
                                                          645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 249-276صص ،1، شماره5، دوره1401 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

 دانش بهبود مدیریت سازی سیاست های ضرورت پیاده

 خودروسازی های شرکت در

 2دهقانی مصطفی ،1*نوده ئی خداپرستی وحید

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا ،بازرگانی)گرایش تحول( مدیریت گروه -1
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی، علوم دکترای دانشجوی -2

Khodaparsti.1390@yahoo.com 
 27/08/1401اریخ پذیرش: ت                                                                                     21/07/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

 را مناسب اتژیهایاستر و بینی پیش مطمئن و علمی روشهای با را خود روی پیشِ شرایط بتوانند باید موفقیت به دستیابی برای امروزه

 پیچیدگی و چالشها با دخو سازمانها در دانش مدیریت استقرار پروژه شرایط این نظرگرفتن در با .نمایند پیاده و اتخاذ پروژه اجرای جهت

 که اختس خواهد مواجه شکست با را دانش مدیریت پروژه استقرار، حین پیش و موانع رفع و شناسایی عدم که است روبرو هایی

صلی پژوهش حاضر برهمین اساس هدف ا .شود مند بهره دانش مدیریت استقرار مزایای از توان نمی سازمان زمانِ و منابع صرف علیرغم

 های داده برای یفی می باشد.ک -با روش کمی خودروسازی های شرکت در دانش مدیریت بهبود های سیاست سازی پیاده ضرورت

 مقایسه بصورت ساخته محقق پرسشنامه تهیه به مبادرت مطالعه مورد سازمان کارشناسان و مدیران از مصاحبه انجام با تحقیق اولیه

 از متشکل نفر 10 تعداد به نمونه حجم قالب در محدود آماری جامعه اختیار در پرسشنامه است نموده معیارها زیر و معیارها زوجی

( گزینشی)وتیقضا رویکرد با احتمالی غیر گیری نمونه روش با سایپا شرکت در آن به مند عالقه و موضوع درگیر خبرگان و مدیران

 فرآیند مدل از استفاده اب و فازی گیری تصمیم های روش از استفاده با را آن های یافته دادن، پاسخ از پس و گرفته قرار اند، شده انتخاب

شان ناست. نتایج پژوهش  شده تحلیل بوچر و گوگوس زوجی ماتریس سازگاری روش و چانگ روش از فازی مراتبی سلسله تحلیل

 انگیزشی، های اهرم گرفتن نظر در اطالعات، مدیریت سیستم سازی پیاده همچون عواملی دانش، مدیریت اهداف تحقق منظور بهمی دهد 

 های دوره زاریبرگ تعهد، اعتمادو با همراه مشارکتی جو و منعطف سازمانی ساختار ایجاد دانشی، کارکنان و افراد تخصص به اهمیت

 مدیران یک گام ضروری می باشد. برای آموزشی

 ودروسازیخ های شرکت، مدیریت دانش، موانع اجرا مدیریت دانش، تصمیم گیری چند معیاره، منطق فازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 به را اطالعات چگونه دانند می که سازمانهایی .گرفت نادیده توان نمی امروز پیچیده و جهانی محیط در را دانش اهمیت

 مشتریان و روزافزون جهانی رقابت با سازمانها. بود خواهند خود صنعت رهبران کنند مدیریت و توزیع کسب، مؤثر طور

 کارآیی و بازارها گسترش ها،هزینه کاهش در نوآوری باید رقابت دنیای در ماندن باقی برای و هستند مواجه تریپیچیده

 کارآیی برای نهات نه دانش مدیریت. شودظاهرمی اینقطه درچنین دانش مدیریت اهمیت دهند، افزایش را خود فرآیندهای

 رقابتی مزیت وسعهت و حفظ برای نیاز مورد عناصر دیگر و نوآوری گیری،تصمیم مسأله، حل در مدیریت اثربخشی و هزینه

 حافظه از خشیب که تخصص و دانش انتشار و نگهداری کردن، فهرست بندی،طبقه کسب، برای بیشتر بلکه است شده مطرح

 فضای و رایطش. است شده مطرح ، دارد وجود سازمان در ساختار بدون و غیرمنظم صورت به و دهدمی تشکیل را سازمانی

 درجهت سازد می ارواد را بمانند باقی عرصه این در خواهند می که سازمانهایی امروز، متغیرِ و پیچیده پیش از بیش رقابتی

 دانش مدیریت های پروژه شکست احتمال چون و باشند کوشا رقابتی مزیتِ کسب راستای در دانش مدیریت سازی پیاده

 و بینی پیش طمئنم و علمی روشهای با را خود روی پیشِ شرایط بتوانند باید موفقیت به دستیابی برای بنابراین است، زیاد

 نمایند. پیاده و اتخاذ پروژه اجرای جهت را مناسب استراتژیهای

 عدم که است روروب هایی پیچیدگی و چالشها با خود سازمانها در دانش مدیریت استقرار پروژه شرایط این نظرگرفتن در با

 منابع رفص علیرغم که ساخت خواهد مواجه شکست با را دانش مدیریت پروژه استقرار، حین و پیش موانع رفع و شناسایی

احدها که در یک یا جامعه آماری مجموعه ای از و .شود مند بهره دانش مدیریت استقرار مزایای از توان نمی سازمان زمانِ و

 چند خصوصیت یا صفتِ مشخص مشترک می باشند و هدف پژوهش به دست آوردن اطالعاتی در خصوص آنها می باشد.

شرکت سایپا از زیر مجموعه های  در موضوع درگیر خبرگان و مدیران کلیه شامل حاضر تحقیق آماری جامعه که از آنجائی

 نمونه روش با نمونه حجم قالب در محدود آماری جامعه انتخاب به اقدام شرکت های خودرو سازی می باشد که محقق

نفر از کارشناسان  10اقدام می کند که شامل مدیریت شرکت و ( گزینشی)برگزیده و با رویکرد قضاوتی احتمالی غیر گیری

موضوع می باشند که با مصاحبه و نظرخواهی از آنها از طریق پرسشنامه موضوع و عوامل و وضعیت و خبرگان این  شرکت

 و پرسش های زیر مطرح گردید: آن در سازمان مورد مطالعه بررسی می شود. 

 اصلی پرسش

 است؟ چگونه آنها اولویت و سایپا چه می باشد شرکت در دانش مدیریت استقرار اصلی موانع

 فرعی های پرسش

 دارد؟  وجود معناداری رابطه در شرکت سایپا دانش استقرار مدیریت و فرهنگی موانع بین آیا .1

 دارد؟ وجود معناداری رابطه سایپا شرکت در دانش مدیریت استقرار و و انسانی موانع بین آیا .2

 اداریمعن رابطه سایپا شرکت در دانش مدیریت استقرار و و( تکنولوژیکی و سازمانی) موانع ساختاری بین آیا .3

 دارد؟ وجود

 لهمسأ بیان -2

 بسیار انسان زندگی مختلف شئون بر آنها تاثیر دامنه که هستند کنونی دوران اجتماعی نهادهای مهمترین از یکی هاسازمان

 در همواره پیچیده سیستمی عنوان به دلیل همین به. بالندمی و رویندمی اجتماعی محیط متن در نهادها این. است گسترده
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 مطلوب به موجود وضع از حرکت و بقا موفقیت، خواهان سو یک از آنها. هستند خود بیرونی و درونی محیط با مستقیم تعامل

 (. 1390 ،فدایی)است محیط با درست تعامل و ارتباط برقراری نحوه مهون موفقیتشان دیگر سوی از و هستند

 که است دانش کهبل نیست، گسترده طبیعی منابع یا و عظیم کار نیروی ، سرمایه دیگر اقتصاد اصلی منبع نوین اقتصاد در

 اجزاء از و عوامل مهمترین از تولید عوامل بین در و رقابتی مزیت یک دانش حاضر عصر در. آید می شمار به اصلی منبع

 سازد می ممکن ار نوآوری و شود می گرفته کار به سازمانی فرآیندهای و سازوکارها در که است سازمان نامشهود داراییهای

 سهرابی)شود می بیشتر فیزیکی و مشهود داراییهای به نسبت نامشهود داراییهای از برداری بهره در شرکتها تواناییِ بنابراین. 

 (1389 ، دارمی و

 حدی تا نشدا مدیریت تعریف در نهفته پیچیدگی واقع در. ندارد وجود صاحبنظران بین «دانش مدیریت» از واحدی تعریف

 نادیده نتوا نمی امروز پیچیده و جهانی محیط در را دانش اهمیت. است «دانش» تعریف در موجود های چالش  دلیل به

 خود صنعت رانرهب ، کنند مدیریت و توزیع کسب، مؤثر طور به را اطالعات چگونه دانند می که  لطفا هایی سازمان. گرفت

 . بود خواهند

 زمینه در نوآوری ایدب رقابت دنیای در ماندن باقی برای و هستند مواجه تریپیچیده و روزافزون جهانی رقابت با سازمانها

 آشکار شرایطی نچنی در دانش مدیریت اهمیت. دهند افزایش را خود فرآیندهای کارآیی و بازارها گسترش ها،هزینه کاهش

. است دستیابی قابل سازمانی دانشِ مورد در اینخورده دست و زیاد بسیار داراییِ که اندبرده پی نکته این به سازمانها. شودمی

 نیاز مورد عناصر دیگر و نوآوری گیری،تصمیم مسأله، حل در مدیریت اثربخشیِ و هزینه کارآییِ برای تنها نه دانش مدیریت

 انتشار و دارینگه کردن، فهرست بندی،طبقه کسب، برای بیشتر بلکه است، شده مطرح رقابتی مزیت توسعه و حفظ برای

 وجود مانساز در ساختار بدون و منظم غیر صورت به و دهدمی تشکیل را سازمانی حافظه از بخشی که تخصص و دانش

 .(1389 کشاورزی،)است شده مطرح دارد،

 عنوان به دانش اهمیت هب مدیران اخیر سالهای در  تنها امّا کرد، ابداع 1960 دهه اوایل در را «کارِدانشی» عبارت دراکر پیتر

 سریع تغییرات و یپویای. اند نموده تالش جهت این در و برده پی شود مدیریت منابع سایر همانند باید که ارزشمند منبع یک

 «دانش» عنیی ارزشمند منبع این مدیریت صدد در باید که ساخته موضوع این متوجه را مدیران کار و کسب و تجارت محیط

 .نماید ایفا سازمانی اهداف به نیل در مؤثری نقش تواند می که است دانش و اطالعات و باشند

 مچونه مختلفی عوامل کشور از خارج چه و داخل در چه زمینه این در گرفته صورت تحقیقات درعمده دیگر طرف از

 مدیریت استقرار نعموا عنوان به را تکنولوژیکی و فنی عوامل و فرهنگی عوامل سیاسی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل

 برای را عناصر و عیارهام متقابل ارتباط و اند جسته بهره آماری تحلیلهای از ها یافته تحلیل برای عمدتاً و اند کرده ذکر دانش

 .اند گرفته نظر در کمتر هرکدام اهمیت تعیین

 توجه پیشتر. اردد تمرکز دانش مدیریت و سازمانی خالقیت کارایی یا سازمانی عملکرد و دانش مدیریت ارتباط بر تحقیق این

 اکنون دیگر رفط از. است شده آن با مرتبط های فعالیت تاثیر و شرکتها داخل در دانش مدیریت استراتژی اجرای به کمتری

. دارد تمرکز دانش مدیریت فرآیند بر کمتری تحقیقات برعکس. شود می داده فراوانی بهای دانش مدیریت ارزش و اهمیت به

 را عملکرد بر ثرمو نقش دو این استقرار، موانع و بنایی زیر امکانات کشف طریق از تا است امیدوار حاضر تحقیق نتیجه در

 مدیریت سقرارا بر که کنند می عمل مستقل متغیری عنوان به موانعی که معتقدیم مان پیشنهادی مدل در ما. کند درک بهتر

 . هستند موثر دانش
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 برای زمانسا. باشد می سازمان اصلی رقابتی مزیت یک به شدن تبدیل حال در سازمانی دانش امروز پیچیده دنیای در

 به توجه با بودن منحصر این باشد منحصر شاخصی نظر از باید باشد آنها سطح در یا و بگیرد پیشی خود رقبای از اینکه

 دانش اب فقط پیشرفت بطوریکه حاضراست قرن در ها سازمان موفقیت راز اطالعات سیستم انفجار و تکنولوژی پیشرفت

 .بود خواهد میسر

 پیشگیرانه و ومیب رویکردی با را دانش مدیریت استقرار اصلیِ موانعِ فعلی، شرایط گرفتن نظر در با دارد سعی حاضر پژوهش

 مدیریت استقرار زا پیش موانع شناسایی با پژوهش این در. نماید ارائه را آنها رفع جهت مناسب راهکارهای و نموده شناسایی

 درک و دید کدام، ره اهمیت درجه تعیین با بتوان تا شود می بررسی موانع میان پیچیده روابط مطالعه، مورد سازمان در دانش

 .شود فراهم آنها رفع جهت مناسب راهکارهای ارائه امکان تا آورد، بدست موجود وضعیت از بهتری

 رد رایج های فرهنگ را دانش مدیریت اجرای در موجود های چالش ترین مهم از یکی پژوهشی در( 2000) دونگ مک

 مربوط بحث که دان کرده بیان( 2000) داراگان و کوپتا دیگری تحقیق در. نیستند دانش مدیریت مرجع که داند می سازمانها

 در درگیر دِافرا اعتماد جلب و است فرهنگی بحث یک باشد، فنی امور و فناوری به مربوط آنکه از بیش دانش مدیریت به

 ای  فناوری یچه ندهد، قرار حمایت مورد را امور ارتباط و اعتماد سازمانی فرهنگ اگر و است رکن مهمترین دانش مدیریت

 . باشد داشته پی در را مطلوب نتیجه تواند نمی

 می منتقل یگرد نسل به نسلی از معینی جامعه اعضای وسیله به که است شده کسب رفتار از ترکیبی واقع در فرهنگی موانع

 و سو کی در بسته رفتارهای از پیوستاری صورت به سازمان فرهنگ .(1388 پور، گوهری) است مشترک افراد ومیان شود

 گرفته مشارکتی تصمیمات باشد، داشته وجود باز رفتارهای سازمان در اگر مثال برای. باشد می دیگر سوی در باز رفتارهای

 (1388واعضی، )آید می وجود به کارکنان در اطمینان و اعتماد از باالیی درجه و شود می

 موانع و دارند کلیدی و مهم نقش سازمان کارکنان و انسانی نیروی دانش، مدیریت های سیستم سازی پیاده با ارتباط در

 سازمان و ممنظ فعالیت شامل هایی مالک موقعیتی در گر ا رو، ازاین. بگیرد نشات آنها آگاهی عدم از است ممکن حاصل

 موقعیت آن در تگف توان می باشد، برقرار گیری تصمیم و دیگران وسیله به کار انجام منابع، میان روابط ها، هدف یافته،

  .شود می اعمال مدیریت

 مدیران که انیزم مانند. است نظر مورد پژوهش این در دارد وجود راستا این در هماهنگ و بهینه مدیریت برای که موانعی

 .کنند نمی حمایت آنها از و نداشته اعتقادی موردنظر سیستم با راستا هم های فعالیت به

 توان می مطالعه ردمو سازمان موجودِ شرایطِ از تر گرایانه واقع و مناسب دیدی داشتن با پروژه اجرای حین و قبل بنابراین

 و تر صحیح کدر بود خواهند قادر سازمان در درگیر افراد سایر و ارشد مدیریت ترتیب بدین. زد مناسب اقدامات به دست

 برنامه به اقدام ع،موان  اهمیت درجه اساس بر و باشند داشته خود سازمان در دانش مدیریت اجرای موانع از تری بینانه واقع

 استفاده سازمان زمان و منابع از کار، این نتیجه در. نمایند خود سازمان قابلیتهای و ها توانایی به توجه با آنها رفع و ریزی

 .شد خواهد مؤثری کمک دانش مدیریت استقرار مزایای از مندی بهره جهت در و شده بهینه

 مدیریت استقرار موفقیت احتمال افزایش جهت بنابراین.  کند کمک موانع میان پیچیده روابط بررسی به تواند می تحقیق این

 نیز( موجود وضعیت بهتر درک جهت) را موانع این بین پیچیده روابط جداگانه طور به موانع شناسایی با توانیم می دانش،

 استفاده با دانش مدیریت سازی پیاده و اجرا موانع بندی اولویت و شناسایی اساسی، مساله پژوهش این در که نماییم لحاظ

 اهمیت درجه تعیین با بتوان تا شود می بررسی موانع میان پیچیده روابط که، است فازی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند مدل از
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 راهکارهای  و کرد حاصل موجود وضعیت از بهتری درک و دید بود، خواهند موانع این از یک هر اوزان واقع در که کدام هر

 قدرت از برخورداری آماری معمول روشهای به نسبت تکنیک این مزیت. نمود اجرا و اندیشیده آنها رفع جهت را مناسب

 در امر این که است معتبرتر نتایج به دستیابی منظور به بازخوردها همچنین و معیارها بین پیچیدگیهای و روابط نمودن لحاظ

 سازی پیاده و اجرا موانع بندی اولویت و شناسایی لهأمس که این به توجه با .نماید می شایانی کمک اتکا قابل نتایج به دستیابی

بر همین اساس هدف اصلی  باشد، می سازمانی مدیران و سیاستگذاران اصلی های دغدغه از یکی و است دانش مدیریت

سایپا می باشد  سازی خودرو گروه در دانش مدیریت استقرار از پیش اصلی موانع بندی اولویت و پژوهش حاضر شناسایی

 :شود می تعیین ذیل شرح به این پژوهش فرعی اهدافاز 

 سایپا شرکت در دانش مدیریت استقرار از پیش فرهنگی موانع بندی اولویت و شناسایی .1

 سایپا شرکت در دانش مدیریت استقرار از پیش ساختاری موانع بندی اولویت و شناسایی .2

 سایپا شرکت در دانش مدیریت استقرار از پیش انسانی موانع بندی اولویت و شناسایی .3

 دانش مدیریت حیث از مطالعه مورد سازمان موجود وضعیت تعیین .4

 سایپا شرکت در آن شدن نهادینه و دانش مدیریت اجرای موفقیت به کمک .5

 روش پژوهش -3

 روش نظر و از کاربردی تحقیق یک یشناس هدف نظر و از کیفی بوده-کمی تحقیق، یک پژوهش نوع نظر از پژوهش این

است.  پیمایش روش توصیفی، پژوهشهای مناسب روش که شود می محسوب توصیفی تحقیق یک نیز شناختی پژوهشی

 کند می جراا جامعه کل یا نمونه یک روی بر پیمایش نوعی پژوهشگر آن در که دارد پژوهشی روش به اشاره پیمایشی روش

 را واقعیت راکند و از نظر زمانی یک پژوهش مقطعی است زی توصیف را جامعه های ویژگی یا رفتارها افکار، نگرشها، تا

دیریت دانش مصنعتی در حوزه  مدیران به کاربردی پیشنهادات ارائه هدف دهد و با می قرار بررسی مورد هست که آنگونه

 تحلیلی و یپیمایش تحقیق روش از پژوهش در موثر متغیرهای شناسایی و محاسبات برای تحقیق در این. باشد می سازمانی

 تهیه به بادرتم مطالعه مورد سازمان کارشناسان و مدیران مصاحبه با انجام و ها داده بندی ازجمع پس شود. می استفاده

 این در. یمیاب دست مطالعه مورد سازمان موجود وضعیت از مناسب دیدی به آنان نظرات آوری جمع با و نموده پرسشنامه

 روندهای ماریآ فنون از استفاده با و کند می گردآوری پرسشنامه از استفاده با را عددی و کمی های داده پژوهشگر روش

 تحقیق این در بنابراین .آید می دست به زوجی مقایسه یک از فرعی های شاخص ترین مهم و توصیف را ها پرسش پاسخ

 محققان دیگر ایه یافته و تحقیق نظری مبانی و شد استخراج علمی منابع از استفاده با مطالعه مورد موضوع ادبیات ابتدا

 ربوطهم زیرمعیارهای همچنین و اصلی معیارهای و عناصر بعدی مرحله در .گرفت قرار مطالعه مورد خارجی و داخلی

 مدل از ادهاستف با)فازی گیری تصمیم های روش از استفاده با ها یافته سپس. گردید مشخص آنها بین روابط و شناسایی

 .شود می تحلیل بوچر و گوگوس زوجی ماتریس سازگاری روش و چانگ روش از(فازی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 مبانی نظری پژوهش -4

 انواع دانش  -4-1

 دانش از دیدگاه های مختلفی طبقه بندی شده است که به برخی از آنها می پردازیم: 
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( 1996ی )تقسیم کرده است. پوالن دانش کارکردی -3و  دانش ساخت -2  ظریندانش  -1ارسطو دانش را به سه دسته:  

ی شده دانش صریح یا دانش کدگذار تقسیم بندی کرده است. دانش ضمنیو  دانش صریحدانشِ بشری را به دو دسته : 

یژگی فردی بوده وبیانگر دانشی است که در قالب زبان نظام مند و رسمی قابل انتقال است از طرف دیگر دانشِ ضمنی دارای 

 مند کردن و انتقال آن را مشکل می سازد. و این امر قاعده

ال آنکه ( دانش ضمنی را دانشی تعریف می کند که در وضع حاضرخود به صورت واضح بیان نشده است . ح1994نوناکا )

ن دو تعریف را کیم پوالنی این نوع دانش را دانشی می داند که اصوالً قابلیت بیان به صورت صریح را ندارد . شکاف بین ای

رونی وجود د( با ارائه دانش نهفته پر می کند و آن را به صورت دانشی تعریف می کند که به صورت غیر صریح و 2003)

معرفت جامعِ  دارد ولی با صرف هزینه و زمان می توان آن را به دانش صریح تبدیل کرد . از نظر پوالنی دانش ضمنی در

ای اطالعاتی تواند در ذخایر کتابخانه ها ، آرشیوها و پایگاه هذهن و جسم بشر جای دارد در حالی که دانش صریح می 

ادگی شکل یک دانش گسترده است که می تواند به س دانش صریح ذخیره شده و بر اساس یک مبنای متوالی ارزیابی شود.

تباط برقرار کند . دهی شود و شامل چیزی است که یک سازمان یا فرد از قبل می داند و می تواند نسبتاً به سادگی با آن ار

ح و دیالوگ،  داده انباری و داده کاوی ، نگاشت دانش و کتابخانه های الکترونیکی از ساز و کارهای مدیریت دانش صری

سیم بندی دیگر تق یادگیری اتفاقات گذشته و داستان سُرایی و جوامعِ همکار از ساز و کارهای مدیریت دانش ضمنی هستند.

سایمون  و( 1978است . این دو از یکدیگر جدا هستند. شماری از محققان مانند ویگ )مانی سازدانش و  خصیدانش به 

با این وجود  ی گیرند.هستند که یاد م افراد ( بر این باورند که سازمانها قابلیت یادگیری ندارند و در سازمانها بیشتر1976)

مستندات و برنامه  ر این عقیده اند که سازمانها از طریق( ب1982(، نلسون و ویتنر )1983برخی از محققان نظیر استاربوک )

ن به عنوان عنصری های روزمره،  دانشِ خود را کسب می کنند که در سوابق سازمانی خاصی قرار دارند. در این دیدگاه سازما

لق می کند، و خمواجه شونده با مسأله و حل کننده آن در نظر گرفته می شود و دانشی که سازمان برای حل مسائل پیش ر

 دانشِ سازمانی است و دانشی که توسط افراد به طور فردی خلق می شود دانشِ فردی نام دارد. 

مسلماً دانشی که به وسیله افراد به عنوان یک کل در قالبِ یک سازمان خلق می شود، چیزی بیشتر از مجموعِ دانشِ تک 

دار زیادی از پیچیدگی وظایف و محیط سازمانی آن تأثیر می پذیرد تک افراد خواهد بود. یادگیریِ موجود در سازمان به مق

و در ضمنِ متمایز بودن دانشِ شخصی و دانشِ سازمانی به هم وابسته نیز می باشند. اندازه تعامالت هر فرد با دیگران به 

دی نمود . دانش می تواند فرهنگ سازمانی وابسته است. عالوه بر این از دیدگاه کارکردی نیز می توان دانش را تقسیم بن

داشته باشد   2بپـــــــردازد و می تواند کارکرد رویه ای« چه چیـــزیِ یک پدیده » داشته باشد و به بیان  1کارکرد توصیفی

چراییِ وقوع » معلولی داشته باشد و  -را توصیف کند . همچنین دانش می تواند کارکرد علّت « چگونگیِ انجام واقعه ای»و 

 را تبیین نماید. « یک پدیده 

نش ی توان داماین تقسیم بندی توسط کوئین و همکارانش در مورد دانش حرفه ای یک سازمان بکار گرفته شده است. البته 

تارمند و نا را از دیدگاه های دیگر مانند دیدگاه معرفت شناسیِ دانشی، دانشِ رسمی و دانشِ غیر رسمی ، دانشِ ساخ

 ساختارمند و ... نیز تقسیم بندی نمود که در این تحقیق به ذکر همین تقسیم بندیها بسنده می شود.

                                                           
1 - Declarative 
2 - Procedural 
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 منابع دانش -4-2

 علّق دارند:منابع دانش به یکی از دو طبقه بندی عمده ت

ساختار یافته است.  : دانش استخراج شده از داده ها و منابع اطالعاتی ساختار یافته که به خودی خود دانش ساختار یافته -1

 ا و مراکز تجاری داده ها.همنابع داده های ساختار یافته عبارتند از: پایگاه های داده ای، پایگاه های دانشی، انبارهای داده 

ی ، نمایه های دیداری : دانشِ حاصل از منابع ساختار نیافته ای همچون اسناد متنی ، نمایه های گرافیکنیافتهدانش ساختار  -2

ردد. میزان دانش گو شنیداری، پست های الکترونیکی، اکثر سایتهای اینترنتی و تمامِ دانشِ ضمنیِ کارکنان را شامل می 

ه ساختاری را هم است. هدف اصلیِ ابتکارات مدیریت دانش این است ک ساختار نیافته بسیار بیشتر از دانش ساختار یافته

 د. برای این مجموعه وسیع از دانش ساختار نیافته و هم برای دانش ساختار یافتهِ عاری از دقت فراهم کن

 مدیریت دانش  -4-3

دانش ارائه نموده  مدیریت تعریف واحدی از مدیریت دانش در جهان وجود ندارد و صاحبنظران مطرح تعاریف متفاوتی از

( مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارآ از منابع دانشی تعریف کرده است. از 1998)اند. داونپورت

( مدیریت دانش کاهش کنترل بر روی کارکنان و مشارکت آنان در خلق و تسهیم دانش است تا اینکه 1998دیدگاه تاگوچی )

( مدیریت دانش فرآیندِ خلق، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است. 2001) 3نوآور تقویت شود. از نظر بَتراهبرد سازمانِ 

تعاریف بسیاری از مدیریت دانش وجود دارد که در مجموع می توان گفت مدیریت دانش  فرآیندهایِ یادگیریِ کارآمد ِمرتبط 

( است که از فناوری های مناسب و محیطهای فرهنگی برای صریح ره برداری و تسهیم دانش انسانی)ضمنی وبا کشف، به

 د.ارتقاء سرمایه فکری و عملکرد سازمان استفاده می کنن

 مزایای مدیریت دانش  -4-5

کراری است. تمزایای مدیریت دانش شامل استفاده مجدد از دانشِ موجود و اجتناب از تکرار هزینه ها برای حل مسائل 

سریع کرده و سازمان زمانیِ بیان مسأله تا شفاف سازی مسأله را کاهش می دهد و می تواند بازاریابی را تمدیریت دانش دوره 

ش ذخیره شده برای را از طریق بازاریابی دقیق یا تشخیص نیازمندیهای مشتری یاری رساند. همچنین سازمان می تواند از دان

شتری و ... مدید ، برنامه ریزی تبلیغات ، رسیدگی به شکایات بر طرف نمودن طیفی از مشکالت از قبیل تولید محصول ج

انش داستفاده کند. مدیریت دانش همچنین موجب افزایش کارآیی داخلی، هماهنگی خدمات و سودآوری کلی می شود. 

می کند.  فرینیآسازمانی از طریق ارائه محیطِ بهبود یافته برای توسعه دانش جدید و استفاده از تجربه حل مسائل ارزش 

ا محیط و شرایط موجود عالوه بر این می تواند زمینه خالقیت و نوآوریِ پایدار را فراهم آورده و سازمان را در جهت انطباق ب

 توانمند سازد.

 یافته های پژوهش -5

 لبمطا ستتکمیل شده ا مربوطهتجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها که توسط خبرگان و کارشناسان 

 گردد می ارائه پرسشنامه ها از آمده دست به اولیه های داده توصیفی آمار اول بخش در. است شده ارائه اصلی قسمت دو در

تایج بدست آمده نمی پردازیم و در ادامه با توجه به  آمده دست به به نتایج F.AHP با استفاده از روش نیز دوم بخش در و

 اقدام می کنیم.  عواملبه رتبه بندی نهایی 

                                                           
3- Bhatt 
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 اطالعات جمعیت شناختی تحقیق آمار توصیفی به دست آمده از بررسی پرسشنامه: آمار توصیفی -9-1
 

 جنسیت پاسخگویان(: 1جدول)

 جنسیت
 پاسخگویان

 درصد فراوانی

 80 8 مرد

 20 2 زن

 %100 10 جمع کل

 
 از پاسخ دهندگان، مرد و  الباقی زن هستند. %80مالحظه می شود حدود  1همانطور که در جدول 

 

 عنوان شغلی پاسخگویان(: 2جدول)

 تجمعی درصد درصد فراوانی سمت

 10 10 1 مدیر ارشد

 50 40 4 مدیر میانی

 80 30 3 مدیر عملیاتی

 100 20 2 کارشناس مسئول

 0 0 0 کارشناس

  %100 10 جمع کل

 
 از پاسخگویان در سطح مدیریت می باشند. %80شود بیش از می مالحظه 2 در جدولهمانگونه که 

 

 مدرک تحصیلی پاسخگویان (: 3جدول)

 تجمعی درصد درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 0 0 0 دیپلم

 0 0 0 کاردانی

 0 0 0 کارشناسی

 30 30 3 ارشد کارشناسی

 100 70 7 دکترا و باالتر

  %100 10 جمع کل
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 دکترا مدرک دارای دهندگان پاسخ از %70 حدود شود می مالحظه 3جدول در که و همانطور آمده دست به نتایج به توجه با

 .هستند

 

 رشته تحصیلی پاسخگویان (: 4جدول)

 تجمعی درصد درصد فراوانی تحصیلی رشته

 40 40 4 فنی مهندسی

 90 50 5 علوم انسانی

 100 10 1 علوم پایه

 0 0 0 هنر

 0 0 0 علوم پزشکی

  %100 10 جمع کل

 
 رشته یدارا دهندگان پاسخ از %40 حدود شود می مالحظه 4 جدول در که و همانطور آمده دست به نتایج به توجه با

 .انسانی هستند علوم تحصیلی رشته دارای آنان از %50 از بیش و مهندسی فنی تحصیلی
 

 سن پاسخگویان(: 5جدول)

 تجمعی درصد درصد فراوانی سن

 0 0 0 سال 30کمتر از 

 20 20 2 سال 40تا  31بین 

 90 70 7 سال 50تا  41بین 

 100 10 1 سال 60تا  51بین 

 0 0 0 سال به باال 60

  %100 10 جمع کل

 

 سال 40 تا 31 بین دهندگان پاسخ از %20 حدود شود می مالحظه 5 جدول در که و همانطور آمده دست به نتایج به توجه با

 دارند. سن سال 50 تا 41 بین آنان از %70 از بیش داشته و سن

 

 کاری پاسخگویان سابقه(: 6جدول)

 تجمعی درصد درصد فراوانی سابقه کاری

 0 0 0 سال 5کمتر از

 10 10 1 سال 10تا  6بین 
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 50 40 4 سال 15تا  11بین 

 90 40 4 سال 20 تا 16 بین

 100 10 1 سال 20بیش از 

  %100 10 کل جمع

 

 سال 15 تا 11 بین دهندگان پاسخ از %40 حدود شود می مالحظه 6جدول در که و همانطور آمده دست به نتایج به توجه با

 دارند. کاری سابقه سال 16 از بیش آنان از %40 از بیش کاری داشته و سابقه

 توزیع پاسخ های ارائه شده از طرف پاسخگویان -5-2

پرسشنامه مورد تجریه    10اند. نهایتاً تحقیق نتایج اولیه به دست آمده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته     در این بخش از 

شنامه    سواالت  تعداد 7 تحلیل قرار گرفتند. در جدول س شکل     تفکیک به پر شود.  سل  1متغیرها ارائه می  سله مراتبی  مدل 

 شاخصهای اصلی و فرعی را نشان می دهد.

 

 سواالت پرسشنامه به تفکیک متغیرها تعداد(: 7جدول)

 شاخص های اصلی کد شاخص اصلی
کد زیر 

 شاخص
 زیر شاخصها

F 

 موانع فرهنگی

 

F1 عدم ارزش کارکنان دانشی 

F2 عدم تشویق نوآوری 

F3 عدم اعتماد بین کارکنان 

F4 عدم فرصت آزمون و خطا 

F5 جو فرهنگی و ارتباطات 

F6 تیم سازی فقدان کارِگروهی و 

F7 خرابکاری توسط افراد 

F8 ممانعت از نشر دانش 

F9 ارشد مدیریت حمایت عدم 

S موانع ساختاری 

S1   ساختار پویا و دانش محور فقدان 

S2 ساختار دیوانساالر وجود  

S3 سازمانی ارتباطات نامناسب 

S4 عدم شرح شغلهای مناسب 

S5  ایدهفقدان آزادی در بیان 
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S6 عدم مراکز نگهداری دانش 

S7 فقدان زیرساخت فناوری 

H موانع انسانی 

H1 عدم اهمیتِ کارکنانِ دانشی 

H2 در افراد  فقدان انگیزه 

H3 فقدان پاداش دهی به کارکنان دانشی 

H4 فردی مناسبنا ارتباطات 

H5 
عدم برگزاری آموزش های مناسب برای 

 افراد

H6  افراد تخصصبه عدم اهمیت 
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شناد تیریدم یارجا یناسنا عناوم

یگنهرف عناوم

یراتخاس عناوم

یشناد نانکراک شزرا مدع

یزاس میت و یهورگِراک نادقف

تاطابترا و یگنهرف وج

اطخ و نومزآ تصرف مدع

نانکراک نیب دامتعا مدع

یروآون قیوشت مدع

دارفا طسوت یراکبارخ

شناد رشن زا تعنامم

دشرا تیریدم تیامح مدع

روحم شناد و ایوپ راتخاس  نادقف 

 رالاسناوید راتخاس دوجو

ینامزاس بسانمان تاطابترا

بسانم یاهلغش حرش مدع

هدیا نایب رد یدازآ نادقف

شناد یرادهگن زکارم مدع

یدرف بسانمان تاطابترا

یشناد نانکراک هب یهد شاداپ نادقف

 دارفا رد هزیگنا نادقف

یشناد ِنانکراک ِتیمها مدع

 یارب بسانم یاه شزومآ یرازگرب مدع
دارفا

 هب تیمها مدعیشناد نانکراک شزرا مدع
دارفا صصخت

یروانف تخاسریز نادقف

 
 فرعی و اصلی شاخصهای مراتبی سلسله : مدل1 شکل
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 ها میزان اهمیت شاخص -5-3

ها بر دهی گزینهوزن روش در ادامه پرسشنامه های مقایسات زوجی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از

در است،  نظرات خبرگان یحساب نیانگیمکه  یقیتلف یزوج سهیمقا سیماتر،  4 یافته چانگاساس روش تحلیل گسترش 

در ابتدا جهت بدست آوردن میزان اهمیت شاخصها  پرسشنامه هایی بین کارشناسان و مدیران  .می شودنشان داده  زیرول اجد

از آن جمع آوری در دو مرحله برای تعیین وزن شاخصها و نمره دهی به گزینه ها مربوطه توزیع گردید و سپس نتایج حاصله 

 3ص و شاخزیر  22درجه اهمیت ، امتیازهای داده شده به هر شاخص توسط هر خبره فازی گردیده و با استفاده از میانگین

 . در جدولده می باشدقابل مشاه 8در جدول برای شاخصهای اصلی که نتایج بدست آمده  مشخص گردیدشاخص اصلی 

 مراتبی تعین شده است. سلسله تحلیل برای بوکسل، روش به متناظر کالمی عبارت و فازی طیف 9

 میانگین امتیازهای بدست آمده برای شاخص ها از پرسشنامه ها: (8جدول)

کد شاخص 

 اصلی

شاخص های 

 اصلی
 وزن فازی

وزن 

 نهایی

کد زیر 

 شاخص
 ها زیر شاخص

F 0.259 (0.181,0.276,0.432) موانع فرهنگی 

F1 عدم ارزش کارکنان دانشی 

F2 عدم تشویق نوآوری 

F3 عدم اعتماد بین کارکنان 

F4 عدم فرصت آزمون و خطا 

F5 جو فرهنگی و ارتباطات 

F6 فقدان کارِگروهی و تیم سازی 

F7 خرابکاری توسط افراد 

F8 ممانعت از نشر دانش 

F9 ارشد مدیریت حمایت عدم 

S 0.365 (0.224,0.357,0.561) موانع ساختاری 

S1  ساختار پویا و دانش محور فقدان 

S2 ساختار دیوانساالر وجود 

S3 سازمانی ارتباطات نامناسب 

S4 عدم شرح شغلهای مناسب 

S5 فقدان آزادی در بیان ایده 

S6  نگهداری دانشعدم مراکز 

S7 فقدان زیرساخت فناوری 

H 0.376 (0.231,0.367,0.58) موانع انسانی 

H1 عدم اهمیتِ کارکنانِ دانشی 

H2 در افراد فقدان انگیزه 

H3 فقدان پاداش دهی به کارکنان دانشی 

H4 فردی مناسبنا ارتباطات 

H5  افرادعدم برگزاری آموزش های مناسب برای 

H6  افراد تخصصبه عدم اهمیت 

                                                           
4 - Chang, D.Y. (1992), Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and Applications, World Scientific, Singapore, 

1: 352. 
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 یسلسله مراتب لیتحل یبرا 2010به روش بوکسل،  طیف فازی و عبارت کالمی متناظر(: 9جدول)

 وضعیت نماد انگلیسی کد عبارات کالمی عدد فازی

 EX 6 ترجیح کامال زیاد (0.286,0.333,0.4)

 معکوس اعداد فازی

 VE 5 ترجیح خیلی زیاد (0.333,0.4,0.5)

 V 4 ترجیح زیاد (0.4,0.5,0.667)

 MO 6 ترجیح کم (0.5,0.667,1)

 SEQ 2 ترجیح تقریبا برابر (0.667,1,2)

 برابر EQ 1 ترجیح کامال برابر (1,1,1)

 SEQ 2 ترجیح تقریبا برابر (0.5,1,1.5)

 اعداد فازی

 MO 3 ترجیح کم (1,1.5,2)

 V 4 ترجیح زیاد (1.5,2,2.5)

 VE 5 ترجیح خیلی زیاد (2,2.5,3)

 EX 6 ترجیح کامال زیاد (2.5,3,3.5)

 

 

 
نشان مجموع عناصر سطرها خر این جداول، دهد. در ستون آنظرات خبرگان را نشان می حسابیمیانگین  11 و 10جداول 

 داده شده است.

 
 

 (مدیریت دانش اولویت بندی موانع اجرا)میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف(: 10جدول)

 شده نرمالیزه مجموع انسانی موانع ساختاری موانع فرهنگی موانع 

 موانع

 فرهنگی
(1,1,1) 

(0.702,0.98,1.357

) 

(0.585,0.757,1.107

) 
(2.287,2.737,3.464) 

(0.181,0.276,0.432

) 

 موانع

ساختار

 ی

(1.147,1.517,1.983

) 
(1,1,1) 

(0.673,1.017,1.517

) 
(2.82,3.534,4.5) 

(0.224,0.357,0.561

) 

 موانع

 انسانی
(1.167,1.55,2) (0.75,1.083,1.65) (1,1,1) (2.917,3.633,4.65) (0.231,0.367,0.58) 

    مجموع
(8.024,9.904,12.614

) 
 

0.014= gCR               0.043= mCR             سازگار 
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 نسبت به هدف 2محاسبه درجه ارجحیت زیرمعیارهای سطح  :(11جدول)

 شده نرماالیز اوزان نهایی بزرگتری درجه انسانی موانع ساختاری موانع فرهنگی موانع 

 0.259 0.689 0.689 0.721 _ فرهنگی موانع

 0.365 0.971 0.971 _ 1 ساختاری موانع

 0.376 1 _ 1 1 انسانی موانع

 1 2.66    مجموع

 

 
دانش(  یتمدیر اجرا موانع بندی )اولویت هدف به نسبت 2 سطح معیارهایاولویت بندی ، 11و  10ول ابراساس نتایج جد

 بیان شده است. 2و شکل  12در جدول 

 

 هدف به نسبت 2 سطح معیارهای بندی اولویت :(12جدول)

 وزن نهایی نام شاخص نوع اولویت

 0,376 انسانی موانع 1

 0,365 ساختاری موانع 2

 0,259 فرهنگی موانع 3

 

 
 اولویت بندی موانع اجرا مدیریت دانش : نمودار اوزان نهایی معیار ها  نسبت به هدف2شکل 

 

 نظرات نتایج 22 تا 13 با توجه به معیارهای اصلی و تجزیه و تحلیل آنها، معیارهای فرعی را رتبه بندی نموده که جداول

 .دهدمی نشان را خبرگان
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 : میانگین مقایسات زوجی نسبت به موانع فرهنگی(13جدول)

 فرهنگی موانع
 کارکنان ارزش عدم

 دانشی
 نوآوری تشویق عدم

 بین اعتماد عدم

 کارکنان

 و آزمون فرصت عدم

 خطا

 و فرهنگی جو

 ارتباطات

 تیم و کارِگروهی فقدان

 سازی

 توسط خرابکاری

 افراد
 دانش نشر از ممانعت

 مدیریت حمایت عدم

 ارشد
 شده نرمالیزه مجموع

 ارزش عدم

 دانشی کارکنان
(1,1,1) (1.002,1.29,1.607) (0.895,1.19,1.64) (0.857,1.157,1.53) (0.89,1.197,1.667) (0.813,1.133,1.633) (0.837,1.133,1.55) (0.857,1.047,1.267) (0.625,0.88,1.173) (7.776,10.027,13.067) (0.062,0.105,0.179) 

 تشویق عدم

 نوآوری
(1.019,1.29,1.657) (1,1,1) (0.649,0.89,1.24) (0.733,1.023,1.55) (0.842,1.183,1.673) (0.942,1.25,1.723) (0.724,1.017,1.58) (0.65,0.927,1.3) (0.957,1.217,1.617) (7.516,9.797,13.34) (0.06,0.103,0.183) 

 بین اعتماد عدم

 کارکنان
(0.935,1.25,1.657) (1.197,1.6,2.083) (1,1,1) (0.883,1.233,1.75) (0.867,1.267,1.95) (0.567,0.797,1.1) (0.733,1.05,1.55) (0.452,0.697,1.057) (0.412,0.59,0.823) (7.046,9.484,12.97) (0.056,0.1,0.178) 

 فرصت عدم

 خطا و آزمون
(1.09,1.373,1.767) (0.8,1.15,1.55) (0.657,0.957,1.417) (1,1,1) (0.645,0.807,1.14) (0.652,0.847,1.157) (0.597,0.883,1.397) (0.432,0.52,0.703) (0.439,0.53,0.72) (6.312,8.067,10.851) (0.05,0.085,0.149) 

 و فرهنگی جو

 ارتباطات
(0.929,1.29,1.74) (0.89,1.223,1.667) (0.547,0.883,1.333) (1.117,1.45,1.85) (1,1,1) (0.452,0.663,1.007) (0.652,0.84,1.257) (0.602,0.747,1.007) (0.58,0.663,0.847) (6.769,8.759,11.708) (0.054,0.092,0.16) 

 کارِگروهی فقدان

 سازی تیم و
(0.79,1.157,1.617) (0.907,1.247,1.617) (1.083,1.467,2) (1.24,1.617,2.017) (1.283,1.75,2.35) (1,1,1) (0.64,0.94,1.367) (0.72,0.983,1.5) (0.56,0.717,0.967) (8.223,10.878,14.435) (0.066,0.114,0.198) 

 توسط خرابکاری

 افراد
(0.873,1.223,1.617) (0.957,1.317,1.767) (0.733,1.09,1.65) (1.067,1.483,2) (1.1,1.467,1.85) (0.917,1.3,1.8) (1,1,1) (0.6,0.817,1.083) (0.499,0.707,1.04) (7.746,10.404,13.807) (0.062,0.109,0.189) 

 نشر از ممانعت

 دانش
(1.08,1.317,1.583) (1.157,1.533,2.017) (1.25,1.7,2.35) (1.8,2.25,2.7) (1.3,1.667,2.05) (0.88,1.3,1.733) (1.117,1.483,1.95) (1,1,1) (0.687,0.947,1.25) (10.271,13.197,16.633) (0.082,0.139,0.228) 

 حمایت عدم

 ارشد مدیریت
(1.257,1.633,2.117) (0.807,1.13,1.467) (1.433,1.9,2.5) (1.75,2.2,2.65) (1.5,1.85,2.2) (1.15,1.567,2) (1.267,1.717,2.25) (1.157,1.54,2.067) (1,1,1) (11.321,14.537,18.251) (0.091,0.153,0.25) 

  (72.98,95.15,125.062)          مجموع

0.065= gCR               0.014= mCR             سازگار 

 

 نسبت به موانع فرهنگی 3محاسبه درجه ارجحیت زیرمعیارهای سطح  : (14جدول)

 موانع

 فرهنگی

 عدم

 ارزش

کارکنان

 دانشی 

 عدم

 تشویق

نوآور

 ی

 عدم

 اعتماد

 بین

 کارکنان

 عدم

 فرصت

 آزمون

 خطا و

 جو

 فرهنگی

 و

 ارتباطات

 فقدان

 کارِگروهی

 تیم و

 سازی

 خرابکاری

 توسط

 افراد

 ممانعت

 نشر از

 دانش

 عدم

 حمایت

 مدیریت

 ارشد

 درجه

 بزرگتری

 نهایی

 اوزان

 نرماالیز

 شده

 عدم

 ارزش

 کارکنان

 دانشی

_ 1 1 1 1 0.927 0.967 0.744 0.651 0.651 0.104 

 عدم

 تشویق

 نوآوری

0.98 _ 1 1 1 0.912 0.95 0.738 0.649 0.649 0.104 

 عدم

 بین اعتماد

 کارکنان

0.953 0.973 _ 1 1 0.884 0.923 0.71 0.621 0.621 0.099 

 عدم

 فرصت

 و آزمون

 خطا

0.808 0.83 0.861 _ 0.929 0.737 0.779 0.552 0.461 0.461 0.074 
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 جو

 و فرهنگی

 ارتباطات

0.881 0.902 0.932 1 _ 0.81 0.851 0.627 0.535 0.535 0.086 

 فقدان

کارِگروهی

 تیم و 

 سازی

1 1 1 1 1 _ 1 0.826 0.736 0.736 0.118 

 خرابکاری

 افراد توسط
1 1 1 1 1 0.961 _ 0.785 0.694 0.694 0.111 

 از ممانعت

 دانش نشر
1 1 1 1 1 1 1 _ 0.907 0.907 0.145 

 عدم

 حمایت

 مدیریت

 ارشد

1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 0.16 

 1 6.256          مجموع

 
 

 شده است. بیان 15در جدول نسبت به موانع فرهنگی  3اولویت بندی زیرمعیارهای سطح ، 14و  13ول ابراساس نتایج جد

 

 

 فرهنگی موانع به نسبت 3 سطح زیرمعیارهای بندی اولویت: (15جدول)

 وزن نهایی نام شاخص نوع اولویت

 0,16 عدم حمایت مدیریت ارشد 1

 0,145 ممانعت از نشر دانش 2

 0,118 فقدان کارِگروهی و تیم سازی 3

 0,111 خرابکاری توسط افراد 4

 0,104 عدم ارزش کارکنان دانشی 5

 0,104 عدم تشویق نوآوری 6

 0,099 عدم اعتماد بین کارکنان 7

 0,086 جو فرهنگی و ارتباطات 8

 0.074 عدم فرصت آزمون و خطا 9
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 نسبت به موانع ساختاری: میانگین مقایسات زوجی (16جدول)

 موانع

 ساختاری

  فقدان

 پویا ساختار

 محور دانش و

 وجود

 ساختار

دیوانس

 االر

 ارتباطات

 نامناسب

 سازمانی

 شرح عدم

 شغلهای

 مناسب

 آزادی فقدان

 ایده بیان در

 مراکز عدم

 نگهداری

 دانش

 فقدان

 زیرساخت

 فناوری

 شده نرمالیزه مجموع

  فقدان

 پویا ساختار

 دانش و

 محور

(1,1,1) 

(1.09,1.4

83,1.917

) 

(1.117,1.5

33,2.05) 

(1,1.35,1.75

) 

(0.962,1.3,1.

79) 

(1.029,1.423,

1.89) 

(0.862,1.24,1

.64) 

(7.06,9.329,12.

037) 

(0.096,0.167,

0.281) 

 وجود

 ساختار

 دیوانساالر

(0.663,0.913,

1.283) 
(1,1,1) 

(1.147,1.4

9,1.983) 

(0.767,1.073

,1.55) 

(0.73,1.007,1

.383) 

(0.663,0.913,

1.283) 

(0.617,0.91,1

.35) 

(5.587,7.306,9.

832) 

(0.076,0.131,

0.23) 

 ارتباطات

 نامناسب

 سازمانی

(0.56,0.807,1.

167) 

(0.782,1.

073,1.39

) 

(1,1,1) 
(0.697,1,1.4

33) 

(0.783,1.1,1.

6) 

(0.68,0.883,1

.333) 

(0.563,0.767,

1.183) 

(5.065,6.63,9.1

06) 

(0.069,0.119,

0.213) 

 شرح عدم

 شغلهای

 مناسب

(0.687,0.94,1.

35) 

(0.813,1.

15,1.633

) 

(0.863,1.2

5,1.783) 
(1,1,1) 

(0.59,0.79,1.

317) 

(0.482,0.65,1

.04) 

(0.89,1.14,1.

467) 

(5.325,6.92,9.5

9) 

(0.072,0.124,

0.224) 

 آزادی فقدان

 ایده بیان در

(0.78,1.057,1.

433) 

(0.957,1.

283,1.71

7) 

(0.707,1.0

33,1.467) 

(0.95,1.4,1.8

5) 
(1,1,1) 

(0.833,1.097,

1.5) 

(0.863,1.14,1

.633) 

(6.09,8.01,10.6

) 

(0.083,0.143,

0.248) 

 مراکز عدم

 نگهداری

 دانش

(0.82,1.073,1.

45) 

(1.097,1.

5,1.983) 

(0.9,1.267

,1.65) 
(1.2,1.7,2.2) 

(0.963,1.34,1

.733) 
(1,1,1) 

(1.08,1.35,1.

633) 

(7.06,9.23,11.6

49) 

(0.096,0.165,

0.272) 

 فقدان

 زیرساخت

 فناوری

(0.897,1.167,

1.583) 

(1.133,1.

54,2.15) 

(0.967,1.4

,1.9) 

(0.9,1.123,1.

45) 

(0.873,1.207,

1.567) 

(0.813,0.973,

1.183) 
(1,1,1) 

(6.583,8.41,10.

833) 

(0.089,0.151,

0.253) 

        مجموع
(42.77,55.835,

73.647) 
 

0.062= gCR               0.013= mCR    سازگار 
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 نسبت به موانع ساختاری 3سطح  محاسبه درجه ارجحیت زیرمعیارهای: (17جدول)

 ساختاری موانع

  فقدان

 ساختار

 و پویا

 محور دانش

 وجود

 ساختار

 دیوانساالر

 ارتباطات

 نامناسب

 سازمانی

 عدم

 شرح

 شغلهای

 مناسب

 فقدان

 آزادی

 بیان در

 ایده

 عدم

 مراکز

 نگهداری

 دانش

 فقدان

 زیرساخت

 فناوری

 درجه

 بزرگتری

 نهایی

 اوزان

 نرماالیز

 شده

 ساختار  فقدان

 دانش و پویا

 محور

_ 1 1 1 1 1 1 1 0.167 

 ساختار وجود

 دیوانساالر
0.787 _ 1 1 0.921 0.795 0.877 0.787 0.131 

 ارتباطات

 سازمانی نامناسب
0.708 0.919 _ 0.964 0.84 0.715 0.795 0.708 0.118 

 شرح عدم

 مناسب شغلهای
0.748 0.955 1 _ 0.879 0.756 0.835 0.748 0.125 

 در آزادی فقدان

 ایده بیان
0.865 1 1 1 _ 0.874 0.957 0.865 0.144 

 مراکز عدم

 دانش نگهداری
0.99 1 1 1 1 _ 1 0.99 0.165 

 زیرساخت فقدان

 فناوری
0.905 1 1 1 1 0.915 _ 0.905 0.151 

 1 6.004        مجموع

 
 ان شده است.بی 18در جدول  ساختارینسبت به موانع  3اولویت بندی زیرمعیارهای سطح ، 17و  16ول ااساس نتایج جد بر

 

 ساختاری موانع به نسبت 3 سطح زیرمعیارهای بندی اولویت : (18جدول)

 وزن نهایی نام شاخص نوع اولویت

 0,167 محور دانش و پویا ساختار  فقدان 1

 0,165 دانش نگهداری مراکز عدم 2

 0,151 فناوری زیرساخت فقدان 3

 0,144 ایده بیان در آزادی فقدان 4

 0,131 دیوانساالر ساختار وجود 5

 0,125 مناسب شغلهای شرح عدم 6

 0,118 سازمانی نامناسب ارتباطات 7
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 : میانگین مقایسات زوجی نسبت به موانع انسانی(19جدول)

 موانع

 انسانی

 عدم

 اهمیتِ

 کارکنانِ

 دانشی

 انگیزه فقدان

 افراد در

 پاداش فقدان

 به دهی

 کارکنان

 دانشی

 ارتباطات

 نامناسب

 فردی

 عدم

 برگزاری

 های آموزش

 برای مناسب

 افراد

 اهمیت عدم

 تخصص به

 افراد

 شده نرمالیزه مجموع

 عدم

 اهمیتِ

 کارکنانِ

 دانشی

(1,1,1) 
(0.707,0.983,

1.33) 

(0.735,1.033,

1.457) 

(1.083,1.407

,1.95) 

(0.779,1.03,1.

44) 

(0.792,0.89,1.

023) 

(5.096,6.343,8.2

) 

(0.095,0.152,

0.249) 

 فقدان

 در انگیزه

 افراد

(1.1,1.47

3,1.95) 
(1,1,1) 

(0.792,0.963,

1.223) 

(0.73,1.05,1.

583) 

(0.66,0.857,1.

167) 

(0.72,1.04,1.4

5) 

(5.002,6.383,8.3

73) 

(0.093,0.152,

0.255) 

 فقدان

 پاداش

 به دهی

 کارکنان

 دانشی

(0.957,1.

34,1.867

) 

(1.279,1.6,1.9

4) 
(1,1,1) 

(0.685,0.98,

1.307) 

(0.809,1.067,

1.373) 

(0.853,1.107,

1.4) 

(5.583,7.094,8.8

87) 

(0.104,0.169,

0.27) 

 ارتباطات

 نامناسب

 فردی

(0.702,0.

99,1.307

) 

(0.773,1.117,

1.617) 

(1.167,1.523,

2.05) 
(1,1,1) 

(0.507,0.73,1.

017) 

(0.443,0.64,0.

917) 
(4.592,6,7.908) 

(0.085,0.143,

0.24) 

 عدم

 برگزاری

 آموزش

 های

 مناسب

 افراد برای

(1.095,1.

45,1.89) 

(1.14,1.517,1.

917) 

(1.04,1.357,1.

767) 

(1.15,1.55,2.

15) 
(1,1,1) 

(0.807,1.073,

1.517) 

(6.232,7.947,10.

241) 

(0.116,0.19,0.

311) 

 عدم

 به اهمیت

 تخصص

 افراد

(1.283,1.

54,1.8) 

(0.963,1.317,

1.833) 

(1.023,1.323,

1.667) 

(1.233,1.7,2.

3) 

(0.88,1.217,1.

583) 
(1,1,1) 

(6.382,8.097,10.

183) 

(0.119,0.193,

0.31) 

       مجموع
(32.887,41.864,

53.792) 
 

0.046= gCR               0.048= mCR   سازگار 
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 نسبت به موانع انسانی 3محاسبه درجه ارجحیت زیرمعیارهای سطح : (20جدول)

 انسانی موانع

 عدم

 اهمیتِ

 کارکنانِ

 دانشی

 فقدان

 انگیزه

 افراد در

 فقدان

 پاداش

 به دهی

 کارکنان

 دانشی

 ارتباطات

 نامناسب

 فردی

 عدم

 برگزاری

 های آموزش

 برای مناسب

 افراد

 عدم

 به اهمیت

 تخصص

 افراد

 درجه

 بزرگتری

 نهایی

 اوزان

 نرماالیز

 شده

 کارکنانِ اهمیتِ عدم

 دانشی
_ 0.994 0.89 1 0.777 0.757 0.757 0.149 

 0.151 0.769 0.769 0.788 1 0.899 _ 1 افراد در انگیزه فقدان

 به دهی پاداش فقدان

 دانشی کارکنان
1 1 _ 1 0.883 0.864 0.864 0.17 

 نامناسب ارتباطات

 فردی
0.947 0.942 0.839 _ 0.728 0.709 0.709 0.14 

 آموزش برگزاری عدم

 افراد برای مناسب های
1 1 1 1 _ 0.982 0.982 0.193 

 به اهمیت عدم

 افراد تخصص
1 1 1 1 1 _ 1 0.197 

 1 5.08       مجموع

 
 شده است. بیان 21در جدول  انسانینسبت به موانع  3اولویت بندی زیرمعیارهای سطح ، 20و  19ول ابراساس نتایج جد

 

 

 انسانی موانع به نسبت 3 سطح زیرمعیارهای بندی اولویت : (21جدول)

 وزن نهایی نام شاخص نوع اولویت

 0,197 افراد تخصص به اهمیت عدم 1

 0,193 افراد برای مناسب های آموزش برگزاری عدم 2

 0,17 دانشی کارکنان به دهی پاداش فقدان 3

 0,151 افراد در انگیزه فقدان 4

 0,149 دانشی کارکنانِ اهمیتِ عدم 5

 0,14 فردی نامناسب ارتباطات 6

 
 شده نبیا 3و شکل  22 جدول در هدف به نسبت 3 ح سط زیرمعیارهای بندی اولویت ،21 الی 13 جداول نتایج براساس

 .است
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 اولویت بندی موانع اجرا مدیریت دانش ماتریس اوزان نهایی زیر معیار ها  نسبت به هدف : (22جدول)

 نوع اولویت مولفه نام هامولفه نهایی وزن

 22 خطا و آزمون فرصت عدم 0.019

 21 ارتباطات و فرهنگی جو 0.022

 20 کارکنان بین اعتماد عدم 0.026

 19 دانشی کارکنان ارزش عدم 0.027

 18 نوآوری تشویق عدم 0.027

 17 افراد توسط خرابکاری 0.029

 16 سازی تیم و کارِگروهی فقدان 0.03

 15 دانش نشر از ممانعت 0.038

 14 ارشد مدیریت حمایت عدم 0.041

 13 سازمانی نامناسب ارتباطات 0.043

 12 مناسب شغلهای شرح عدم 0.045

 11 دیوانساالر ساختار وجود 0.048

 10 فردی نامناسب ارتباطات 0.052

 9 ایده بیان در آزادی فقدان 0.053

 8 فناوری زیرساخت فقدان 0.055

 7 دانشی کارکنانِ اهمیتِ عدم 0.056

 6 افراد در انگیزه فقدان 0.057

 5 دانش نگهداری مراکز عدم 0.06

 4 محور دانش و پویا ساختار  فقدان 0.061

 3 دانشی کارکنان به دهی پاداش فقدان 0.064

 2 افراد برای مناسب های آموزش برگزاری عدم 0.073

 1 افراد تخصص به اهمیت عدم 0.074

 

 



 دهقانینودئی و خداپرستی                                  

271 

 

 
 اولویت بندی موانع اجرا مدیریت دانش : نمودار اوزان نهایی زیر معیارها نسبت به هدف3شکل 

 
 پرسش های تحقیق بررسی -6

از نظرسنجی از  پس از بدست آوردن شاخص های رتبه بندی که با استفاده از مقاالت و مطالعات پیشین و نیز با استفاده

 وزن و اهمیت نسبی برای این شاخص ها مشخص گردید. ، خبرگان صنعت به تایید و انتخاب نهایی رسیده

ه که این جدول خالصه نمود 1-5تایج تجزیه وتحلیلها در جدول ن فازی AHP روش کمک به آمده بعمل بررسی از پس

مه زیر عوامل وزن نهایی ) اولویت ( موانع اصلی مدیریت دانش در مقایسه با یکدیگر و همچنین وزن نهایی ) اولویت( ه

 نسبت به هم به تفکیک ارائه شده است.

 

 دانش مدیریت اصلی و فرعی اجرای موانع نهایی : خالصه وزن(23جدول)

 شاخص های اصلی کد شاخص اصلی
وزن 

 نهایی
 وزن نهایی ها زیر شاخص کد زیر شاخص

H 0.376 انسانی موانع 

H6  0.074 افراد تخصصبه عدم اهمیت 

H5 
عدم برگزاری آموزش های مناسب برای 

 افراد
0.073 

H3 0.064 فقدان پاداش دهی به کارکنان دانشی 

H2 0.057 در افراد فقدان انگیزه 

H1 0.056 عدم اهمیتِ کارکنانِ دانشی 

H4 0.052 فردی مناسبنا ارتباطات 
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S 0.365 موانع ساختاری 

S1  0.061 ساختار پویا و دانش محور فقدان 

S6 0.06 عدم مراکز نگهداری دانش 

S7 0.055 فقدان زیرساخت فناوری 

S5 0.053 فقدان آزادی در بیان ایده 

S2 0.048 ساختار دیوانساالر وجود 

S4 0.045 عدم شرح شغلهای مناسب 

S3 0.043 سازمانی ارتباطات نامناسب 

F 0.259 موانع فرهنگی 

F9 0.041 ارشد مدیریت حمایت عدم 

F8 0.038 ممانعت از نشر دانش 

F6 0.03 فقدان کارِگروهی و تیم سازی 

F7  0.029 توسط افرادخرابکاری 

F1 0.027 عدم ارزش کارکنان دانشی 

F2 0.027 عدم تشویق نوآوری 

F3 0.026 عدم اعتماد بین کارکنان 

F5 0.022 جو فرهنگی و ارتباطات 

F4 0.019 عدم فرصت آزمون و خطا 

رد اکل زیر موشبه و در جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق نتایج حاصل از رتبه بندی ها با این روش با توجه به بنابراین 

 .ددتحلیل و نتیجه گیری  می گرتجزیه 

 است؟ چگونه آنها اولویت و باشد می چه سایپا شرکت در دانش مدیریت اجرا اصلی ( موانع1سوال 

صمیم گیری تروش  طریق از ها مولفه بررسی از پس فوق، سوال به توجه با دانش مدیریت اصلی اجرا موانع شناسایی برای

ع ساختاری و موانع فرهنگی انسانی، موان به ترتیب موانع آنها ، مهمترین 12-4 الی 10-4 جداول در حاصله مورد نظر و نتایج

 اختالف با( H = 0,376) «انسانی منابع» عامل تحقیق این در اصلی موانع میان است. در 0,259،  0,365،  0,376با امتیازات 

ین مدیران شرکت دارد. بنابرا مطالعه مورد سازمان در دانش اجرای مدیریت اصلی موانع بین در را اولویت باالترین زیادی

 .هستند نوآوری و خالقیت عامل و دانش مدیریت ارکان از انسانی باید در نظر بگیرند منابع

ه در این زمینه حرف باورها و ارزشهای افراد است کاین مرتبه از اولویت نظریه استیوالیس را که عنوان می کند که نگرشها، 

رد را شدیداً تأیید بزند و می گوید این مانع آنقدر سخت و مقاوم است که از آن به عنوان نابودگرِ واقعی نام میآخر را می

نش را در تحقیقات مدیریت دا« مسیرِ یکطرفه»( را تایید می کند  که مانع انسانی 1999می کند و نتایجِ پژوهشهای هانسن )

 بیان نموده است. خود

( موانع مرتبط با افراد را بیان می کند، صحه می گذارد و همچنین یافته های تحقیقات وونگ را که بیان 2008رینهاردت )

تواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمان قرارگیرد و کرده دانش در صورتی می

تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده شود و فرهنگ است که فرهنگ سازمانی میمعتقد 

های خود را شود که افراد در تالش برای حفظ پایگاه قدرت شخصی و کارآیی خویش دانستهسازمانی ضعیف مانع از آن می
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( که عنوان کرده اند دالیل زیادی 2003هاس و سانکاران و دیویس) تسهیم کرده و منتشر سازند و همچنین با نتایج تحقیقات

باشند و افراد ممکن است درخصوص نگهداشت دانش وجود دارد که اغلب آنهایی هستند که در رابطه با نیاز به قدرت می

 به اهمیت عدم »وه در میان زیرعوامل این گر اطالعات را ذخیره، تحریف یا دستکاری کنند را نیز شدیداً تقویت می کند.

پیاده سازی مدیریت دانش باالترین اولویت را کسب کرده است. این موضوع نشان دهنده این است  از منظر «افراد  تخصص

 که منابع انسانی از ارکان مدیریت دانش هستند چون این دانشگران هستند که دانش را خلق می کنند.

 ؟است چگونه آنها اولویت و باشد می چه سایپا شرکت در دانش مدیریت اجرای فرهنگی موانع ( مهمترین2سوال 

ش تصمیم گیری رو طریق از ها مولفه بررسی از پس فوق، سوال به توجه با دانش مدیریت اجرا فرهنگی موانع شناسایی برای

 نشر از ممانعت د،ارش مدیریت حمایت به ترتیب عدم آنها ، مهمترین15-4 الی 13-4 جداول در حاصله مورد نظر و نتایج

 اعتماد عدم ،نوآوری تشویق عدم دانشی، کارکنان ارزش عدم افراد، توسط خرابکاری سازی، تیم و کارِگروهی فقدان دانش،

 عدم » عامل تحقیق این فرهنگی در موانع میان خطا است. در و آزمون فرصت عدم و ارتباطات و فرهنگی جو کارکنان، بین

 در دانش اجرای مدیریت زیر مولفه های فرهنگی بین در را اولویت باالترین زیادی اختالف با « ارشد مدیریت حمایت

 است. موفقیت ایبر عمده عاملی سازمانی فرهنگ دارد. بنابراین مدیران شرکت باید در نظر بگیرند که مطالعه مورد سازمان

ازمانها را فرهنگ س( که یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در 1390سیدجوادین، امامی و رستگار) بر اساس یافته های

مچنین با نتایج ههای هر نظام مدیریت دانش تلقی می نمایند و مهمترین جنبهسازمانی می دانند و تغییر فرهنگ را یکی از 

رابت بسیار قاست،  سازمانی دانش فرهنگ مدیریت استقرار برای نعما مهمترین ( که نشان داده2003و ماسون) پاولین پژوهش

 دارد.

 

 است؟ چگونه آنها اولویت و باشد می چه سایپا شرکت در دانش مدیریت اجرا انسانی موانع ( مهمترین3سوال 

ش تصمیم گیری رو طریق از ها مولفه بررسی از پس فوق، سوال به توجه با دانش مدیریت اجرا انسانی موانع شناسایی برای

 برگزاری عدم راد،اف تخصص به اهمیت به ترتیب عدم آنها ، مهمترین18-4 الی 16-4 جداول در حاصله مورد نظر و نتایج

 و دانشی کارکنانِ اهمیتِ عدم افراد، در انگیزه فقدان دانشی، کارکنان به دهی پاداش فقدان افراد، برای مناسب های آموزش

 زیادی اختالف با «افراد  تخصص به اهمیت عدم » عامل تحقیق این در انسانی موانع میان است. درفردی  نامناسب ارتباطات

ابراین مدیران شرکت دارد. بن مطالعه مورد سازمان در دانش اجرای مدیریت زیر مولفه های انسانی بین در را اولویت باالترین

 که هستند نشگراندا این چون هستند دانش مدیریت ارکان از که است انسانی منابع اولویت باید در نظر بگیرند که باالترین

 .است نوآوری و خالقیت عامل انسانی کنند و منابع می خلق را دانش

 و باشد می چه سایپا شرکت در دانش مدیریت اجرا( تکنولوژیکی و سازمانی) ساختاری موانع ( مهمترین4سوال 

 است؟ چگونه آنها اولویت

 ها مولفه بررسی از پس فوق، سوال به توجه با دانش مدیریت اجرا( تکنولوژیکی و سازمانی) ساختاری موانع شناسایی برای

 به ترتیب فقدان ساختار آنها ، مهمترین21-4 الی 19-4 جداول در حاصله روش تصمیم گیری مورد نظر و نتایج طریق از

 دیوانساالر، ساختار وجود ایده، بیان در آزادی فقدان فناوری، زیرساخت فقدان دانش، نگهداری مراکز عدم محور، دانش و پویا

 ساختار فقدان » عامل تحقیق این در ساختاری موانع میان سازمانی است. در نامناسب ارتباطات و مناسب شغلهای شرح عدم
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اجرای ( تکنولوژیکی و سازمانی) زیر مولفه های ساختاری بین در را اولویت باالترین زیادی اختالف با « محور دانش و پویا

 و فرضیه نظرات ( که با مطالعه1388واعظی و مسلمی )براساس نتایج تحقیق  دارد.  مطالعه مورد سازمان در دانش مدیریت

مدیریت  موثر بر پیاده سازی عوامل از مهمترین بخشی عنوان سازمانی را به ساختار و موجود، عوامل فرهنگ های مختلف

سلسله  ( فرهنگ1390مکوند حسینی و احسانی ) بیدختی، نتایج تحقیق امین همچنین با و قرار داده اند مورد توجه دانش

 موجود های به رویه سازمان عامل کارکنان این به موجب و بنابراین کند نمی ایجاد سازمان در را انعطاف پذیری الزم مراتبی

 دیگر از تسهیم دانسته های و از طرف های جدید ندارند ایده لقو خ نوآوری به تمایلی کنند و هیچگونه عادت می سازمانی

نتایج تحقیقات دارند.  باشد ترس مؤثر سازمان که بتواند در حل مسائل مهارتهایی به ها آن دانسته و تبدیل دیگران با خود

( نشان می دهد فاکتورهای فراوانی وجود دارند که تأثیر منفی بر اجرای مدیریت دانش در سازمانها دارند که به 2002)زینگیر

عنوان موانع مدیریت دانش شناخته می شوند و ممکن است ناشی از موانع داخلی یا خارجی باشند. موانع داخلی از فرهنگ، 

فدایی، نتایج تحقیقات ع خارجی اغلب خارج از حیطه کنترل سازمان هستند. ساختار سازمانی و ... نشأت می گیرند و موان

دهد ( نیز نشان می دهد که غفلت از نقش و عنصر انسانی در متون نظام مدیریت دانش نشان می1390حسن زاده و ذراتی )

نی را بگیرد و غلبه با فناوری تواند جای عامل انساکه دیدگاه و باور غالب آن است که در فرآیند مدیریت دانش فناوری می

اطالعات است ولی تا زمانی که به نقش و اهمیت مدیر ارشد دانش به خوبی توجه نشود نظام مدیریت دانش نخواهد توانست 

موفقیتهای مورد نظر را بدست آورد و فناوری هیچگاه نخواهد توانست به اذهان بشر دست پیدا کند یافته های والمحمدی 

ی از آن است که فقدان زیرساخت تکنولوژی به عنوان مانع مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه مطرح می (نیز حاک1390)

 باشد.

 هاپیشنهاد

 پیشنهادهایی به شرح ذیل مطرح می گردند: ،با مشخص شدن نتایج

اشد و با توجه به ب یم دانش مدیریت سازی پیاده و اجرا موانع بندی اولویت و شناسایی قیتحق نیآنجاکه هدف از انجام ا از

 ارائه نمود: ریبه شرح ز ییشنهادهایپدانش  مدیریت اجرا رفع موانع توان در مورد یبدست آمده م جینتا

 قیمتها افزایش ، تحریم از اعم)  جامعه اقتصادی -اجتماعی شرایط مدیریت دانش اهداف شود به منظور تحقق می ( پیشنهاد1

 تضعیف دانشی هایفعالیت در را آنها انگیزه و شده زندگی های هزینه تأمین جهت به افراد دغدغه افزایش موجب که  ... ( و

 سیستم شپذیر مانع موقعیت افتادن خطر به از ترس و منافع وجود شود می احساس همچنین. است را بهبود دهیم نموده

 ود.سیستم مدیریت اطالعات برطرف شگرفت را بصورت پیاده سازی  خواهد صورت دانش نشر از ممانعت و شده علمی

 پس. گردد تمرکزم سازمانی فرهنگ بر دوم درجه در و انسانی منابع روی بر اول درجه در تأکید بیشترین شود می ( پیشنهاد2

 تا نماید اقدام دخو انگیزه کارکنان افزایش به نسبت خود توان حد در باید مطالعه مورد سازمان موجود، وضعیت به توجه با

 خوشبینی واندت می مدیریت طرف از واقعیتها شفاف بیان همچنین. شوند ترغیب دانشی فعالیتهای پیگیری به نسبت کارکنان

 موضوع این تبیین و دانش مدیریت با آشنایی های دوره برگزاری. نماید ایجاد دانشی فعالیتهای راستای در مضاعفی اعتماد و

 دانش مدیریت پروژه اجرای مقابل در مقاومت و باشد مؤثر بسیار تواند می کاست نخواهد افراد قدرت از دانش اشتراک که

 با دانش تراکاش کم کم تا کنند فراهم عینی به ضمنی دانش تبدیل برای را هایی فرصت باید همچنین مدیران. دهد کاهش را

 .شود هماهنگ کارکنان کاری امور
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 ایجاد جهت رد و شود تشویق نوآورانه فعالیتهای شود، تالش سازمان دانش جو و فرهنگ ارتقای برای شود می ( پیشنهاد3

 در موجود هدوستان جو به توجه با چون شود تالش دانش تسهیم فرهنگ دانشی و ایجاد فعالیتهای راستای در پویا فضایی

 کارکنانی اساییشن به قادرباید  ها رسد. سازمان نمی نظر به مشکل دانشی فعالیتهای جهت در سازمانی فرهنگ ارتقای شرکت

 که سایرین اختیار رد را تجربه و دانش این خود نوبه تا کارکنان به و باشند هستند ارزشمند و مفید تجربه و دانش دارای که

 دهند. قرار دارند نیاز آن به

 تسهیالتی ایجاد به نسبت و نماید مساعدت کارکنان درآمد افزایش به نسبت خود توان حد در شرکت شود می ( پیشنهاد4

 رسمی روابط که آنجایی از. بود خواهد انگیزه تقویت جهت در قوی عاملی چون نماید اقدام های رفاهی هزینه پرداخت مانند

 بهره نآ از امور پیشبرد جهت در توان می و بود خواهد آسان سازی تیم کار دارد وجود شرکت در خوبی رسمی غیر و

 آموزشی ایه دوره برگزاری آن کارهای و ساز و دانش مدیریت درباره مجموعه اطالعاتِ کمبود دلیل به. برد را مناسب

 . است ضروری نیز مرتبط

 تکنولوژی اختزیرس ایجاد به نسبت(  است سازمان توان حد در آن مقدار که) مناسب گذاری سرمایه با شود می ( پیشنهاد5

 و بهتر نحوی به خود سازمانی مأموریت انجام در دانشی امور پیشبرد بر عالوه آن از تواند می شرکت قطعاً چون شود اقدام

 سود به( مدت دبلن در چه و مدت کوتاه در چه)گردد می ها کاهش هزینه موجب چون و نماید استفاده نیز باالتر کارآیی با

 . بود خواهد شرکت

 منابع وجود صورت در شود می پیشنهاد بنابراین است پروژه روند در تأثیرگذار بسیار موانع از ارشد مدیریت حمایت ( نبود6

 در پویایی یجادا جهت الزم تغییرات سازمانی ساختار در و نماید حمایت دانش مدیریت پروژه از ارشد مدیریت پروژه، الزم

 نیز شرکت مدیریت و دارد وجود شرکت در مناسبی پتانسیل چون البته. گیرد صورت محور دانش فعالیتهای انجام راستای

 موضوعِ به بتنس نگرش ایجاد صورت در پس است شرکت قوت نقاط از این و نماید برقرار کارکنان با خوبی ارتباط توانسته

 .بود نخواهد دشوار تغییرات این انجام دانش مدیریت

 و بود خواهد وهیکارگر و دانش اشتراک کننده تسهیل اعتماد این باشد، داشته وجود کارکنان میان جانبه دو اعتماد چنانچه

 .یافت اهدخو افزایش نیز دانش آن از استفاده و شده گذاشته اشتراک به دانش میزان یابد، افزایش اعتماد این هرچه

رکت سایپا است دانش در ش مدیریت سازی پیاده و اجرا موانع بندی اولویت و شناساییاز آنجاکه هدف از انجام این تحقیق 

ده سازی مدیریت استراتژی پیاو با توجه به نتایج بدست آمده می توان در مورد انتخاب  یرقابت تیحفظ مز کردیبا رو لذا

 نیاز که باشند می باالتر اهمیت درجه دارای پایین به باال از ها . پیشنهادپیشنهادهایی به شرح زیر داشت دانش در سازمان

 .نمایند اجرا و بررسی را ها آن ترتیب به ها سازمان تا است

 انش، مزایاید مدیریت با مدیران نبودن آشنا است شده ها سازمان در دانش مدیریت به توجه عدم باعث که اصلی ( مسئله8

  .باشد می سازمان در آن سازی پیاده فرایند و آن

 دانش مدیریت فرایند سازی پیاده در ها سایر سازمان به تواند می ها از برخی سازمان تجربیات بررسی و ( الگوبرداری9

 های ازمانس بررسی با توانند می اند نکرده تدوین دانش مدیریت برای خاصی استراتژی هنوز که هایی سازمان .کند کمک

 اثربخش ریتیمدی و بگیرند الگو ها آن دانش، از مدیریت فرایند سازی پیاده در ها آن های شکست و ها موفقیت و خصوصی

 باشند. داشته سازمانیشان دانش بر
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 مدیریت .دهد داشپا آن به و گذاشته ارزش آن روی بر داده، رواج را سازمان در دانش گذاشتن اشتراک که فرهنگی ( ایجاد10

 با و پنداشته یدمف خود شغل برای را آن کارمندان تا کند ایجاد را الزم کارهای و ساز و دانش، انگیزش تسهیم برای باید

 است قوی سازمانی یرهبر نیازمند ای دانشی فرهنگ چنین ایجاد .بخشند بهبود کارها انجام در را خود توانایی آن از استفاده

 .دهد تغییر را افراد رفتار و نگرش که

 چنین رد. دارد دانش اشتراک فرایند بر بسیاری تاثیر سازمان یک در همکاری و مساعی تشریک بر مبتنی فرهنگ وجود

 منافع بلکه رسد، نمی آنها به ضرری تنها نه دانش اشتراک با که شد خواهند متوجه افراد و کند می رشد اعتماد محیطی

 .گردد می نصیبشان نیز بسیاری

 در .است ضروری نیز سازمان در دانش مدیریت برای الزم های ساخت زیر عنوان به آموزشی های دوره برگزاری (11

 شد ذکر که طور مانه .ندارند را... و اینترنت و آفیس با کردن کار توانایی که دارند وجود زیادی قدیمی ها نیروهای سازمان

 کامپیوتری سواد تا است نیاز بنابراین .باشد می سازمان در غنی دانشی منابع از یکی باتجربه افراد این ذهن در نهفته دانش

 .باشند نداشته مشکلی سازمان در خود دانش گذاشتن اشتراک برای ها آن تا دهیم ارتقا را افراد این

وزه می تواند در ( با توجه به اینکه ایجاد و فعالیت در بخش مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری زیاد می باشد، این ح12

طرح م یدیتول یاکثر واحدهاتحقیق و توسعه در  نکهیبه علت اخصوص ایجاد مرکز دانش مخصوص خود را حمایت کند. 

 زانیبه م ای و ردیگ یصورت نم زین دیتول یندهایفرآ ینوآورانه در خصوص توسعه محصوالت و حت یتهایباشند لذا فعال ینم

ایجاد مرکز  در حوزه دانش و یدسازنمناسب و منسجم را به سمت توانم یزیبرنامه ر کیلذا الزم است  ردیگ یکم صورت م

 .دیآغاز نما نگهداری و توسعه دانش سازمانی

 های نظام از کی هر های توانایی و امکانات با کارکنان دقیق آشنایی عدم اطالعات، فناوری با مرتبط موانع از دیگر یکی

 این چنانچه و ودش می کارکنان در غیرواقعی انتظارات ایجاد باعث آشنایی عدم این که ای گونه به باشد می موجود اطالعات

 .داشت نخواهند نظام از استفاده به تمایلی کارکنان نشود، عملی انتظارات

 منابع 
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