همکژژژژژارانش ( ،)1313میرزایژژژژژی و

اقدامات و فرایندهای اداری

همکژژژارانش( ،)1312پرسژژژین (،)2111
توالیی و فدایی ()1317

مشارکت در انجام دادن کارها ،مشارکت در
1

نیازی و همکارانش ( ،)1313میرزایژی و

مشارکت

تسهیم دانش ،تشویق افراد به برنامهریزی و

کارکنان

ارزیابی امور ،بهکارگیری نظژام پیشژنهادها،
مشارکت در تصمیمگیریهای سازمانی

میرزایژژی و همکژژارانش( ،)1312زیبژژا و
زیبژژژا ،)2114( 4کرمژ ژی و همکژژژارانش

( ،)1314ربیعی و همکاران ()1313

آموزشهای حل مسئ ه و خالقیت ،آموزش
6

آموزش و
یادگیری

7

روشهای انتقال دانش ،روشهای آموزشی

والمحمژژدی( ،)2111سژژدرا و گابژژل

حامی یادگیری گروهی ،استفاده از دپارتمان

( ،)2111رضژژژژائی و ربیعژژژژی (،)1313

ویوه آموزش ،الگژوبرداری از سیسژتم هژای

ربیعی و همکاران ()1313

موفق مدیریت دانش ،تحقیق و توسعه
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4 Zieba & Zieba
5 Sedera & Gable

ردیف

7

ابعاد کليدی
حمایت
مدیریت عالی

زیرشاخصها
تشویق عقاید جدید ،حمایت از پروژههای
مدیریت دانژش ،مشژارکت و راهنمژایی در
برنامههای مدیریت دانش

منبع
زیبژژا و زیبژژا ( ،)2114افسژژری و وثیژژق
( ،)2112پرسژژژین ( ،)2111رضژژژائی و
ربیعژژژی ( ،)1313ربیعژژژی و همکژژژاران
()1313

جژژژذب براسژژژاس صژژژالحیت دانشژژژی،
فرصت های پیشرفت ش ی ،الزامی بودن
نیروی انسانی

انسژژانی دانژژش گژژر ،ارتقژژاو براسژژاس

( ،)1314میرزایی و همکارانش()1312

صالحیت دانشی ،نگهژداری و بهسژازی
افراد دانش گر

 .3روششناسي پژوهش
ماالعه ی حاضر به لحاظ هدف ،توسعه ای و بژه لحژاظ روش در زمژره ی ماالعژات
زمینه ایی -موردی است .زیرا عالوه بر توصیو واقعیت های موجود ،به بررسی روابژ
میان مت یرها و پیش بینی می پردازد و به دنبژال تعیژین میژزان تأثیرگژذاری و وزن دهژی
مت یرها نسبت به یکدیگر است .در این پووهش برای گردآوری اطالعژات از دو روش
کتابرانه ای (مراجعه به کتب ،مقاالت ،آرشیو ،اینترنت و )...و میدانی (توزیع پرسشنامه)
استفاده شده است .در پووهش حاضر از ابزار پرسشنامه محقق ساخت با طیژو  7تژایی
فازی جهت تعیین معیارها و شاخص های موثر بر بهبود راهبژرد مژدیریت دانژش بهژره

مقاله پووهشی :ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

2

توانمندیهای

انتشار تحقیقات ،اولویت به پرورش منابع

والمحمدی( ،)2111کرمی و همکژارانش

گرفته شده است.
در این پووهش از  13نفر خبره در حوزه راهبرد مدیریت دانش نظرسنجی شده است .با
توجه به محدود بودن اعمای جامعه آماری ،از روش سرشماری برای پووهش استفاده شده
است .برای تعیین رواب میان عوامل جهت تعیین اهمیت نسبی و رتبهبنژدی شژاخصهژای
مؤثر و ک یدی در پووهش حاضژر از روش دیمتژل فژازی اسژتفاده شژده اسژت .اطالعژات
خبرگان این پووهش به شرح جدول ( )3است.
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جدول شماره  :9جامعه آماري پژوهش
جنسيت

مدرک تحصيلي

سابقه خدمتي

بازه سني

پست سازماني

مرد%2117 :

دکترا%8 :

باالی  21سال%8 :

باالی  41سال%17 :

مدیران ارشد%23 :

زن%3817 :

کارشناسی ارشد%21 :

 11تا  21سال%22 :

 31تا  41سال%87 :

مدیران میانی%3817 :

کارشناسی%23 :

زیر  11سال%31 :

%1

کارشناسان%3817 :

زیر  31سال:

فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

 .4-9تکینیک ديمتل
 DEMATELاز انوا ،روشهای تصمیمگیری بر پایه مقایسه زوجی است .این تکنیک بژا
بهره مندی از قماوت خبرگان در استررا عوامل یک سیستم و ساختاردهی سامانمنژد بژه
آنها ،با استفاده از اصول تئوری گرافها ،ساختار س س ه مراتبی از عوامل موجود در سیستم
را با رواب تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل ،عناصر مذکور بهدست میآورد ،بهگونژهای کژه
شدت اثر رواب مذکور را بهصورت امتیازی عددی معین میکند (میرغفژوری و همکژاران.)1311 ،
تکنیک  DEMATELفازی با استفاده از مت یرهای زبانی فازی ،تصژمیم گیژری را در شژرای
عدم اطمینان محیای تسهیل میکند .گامهای این تکنیک به شرح زیر است:
گام )4شناسايي تصمیم و خبرگان هدف :اولین گام ،شناسژایی اهژداف تصژمیم اسژت؛ در
نتیجه ،تشکیل کمیته خبرگان برای گردآوری دانش گروهی بهمنظور حل مساله ضروری است.
گام )8توسعه معیارهاي ارزيابي و طراحي مقیاس زبااني فاازي :در ایژن مرح ژه ضژمن
مشرص کردن معیارهای استاندارد بهمنظور ارزیابی اهداف ،قماوت خبرگان بهصژورت کالمژی
و فازی گردآوری میشود .طیو فازی مورد استفاده در این پووهش به شرح جدول( )4است.
جدول شماره  :1مقیاس زباني فازي (حبیبی و همکاران)1313 ،
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متغير زباني

معادل قطعي

معادل فازی

بدون تاثیر

1

()1/1 ،1/1 ،1/27

تاثیر کم

1

()1/7 ،1/27 ،1/1

تاثیر متوس

2

()1/27 ،1/7 ،1/27

تاثیر زیاد

3

()1/1 ،1/27 ،1/7

تاثیر خی یزیاد

4

()1/1 ،1/1 ،1/27

گام )9تشکیل ماتريس مستقیم ارتباط اولیه :برای اندازهگیژری راباژۀ بژین معیارهژا ،از
گروه تصمیم گیرندگان که شامل  pکارشناس و خبره (تعداد  pمژاتریس فژازی)

))z1,z2,...,zp

است ،درخواست می شود نظرشان را به صورت عبژارتهژای کالمژی بیژان کننژد .عناصژر
تشکیل دهندة این ماتریس نیز اعداد فازی مث ثی است که از راباه( )1به دست میآید .پژس
از آن ،برای شکلگیری ماتریس ارتبا مستقیم اولیه ،از ماتریس میانگین (مژاتریس) کژه در
12

... 1n 

...  2 n 
... ... 

...
0 

راباه ()1

0
...
n2

C1  0

C 2   21

...  ...

C n  n 1

گام )1بهدست آوردن ماتريس ارتباط مستقیم نرمال شده :برای نرمال کژردن مژاتریس
بهدست آمده ،از راباه( )2استفاده میکنیم.
راباه ()2

K

راباه ()3

R%-D%

راباه ()4





 n
r  max 1i  n   a ij
 j 1

گام )1به دست آوردن ماتريس روابا کال :عنصژر

t ij

مستقیم عامل  iرا بر مؤلفه  jنشان میدهد .بنا براین ماتریس

T

در ایژن مژاتریس ،تژأثیر غیژر
میتواند رواب کل بژین زو

مقاله پووهشی :ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

راباه( )2نشان داده شده است ،استفاده میشود.

عوامل سیستمی را منعکس کند .ماتریس رواب کل فازی از راباژههژای  7تژا  8بژه دسژت
میآید .که هژر درایژه آن عژدد فژازی بژه صژورت
راباههای زیر محاسبه میشود.
راباه ()7



k





t ij  l ijt , m ijt ,u ijt

 ...  H

2



اسژت و از طریژق

T  lim H 1  H
k 

راباه ()2

l ijt   H l   I  H l  1
 

راباه ()2

m ijt   H m   I  H m  1



راباه ()8

u ijt   H u   I  H u  1
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که در این راباهها I ،ماتریس یکه و  Hm ،H1و  Huهر یژک مژاتریس

n n

هسژتند کژه

درایههای آن به ترتیب عدد پایین ،عدد میانی و عدد باالیی اعداد فازی مث ثی ماتریس

H

را

شکل میدهند.
گام )6تعیین میزان اهمیت شاخصها و رابطه بین معیارهاا :در ایژن مرح ژه مجمژو،
سارها و ستونهای ماتریس  Tو میزان اهمیت شاخصها و راباه بین معیارها بژه صژورت
فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

اعداد فازی و قاعی تعیین میشوند .مجمو ،سارها وستون ها از روابژ  1و  11بژهدسژت
میآید.
راباه ()1

n

D  (D i ) n 1    T ij 
 j 1  n 1

راباه ()11

n

R  (R i )1n    T ij 
 j 1  1n

کژژه

R

شاخصها

و

D

 Ri 

بژژه ترتیژژب مژژاتریس

و

n 1

 ،  D iراباه بین معیارها

1 n

 Ri 

هسژژتند .پژژس از آن میژژزان اهمیژژت

  D iمشرص میشود .اگر

باشد ،معیار مربو به آن اثرگذار (ع ی) اسژت و اگژر
(مع ول) شناخته میشود .در گام بعدی ،اعژداد فژازی

Di  Ri  0

 Ri 

 D iو

Di  Ri  0

باشژد ،معیژار اثرپژذیر
 Ri 

  D iبژهدسژت

آمده از مرح ه قبل را توس راباه زیر فازیزدائی میکنیم.
راباه ()11
B

 l  2m  u 

مقدار عددی فازیزدائی شده عدد فازی

4

B 

A  l , m ,u 

میباشد.

 .4یافتههای پژوهش
الف .تشکیل ماتريس رواب مستقیم فازي
میزان تاثیرگذاری عوامل برهم ،ماابق با نظر خبرگان و با استفاده از اعداد فازی به شرح
جدول ( )4تعیین می شود .پس از آن ،میانگین قماوت خبرگژان محاسژبه شژده و مژاتریس
نهایی رواب مستقیم فازی از راباه ( )3حاصل میشود.
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 x 11 x 12 x 1n 


H  x 21 x 22 x 2n  h  l ij , m ij ,u ij
x

 n1 x n 2 x nn 



برای ت فیق نظر خبرگژان از روش میژانگینگیژری اسژتفاده گردیژده و مژاتریس ت فیقژی
نظرات خبرگان در جدول ( )7در گردیده است.

ماتریس رواب مستقیم فازی نرمال

شده H 

ماابق با راباه( )2محاسبه میشود.
H   s H

1

 j 1u ij
n

s 

max 1i  n

ماتریس ت فیقی نرمالسازی شده در جدول( )2آورده شده است.
ج .محاسبه ماتريس مجموعه رواب فازي
ماتریس مجموعه رواب فازی  Tماابق راباه ( )7محاسژبه مژی شژود .در ایژن راباژه

I

ماتریس همانی (واحد) است که قار اص ی آن یک و بقیه درایهها صفر است.
1
T  H  I  H 
پس از انجژام مرحژل محاسژبه در نژرمافژزار اکسژل ،مژاتریس مجموعژه روابژ فژازی،

مقاله پووهشی :ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

ب .نرمالسازي ماتريس رواب مستقیم فازي

جدول( ،)2استررا میشود.
د .محاسبات ماتريس مجموعه رواب
مجمو ،سارها

R

و مجمو ،ستونها

D

در ماتریس مجموعه رواب  ،جداگانه و ماابق

با راباههای ( 1و  )11محاسبه میشوند.




n
n
 n
u
R  R ijl , R ijm , R iju    T kjl ,  T kjm ,  T kj
j

1
j

1
j

1






n
n
 n

D  D ijl , D ijm , D iju   T ikl , T ikm , T iku 
 i 1

i 1
i 1
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جدول شماره  :1ماتريس تلفیقي نظرات خبرگان
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جدول شماره  :6ماتريس تلفیقي نرمال شده نظرات خبرگان

جدول شماره  :7ماتريس تلفیقي نظرات خبرگان

مانده را نشان میدهد .در ماتریس

D

n
نیز حاصژل  i 1T ikنشژان دهنژده مجمژو ،اثرهژای

تمامی عامل بر عامل  Kام است.
در دیاگرام رواب ع ی ،محور افقی

بردار R  D

است که بردار اهمیت نامیده مژیشژود.

عدد اهمیت برای هر عامل ،نشاندهنده مجمژو ،تاثیرگژذاری و تاثیرپژذیری آن عامژل و یژا
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در ماتریس

R

n
حاصل   j 1T kjمجمو ،اثر هژای عامژل  Kام بژر   n  1عامژل بژاقی

بهعبارتی ،اهمیت آن عامل در شبکه ای از رواب متقابل ع ی و مع ولی است .محور عمودی
در دیاگرام رواب ع ی ،بردار

R D

است که بردار راباه نامیده میشود.

محور عمودی در دیاگرام عوامل موجود در شبکه رواب را به دو گروه ع ت و مع ژول تقسژیم
میکند .اگر حاصل
حاصل

R D

R D

مثبت باشد ،آن عامل متع ق به گروه ع ت اسژت و بژرعکس ،چنانچژه

منفی باشد ،آن عامل متع ق به گروه مع ول است .بنابراین ،دیژاگرام روابژ ع ژی از

طریق ترسیم مقادیر فازیزدائی شده مجموعه

, R D

  R  Dبرای هر عامل ،حاصل میشژود.

به منظور تبدیل مقادیر فازی به مقادیر قاعی (فازیزدائی) میتوان از راباه( )11استفاده کرد.
l ij  2m ij  u ij
4

x ijdef 
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مجمو ،سارها و ستون ها و بردار اهمیت و بردار رواب در حالت فازی در جژدول ()8
نشان داده شده است .دو ستون آخر ایژن جژدول

, R D

  R  Dنیژز مقژادیر قاعژی یژا

دیفازی شده دو بردار اهمیت و رواب تعیین شده است.
جدول شماره  :2اهمیت قطعي و بردار رابطه قطعي
آماره ها

R+ D

فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

متغیرها

فازيزدائي

R- D

u R+ D

m R+ D

l R+ D

u R+ D

m R+ D

l R+ D

u R+ D

m R+ D

فرهنگ سازماني

23.338

4.110

1.422

0.296

0.033

0.024

8.245

0.097

اهداف و راهبردها

23.568

4.047

1.395

-0.630

-0.267

-0.159

8.264

-0.331

زيرساخت فناوري اطالعات

21.670

3.495

1.157

0.959

0.211

0.064

7.454

0.361

زيرساختهاي ساختاري
سازماني

22.128

3.590

1.167

0.438

0.119

0.074

7.619

0.187

مشارکت کارکنان

23.787

4.191

1.483

-0.533

-0.120

-0.062

8.413

-0.209

آموزش و يادگیري

24.129

4.192

1.484

-0.653

-0.098

-0.048

8.499

-0.224

حمايت مديريت عالي

23.251

4.162

1.462

1.387

0.490

0.273

8.259

0.660

توانمندي هاي نیروي انساني

23.775

4.062

1.404

-1.264

-0.367

-0.210

8.326

-0.552

جدول شماره  :1ماتريس رواب کلي با نمايش رواب منتخب

متغیرها
فرهنگ
سازماني
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اهداف و

فرهنگ اهداف و
سازماني راهبردها

آموزش
زيرساخت زيرساختهاي
مشارکت
و
ساختاري
فناوري
کارکنان
يادگیري
سازماني
اطالعات

حمايت
توانمنديهاي
مديريت
نیروي انساني
عالي

0.452

0.561

0.441

0.497

0.574

0.567

0.511

0.569

0.489

0.454

0.442

0.464

0.541

0.547

0.482

0.548

راهبردها
زيرساخت
فناوري
اطالعات

0.482

0.525

0.374

0.466

0.516

0.532

0.460

0.553

0.534

0.436

0.391

0.518

0.524

0.458

0.548

مشارکت
کارکنان

0.539

0.557

0.430

0.465

0.470

0.568

0.505

0.568

آموزش و
يادگیري

0.548

0.540

0.452

0.469

0.570

0.479

0.485

0.594

حمايت
مديريت عالي

0.577

0.598

0.510

0.521

0.590

0.615

0.449

0.599

توانمنديهاي
نیروي انساني

0.492

0.530

0.450

0.442

0.533

0.530

0.450

0.460

شکل شماره :4اهمیت شاخصها نسبت به يکديگر
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زيرساختهاي
ساختاري
0.494
سازماني

R+ D

شکلهای شماره 1و  2نمودارهای میزان اهمیت و تاثیرگذاری شاخصهژا را نسژبت بژه
یکدیگر نمایش میدهند .نمودار تاثیر را برای هریک از معیارها با استفاده از ماتریس روابژ
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کل  Tو مقدار    0.54تعین گردید ،که  21راباه موثر در نمژودار گرافژی (جژدول  )1در
نظر گرفته میشود .در نهایت دیاگرام رواب ع ی بر حسب مقادیر قاعی دو بردار اهمیت و
راباه ماابق نمودار ( )3ترسیم میشود.
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شکل شماره :8تاثیرگذاري شاخصها نسبت به يکديگر

R- D

شکل شماره :9میزان تاثیرگذاري و تاثیرپذيري شاخصها نسبت به يکديگر
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 .5نتيجهگيری و پيشنهاد
در عصر دانش ،سازمانهای موفق ،سژازمانهژایی هسژتند کژه دارای تفکژر راهبژردی و
برنامه ریزی راهبردی برای تمژامی اقژدامات خژود مژیباشژند .نگژاه ب ندمژدت بژه آینژده و
برنامهریزی کوتاه مدت در راستای اهژداف راهبژردی نشژان از ب ژوغ مژدیریت در سژازمان
می باشد .در این میان مدیریت دانش با توجه بژه اهمیژت آن در یژادگیری سژازمانی ،ایجژاد
سیستمی و بهعبارتی راهبردی دارد .از اینرو امروزه از آن بژا عنژوان راهبردهژای مژدیریت
دانش یاد میشود .با توجه شناسایی شاخصهای موثر در جهت بهبود راهبردهای مژدیریت
دانش ،الزم و ضروری است تا پیش از انتراب راهبردهای مدیریت دانش برای هر سژازمان
شاخصهای موثر و بهبود دهنده راهبردهای مدیریت دانش شناسایی شوند.
در این پووهش پس از بیان مساله ،ادبیات موضو ،مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهژا
با پایش مقاالت و تعداد تکرار آنها در مقاالت دیگر و نیژز متناسژب بژودن بژا زمینژه سژازمان
مربوطه ،به عنوان چارچوب اولیه تحقیق شناخته شد .سپس با اعمژال نظژر خبرگژان مژدیریت
دانش در دانشگاه و شرکت بهرهبرداری نیروگاه طرشژت ،نتژایج مژورد بررسژی قژرار گرفژت.
چارچوب مورد نظر شامل  8معیار میباشد .چارچوب مذکور با استفاده از نظژرات  13تژن از
خبرگان شرکت بهرهبرداری نیروگاه طرشت مورد بررسی قرار گرفت .در این میژان بژهمنظژور
تعیین رواب هریک از عناصر با یکدیگر ،پرسشنامه دیمتل در اختیار خبرگان آن صنعت قژرار
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سرمایه فکری و انسژانی در سژازمان و ایجژاد ارزش افژزوده نیازمنژد برخژورداری از نگژاه

داده شد .در مرح ه بعد روابژ بژین عناصژر ،تاثیرگژذار و تاثیرپژذیر بژودن هریژک از آنهژا و
همچنین میزان تاثیرشان توس تکنیک دیمتل محاسبه شده و به صورت نمودار ترسیم گردید.
الف .نتیجهگیري
با توجه به ارزیابی ارتبا ابعاد و شاخصها ،نتایج زیر دارای اهمیت است:
 شاخص یادگیری ،آموزش و مشارکت کارکنژان و توانمنژدیهژای نیژروی انسژانی
بهترتیب دارای بیشترین اهمیت از نظژر تژاثیر در جهژت تقویژت و بهبژود راهبژرد
مدیریت دانش هستند.
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 شاخصهای توانمندی های نیروی انسانی ،آموزش و یادگیری ،مشژارکت کارکنژان
و اهداف و راهبردها در قسمت منفی نمودار قرار دارنژد کژه نشژان از تاثیرپژذیری
باالی این عوامل دارد.
 شاخص توانمندی نیروی انسانی دارای تاثیرپذیری بیشتری نسبت به ابعاد آموزش
و یادگیری ،مشارکت کارکنان و سایر ابعاد است و این به این معناسژت کژه میژزان
فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

اثربرش بودن شاخص توانمندی نیروی انسانی بهمیزان زیادی تحت تاثیر عژوام ی
همچون فرهنژگ سژازمانی ،اهژداف و راهبردهژا ،مشژارکت کارکنژان ،آمژوزش و
یادگیری و زیرساختهای ساختاری سازمان است.
 شاخصهای حمایت مدیریت ارشد ،زیرساختهای ساختاری سازمانی ،زیرسژاخت
فناوری اطالعات و فرهنگ سازمانی نیز در قسمت مثبت نمودار قرار دارند که نشژان
از تاثیرگذاری باالی این مت ییرها بر سایر عوامل و یا شاخصها دارد.
 در میان شاخص های شناسژایی شژده ،حمایژت مژدیریت عژالی ،زیرسژاختهژای
ساختاری و فناوری سازمان کمترین تاثیرپژذیری را دارنژد؛ از ایژن میژان حمایژت
مدیریت عالی بیشترین تاثیرگذاری را دارد که نشان از اهمیت خار و تژاثیر ایژن
مت ییر در جهت تقویت و بهبود تدوین و اجرای راهبژرد مژدیریت دانژش دارد .از
طرف دیگر ،دومین مت ییر تاثیرگذار بر سایر مت ییرهژا در جهژت بهبژود و تقویژت
راهبرد مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی است.
 در میان تمامی شاخصهای موثر ،به ترتیب شژاخصهژای آمژوزش و یژادگیری و
مشارکت کارکنان ،بیشترین تعامل را از نظژر تاثیرگژذاری و تاثیرپژذیری بژر سژایر
شاخصها دارا می باشند که نشان از اهمیت مشارکت کارکنژان در جهژت بهبژود و
تقویت راهبردهای مدیریت دانش دارد .در مراتب بعژدی ،توانمنژدیهژای نیژروی
انسانی و حمایت مدیریت عالی می باشد ،که نشژان از اهمیژت نیژروی انسژانی در
تمامی شاخصها در جهت تحقق اهداف سازمان و راهبرد مدیریت دانش است.
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 همچنین شاخص های زیرساخت سازمانی و فناوری نیژز بژا کمتژرین تعامژل و در
نتیجه کمترین اهمیت ،نسبت به سایر شاخصها را دارد؛ اما همچنان بهعنوان یژک
شاخص زیرساختی ،نیازمند توجه بیشتری میباشد.
ب .پیشنهادات
بیشترین تعامل در جهت بهبود راهبرد مدیریت دانش ،پیشنهاد میشژود در راسژتای اجژرای
بهتر و تقویت سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش ،آموزش حژل مسژاله و خالقیژت بژه
کارکنان داده شود تا از این طریق ،کسب دانش تقویت شده و زمینه بروز دانژش ضژمنی در
کارکنان از طریق تقویت خالقیت آنان میسر شود.
شاخص با اهمیت دیگر ،میزان مشارکت کارکنان میباشد؛ در این راستا پیشنهاد میشود
رئیس محترم کمیته راهبری مدیریت دانش با صدور مجوز تشویق کارکنان به مشژارکت در
امور سازمان و تسهیم دانش و تجربه خود ،زمینژه بهبژود در تژدوین و اجژرای راهبردهژای
مدیریت دانش را فراهم آورند.
همچنین پیشنهاد میشود با بهکارگیری نظام پیشنهادات ،زمینه ارائژه انتقژادات و نظژرات
کارکنان را نسبت به امور فراهم کنند؛ چرا که این امر موجژب مشژارکت بیشژتر کارکنژان و
درنتیجه کسب دانش ضمنی کارکنان و تسهیل مسائل مدیریت دانش میشود.
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باتوجه به اهمیت بژاالی شژاخصهژای آمژوزش و یژادگیری بژهجهژت برخژورداری از

باتوجه به تاثیرپذیری شاخص های توانمندی هژای نیژروی انسژانی ،اهژداف راهبردهژا،
آموزش و یادگیری و مشارکت کارکنان پیشنهاد میشود ،مدیریت سازمان با توجژه و تاکیژد
بر اهمیت حمایت مدیریت عالی و تقویت زیرساختهای فنژاوری و سژازمانی و همچنژین
بهبود و ت ییر فرهنگ سازمانی به سمت فرایندهای مژدیریت دانژش و مشژارکت سژازمانی،
زمینه تسهیل تدوین و اجرای راهبردهای مدیریت دانش را فراهم کنند.
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اباحی ،سیدحسین؛ ص واتی ،عادل ( ،)1387مديريت دانش در ساازمان( ،چژا اول) ،تهژران،
انتشارات پیوند نو.
توالیی ،روح اله؛ فدایی ،روزبه ( ،)1317شناسایی و اولویتبندی عوامل اساسی موفقیت در پیادهسژازی

فص نامه ع می ماالعات مدیریت راهبردی دفا ،م ی ،سال چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

مدیریت دانش(ماالعه موردی:شرکت توزیع بژرق اسژتان کردسژتان) ،دوماین کنفارانس باینالمللاي



مديريت و علوم انساني ،استانبول -کشور ترکیه ،موسسه مدیران ایده پرداز پایترت ویرا.
حبیبیراد ،امین ( ،)1313مدل نوآوری سازمانی با اتکا به مدیریت دانش و نوآوری باز در آموزش
شرکت م ی نفت ،رساله دکتري ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده مدیریت ،تهران.
ربیعی ،ع ی؛ سیدجواد رضائی؛ داود کریم زادگان مقدم و پیمان اخژوان ( ،)1313عارضژهیژابی و

ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در سژازمانهژای پژروژه محژور ماالعژه مژوردی ،اولاین
کنفرانس ملي چالش هاي مديريت فناوري اطالعات در سازمان ها و صنايع ،تهران ،دانشژگاه


پیام نور.
رضائی ،سیدجواد؛ ربیعی ،ع ی ( ،)1313شناسایی عوامل ک یدی موفقیت سیستم مدیریت دانژش

در واحدهای دانشگاهی پروژه محور ،هفتمین کنفرانس ملي و اولاین کنفارانس باین المللاي


مديريت دانش ،مرکز همایشهای بین الم ی شهید بهشتی ،تهران.
رنگریز ،ح؛ یوسفی ،م.؛ انوری،م (  ،)1314انتراب راهبرد مدیریت دانش بژا اسژتفاده از ترکیژب
روشهژای  ANPو  ،DEMATELهفتمین کنفرانس بینالمللي فناوري اطالعات و داناش،



ارومیه ،دانشگاه ارومیه،
سردشتی ،مریم؛ سیدمحمد دهقان نیری و سیدمهدی موسوی ( ،)1314انتراب استراتوی مناسژب
مدیریت دانش با استفاده از فرآیند تجزیژه و تح یژل شژبکه (( )ANPماالعژه مژوردی :شژرکت

ه دینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) ،کنفارانس باین المللاي ماديريت و علاوم



انساني ،امارات-دبی ،موسسه مدیران ایده پرداز پایترت ویرا.
سرلک ،محمدع ی و فراتی ،حسژن ( .)1382سیسژتمهژای اطالعژاتی مژدیریت پیشژرفته ،تهژران
انتشارات دانشگاه پیام نور ،چا

اول.

کرمی ،محسن؛ الوانی ،سید مهدی؛ خیراندیش ،مهدی؛ زار ،،حمید ( ،)1314طراحی مژدل بهینژۀ
اجژژرای سیسژژتم مژژدیریت دانژژش بژژا رویکژژرد عوامژژل حیژژاتی موفقیژژت (مژژورد ماالعژژه :صژژنایع
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خودروسازی گروه بهمن) .مج ه ع می مديريت فرهنگ سازماني.113-123 ،)4(13 ،

 شناسایی و رتبهبندی عوامل ک یژدی موفقیژت پیژادهسژازی،)1314(  فائزه،موسوی زاده جزائری



ISM- مژژدیریت دانژژش در شژژرکتهژژای آب و فاضژژالب شژژهری بژژا اسژژتفاده از تکنیژژک
. دانشگاه سمنان. دانشکده ع وم اقتصادی، پاياننامه کارشناسي ارشد.DEMATEL
 شناسایی الگوی عوامل مرتب،)1312(  محمدصادق، حبیب اله؛ حری، محسن؛ جوانمرد،میرزایی



 فصلنامه علمي پژوهشي،) سه سازمان صنعتی:با انتراب استراتوی مدیریت دانش (مورد ماالعه
 ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی:مقاله پووهشی

.183-173 ،)27(23 ،پژوهش هاي مديريت راهبردي
 کژاربرد فراینژد،)1388(  داریژوش، ع یرضا؛ فریژد، سیدحبیب اهلل؛ رجبی پور میبدی،میرغفوری
تح یل س س ه مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتراب سهام در بورس اوراق بهادار
.)1( 2  دوفصلنامه توسعه و سرمايه،تهران از دیدگاه سهامداران
 بررسی راهکارهای اسژتقرار مژدیریت،)1313(  ابراهیم، ع یاکبری؛ ایج ابی، ع ی؛ احسان،نیازی



 اولین کنفرانس بینالمللي ابزار و تکنیاکهااي،دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
.رسانی نارکیش، موسسه اطال، تهران،مديريت
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