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 -1مقدمه
امروزه در پرتو تحوالت اجتماعي و پيدايش تئوري هاي نوين مديريت ،ارزش هاي نوين جهاني مطرح شده اند لذا ديدگاه
جهان شناختي و انسان شناختي مديران تغيير يافته و جايگاه انسان نسبت به گذشته ارتقاء و اعتالء يافته است .بنابراين سازمان
هاي مختلف به دنبال تربيت انسان هايي هستند كه بتوانند در جامعه جهاني به دور از تعصب و كوته نگري ها زندگي كنند ،معتقد
به ارزش هاي متعالي باشند و به حقوق و آزادي ديگران احترام بگذارند (سرمدي و شالباف .)1386 ،در گذشته دست يافتن به
توسعه اقتصادي نيازمند توجه ويژه به مديريت سرمايه ،مديريت صنعت و ...بود .اما امروزه به علت جهاني شدن بازارهاي كسب و
كار ،رقابت هاي بين الملي و سرعت تغيير تكنولوژي ،دانش به عنوان يک دارايي مهم و حياتي براي سازمان ها محسوب مي شود
زيرا سرمايه واقعي يک سازمان ،نيروي انساني و تخصص و تجربه آن ها است ( .)Skovvang & kassasgaard, 2003سازمان
هاي جديد مبتني بر دانش هستند ،آنها بايد به گونه اي طراحي شوند كه بتوانند دانش سازماني خود را شناخته ،آن را احصا و ذخيره
كنند و در موقع لزوم از آن بهره برداري نمايند و همچنين نيازهاي دانشي خود را شناخته و از اطالعات و دانش جديد به نحو احسن
استفاده كنند .مجموعه اين عوامل ،پارادايم جديدي را در عرصه مديريت بنا نهاده است كه از آن به عنوان مديريت دانش ياد مي
شود (اخوان و باقري)1395 ،؛ بدان معني است كه بكارگيري مديريت دانش در سازمان ها و كسب و كارها ،يک ابزار قوي براي
ايجاد مزيت رقابتي پايدار است (كاظمي و همكاران .)1395 ،مديريت دانش رويكرد سيستماتيک براي جستجو ،درک و استفاده
از دانش براي توليد دانش جمعي از طريق فرآيند جهت كسب ،سازماندهي ،نگهداري ،كاربرد ،تسهيم و تجديد دانش ضمني و
صريح كاركنان جهت افزايش عملكرد سازماني و توليد ارزش هاي صريح و سيستماتيک و نوسازي و كاربرد دانش براي حداكثر
نمودن اثربخشي هاي مرتبط با دانش در سازمان و درآمد حاصل از دارايي هاي دانش آن هاست (رجبعلي پور و حاتمي.)1394 ،
دانش در حال حاضر نيروي محرک اصلي براي تغييرات سازماني و ايجاد ثروت بوده و مديريت دانش كارا منبع مهمي براي افزايش
مزيت رقابتي و كليد موفقيت سازمان هاي مدرن است ( .)Savvas & bassiliades, 2009سازمان هاي فعلي ،به منظور بقا حتي
براي يک دهه بايد پيوسته تغيير كنند ،اما اين تغيير به تنهايي كافي نبوده و بايد مبتني بر جمع آوري داده هاي مناسب و تبديل آن
ها به دانش مورد نياز باشد ( .)perez et al, 2005سازمان هايي كه سريعترين ياد گيري را دارند و از دانش به طور موثر استفاده
مي كنند به احتمال زياد به رهبر تبديل شده و رهبر باقي مي مانند (.)Smith,2008; Pemberton & Stonehouse, 2000
وظيفه مديريت دانش در سازمان پروژه محور با توجه به ماهيت گسسته پروژه ها و عدم تداوم آن ها سخت تر مي شود .پروژه ها
و برنامه هايي كه به شكل موقتي سازماندهي مي شوند ،بخاطر منحصر به فرد بودن و جهت گيري هاي كوتاه در اجراي مديريت
دانش با چالش ها و موانع بخصوصي مواجه مي شوند يكي از موانع اصلي براي يادگيري در ارتباط با پروژه ها ،عدم توانايي در
تشخيص دانش موجود و بكارگ يري آن است .توانايي يادگيري از تجارب قبلي و در نتيجه آن نوآوري سريع ،ارتقاء عمكرد و بهره
وري و دستيابي به موفقيت رقابتي است ( .)Koskinen & Pihlanto, 2008موفقيت هر برنامه و برنامه ريزي در سازمان به طور
مستقيم به حمايت ،تعهد و مسئوليت پذيري مديران سازمان بستگي دارد .بدون شک يک برنامه مديريت دانش نيز نياز به حمايت
مديران و كاركنان شركت براي موفق بودن در فاز طراحي و اجرا دارد ( .)Akhavan & Jafari, 2006دانش و تجربه يكي از مهم
ترين پارامترهاي سرمايه سازماني به شمار مي رود و در نتيجه خروج متخصصين به دليل ترک خدمت و يا بازنشستگي و يا انتقال
آن ها به سازماني ديگر ،به عنوان يكي از عوامل از دست دادن سرمايه هاي انساني و دانش سازماني به شمار مي آيد و از مهم
ترين تهديدهايي است كه سازمان هاي مختلف بويژه در حوزه هاي تخصصي در قرن حاضر با آن مواجه مي باشند (ارمغان،
ال صنعت ساخت وساز بي نهايت رقابتي است؛
 .)1395مديريت دانش به ويژه در صنعت ساخت وساز مهم است .به اين دليل كه او ً
چون برنامۀ اجراي آن دقيق ،حاشيه هاي سود پايين و توليد پروژه هاي ساخت وساز ،پيچيده و متنوع است .دوماً ،صنعت ساخت
وساز ،مبتني بر پايه پروژه است به گونه اي كه پروژه هاي صنعت ساخت وساز در مقايسه با پروژه هاي صنعتي بسيار كوچكتر است
2

و ضمناً تشكيل يک تيم پروژه (از جمله كارشناسان ساختمان سازي ،تهيه و تداركات و امور مهندسي) موقت بوده و خاص هر پروژه
است .لذا بدون سيستم مديريت دانش ،استفاده مجدد از دانش كارشناساني كه پروژه را به هر دليل ترک مي كنند و يا در پروژه
ديگري مشغول مي شوند ،دشوار است ( .)Xueqing et al, 2009سوال اساسي در حوزه مديريت راهبردي اين است كه سازمان
چگونه به مزاياي رقابتي دست يابد و آن ها را تداوم بخشد ( .)Porter, 1985روش هاي مديريت دانش مي توانند به عنوان
ابزارهايي تعريف شوند كه عملكرد فعاليت هايي مانند توليد دانش ،كدگذاري دانش و انتقال دانش را حمايت مي كنند ( Ruggles,
 .)1997اين ابزارها فرايندهاي دانشي را ارتقا مي دهند تا به بهبود تصميم گيري كمک كنند (.)Grantham & Nichols, 1993
آگاهي مديران سازمان ها از ارزش سرمايه هاي فكري ،ذهن آن ها را متوجه راه هاي آزادسازي اين ظرفيت ها و توانايي هاي
پرقدرت مي كند .دانش سازماني ،منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار است (مک دانلد .)1381 ،سرانجام ،اين مديران بايد بتوانند
دانش سازماني را به موفقيت هاي كسب وكار تبديل كنند و با به كارگيري آنها مزيت رقابتي ،رشد پايدار و افزايش منابع را ايجاد
كنند (موغلي.)1387 ،
 -2پیشینه تحقیق
امانی ( ،)1397در پژوهش اکتشافی  -کیفی خود « چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاه های دانش
محور (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران)» را مورد بررسی قرار داده است .یافته های تحقیق فوق نشان داد که
خطر از دست دادن دانش در سطح فردی و سازمانی باید مدنظر سیاست گذاران حوزه مدیریت دانش شرکت های
دانش محور قرار گیرد .جالوندی ( ،)1397در پژوهش تحلیلی – توصیفی خود « تبیین مفهومی نقش دانش ضمنی
در عصر اقتصاد دانش بنیان» را مورد بررسی قرار داده است .نتایج پژوهش فوق بیان می دارد که دانش مهم ترین عامل
تولید در عصر اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود .از یك سو ،استمرار تولید اطالعات و دانش ،نیازمند وجود مجموعه
ای از نهادهای سیاسی و اقتصادی است که انگیزه تولید و انباشت دانش در جامعه را تأمین نمایند .حمزه زاده و خوش
سیما ( ،)1396در پژوهش توصیفی -کاربردی خود « تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش
بنیان» را مورد بررسی قرار داده اند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه
معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد .راسلی و همکاران ( ،)2020در پژوهش
خود « شناسایی و طبقه بندی اجرای عوامل مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ساخت و ساز در مالزی :یك مطالعه
اکتشافی» را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد؛ برنامه ریزی نهایی توسط هر دو گروه دانشگاهیان و متخصصان
بسیار مهم تلقی میشود .هاشمی تروجنی و همکاران ( ،)1397مدیریت دانش در سازمان ها رو مورد بررسی قرار دادند.
آنان بیان داشتند که درک اهمیت دانش به عنوان یك سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت
مستمر است ،بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمك به تسهیم
و یکپارچگی دانش طراحی کنند .نجفی و آبروش ( ،)1397به موضوع مستندسازی و مدیریت دانش در شهرداری به
عنوان شالوده مدیریت بهترکالن شهرها پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به وجود نیروهای متخصص و
باتجربه ،پروژه های عمرانی و فنی و  ....متعدد انجام گرفته در سنوات قبل و یا در حال انجام در شهرداری مناطق
22گانه کالنشهر تهران ،جهت بهره برداری بهینه از دانش آشکار و ضمنی پرسنل و تجربیات آنها و مدیریت شهری
بهتر ،نیازمند مستندنگاری دانش و ایجاد کمیته مستندسازی است.

3

 -3روش شناسی تحقیق
در این پژوهش ابتدا با مطالعه و بررسی ادبیات تحقیقی ابعاد مدیریت دانش شناسایی شد .در این پژوهش گروه
خبرگان با توجه به هدف تحقیق متشکل از 6نفر از کارشناسان خبره درحوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز با حداقل
ده سال سابقه حضور در پروژه های عمرانی در شهر شیراز بوده است .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده
گردید .هدف از انجام این پژوهش شناسایی روابط علی میان عناصر مدیریت دانش با تکنیك دیمتل و انتخاب بهترین
سیاست جهت ارتقای عملکرد مدیریت دانش در حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز با استفاده از رویکرد پویایی
شناسی سیستم ها می باشد .روش دیمتل که از انواع روشهای تصمیم گیری براساس مقایسه های زوجی است ،با
بهره مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل سیستم و ساختاردهی نظام مند به آنها ،با به کارگیری اصول نظریه
گراف ها ،ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم را همراه با روابط تاثیر و تاثر متقابل اراﺋه می دهد و
شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی معین می کند (مهرعلی و میرغفوری .)1398 ،روش پویایی شناسی
سیستم برای درک رفتار پیچیده و سیستم های پویای سیاسی ،اقتصادی ،فناوری و اجتماعی و بـرای نشان دادن
ساختار سیستم و سیاستهای مورداستفاده در تصمیمگیری در رفتار سیستم مورد استفاده قرار می گیرد (مروتی،
 .)1389در مـدل پویـایی شناسی سیستم دانستن روابط بین عناصر اصلی مدل بسیار مهم اسـت .این روابط توسط
نمودارهای حلقه های علی ترسیم میشود .بـه منظـور آماده سازی مدل پویا جهت شبیه سازی و اجرای آن توسـط
افزار ونسیم ابتدا روابط بین عناصر توسط نمودارهای حلقه علی ترسیم و سپس این نمودارها جهت فرموله کـردن مـدل
به نمودارهای حالت  -جریان تبدیل میگردد ( .)Sterman, 2000در پژوهش حاضر نمودار علی حلقوی بر اساس یافته
های روش دیمتل ترسیم شده است .در فرآیند مدلسـازی بعـد از تشـخیص متﻐیرهای موثر بر مدل در یك دیاگرام،
ضمن تعیین روابط علی معلولی بین دو یا چند متﻐیر ،جهت تاثیر آن متﻐیرهـا مشـخص میشود .در رسم ارتباط بین
متﻐیرها نوع ارتباط مﺜبـت و منفـی بین متﻐیرها را مشخص کرده و بعد از آن حلقه هایی توسـط این ارتباطات حاصل
می شود که این حلقه هـا میتوانند حلقه های مﺜبت به معنای تقویت و حلقه های منفی به معنای موازنه کردن باشد.
این حلقه ها ابزار مفیدی برای ترسیم ساختار بازخوردهای سیستم در موارد مختلﻒ است .مقادیر کنونی آرمانی متﻐیر
های تحقیق بر اساس پرسشنامه استاندارد مشخص شد .شکل  1مراحل تحقیق را نشان می دهد.
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شکل  .1مراحل تحقیق

 -4یافته های تحقیق
همان گونه که بیان شد ،از روش دیمتل برای شناسایی روابط علی بین فرایندهای مدیریت دانش در حوزه فنی و
عمرانی شهرداری شیراز استفاده شد .جدول یك ،نتایج تحلیل داده ها بر اساس روش دیمتل را نشان می دهد.
جدول  .1نتایج تحلیل دادهها بر اساس روش دیمتل
فرایندهای مدیریت دانش
در سازمان

نماد

میزان اثرگذاری

میزان

میزان اهمیت

اثرپذیری

در کل شبکه

اثر شبکه

نوع متغیر

ذخیره دانش

C1

2/831

2/453

5/283

0/378

علت

اکتساب دانش

C2

2/228

2/129

4/357

0/099

علت

نگهداری دانش

C3

1/80

2/198

3/997

-0/398

معلول

توزیع دانش

C4

1/636

1/65

3/286

-0/015

معلول

ایجاد دانش

C5

1/391

1/455

2/846

-0/064

معلول

در جدول شماره  ،1میزان اثرگذاری هر فرایند موجود در شبکه روابط علی فرایندهای مدیریت دانش در حوزه
فنی و عمرانی شهرداری شیراز نشاندهنده مجموع اثرات مستقیم (اثرات بیواسطه) و غیرمستقیم اعمالشده توسط
آن فرایند بر سایر فرایند هاست .بر این اساس فرایند ذخیره دانش با میزان اثرگذاری  2/831بیشترین اثرگذاری را بر
سایر فرایندها دارد .بهطور مشابه میزان اثرپذیری ،نشاندهنده مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اعمالشده بر هر
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فرایند از سایر فرایند ها میباشد .همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،فرایند ذخیره دانش با میزان اثرپذیری
 2/453اثرپذیرترین فرایند شبکه میباشد .همچنین مجموع میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر متﻐیر درجه اهمیت آن
متﻐیر در کل سیستم را نشان میدهد که ذخیره دانش با میزان  5/283مهمترین فرایند سیستم در شبکه روابط روش
 DEMATELمیباشد .در نهایت اثر شبکه از تفاضل میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر فرایند به دست میآید و نشاندهنده
نوع فرایند در شبکه می باشد .بهاینترتیب اگر اثر شبکه مﺜبت باشد (مجموع اثرگذاری فرایند بیشتر از مجموع اثرپذیری
آن باشد) فرایند مربوطه ،فاکتور علی شبکه است و اگر اثر شبکه منفی باشد (مجموع اثرگذاری فرایند کمتر از مجموع
اثرپذیری آن میباشد) فرایند مربوطه ،از نوع معلولی یا نتیجه ای در شبکه است ( .)Gao et al, 2017در شکل شماره ،1
نقشه روابط بر گرفته از روش دیمتل ترسیم شده است.

C1

C2
C4

C5

C3
5.5

5

4

4.5

3

3.5

اثر شبکه

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
2.5

میزان اهمیت در کل شبکه
شکل  .2نمودار شبکه روابط فرایندهای مدیریت دانش در سازمان

با به کارگیری روابط مستخرج از روش دیمتل و همچنین نمودارهای علی حلقوی بین توانمندسازها و نتایج ،نمودار
انباشت جریان بهره وری نیروی انسانی در محیط نرم افزار  VENSIMطراحی گردید .این نمودار ،مدل پویا از بهره وری
نیروی انسانی را اراﺋه نموده است .بر اساس خروجی دیمتل متﻐیر ذخیره دانش تحت تاثیر متﻐیر های اکتساب دانش،
نگهداری دانش و توزیع دانش می باشد .شکل شماره  3نمودار حالت جریان متﻐیر ذخیره دانش را نشان می دهد.

><DES C2
><DES C4

INF C2 C1

DF C1 C4
DF C1 C2

C1 GAP

><DES C3

INF C4 C1
DF C1 C3
DES C1

c1
c1 rate

ACH C1

INF C3 C1

P C1
><ACH C2> <ACH C3
><ACH C4

شکل  .3نمودار حالت جریان دخیره دانش
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C1 rate= ((ACH C2*DF C1 C2)+(ACH C3*DF C1 C3)+(ACH C4*DF C1 C4)+(C1 GAP*P C1))/12
ACH C1= MIN(c1, DES C1 )
C1 GAP= DES C1 - ACH C1
DF C1 C2= (C1 GAP*INF C2 C1)/DES C2
DF C1 C3= (C1 GAP*INF C3 C1)/DES C3
DF C1 C4= (C1 GAP*INF C4 C1)/DES C4
P C1= 0
DES C1= 50
INF C2 C1= .2065
INF C3 C1= .2528
INF C4 C1= .205
. به معنای حد مطلوب استDesired  مخفﻒDES

. به معنای مقدار به دست آمده استachieved  مخفﻒACH
. به معنای کمترین مقدار استminimom  مخفﻒMIN
. به معنای فاصله شرایط موجود و شرایط آرمانی استGAP
.) (این اعداد از خروجی دیمتل بدست آمده استCj  برCi  به معنای میزان اثرگذاریINF
 شکل.بر اساس خروجی دیمتل متﻐیر اکتساب دانش تحت تاثیر عوامل ذخیره دانش و نگهداری دانش می باشد
. نمودار حالت جریان متﻐیر اکتساب دانش می باشد4 شماره

INF C1 C2

DF C2 C3

DF C2 C1
<DES C3>

INF C3 C2

<DES C1>

C2 GAP
ACH C2

c2
c2 rate

<ACH C1>

<ACH C3>

DES C2
P C2

 نمودار حالت جریان اکتساب دانش.4 شکل
C2 rate= ((ACH C1*DF C2 C1)+(ACH C3*DF C2 C3)+(C2 GAP*P C2))/12
ACH C2= MIN(c2, DES C2 )
C2 GAP= DES C2 - ACH C2
DF C2 C1= (C2 GAP*INF C1 C2)/DES C1
DF C2 C3= (C2 GAP*INF C3 C2)/DES C3
P C2= 0
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DES C2= 30
INF C1 C2= 0.3235
INF C3 C2= 0.1921

 DESمخفﻒ  Desiredبه معنای حد مطلوب است.
 ACHمخفﻒ  achievedبه معنای مقدار به دست آمده است.
 MINمخفﻒ  minimomبه معنای کمترین مقدار است.
 GAPبه معنای فاصله شرایط موجود و شرایط آرمانی است.
 INFبه معنای میزان اثرگذاری  Ciبر ( Cjاین اعداد از خروجی دیمتل بدست آمده است).
بر اساس خروجی دیمتل متﻐیر نگهداری دانش تحت تاثیر متﻐیرهای ذخیره دانش و اکتساب دانش میباشد .شکل
شماره  5نمودار حالت جریان متﻐیر نگهداری دانش را نشان می دهد.

><DES C2

INF C2 C3

><DES C1

DF C3 C2
DF C3 C1
C3 GAP
DES C3

INF C1 C3
c3
c3 rate

ACH C3

P C3

><ACH C1
><ACH C2

شکل  .5نمودار حالت جریان نگهداری دانش
C3 rate= ((ACH C1*DF C3 C1)+(ACH C2*DF C3 C2)+(C3 GAP*P C3))/12
)ACH C3= MIN(c3, DES C3
C3 GAP= DES C3 - ACH C3
DF C3 C1= (C3 GAP*INF C1 C3)/DES C1
DF C3 C2= (C3 GAP*INF C2 C3)/DES C2
P C3= 5
DES C3= 25
INF C1 C3= 0.3158
INF C2 C3= 0.2507

 DESمخفﻒ  Desiredبه معنای حد مطلوب است.
 ACHمخفﻒ  achievedبه معنای مقدار به دست آمده است.
 MINمخفﻒ  minimomبه معنای کمترین مقدار است.
 GAPبه معنای فاصله شرایط موجود و شرایط آرمانی است.
 INFبه معنای میزان اثرگذاری  Ciبر ( Cjاین اعداد از خروجی دیمتل بدست آمده است).
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بر اساس خروجی دیمتل متﻐیر توزیع دانش تحت تاثیر متﻐیر ذخیره دانش می باشد .شکل شماره  6نمودار حالت
جریان متﻐیر توزیع دانش را نشان می دهد.
><DES C1
INF C1 C4
DF C4 C1
C4 GAP
P C4

ACH C4

c4

c4 rate
><ACH C1

DES C4

شکل  .6نمودار حالت جریان توزیع دانش

C4 rate= ((ACH C1*DF C4 C1)+(C4 GAP*P C4))/12
) ACH C4= MIN(c4, DES C4
C4 GAP= DES C4-ACH C4
DF C4 C1= (C4 GAP*INF C1 C4)/DES C1
P C4= 0
DES C4= 55
INF C1 C4= 0.3013

 DESمخفﻒ  Desiredبه معنای حد مطلوب است.
 ACHمخفﻒ  achievedبه معنای مقدار به دست آمده است.
 MINمخفﻒ  minimomبه معنای کمترین مقدار است.
 GAPبه معنای فاصله شرایط موجود و شرایط آرمانی است.
 INFبه معنای میزان اثرگذاری  Ciبر ( Cjاین اعداد از خروجی دیمتل بدست آمده است).
بر اساس خروجی دیمتل متﻐیر ایجاد دانش تحت تاثیر متﻐیر ذخیره دانش می باشد .شکل شماره  7نمودار حالت
جریان متﻐیر ایجاد داش را نشان می دهد.
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INF C1 C5
C5 GAP
DF C5 C1

><DES C1

c5

DES C5

c5 rate

ACH C5

><ACH C1

P C5

شکل  .7نمودار حالت جریان ایجاد دانش

C5 rate= ((ACH C1*DF C5 C1)+(C5 GAP*P C5))/12
)ACH C5= MIN(c5, DES C5
C5 GAP= DES C5 - ACH C5
DF C5 C1= (C5 GAP*INF C1 C5)/DES C1
P C5= 0
DES C5= 30
INF C1 C5= 0.3071

 DESمخفﻒ  Desiredبه معنای حد مطلوب است.
 ACHمخفﻒ  achievedبه معنای مقدار به دست آمده است.
 MINمخفﻒ  minimomبه معنای کمترین مقدار است.
 GAPبه معنای فاصله شرایط موجود و شرایط آرمانی است.
 INFبه معنای میزان اثرگذاری  Ciبر ( Cjاین اعداد از خروجی دیمتل بدست آمده است).

بررسی نتایج شبیه سازی سناریو ها
در تحقیق حاضر جهت کمك به تصمیم گیری مدیران  6سناریو به شرح ذیل تعریﻒ شد:
سناریو اول :اعمال توجه یکسان به تمام مراحل مدیریت دانش
سناریو دوم :اعمال توجه به ذخیره دانش به تنهایی
سناریو سوم :اعمال توجه به اکتساب دانش به تنهایی
سناریو چهارم :اعمال توجه به نگهداری دانش به تنهایی
سناریو پنجم :اعمال توجه به توزیع دانش به تنهایی
سناریو ششم :اعمال توجه به ایجاد دانش به تنهایی
نتایج اعمال سناریو ها بر روی شاخص مدیریت دانش در طول  10سال در نمودار زیر قابل مشاهده است:
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شکل  .2اعمال سناریو ها بر روی شاخص مدیریت دانش
همانطور که در شکل ( )2قابل مشاهده است ،هرچند در سال های ابتدایی اجرای سناریو پنجم یعنی اعمال توجه
به توزیع دانش به نهایی ،اثر بیشتری بر رشد شاخص مدیریت دانش دارد؛ اما از سال پنجم به بعد این شاخص در اثر
اجرای سناریو اول یعنی اعمال توجه یکسان به مراحل مدیریت دانش رشد چشمگیر تری پیدا می کند .پس از این دو
سناریو اعمال سناریو ششم یعنی اعمال توجه به ایجاد دانش به تنهایی اثر بیشتری بر رشد شاخص مدیریت دانش دارد.
سایر سناریو ها تفاوت محسوسی با هم ندارند .این نتایج بیانگر اهمیت مراحل توزیع و ایجاد دانش در فرآیند مدیریت
دانش می باشد.
 -5بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مراحل فرایند مدیریت دانش در حوزه فنی و
عمرانی شهرداری شیراز انجام شده است .روش تحقیق دیمتل به پژوهشگران کمك کرد تا به رتبه بندی اثرگذارترین
و اثرپذیرترین مراحل فرایند مدیریت دانش در حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز بپردازند .بر اساس نتایج پژوهش
اثرگذارترین فرایند مؤثر بر مدیریت دانش در حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز  ،در درجه اول ذخیره دانش است و
پس از آن به ترتیب عبارت است از :اکتساب دانش ،نگهداری دانش ،توزیع دانش و ایجاد دانش .این نتیجه همسو با
نتیجه پژوهش نجفی و آبروش ( )1397می باشد .شهرداری ها از جمله سازمان های پروژه محور می باشند که فعالیت
ها و خدمات خود را در قالب پروژه های گوناگون تعریﻒ و اجرا می نمایند .در این سازمان ها به دلیل گستره متنوع
پروژه ها و بهره گیری از تخصص های گوناگون و استفاده از دانش مشاوران و پیمانکاران مختلﻒ در پیش برد اهداف و
پروژه های سازمانی و به جهت موقتی بودن تیم های مجری پروژه ها توجه به دانش و مدیریت آن امری ضروری می
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باشد .در محیط پرتالطم حاکم بر پروژه ها ذخیره سازی دانش و حفظ تجربیات کسب شده در فرایند های اجرایی
پروژه ها از مهم ترین اولویت های سازمانی بوده و نقشی کلیدی در جلوگیری از نابودی دانش و بکارگیری آن در پروژه
های آتی سازمان و استفاده بهینه از این تجربیات ارزشمند دارد .ذخیره سازی دانش یکی از عناصر مورد نیاز مدیریت
دانش است که از طریق آن ،قابلیت ذخیره¬سازی سازمان یافته ای که امکان جست و جوی سریع اطالعات ،دسترسی
سریع به اطالعات برای سایر کارمندان و تسهیم موثر دانش فراهم می شود به وجود می آید .در این سامانه باید
دانش¬های الزم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود (  .)2010Kebede,پیاده سازی موثر مدیریت دانش جز به
دست مدیران «دانا و توانا» که چالش ها و ضرورت ها را به روشنی درک کرده و قابلیت شناسایی و بهره برداری بهینه
از فرصت ها در آنان پرورش داده شده باشد ،قابل اجرا و تحقق نیست و این مهم در گرو در دسترس قرار دادن نظاممند
اطالعات و اندوختههای علمی است ،به گونهای که به هنگام نیاز ،در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند ،قرار گیرند
تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند که این امر چیزی جز مفهوم مدیریت دانش
نمی باشد (برگرون.)1386 ،
 -6منابع
اخوان ،پیمان ،باقری ،روح اهلل ( .)1395مدیریت دانش ،از ایده تا عمل ،آتی نگر ،تهران ،ایران.
ارمﻐان ،نگار ( .)1395مواجهه تحلیلی با چالشهای شکست در اجرای پروژه های مدیریت دانش در ایران .فصلنامه
توسعه تکنولوژی صنعتی.38-27 ،)27(14 ,
پریسا امانی ,مریم ( .)1397چهارچوب جامع چندسطحی حفاظت دانش بنگاههای دانشمحور (مطالعه موردی شرکت ملی
نفت ایران) .رهیافت.68-55 :)71(28 ,
جالوندی ،شیرین ( .)1397تبیین مفهومی نقش دانش ضمنی در عصر اقتصاد دانشبنیان .مجله اقتصادی (دوماهنامه
بررسی مساﺋل و سیاستهای اقتصادی) ۱( ۱۸ .و .۱۱۷-۱۴۳: )۲
حمزه زاده ،محسن؛ خوش سیما ،رضا ( .)1396تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان .دو
فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت.31-22 ,)1(2 ,

رجبعلی پور ,حسین؛ حاتمی ،رامین ( .)۱۳۹۴مدل های مدیریت منابع انسانی :جنبه های مدیریت دانش و مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکتی ،هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ،تهران ،موسسه اطالع
رسانی نفت ،گاز و پتروشیمی
سرمدی ،محمدرضا؛ شالباف ،عذرا ( .)1386اخالق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر ،فصلنامه اخالق در علوم
فناوری.110-99 ،)2(2 ،
کاظمی ,مصطفی؛ سعیدی ،نجمه؛ لگزیان ،محمد ( .)۱۳۹۵شناسایی و اولویت بندی عناصر اثرگذار بر استقرار
مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور با استفاده از روش ،FAHPسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد،
تربت حیدریه ،دانشگاه تربیت حیدریه
مروتی شریﻒ آبادی ،علی ( .)1389اراﺋه مدلی برای پیکره بندی زنجیره تامین در صنعت فوالد با استفاده از
رویکرد پویایی سیستم .پایان نامه دکتری ،دانشگاه تهران.
مك دانلد ،جان ( .)1381مدیریت دانش .کیفیت و مدیریت ،تهران ،ایران.
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، پیك نور علوم انسانی، نقش عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی.)1387( موغلی علیرضا
.)1(6
 تحلیلی بر سناریوهای ایجاد نوآوری باز در حوزه صنعت.)1398(  سید حبیب اله، مهناز؛ میرغفوری،مهرعلی
 فصلنامه توسعه.))و تکنیك دیمتل فازی( مطالعه موردی صنعت کنجد استان یزدSD(غذایی با رویکرد پویایی سیستم
.48-31 ,)36(17 ,تکنولوژی صنعتی
 مستندسازی و مدیریت دانش در شهرداری شالوده ای برای مدیریت.)1397(  محمدرضا، اسماعیل؛ آبروش،نجفی
. تهران، اولین همایش بررسی چالش ها و اراﺋه راهکارهای نوین مدیریت شهری،بهترکالن شهرها
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Abstract
Knowledge is currently the main driving force for organizational change and wealth
creation, and efficient knowledge management is an important source for increasing
competitive advantage and the key to the success of modern organizations. The aim of this
study was to identify the key factors for the success of knowledge management, delineate
the causal relationships between factors and also select the best policy for improvement in
the technical and civil field of Shiraz Municipality. Decision making questionnaires
(DEMATEL) were completed by 6 experts. Using the DEMATEL method, the
relationships between the factors were determined and then casual loop diagrams were
created and the problem was modeled by drawing a flow diagram. The simulation results
showed that the first policy (applying equal attention to all stages of knowledge
management), in the system dynamics method, is the best policy considered in this
research.
Keywords: Knowledge management, DEMATEL method, systems dynamics.
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