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 ریگهای سیستم ر پایه نظریهب ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان

 1امين اسدپور ،1كامران فيضی ،2محمدحسين رونقی
 چکيده

و اجزای مدیریت دانش در یک سازمان بوسیله مقادیر  هدف این پژوهش چگونگی ارزیابی فرایندها هدف:

 می باشد. اکستریخغیر قطعی 

از نوع توصیفی پیمایشی است. جهت شفاف سازی راهکار پژوهش، یک شرکت فعال  حاضرپژوهش  روش:

حوزه فناوری اطالعات به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران 

گیری تصادفی انتخاب شدند. بوسیله نفر بر اساس روش نمونه 082باشد. تعداد رد مطالعه میشرکت مو

 –ها، فناورینقش-پرسشنامه هفت بعد مدیریت دانش در یک سازمان شامل: راهبرد، ساختار، افراد

 وهای اطالعاتی، ایجاد دانش، انتقال دانش و دسترسی به دانش بر اساس نظر خبرگان انتخاب سیستم

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. اکستریختوسط تئوری سیستم های 

ترین نتایج پژوهش چگونگی کاربرد روش غیرقطعی تئوری خاکستری در از مهم يافته ها / نتيجه گيري:

ین توان به فاصله نسبی باز دیگر نتایج حاصله می ،همچنین .ارزیابی مدیریت دانش یک سازمان است

در سازمان مورد  کارکنانو  انتقال دانشدر دو بعد از مدیریت دانش یعنی وضعیت موجود و مطلوب 

 مطالعه اشاره کرد. 

 ، انتقال دانشاکستریخهای سیستم سازمان، مدیریت دانش، واژگان كليدي:
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 مقدمه
مثل  نیاسازم مشهود هایمزیت اساس بر صرفا  کار و کسب درعرصه که هاییسازمانامروزه 

 بر اقتصاد مبتنی در رقابتی مزیت به توانند نمی کنند، می عمل غیره و تجهیزات و آالت ماشین پول،

 که است یندروش نظام نیازمند دانش، بر مبتنی کار و کسب محیط که آن حال .یابند دست دانش

 فرهنگ مشتری، با ی، ارتباطنوآور افراد، هایشایستگی و دانش قبیل از سازمانی ناملموس هایدارایی

 این از برداری بهره و درک .در برگیرد را غیره و سازمانی ساختار ،ایندهافر و هاسیستم سازمانی،

مدیران بنابراین  .کند می کمک هانآ رقابتی کسب مزیت و حفظ به ها سازمان در ناملموس، منابع
مینه زدر  کاراترامکان اتخاذ تصمیمات  های نوین و کارآمدالگوها و روشسازمان ها باید با تکیه بر 

 و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند.  ارزش آفرین های
حور محسوب مدانش محیطمدیریت دانش موجود در سازمان یکی از دغدغه های مدیران در 

ارزیابی درست و واقعی دانش سازمان  تر از خود دانش است.ای مهممدیریت دانش مقوله می شود.
ی های ارزیاباستفاده از روش د.وشوری محسوب مینش و افزایش بهرهابزاری جهت مدیریت بهینه دا

بت به تری نسازی و تئوری خاکستری نتایج واقعیغیرقطعی همچون روش های مبتنی بر رویکرد ف
در پاره ای موارد جهت ارزیابی ابعاد مدیریت دانش یک سازمان  های قطعی خواهد داشت.روش

استفاده از روش ها به سختی قابل اندازه گیری است. آمارهای عینی در دسترس نیست و شاخص
ه این روش نسبت ب ،کافی خاکستری دارای سهولت بیشتر می باشد و در شرایط کمبود اطالعات

 غیر قطعی روش بکارگیریچگونگی  له اصلی پژوهشمسا. در اولویت می باشد روش های فازی
قش ن –راهبرد، ساختار، افراد  مانند مدیریت دانش اجزا و فرایندهایدر ارزیابی  تئوری خاکستری

  .می باشد سیستم های اطالعاتی، انتقال دانش، ایجاد دانش و دسترسی به دانش -ها، فناوری 
 

 مرور ادبيات پژوهش
 دانش مديريت

ای  حیطه دارای و است، فلسفی و مفهومی تا کاربردی از وسیعی طیف دارای دانش تعاریف
 دانش استمدیریت  جهت در مهمی گام دانش، بندی طبقه از درست درک. می باشد وسیع تا محدود
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می  تقسیم دانش صریح و ضمنی دانش نوع دو به دانش انواع در یک تقسیم بندی (1111، 1)بک من
 و عمومی دانش قسمت دو به سازمانی دانش در طبقه بندی دیگر .(1111، 0)نوناکا و تاکچی شود

 های روش به دانش خود که آنجایی از  .(0212، 3ژائو و همکارانتقسیم می شود ) خصوصی دانش

 از برخی. متفاوت است بسیار نیز دانش مدیریت از شده ارایه تعاریف شود، می تعریف مختلف

 کنند. می تمرکز دانش مدیریتهدف  بر دیگر برخی و دارند تمرکز دانش مدیریت فرآیند بر تعاریف
می  کارب ارزش خلق برای دانش از استفاده و درک یافتن، برای را نظامند های دانش نگرش مدیریت

 فرایندی نگرش دانش مدیریت در بررسی قابل های نگرش از یکی (.0211، 2جیسن و اولسن) گیرد

 که هایی فعالیت و هستند سهیم دانش مدیریت در که فرآیندهایی گرفتن نظر دریعنی  است، آن به

 .سازند می را دانش مدیریت
 

 دانش مديريت فرآيندهاي
اجزا  از آنها شده است و هر یک نجاممتعددی ا پژوهش هایدر زمینه فرایندهای مدیریت دانش 

 اشاره شده است:  مطالعاتاین و فرایندهای مختلفی را ذکر کرده اند در ادامه به برخی از 

 (:1113، 1)ویگ ده استدا پیشنهاد را دانش مدیریت بر تمرکز برای ای چهارمرحله فرآیندویگ    
 یابی منبع و خلق •

  شکل تغییر و تلفیق  •

  توزیع •

  ها ارزش شناخت و سازی پیاده •

 
 :(0228)گوه،  است شده تشکیل زیر فرایند چهار معتقد است مدیریت دانش از ( 8022)  6گوه

 منوط به تقابلی این توسعه. میگردد بر تعامل بین افراد و یادگیری توانایی به امر این :خلق •

                                                           
1. Beckman 

2. Nonaka & Takeuchi 

3. Xiao, et al. 
4. Jason & Oslen 

5. Wiig 

6. Goh 
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 ت،دیگر موضوعا با متقاطع های ارتباط ساختن و ها ایده بین ارتباط ،ایجاد دانش تسهیم
 می باشد.

 خیرهذ آن، قابلیت طریق از که است دانش مدیریت نیاز مورد عنصر دومین عنوان به :ذخیره •
 دیگر افراد برای به اطالعات دسترسی اطالعات، سریع جستجوی امکان که ای یافته سازمان

 الزم های دانش باید، یک سامانه در .آیدمی وجود به شود، می فراهم دانش موثر تسهیم و
 .شود ذخیره همگان استفاده برای آسانی به

 در جهت همکاران عنوان به افراد نآ در که جمعی روح یک توسعه به فرایند این: نشر •
 یکدیگر هب فعالیت هایشان در و داشته هم به پیوستگی احساس ، مشترک اهداف کردن دنبال

 .کند می کمک اند، وابسته
 عینی توسط کاربرد بیشتر دانش، ایجاد که شود می آغاز ایده این از فرایند، چهارمین: کاربرد •

 .است میسر جدید دانش
: (0212ماروتا، ) است داده پیشنهاد دانش مدیریت فرایند برای را زیر حلامر ( 0212)  1ماروتا

 کردن یرسم) کردن تسخیر(، دانش راهبرد، قلمرو درونی، منبع های صالحیت تعیین) کردن شناسایی
 ذخیره(، ناسازگار های دانش رفع دقت، و دانش،ارزش ارتباط تعیین) کردن انتخاب(، موجود دانش
 دانش توزیع) انتقال دادن(، دانش الگوهای انواع با دانش مخزن در یکپارچه حافظه معرفی) کردن
(، ها روهگ میان در دانش مساعی و تشریک کار و عالقه پایه بر خودکار طور به کنندگان استفاده برای

 شتییبانیو پ کردن خودکار ، مسائل ،حل ها گیری تصمیم در دانش استفاده و یافتن باز) بردن کار به
 کردن ،تجربه تحقیقات حین در جدید دانش تولید) کردن ایجاد(، آموزش و شغل مددکاری و کار
 در بازار به جدید دانش کردن عرضه و ،توسعه معامله و فروش) کردن یتجار( و خالق فکر و کار

 خدمات(. و قالب محصوالت
 

 دانش مديريت دهندة تشکيل سازمانی اجزاي

 :(0211 ،0فان و گسن) دنشو می بندی طبقه زیر به شکل دانش مدیریتسازمانی  اجزای

                                                           
1. Maruta 
2. Tseng & Fan 
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 سر شرکت سطح در گیریتصمیم و راهبرد محیطی، فرآیندهای با )راهبرد(:مدیریتی/رهبر -1

 بندی، اولویت دانشی، منابع دانش، های نیازمندی اهداف، ها، ارزش شامل که دارد کار و

 .است سازمانی دانشی هایدارایی و منابع تخصیص

 فرآیندها، وظایف، شامل که دارد کار و سر دانشی هایدارایی عملیاتی های جنبه با :سازمان -0

 مهندسی و فرآیند بهبود کنترلی، های سنجش و ها شاخص رسمی، غیر و رسمی ساختارهای

 .است فرآیندها مجدد

 و پشتیبانی برای ویژه به ،های اطالعاتینظیر سیستم اطالعاتی هایفناوری انواع با :فناوری -3
 .دارد کار و سر آن عملیات و دانش مدیریت هایراهبرد سازی توانا

 جنبه این .دارد کار و سر اجتماعی مهندسی و سازمان رفتاری های جنبه با :افراد یادگیری -1

 و دارد تمرکز افراد همکاری افزایش و دانش تسهیم از اطمینان برای عملیاتی و اصول بر
  .است سازمانی یادگیری برای نیاز مورد های ویژگی کاربرد و شناسایی بر آن تمرکز و تأکید

 تئوري سيستم هاي خاكستري
 توصیف احتماالت و آمار یا و فازی ریاضیات با سختی به ی غیر قطعیهاسیستم ایهشاخص 

 عدم که دارد کار و سر مسایلی با طورکلی به ریاضیات فازی .(0212و همکاران،  1کایاکان) دوش می

 مسایل حل در .است بیان قابل پیوسته/گسسته عضویت توابع وسیله خبرگان به توسط آن، در قطعیت

 به رسیدن جهت نمونه زیاد حجم یا مربوطه توزیع توابع شناخت به نیز و احتمال آمار کمک به

 و باشد کم تجربه سطح و خبرگان تعداد ای لهمسا در اگر حالتی چنین در است. الزم نیاز روایی
 شرایط، این در کرد؟ باید چه باشیم، داشته نمونه کمی تعداد یا کرد استخراج را عضویت نتوان توابع

 مدل ارزیابی، پنج حوزه در امروزه آن کاربردهای تئوری سیستم های خاکستری معرفی می شود.

 یستمس .(0210و همکاران،  0)لیانگ است بندی دسته قابل کنترل و گیری تصمیم بینی، پیش سازی،
 کنترل، تئوری در مثال،  برای  .است شده گذاری نام بررسی تحت موضوعات رنگ پایه خاکستری بر

 سیستم اساس این بر  است. ها داده و اطالعات وضوح میزان دهنده نشان ها رنگ تاریکی میزان

سیستم هایی با اطالعات ناشناخته یا بدون داده   ،را سیستم های سفید معلوم کامال  اطالعات با ییها
                                                           
1. Kayacan 
2. Liang 
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اطالعات بخشی معلوم و بخشی ناشناخته را سیستم خاکستری می  با تم هاییسرا سیستم سیاه و سی
 به که شود می تعریف غیرقطعی هایهداد از ای مجموعه نامند. یک مجموعه خاکستری به صورت

 )ونگ شود می توصیف غیره و خاکستری های ماتریس خاکستری، معادالت خاکستری، اعداد وسیله
 .(0222، 1انگوو لیوژ
 مقدار خاکستری اعداد در که است آن در فازی اعداد با خاکستری اعداد بین اساسی تفاوت  
 دیگر تعبیر به یا است معلوم گیرد می بر در را عدد آن مقدار که ای بازه اما است نامشخص عدد دقیق
 این ضمن فازی عدد یک در که حالی در. است معلوم و معین عدد راست و چپ کران دقیق مقدار

 و نیست معلوم عدد راست و چپ بال دقیق مقدار اما شود، می تعریف بازه یک صورت به عدد که
 شود یم موجب فازی عدد و خاکستری عدد بین تفاوت همین. کندمی تبعیت عضویت تابع یک از
 تعیین یراز باشد، برخوردار فازی اعداد به نسبت بیشتری سادگی از خاکستری اعداد با محاسبات که

 باتیمحاس عملیات و هاپیچیدگی با همراه خود فازی عدد یک راست و چپ کران برای عضویت تابع
 .(0210)لیانگ و همکاران،  است

 

 پژوهش پيشينه
و مدیریت دانش  های مرتبط با پژوهش های صورت گرفته در زمینهدر ادامه به تعدادی از 

 سیستم های خاکستری پرداخته شده است.
و چنین  ش را مورد ارزیابی قرار داده اندراهبردهای مدیریت دان( 1388)  «رضائیان و همکاران» 

سازمان ها برای انجام پروژه های مدیریت  نتیجه گیری کردند که با توجه به مجزا بودن این دومفهوم
دانش نیازمند تدوین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش خود به صورت جداگانه می باشند. در 

و ضمنی تعریف کردند و بیان داشته اند  پژوهش خود راهبرد مدیریت دانش را به انواع دانش آشکار
ا چه عمقی از چه منبعی و از چه طریقی برای راهبرد دانش عبارت از این که سازمان دانش را ب

بعد راهبردی مدیریت  .(1388)رضائیان و همکاران  های راهبردی خود باید کسب کندپشتیبانی برنامه
 گرفته است. در این پژوهش مورد استفاده قراردانش در ارزیابی مدیریت دانش 

                                                           
1. Wang & Liu-Zhuang 
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رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی را تجزیه و تحلیل کرده ( 1381) «سید جوادین و همکاران» 
این پژوهش در شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران انجام شده است و جهت  اند.

و برای بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش  ،دنیسونهای فرهنگی سازمان از مدل بررسی مولفه
ترین نتیجه این پژوهش استفاده شده است. مهم 1ستبهای ساختمان مدیریت دانش پرواز مدل پایه

سید ) باشدهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش سازمان میوجود رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه
تجزیه و تحلیل  و شناخت ابعاد مدیریت دانش در مقاله پیش رو مورد  .(1381 ،جوادین و همکاران

 ه قرار گرفته است.استفاد
آنها عقیده مدل مدیریت دانش در سازمان را ارائه داده اند.  0212در سال  «چن و همکاران» 

داشتند که چهار عامل باعث شکل گیری و حفظ مدیریت دانش در یک سازمان می شود. این چهار 
هستند از: تعامل دانش )شامل تعامل دانش داخلی و خارجی  مل در مدل بوم شناسی آنها عبارتعا

می شود(، توزیع دانش)شامل شدت و قوت دانش و تنوع دانش می شود(، تکامل دانش )شامل بلوغ 
 دانش و تقابل دانش می شود( و رقابت دانش )شامل رقابت دوستانه و رقابت متعارض می شود(

کستری در زمینه معرفی سیستم خا( 1381)  «همکاراندباغی و » پژوهش  (.0212)چن و همکاران، 
جهت ارزیابی فرهنگ  0از مدل کامرون و کویین مطالعهدر این  .ارائه شده است جهت ارزیابی فرهنگ

های ارائه شده در این مدل در شرایط عدم قطعیت توسط تئوری  سازمانی استفاده شده است. مولفه
در پایان راهکارهایی جهت کاهش اختالف وضعیت  سیستم خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استفاده کاربردی تئوری سیستم های  .(1381 ،)دباغی و همکاران موجود و مطلوب ارائه شده است
در پژوهش  ارای مولفه انسانی مورد استفاده این پژوهش بوده است.در ارزیابی پدیده های د خاکستری

تئوری سیستم خاکستری به عنوان یک رویکرد در الگوهای تصمیم  0221در سال « و همکاران 3ژانگ»
گیری معرفی شده است. در این تحقیق چگونگی کاربرد تئوری سیستم خاکستری در الگوریتم های 

 .(0221ژانگ و همکاران، کامپیوتری ارائه شده است )

پژوهش های پیشین مشخص گردید مطالعات زیادی در ارتباط با فرایندها ادبیات و پس از مرور 

                                                           
1. Probst 
2. Kameron & Queen 
3. Zhang 
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و ابعاد مدیریت دانش در سازمان انجام شده است. الگوها و مدل های مختلفی ارائه شده است و از 
ر بین مطالعات مورد بررسی منظرهای گوناگون مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گرفته است. اما د

بکارگیری رویکردی غیر قطعی و نزدیکتر به واقعیت جهت ارزیابی مدیریت دانش مشاهده نشد. 
جنبه نوآوری این پژوهش استفاده از رویکردی غیر قطعی مانند سیستم خاکستری جهت ارزیابی و 

 بررسی ابعاد مدیریت دانش است.
 

 روش شناسی پژوهش
پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: چگونه می  صیفی پیمایشی است.این پژوهش از نوع تو

ک ی مدیریت دانشابعاد  توان از رویکرد غیر قطعی چون سیستم های خاکستری در جهت ارزیابی
 پیشین و ادبیات پژوهش و مشاوره با تیم خبرگان هایپژوهشپس از بررسی  استفاده کرد؟ سازمان

پژوهش )شامل پنج تن از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت و دو تن از مدیران شرکت مورد مطالعه( 
های ارزیابی مدیریت دانش مشخص گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه است. جهت ارزیابی شاخص

 راهکار پژوهش دو بار پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بین نمونه مورد مطالعه توزیع شد. بار اول
جهت ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت دانش در سازمان که پاسخ دهندگان آنچه در حال حاضر از 
مولفه های مدیریت دانش وجود داشت را پاسخ دادند و بار دوم برای تحلیل وضعیت مطلوب از 

 ابزار پژوهش استفاده شد.
ش اطالعات و کسب دان و نیاز فراوان به بروزرسانی با توجه به پویایی حوزه فناوری اطالعات   

که دارای رتبه مناسبی در شورای  1در صنعت فناوری اطالعات فعالشرکت  یک ،جدید در این حوزه
بر اساس اطالعات حاصل از مصاحبه با دو تن از مدیران  انتخاب گردید. عالی فناوری اطالعات است

اجمالی از جایگاه و شناخت  وضعیت مدیریت دانش در سازمان بررسی شد ،شرکت مورد مطالعه
توان به برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا می مدیریت دانش در این شرکت بدست آمد.

شرکت همچون تدوین راهبردهای مدیریت دانش، راه اندازی بانک دانش و طراحی سایت مرتبط 
 معهجا کلدهند. تشکیل می مورد مطالعهو مدیران شرکت  نجامعه آماری تحقیق را کارکنا اشاره کرد.

                                                           
 خودداری شده است. به دلیل حفظ امانت از ذکر نام شرکت مورد مطالعه  .8
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بر  و ساده روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از.دهندتشکیل مینفر  1222بیش از  این شرکت را
این افراد از بین . انتخاب شد ینفر 082نمونه  از این تعداد یک ،کوکراننمونه گیری فرمول  اساس

ع پرسشنامه در بین آنها توزیلیست کارکنان سازمان مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
از کارکنان و مدیران بخش استقرار و راه اندازی )شرکت  درصد 31 شامل افراد نمونه آماری گردید.

تولید،  بخش کارکنان درصد13 کارکنان و مدیران بخش پشتیبانی، درصد 30های تحت لیسانس(، 
 ند.مدیران سایر بخش ها بودارکنان و ک درصد 1و  کارکنان و مدیران بخش فروش درصد 11

 

 ابزار پژوهش

بر اساس تحلیل اطالعات حاصل . استفاده شدمصاحبه و پرسشنامه ابزار از دو پژوهش در این   

 پژوهش( اهمیت با دو تن از مدیران شرکت مورد مطالعه )گروه خبرگان نیمه ساختارمند از مصاحبه

فاده از با است موضوع مدیریت دانش با توجه به پویایی حوزه فناوری اطالعات شرکت بررسی شد.

 ،از بین ابعاد متنوع مدیریت دانش حاصل از مطالعات پیشین ،پژوهش خبرگاننظرات کارشناسی تیم 

بر اساس آن  و انتخاب شدشرکت مورد مطالعه شرایط مدیریت دانش با توجه به شاخص های مهم 

ور با حضاز کارکنان سازمان مورد مطالعه  یه گردید. پرسشنامه در بین ده نفرپرسشنامه اولیه ته

الح بود اصدارای ابهام هایی که برای پاسخ دهندگان گردید. در مرحله بعد سوالتوزیع پژوهشگران 

 تهیه شد.سوال  22ا ب ها تعدیل شدند. سپس پرسشنامه نهاییمرتفع و پرسشپرسشنامه  نواقص شد.

سوال  2، راهبرد مدیریت دانشسوال مربوط به بعد  3 های پرسشنامه عبارت بودند از:ترکیب سوال

 تمسفناوری و سیسوال مربوط به بعد  8، هاافراد و نقشسوال مربوط به بعد  1، ساختارمربوط به بعد 
سوال  1و  انتقال دانشسوال مربوط به بعد  8، ایجاد دانشسوال مربوط به بعد  2، های اطالعاتی

بر اساس نظرات  روز توزیع و جمع آوری شد. 02پرسشنامه ها طی  .دسترسی دانشمربوط به بعد 

یق توان ادعا داشت که ابزار تحقمی ،پژوهش و اصالحات صورت گرفته خبرگانتیم توسط ارائه شده 

برای سنجش روایی محتوایی از روش نسبت  .شدقابل قبولی برخوردار ظاهری و مفهومی از روایی 

برابر تعداد  en رابطه. در این استقابل سنجش  1 رابطهفرمول  که طبق اعتبار محتوا بهره گرفته شد
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ی باشد م های ضروری برای سنجش و یا تایید قابلیت سنجش موضوع پژوهش توسط شاخصپاسخ

 خبرگان است.برابر تعداد  Nمقدار  و

 

CVR=
𝑛

𝑒− 𝑁 2⁄

𝑁
2⁄

 (1) 

 

بیشتر باشد  21/2از  باید و بوده محاسبه قابل عوامل و هاشاخص کلیۀ برای نسبت اعتبار محتوا

مطلوب تشخیص داده شود.  ،اعتبار محتوایی برای آن شاخص یا عامل 21/2تا در سطح معناداری 

 11/2و  81/2، 82/2، 21/2، 82/2، 21/2، 81/2 مقدار این شاخص برای هفت سازه پرسشنامه برابر با 

 اعتبار محتوایی نیز مورد تایید قرار گرفت.بنابراین،  .بدست آمد

 کرونباخ ایاییپ مقدار ضریب برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

 26/2 و 81/2، 88/2، 23/2، 81/2، 21/2، 80/2برای هر سازه به طور مجزا محاسبه گردید و مقادیر 

ایید پایایی پرسشنامه نیز مورد ت ،یب بدست آمدهامقدار ضر قابل قبول بودن بدست آمد. با توجه به

 p  (P-Value)مقدارمحاسبه و  tبرای آزمون معناداری سواالت پرسشنامه از آزمون  قرار گرفت.

. در آزمون ها در سطح جامعه کارکنان و مدیران شرکت مورد مطالعه صورت گرفت. استفاده شد

 معناداری کلیه سواالت پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. 21/2سطح 
 

 

 هاي پژوهشمتغير

ریت مدی متنوعی از اجزا و فرایندهایبر اساس مرور مطالعات پیشین و بررسی ادبیات پژوهش 

یت ابعاد مدیرترین پژوهش مهم خبرگاندانش در یک سازمان استخراج شد. با استفاده از نظر گروه 

 تدوین 1مطابق جدول  های آنهاشناسایی و شاخص شامل اجزا و فرایندهای مدیریت دانش دانش

 . این شاخص ها متغیرهای تحقیق را تشکیل می دهند.شد
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 : ابعاد و متغيرهاي ارزيابی مديريت دانش 2جدول                                   
 شاخص ها ابعاد

 تسهیم دانش ضمنی بین افراد (0223)واتسون، راهبرد
 استفاده از تیم های واقعی و مجازی به صورت افقی یا مورب (0223)واتسون،  ساختار

افراد و نقش ها )سنج و فان، 
0211) 

 افراد با توان حل مساله و تحمل ابهام استخدام
 پرداخت بر اساس عملکرد جهت تشویق تسهیم دانش ضمنی

 آموزش و تمرکز بر انتقال دانش ضمنی

فناوری و سیستم اطالعاتی 
 (0223)واتسون،

 هدف بکارگیری سیستم ها تسهیل گفتگو و تبادل دانش
 ایجاد زیر ساخت هایی برای پیوند افراد

 مدیریت دانش و نوآوریپیوستگی بین 
 ایجاد پایگاه های اطالعاتی

 
 

 ایجاد دانش
 (0221)ماسا و استفانیا، 

 استقبال از ایده ها و دانش های جدید در سازمان
 پرداخت پاداش برای ایده های نو و توسعه دانش جدید

 تشکیل گروه های یادگیری برای تبادل تجارب کاری
 های حرفه ای بیرونیفعالیت اعضا در انجمن ها و شبکه 

 برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا دانش کارکنان
 

 انتقال دانش
 (1111)بک من، 

 توزیع دانش به صورت غیررسمی در بین کارکنان
 توانایی انجام وظایف کارکنان به دلیل ترک سازمان توسط همکاران

 انتقال تجارب همکاران به یکدیگر
 در مشاغل جدید گردش شغلی به دلیل انتقال دانش

 دسترسی به دانش
 (0228)گوه، 

 ثبت دقیق داده های مربوط به عملیات جاری سازمان
 صرف وقت و بودجه جهت احداث کتابخانه و پایگاه داده

 تشکیل بایگانی و تمرکز اطالعات

 

 يافته هاي پژوهش
ارائه می شود. ابعاد در این بخش ابزار ارزیابی خاکستری مدیریت دانش در نمونه مورد مطالعه 

های شود. به منظور ارزیابی قضاوتنشان داده می D2,D1= {D iD, … ,7{هفتگانه مورد ارزیابی با

برای هر یک از  0کیفی پاسخ دهندگان در پرسشنامه از مقیاس اعداد خاکستری به شرح جدول 

 شاخص ها استفاده شده است.
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 : مقياس اعداد خاكستري1جدول 

 مقیاس خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

[9,10] [6,9] [4,6] [1,4] [0,1] G ⨂ 
 

 .شده استاستفاده  0جهت جمع بندی نظرات از رابطه 

)2(  ]      ij
tG ⨂+…+ ij

2G ⨂+ ij
1G⨂[                        1

𝑡
] = ij

tG̅ij , 
t𝐺= [ ij

tG⨂ 

ij در این فرمول 
tG⨂   مقدار ارزیابیt پاسخ دهنده برای  امینi  امین پرسش نسبت بهj  امین

ij [( و می توان آن را با عدد خاکستری j<7 , 1<i<4>1معیار است )
tG̅ij , 

t𝐺= [ ij
tG   نشان

 داد.

برای محاسبه عدد خاکستری مربوط به وضعیت جاری و مطلوب مدیریت دانش در سازمان 

 شود.استفاده می 3مورد مطالعه از رابطه 

)3(                                    =1,2,3,4,i                              
∑ 𝐺𝑖𝑗

6
𝑗=1

6
= iG⨂ 

برای مقایسه اعداد خاکستری وضعیت موجود و مطلوب از مفهوم درجه ارجحیت استفاده شده است. 

و همکاران،  1)شیجیس محاسبه می شود 4به صورت رابطه  ⨂2G نسبت به  ⨂1G درجه ارجحیت 

0228.) 

)4(      
max(0,𝐺1̅̅̅̅ −𝐺2)−max (0,𝐺1−𝐺2̅̅̅̅ )

(𝐺1
̅̅ ̅̅ ̅−𝐺1)+(𝐺2̅̅̅̅ − 𝐺2)

 ) =2G⨂> 1G ⨂p( 

 برابر باشد آنگاه: ⨂1G با  ⨂1G اگر 

)5(               = 0.5 )1G⨂> 2G⨂ ) = p(2G ⨂> 1G ⨂p( 
 .(6)رابطه مجموع درجات ارجحیت بین دو عدد خاکستری همواره برابر یک است

)6(                 ) = 11G⨂> 2G⨂ ) + p(2G ⨂> 1G ⨂p( 
پرسشنامه تکمیل شده دریافت  013عضو نمونه مورد مطالعه توزیع گردید که  082پرسشنامه ها بین 

های داده شده عدد خاکستری مربوط به هر بعد مدیریت دانش برای وضعیت شد. بر اساس پاسخ

 محاسبه گردید. 3جاری و مطلوب مطابق جدول 
                                                           
1. Shyjith 
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 : اعداد خاكستري وضعيت جاري و مطلوب ابعاد مديريت دانش1جدول 

 وضعیت مطلوب عدد خاکستری عدد خاکستری وضعیت کنونی ابعاد مدیریت دانش

 [7.13,9.66] [6.11,8.24] راهبرد
 [6.32,8.33] [5.93,8.04] ساختار

 [6.78,8.47] [4.24,7.31] افراد و نقش ها
 [7.21,9.15] [6.81,8.90] فناوری و سیستم اطالعاتی

 [4.31,6.53] [2.87,5.36] ایجاد دانش
 [6.40,8.03] [3.41,6.52] انتقال دانش

 [6.11,8.05] [5.71,7.82] دسترسی به دانش

 

 دهندهکنونی ابعاد مدیریت دانش نشان بر اساس اعداد خاکستری بدست آمده در وضعیت

مان تر انتقال و ایجاد دانش در سازوضعیت مناسب فناوری و سیستم های اطالعاتی و وضعیت ضعیف

 .(1 شکل) است

 
 : اعداد خاكستري وضعيت جاري مديريت دانش2شکل 

با وضعیت مطلوب مدیریت دانش در سازمان مورد  اعداد خاکستری محاسبه شده در ارتباط

 نشان داده شده است.  0 شکلمطالعه در 

0

2

4

6

8

10
راهبرد

ساختار

افراد و نقش ها

ایجاد دانشفناوری و سیستم اطالعاتی

انتقال دانش

دسترسی به دانش
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 : اعداد خاكستري وضعيت مطلوب مديريت دانش1شکل 

 

از درجه ارجحیت  4رابطه و مطلوب مطابق  یجهت مقایسه اعداد خاکستری بین وضعیت کنون

 نشان داده شده است. 2. درجه ارجحیت هر یک از ابعاد مدیریت دانش در جدول شده استاستفاده 

 وضعيت مطلوب به كنونی: درجه ارجحيت 1جدول 

 درجه ارجحیت ابعاد مدیریت دانش

 0/76 راهبرد

 0/58 ساختار

 0/88 افراد و نقش ها

 0/58 فناوری و سیستم اطالعاتی

 0/77 ایجاد دانش

 0/97 انتقال دانش

 0/57 دسترسی به دانش

   

در کلیه ابعاد وضعیت مطلوب به وضعیت کنونی برتری دارد و این با توجه به نتایج بدست آمده 

 "هاافراد و نقش"درجه ارجحیت دو بعد نمایانگر فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب می باشد اما 

دارای بیشترین مقدار است. این مقادیر بدین مفهوم است که اختالف بین وضعیت  "انتقال دانش"و 
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 خورد و وضعیت مطلوب به میزان بیشتری نسبتبه چشم می بعد بیشترمطلوب و کنونی در این دو 

 .(3 شکل) به وضعیت جاری ترجیح داده می شود
 

 
 : مقايسه اعداد خاكستري وضعيت جاري و مطلوب مديريت دانش1شکل 

 

 گيريو نتيجه بحث
دیریت مبه وسیله تئوری خاکستری برای ابعاد  مقادیر غیر قطعی ،یافته های پژوهش با توجه به  

حاکی از آن است که  استفاده از فناوری و سیستم  . یافته هادانش در سازمان مورد مطالعه بدست آمد

ه سر می ب شرایطی نزدیکتر به وضعیت مطلوبهای اطالعاتی، ساختار سازمان و دسترسی دانش در 

ش را می توان به توانایی فنی سازمان در زمینه طراحی دلیل قوت ابعاد فناوری و دسترسی دان برد.

راهبردهای سازمان در زمینه مدیریت  سیستم های اطالعاتی و پایگاه های داده در این زمینه نسبت داد.

ا نیاز به شناخت و تقویت بیشتری دارد زیربه طور نسبی دانش و ایجاد دانش نیز در شرایط کنونی 

د . اما دو بعدارای اختالف می باشدمطلوب نیز نسبت به سایر ابعاد اعداد بدست آمده در شرایط 

 . ستندهدرگیر اختالف نسبی بیشتری با وضعیت مطلوب  افرادو  انتقال دانش

 ژوهشپ در توان بیان داشت که ها میپژوهشبا دیگر  حاضر بر اساس مقایسه نتایج پژوهش  
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راهبردهای مدیریت دانش و راهبردهای دانش در هدف اصلی تحقیق معرفی  «رضائیان و همکاران»

تیجه اصلی آن پژوهش وجه تمایز بین این دو مولفه و تاثیر آنها در سازمان یک سازمان می باشد. ن

از ابزار غیر قطعی جهت ارزیابی مدیریت  مذکور. در پژوهش (1388)رضائیان و همکاران  بوده است

به عنوان یکی از ابعاد  حاضر مدیریت دانش در پژوهش راهبردیدانش استفاده نشده است. بعد 

مدل های مدیریت  ندر پژوهش رضاییان و همکارا هفتگانه مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گرفت.

 بررسی شده است. که در شناخت فرایندهای ، زاک و هانسناوچیهدانش بک من،  نوناکا و تاک

ارتباط  «سید جوادین و همکاران»در پژوهش  اند.مدیریت دانش در سازمان مورد استفاده قرار گرفته

های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در یک سازمان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است که مولفه

. در (1381 ،)سید جوادین و همکاران ها می باشدنتیجه آن وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مولفه

آن پژوهش جهت ارزیابی ابعاد مدیریت دانش از رویکرد غیر قطعی استفاده نشده است و جواب 

در  می باشد. حاضرهای دقیقی بدست آمده است. که عمده وجه تمایز رویکرد آن پژوهش با تحقیق 

مختلف های و مدل به تحلیل مفهومی مدیریت دانش پرداخته شده است «چن و همکاران»تحقیق 

ی ختناشارائه ادبیات مدیریت دانش و در نهایت ارائه الگویی بوم مدیریت دانش تشریح شده است.

 «دباغی و همکاران»در پژوهش  .بوده استتر این پدیده مفید برای مدیریت دانش در شناخت دقیق

رار ق نی مورد بررسیکاربرد عملی تئوری سیستم های خاکستری در ارزیابی پدیده فرهنگ سازما

ارزیابی پدیده فرهنگ سازمانی نیز  . نتیجه نهایی آن پژوهش(1381 ،)دباغی و همکاران گرفته است

 استفاده ازبا های انسانی دلیل در ارتباط بودن با مولفههمانند مدیریت دانش در یک سازمان ب

 .رویکردهای غیر قطعی بوده است

 محاسبه و تخصیص اعداد غیر قطعی خاکستریچگونگی توان به از جمله نتایج این پژوهش می  

ه که نمون اشاره کرد در یک سازمان قطعی یهاجای روشابعاد یک پدیده مانند مدیریت دانش به به 

 کاربردی آن ارائه شده است.
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 پيشنهادها
در جهت تقویت ابعاد انتقال دانش و افراد مرتبط و بر اساس تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه 

با مدیران شرکت مورد مطالعه )گروه خبرگان( برخی از راهکارهای پیشنهادی قابل پیاده سازی در 

 زیر ارائه می شود:

 و وجود ها در خصوص بعد راهبرد مدیریت دانشبا توجه به نتیجه حاصل از پرسشنامه -1

یفه اصلی شود. وظفاصله با وضعیت مطلوب، ایجاد کمیته مستقل راهبردی دانش پیشنهاد می

باشد. این های مدیریت دانش و دانش سازمانی میاین کمیته تعیین راهبردها و سیاست

 در زمینه مدیریت دانش ترسیم خواهد کرد.را کمیته مسیر حرکت سازمان 

رایند تبدیل دانش ضمنی به صریح در سازمان باید تسهیل جهت تقویت بعد انتقال دانش ف -0

شود هر گونه خالقیت و راهکارهای نوینی که توسط افراد گردد. در این راستا پیشنهاد می

متمرکز جمع آوری شود تا برای بقیه افراد  شده و به صورتشود مدون در سازمان ارائه می

 دسترس باشد. قابلنیز 

و وجود فاصله بین وضع موجود و مطلوب در دو بعد  حاضر با توجه به نتیجه پژوهش -3

ر ، شبیه آنچه که دحساسیتآموزش های گروهتشکیل  ،انتقال دانشو  دسترسی به دانش

ود. شبین کارکنان پیشنهاد می شود،گروه درمانی در روانشناسی و رفتارشناسی انجام می

های زمانی مشخص به منظور تبادل دانش بین افراد در سازمان در بازه هاگروه اینجلسات 

 شود.میبرگزار 

آمده در این بعد تشکیل تیم های کاری بر اساس تحلیل بعد ساختاری و نتایج بدست  -2

پیشنهاد می شود. ایجاد تیم های کاری هم اندیشی و هم افزایی را بدنبال دارد و تجارب 

 کاری و دانش افراد به یکدیگر منتقل می شود

جذب افرادی با خصوصیت  ،های مدیریت دانش سازمانیجهت تقویت بعد افراد و نقش -1

 شود.باالتر پیشنهاد میروابط اجتماعی و تعامل گروهی 
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شود. این دوره ها های آموزشی شرکت پیشنهاد میجهت انتقال موثر دانش تقویت کالس -6

که عمدتا  برای کارکنان جدید الورود توسط کارکنان با سابقه تر برگزار می شود با هدف 

هد اانتقال دانش بین کارکنان و جلوگیری از حذف دانش با خروج برخی از افراد تشکیل خو

 شد.

 شود. استفاده از گردشامکان ایجاد گردش شغلی در سازمان پیشنهاد میعالوه بر موارد باال،  -2

شغلی عالوه بر جنبه آموزشی آن باعث تسهیل امکان گردش دانش و انتقال تجارب کاری 

 بین افراد مختلف در سازمان می شود.
 

  هاي آيندهپيشنهاد براي پژوهش
برای اندازه گیری و رتبه بندی غیر  تواندمی خاکستری ابزاری است کهتئوری سیستم های 

ود از این ابزار شبه پژوهشگران پیشنهاد می ،قطعی کاربرد داشته باشد. به عنوان موضوع تحقیقات آتی

گیری چند معیاره یا ارزیابی ریسک مهندسی مجدد فرایندها ها در تصمیمجهت رتبه بندی شاخص

 استفاده شود.
 

 سپاسگزاري

بدین وسیله از همکاری مدیران و کارکنان شرکت مورد مطالعه و از زحمات سرکار خانم نیاز    

 .می شدیاری این عزیزان انجام این پژوهش میسر نزارعی کمال سپاس را دارد بدون هم
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