،٭
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نوع مقاله :پژوهشی

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل
پوششی دادهها
*،2

نازیال ادب آوازه ،1مهرزاد نوابخش

1گروه مهندسی صنایع ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
2گروه مهندسی صنایع ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه اقتصاد جهانی از اقتصاد بر پایه منابع فیزیکی به اقتصاد دانشبنیان تغییر نموده است .سازمانهای پیشرو
با مدیریت دارایی های فکری خود بیش از پیش ارزش افزوده ایجاد و مزیت رقابتی بلندمدت ایجاد میکنند .یکی از رایجترین
فرایند هایی که سازمان از دانش و سرمایه فکری خود ثروت تولید می نماید ،مدیریت دانش است .مدیریت دانش موجب
توانمندسازی نوآوری میشود .از سویی امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمانها
بهشمار میآید .هدف پژوهش حاضر ارزیابی بلوغ سازمانی با استفاده از مدیریت دانش با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
است.
روششناسی پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و توسعهای است .جامعه آماری  6واحد سازمانی شرکت
مورد مطالعه می باشد .چارچوب نظری پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش ترکزاده )0212( 1برگرفته شده است .نهاده،
مجموع مولفههای مدل بلوغ مدیریت دانش و ستاده سطح بلوغ محاسبه شده میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش از نرمافزار لینگو استفاده گردید .برای تعیین باالترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان نهادهها وستادههای
سایر واحدهای تصمیمگیرنده درتعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی ،مدل پوششی

ورودی محور استفــاده

شده است.
یافتهها :بر اساس نتایج مطالعه انتظار میرود با فراهم نمودن اقدامات کنترلی بتوان سطح بلوغ مدیریت دانش واحدهای
سازمانی را بهطور چشمگیری ارتقا داد .مهمترین راهحلهای کنترلی ارائه آموزش ،یادگیری سازمانی و فردی ،تسهیم
دانش ،نوآوری و تدوین چشمانداز و راهبرد دانشی برای راهبری ابتکارات مدیریت دانش میباشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :تلفیق این دو مجموعه مدیریت دانش و بلوغ سازمانی ،به سازمانها کمک میکند تا اثربخشی
فرایندهای خود را افزایش دهند و مسائل بحرانی را مشخص نمایند.
کلیدواژهها :بلوغ ،مدیریت دانش ،تحلیل پوششی دادهها.
طبقهبندی

:

،

.

1

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه74-83 :
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بررسی1803/11/01 :

اصالح1803/10/12 :

پذیرش1800/21/23 :

 -1مقدمه

 سرمدی و عفتی )0202( 5بلوغ مدیریت دانش را با استفاده از مدل سازمان بهرهوری آسیایی مورد ارزیابی قرار داده
است .بر اساس نتایج این پژوهش وضعیت فرایندهای چرخه دانشی براساس مدل بهرهوری آسیایی ارزیابی و مورد
بررسی واقع گردید.
 کشاورزی و رادسرشت )0213( 6طی پژوهشی به ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش پرداخته است .ارزیابی بلوغ براساس
چارچوب مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی صورت پذیرفت .نتایج ارزیابی نشان داد هواناجا در سطح دوم بلوغ
مدیریت دانش قرار دارد.
 شمس زارع و همکاران ) 0213( 4بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی را ارزیابی نمودند .بلوغ فرایندهای مدیریت
منابع انسانی شرکت سازه گستر سایپا براساس مدل فیلیپس ارزیابی گردید .با توجه به شکافهای عملکردی مستخرج
از نتایج ارزیابی ،پیشنهاداتی برای اجرای پروژههای بهبود به سازمان مورد مطالعه ارایه شده است.
 رضایی نور و همکاران ( ) 0213در پژوهشی مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر عوامل اصلی موفقیت مدیریت
دانش را ارایه نموده است .مدل پژوهش با روش تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی ساختاری تفسیری تدوین گردید.
نتایج نشان داد این مدل قابلیت کاربرد در سازمانهای آموزشی مشابه دارد.
 رضایی منش و همکاران ( )0211کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه بلوغ سازمانی را مورد بررسی قرار داده است.
رویکرد اصلی این پژوهش مدیریت دانش تغییرات محیطی سازمان جهت ایجاد بلوغ سازمانی بوده است .نتایج نشان از
همبستگی فعالیت مدیریت دانش و بلوغ سازمان داشته است.
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ســـازمانها میتوانند تالش کنند رهیافت جدیدی برای کارایی ســـازمانی و عملکرد مناســـبتر مدیریت دســـت یابند
(رضــایی نور و همکاران .)0213 ،1موفقیت یک ســازمان ،میزان دســتیابی به اهداف از پیش طرحریزی شــده و بلوغ
سازمان ،توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است.
دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقت صاد کالن ،صنعت و سازمان گ سترده ا ست .پارادایم بلوغ سازمانی
امروزه تا حد بســــیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت ســـــازمان ها شـــــده اســـــت (رضـــــایی منش و
همکاران.)0211،0
دانش را میتوان مهمترین منبع راهبردی در نظر گرفــت .دانش بــه عنوان مفهومی چنــدوجهی در ســـــازمــانهــا
ورودیهای شــامل «فرهنگ ،ســیاســتها ،مســتندات و حتی خود افراد درون ســازمان» را در بر میگیرد (برتینو و
همکاران.)0226،8
الزم به ذکر اســــت که در ایجاد یک الگوی بلوغ ایدهآل ،برآورده شــــدن چندین نیاز همکون کاربســــتپذیری برای
هدف های متفاوت ،تمرکز بر مناظر مختلف و به ویژه افراد ،قابل درک بودن و همخوانی با مفاهیم مدیریتی مطرح
شده ا ست (ر ضایی نور و همکاران .)0213،دیدگاه مبتنی بر دانش سازمانها بیانگر این مطلب ا ست که داراییهای
دانشی حتی در صورت نوسانهای مختلف اقتصادی مزایای بلندمدتی چون مزیت رقابتی و پایداری سازمانی را ایجاد
میکند (نوناکو.)1001،4
با مطالعه تحقیقات مختلف در خصوص بلوغ و مدیریت دانش ،الگوهای متفاوتی ارایه شده که به شرح زیر است:

 موجامد )0210( 1در پژوهش خود به بررسی بلوغ مدیریت دانش در شرکتهای ساختمانی کشور اندونزی پرداختند .در
این مطالعه چهار سطح از مدیریت دانش ارایه شد .نتایج نشان داد که از شرکتهای مورد بررسی ،تنها پنج شرکت در سطح
بلوغ بهبود یافته مداوم قرار داشتند.
 نیکنامیان )0210( 0در پژوهشی به بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی و بلوغ سطح مدیریت دانش در بنگاههای خدماتی
استان خوزستان پرداختن د .نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزیابی و بلوغ سطح مدیریت دانش رابطه معناداری وجود
دارد.
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 چو و چن )0212( 8نقش مدیریت دانش موثر با رویکرد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که زیرساختار
دانشی همسو با فرایند دانشی است و یا به عبارتی پیش شرطهایی برای مدیریت دانش موثر در نظر میگیرد.
 آریا پرز و دورانگو – یپس )0212( 4با استفاده از الگوی پنج مرحلهای کورگر به بررسی بلوغ مدیریت دانش در شرکتهای
بزرگ مدیلند ،کولومبیا پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که تنها دو شرکت در مرحله سوم یعنی مرحله تعریف شده بودند
و سایر شرکتها در مرحله آگاهی قرار داشتند.
 رمادحنی هیداجت و توها ) 0210( 5سطح بلوغ دانش را در دانشگاه تکنولوژی نفت اندونزی با استفاده از الگوی
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در سطح آغازین ارزیابی نمود .در این پژوهش فقدان عواملی چون تشویق و درک مناسب از بهبود سطح اجرا ،اشتراک
دانش و خلق و نوآوری دانش و نیز سرمایهگذاری کم در این حوزه را مهمترین مسئله دانشگاه در توسعه مدیریت دانش
عنوان نموده است.

سنجش بلوغ سازمانی در هر یک از زمینهها ،از دغدغههای اصلی مدیران سطوح عالی سازمان است .باتوجه
به نظر مدیران سازمان ،آن بخش از سازمان که میتواند نقش اساسی در فعالیتهای سازمان داشته باشد ،مورد
ارزیابی قرار میگیرد .لذا هر سازمان ،با توجه به واحد مورد نظر و جنبههای مختلف فعالیتهای صورت گرفته
در زمینههای مورد توجه در سطحی از بلوغ قرار میگیرد که این سطح نشاندهنده وضعیت بلوغ سازمان در زمینه
مورد نظر است.
جامعترین و پرکاربردترین مدل بلوغ ،مدل بلوغ قابلیت یکپارچه است .مدل بلوغ مدیریت دانش ،روشی برای توسعه
اهداف مدیریت دانش به صورتی جامع و نظاممند است .این مدلها در واقع رویکرد جامعی برای تعیین وضعیت
سازمانها در زمینه مدیریت دانش هستند.
پژوش حاضر سعی در اندازه گیری بلوغ سازمان با استفاده از مدل بلوغ/توانایی یکپارچه خواهد داشت تا
با استفاده از نتایج حاصله و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت سازمان به بهبود و در صورت لزوم مهندسی مجدد
فرایندهای مورد بررسی بپردازد تا در نهایت به بهبود کسب و کار سازمان که هدف غایی هر سازمان است بیانجامد.
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 -1-1ارزیابی بلوغ مدیریت دانش
پژوهش حاضر جهت اندازهگیری سطح بلوغ مدیریت دانش از مدل پژوهش ترک زاده )0212( 1با  53گویه و هشت
متغیر بهره گرفته است .عناصر اصلی چارچوب این مدل شامل هشت معیار «استراتژی ،رهبری ،فرهنگ ،ساختار،
تکنولوژی ،فرایندها ،افراد ،ارزیابی» میشود:
 استراتژی :مدیریت استراتژیک الزمه امور اجرایی است .این فرایند با نوسازی زیربنای سازمان و رشد آن آغاز میشود.
با توسعه استراتژیها ،ساختارها الزم است تا با سیستمهای سازمانی هماهنگ شود (سینگ و واتسون.)0220،0
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 رهبری :انسجام و هماهنگی بین تئوریهای سازمانی بر اساس جو داخلی ،جو محیطی ،فرایندهای تصمیمگیری و
تواناییهای رهبری در جهت رسیدن به پیامدهای مسووالنه اجتماعی است (آفرمن .)0227،8رهبر ،کارکنان را به سمت
اهداف هدایت میکنند که این اهداف نه تنها به سازمان و اعضایش سود میرساند بلکه برای دیگر ذینفعان و جامعه نیز
مفید است (فریمن.)0222،4
 فرهنگ :فرهنگ کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکند .به عقیده ادگار
داد .به نظر وی هنگامی که فردی ،فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان میآورد ،می تواند به
وضوح چگونگی به وجود آمدن ،جای گرفتن و توسعه آن را ببیند ،مدیریت نماید و سپس تغییر دهد (برون.)0214 ،5
 ساختار :ساختار سازمانی تجلی یک تفکر سیستمی است .نگاه سیستمی به سازمان نشان میدهد ساختار عالوه بر
عناصر سخت دارای عناصر نرم نیز میباشد .ساختار سازمانی راه یا شیوهای است که به وسیله آن فعالیتهای سازمانی
تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ میشود (احمدی و همکاران.)0212،6
 تکنولوژی :مدیریت تکنولوژی در واقع مدیریت سیستمی است که خلق ،کسب و به کارگیری تکنولوژی را ممکن میسازد
و شامل مسوولیتی است که این فعالیتها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار میدهد
(صبوحی لکی.)0212،4
 فرایندها :برای آنکه سازمانی به طور اثربخش انجام وظیفه نماید باید فعالیتهای مرتبط و متعددی را شناسایی و
مدیریت نماید .به کارگیری نظامی از فرایندهای درون یک سازمان همراه با شناسایی و تعیین تعامل (تاثیر متقابل)
این فرایندها و نیز مدیریت آنها را میتوان رویکرد فرایندی نامید (فروزنده.)0218،3
 افراد :اولین عامل برتری در رقابت ،برتری نیروی انسانی است و بر این مبنا مدیریت کارکنان کلیدی پیش از رقبا به
عاملی کلیدی بدل شده و از نظر اقتصادی اهمیت مییابد (عطافر و همکاران.)0212،0
 ارزیابی:فرایندی است که عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف مینماید .ارزیابی به نحوه استفاده
از منابع و امکانات در قالب شاخصهای کارایی بیان می شود .نظام ارزیابی در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت
در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار میدهد (عزیزی و همکاران.)0217،12
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شاین فرهنگ را میتوان به عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است ،مورد تجزیه و تحلیل قرار

الگوهای مختلفی برای بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش است که بر پایه توسعهدهندگان این الگو ویژگیهای خاص
خود را دارد .الگوهای بلوغ دانش را میتوان براساس عواملی مانند مبنای توسعه الگوها ،شرایط اولیه مفروض ،نواحی
کلیدی بلوغ ،چگونگی دستیابی به نیازمندیهای سطوح و توجه به ذینفعان مختلف و توان اجرا طبقهبندی نمود
(کشاورزی و رادسرشت .)0213،ویژگی مشترک الگوهای بلوغ مدیریت دانش در برخورداری از تعدادی سطح محدود
و معموالً پنج سطحی ،دارا بودن سطوح ابتدایی تا کمال با دوره بلوغ ،با جابه جایی قاعدهمند و عموماً ترتیبی،
نیازمندی های مشخص و هدف دستیابی به مزایای شناخته شده مدیریت دانش اشاره نمود (علی احمدی و
همکاران .)0223،1سطوح مختلف مدل بلوغ مدیریت دانش در شکل  1نشان داده شده است.
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سطح 5بلوغ مدیریت دانش

بلوغ

سطح 4بلوغ مدیریت دانش

پاالیش

سطح 8بلوغ مدیریت دانش

توسعه

سطح 0بلوغ مدیریت دانش

آغازین

سطح 1بلوغ مدیریت دانش

واکنش

شکل  -1سطوح مدل بلوغ مدیریت دانش.
Figure 1- Levels of knowledge management maturity model.

براساس امتیازهای به دست آمده در هریک معیار و گویههای تعریف شده باتوجه به معیارهای هشتگانه میزان بلوغ
مدیریت دانش تعیین میشــود .ســطوح پنج گانه بلوغ مدیریت دانش در جدول  1ارائه شــده اســت .در پرســشــنامه
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش برای هر ســازه نمرات بین  53الی  116نمایانگر بلوغ مدیریت دانش ســطح دوم ،نمرات
بین  116الی  144نمایانگر بلوغ مدیریت دانش ســطح ســوم و نمرات بین  144الی  080بیانگر بلوغ مدیریت دانش
ســــطح چهارم و نمرات باالتر از  080بیانگر بلوغ مدیریت دانش ســــطح پنجم خواهد بود .برای بیش از یک ســــازه،
حدود مذکور در تعداد سازه ضرب خواهد شد .برای هر سازه ،حدپایین نمرات  53و حد باالی نمرات  002میباشد.
جدول -1سطوح پنج گانه بلوغ مدیریت دانش.
Table 1- Levels of knowledge management maturity model.

سطح بلوغ

شرح

بلوغ
پاالیش
توسعه
آغازین
واکنش

مدیریت دانش در سازمان غالب است.
اجرای مدیریت دانش پیوسته در سازمان ارزیابی و بهبود داده می شود.
اجرای فراگیر مدیریت دانش در سازمان
شروع به درک نیاز به مدیریت دانش در سازمان
ناآگاهی در زمینه چیستی مدیریت دانش و اهمیت آن در بهبود بهره وری و رقابت پذیری

Ali Ahmadi et al.

1

 -2-1مدل

ورودی محور

علت انتخاب این رویکرد این است که مدیریت کنترل بهتری بر نهادهها داشته و برای افزایش کارایی به دنبال افزایش
ستادهها است و همکنین به دلیل عدم وجود پژوهشهایی با تایید فرض بازده ثابت به مقیاس ،مدل پایه ( )1پیشنهاد
شد:
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𝑚∑ 𝑥𝑖𝑜 −
(𝑖=1 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑚,)1

∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1,
.آزاد در عالمت𝜆𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 , 

که در آن با اضافه شدن قید تحدب( )∑𝐧𝐣=𝟏 𝛌𝐣 =1امکان مقایسه واحدهای تصمیمگیرنده با یکدیگر فراهم گردیده
است .اندیس واحد تصمیمگیرنده تحت بررسی است .و نیز به ترتیب ،مقادیر ستاده ام و نهاده ام
برای واحد تحت بررسی (واحد ) است و همکنین ،به ترتیب ،مقادیر ستاده ام و مقدار نهاده ام برای واحد
ام است .تعداد ستادهها تعداد نهادهها و بیانگر تعداد واحدهاست.از آنجا که حل مسایل ثانویه یا مدل
پوششی به دلیل محدودیتهای کمتر نیازمند حجم عملیات کمتری است ،در این پژوهش از مدل پوششی
ورودی محور استفاده میشود.

 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و توسعهای است .جامعه آماری  6واحد سازمانی شرکت مورد مطالعه
میباشد .چارچوب نظری پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش ترکزاده ( )0212برگرفته شده است .نهاده،
مجموع مولفه های مدل بلوغ مدیریت دانش و ستاده سطح بلوغ محاسبه شده میباشد .برای تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش از نرمافزار لینگو استفاده گردید .برای تعیین باالترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان
نهادهها وستادههای سایر واحدهای تصمیمگیرنده درتعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی ،مدل پایه
ورودی محور پیشنهاد میشود .از آنجا که مدلهای ثانویه میتوانند میزان بهبود بهینه (مجموعه مرجع) ورودی
ورودی محـور استفــاده میشود.
و خروجیهای ناکارا را تعیین کنند ،در این پژوهـش از مـدل پوششـی
تعریف -1-2مجموع ابعاد مدل (به ازای هر سازه ) 𝐤 ،باالتر از  080مطلوب و بلوغ محسوب میشود .از
آنجاییکه کارایی شاخصی است که توانایی مدیریت یک واحد تصمیمگیرنده را در استفاده بهینه از ورودیها در

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها

()1

𝑜𝑟𝑦 ≥ 𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑𝑛𝑗=1

جهت تولید خروجیها میسنجد ،هر چه یک واحد بتواند با مصرف ورودی کمتر خروجی بیشتری را تولید کند
کاراتر است .در این راستا ،عدد ( 080سطح  5بلوغ مدیریت دانش) را بر بردار ورودی تقسیم مینماییم.
مدل ( )0از افزودن قید تعریف ( )1-0به مدل( )1جهت ارزیابی اثربخشی فرهنگ سازمانی پیشنهاد میشود.
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𝑘
𝑥 ) ≥ 0 𝑖 = 1, … , 𝑚,
𝑗𝑖 𝑗𝜆

()0

)𝑘≥ (𝑦𝑟𝑜 /

𝑚

∗ ) − ∑(232
𝑖=1

𝑘

𝑜𝑖𝑥

∗ (232

)𝑘∑𝑛𝑗=1(𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗 /
∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1
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 .آزاد در عالمت

𝜆𝑗 ≥ 0, ∀𝑗 , 

چون الگوی مدل ثانویه ورودی محور است ،تابع هدف سعی در کاهش میزان سطح ورودیها ( )با ثابت نگهداشتن
سطح خروجیها دارد .در واقع  یک متغیر واقعی تصمیم و  یک بردار غیرمنفی متغیرهای تصمیم میباشد که در
این مدل انتخاب هر بردار  مجاز ،یک حد باال برای ستادهها و یک حد پایین برای دادههای
در
 

مقابل

این

محدودیتهای

مرتبط

با



گزینه

بهتر

برای

ایجاد میکند.
مرتبط

شدن

با

ارایه میدهد ،این امر موجب میشود که  به عنوان الگوی هدف سایر واحدهای ناکارا میزان بهبود

بهینه را بیان دارد.
تعریف  -2-2در مدل ( )0یک واحد تصمیم گیرنده وقتی کارا است که:


 -3یافتهها
پس از کسب نمره کلی ارزیابی ،نتایج با الگوی بلوغ مدیریت دانش طبق جدول ( )0محاسبه میشود .نتایج ارزیابی
شناخت سطح آمادگی برای مدیریت دانش در سازمان را معین میکند .بلوغ سازمان در زمینه مدیریت دانش با
توجه به مجموع نمره سازمان در معیارهای هشتگانه در یکی از سطوح پنجگانه از سطح «واکنش»
به عنوان پایینترین سطح تا «بلوغ» به عنوان باالترین سطح متفاوت باشد.

جدول  -2امتیازات بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی شرکت مورد مطالعه.
Table 2- Maturity scores of knowledge management of organizational units of the studied company.

واحد

استراتژی

رهبری

فرهنگ

ساختار

تکنولوژی

فرایند

افراد

ارزیابی

ارزیابی بلوغ

سطح بلوغ

1

18

01

12

12

07

13

14

12

188

8

0

12

84

10

03

88

13

07

13

108

7

8

11

02

12

08

81

17

02

12

122

8

7

12

00

17

07

82

13

07

13

140

8

2

02

22

02

72

22

82

72

82

002

2

2

13

71

07

88

72

00

04

08

088

2

شکل  -2نمودار راداری ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی شرکت مورد مطالعه.
Figure 2- Radar diagram for assessing the maturity of knowledge management of the organizational units of the studied
company.
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از نظر بلوغ مدیریت دانش واحد سازمانی « »5رتبه اول و واحدسازمانی « »1در رتبه ششم قرار گرفته است .سایر
واحدهای سازمانی « 4 ،0 ،6و  »8به ترتیب در جایگاههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند .یافتهها نشان می دهد که سطح
بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی بین سه تا  5و از سطح توسعه تا بلوغ رشد یافته است و واحدهای سازمانی 5
و  6در سطح پنجم ارزیابی شدهاند .نمودار راداری بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی شرکت مورد مطالعه در
شکل  0نشان داده شده است .شش واحد تصمیم گیرنده (واحدهای سازمانی یک شرکت فنی و مهندسی) را در نظر
میگیریم که هر کدام از آنها،یک نهاده (میزان بلوغ مدیریت دانش) را برای تولیدیک ستاده (سطح بلوغ) مصــرف
کنند .دادههای نهـاده و ستاده در جدول ( )8آمده است.

45

جدول  -3مجموعه دادههای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی شرکت مورد مطالعه.
Table 3- Maturity assessment data set of knowledge management of organizational units of the studied company.
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ارزیابی بلوغ

سطح بلوغ

188
108
152
140
002
088

8
4
8
8
5
5

مدل ( )0در نرم افزار لینگو اجرا و وضعیت کارایی بدست آمده در جدول ( )4آورده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،از شش واحد تصمیمگیرنده ،واحد شماره  5کارا و سایر واحدها ناکارا میباشند.
جدول -4میزان کارایی محاسبه شده با نرم افزار لینگو مطابق مدل (.)2
Table 2- Performance calculated with Lingo software according to the model (2).
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کارایی
2672320
2622220
2622202
2620812
1
2632872

 -4بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعات نشان داد که واحد  5بلوغ مدیریت دانش سطح  5را دارا است و در سایر واحدها پایینتر از حد مجاز
ارزیابی شده است .واحد شماره  5کارا و سایر واحدها ناکارا شناسایی شدند .برای کاهش تاثیرات احتمالی ناشی از
اثربخشی تاثیر بلوغ مدیریت دانش ضعیف در ایستگاههای ناکارا باید سطح بلوغ مدیریت دانش را بهبود و ارتقا بخشید.
پیشنهادات زیر به منظور بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان توصیه میشود:
 برنامههای آموزشی با هدف همراستا شدن با اهداف کلی سازمان به گونهای بازنگری شود که دانش و مهارتهای مورد
نیاز منابع انسانی در جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمان ایجاد شود.
 زمینههای الزم برای بهبود عملکرد ،یادگیری سازمانی و فردی ،تسهیم دانش و نوآوری فراهم شود.
 با توجه به اهمیت نقش مدیریت عالی در زمینه اجرای ابتکارات مدیریت دانش اقداماتی از قبیل تدوین چشمانداز و
راهبرد دانشی برای راهبری ابتکارات مدیریت دانش ایجاد نمود.
 پژوهش با محدودیت هایی به شرح زیر روبرو است:
 یافتههای پژوهش محدود به مدت زمان جمعآوری دادهها است.
 تعداد  2واحدتصمیمگیرنده ارزیابی شده نیز یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش محسوب میشود .زیرا با تغییر
جامعه پژوهش نتایج تغییرخواهد نمود.
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