Tech. Edu. J. 13(2): 386-400, Spring 2019

Technology of Education Journal
(TEJ)
Homepage: jte.sru.ac.ir

TEJ

SRTTU

Review Paper

The structural model of national knowledge creation processes: An interpretative
structural modeling approach
Gh. Azari Arani, J. Rezaeenour*
Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran
ABSTRACT
Submitted: 5 February 2018
Reviewed: 4 April 2018
Revised: 25 April 2018
Accepted: 07 July 2018
KEYWORDS:
Delphi Technique,
Interpretative Structural
Modeling,
Knowledge Management,
National Knowledge Creation,
Organizational Knowledge
Creation.

* Corresponding author
j.rezaee@qom.ac.ir

Background and Objectives: At the macro level, society includes a variety of industries and organizations,
each of which in turn is moving toward becoming a foundational science because incompatibility with global
developments leads to failure. So organizations need to have the flexibility to change their structure, goals,
strategies, and vision. One of the tools used to create a knowledge-based organization is to create the
process of knowledge creation to gain a competitive advantage. As a result creation of the concept of the
process of creating national knowledge will is not out of the reach. Today, countries need management of
knowledge resources and, in particular, the knowledge creation for knowledge development. There are lots
of studies in the field of organizational knowledge creation and so various models have been developed for
this purpose. But, the important point is that the creation of knowledge has so far been at the organizational
level and in some cases cross-organization and among the subset of a parent organization. The innovation of
this article is identifying the process of knowledge creation at the national level.
Methods: For this purpose, based on the literature review and analyzing the research gap, using the Delphi

method and a survey of experts, possible processes at the national knowledge creation has been addressed.
The panel of experts includes seven professors and experts in the field of knowledge management, who are
both theoretically and experimentally familiar with this concept.

Findings: The results of Delphi technique show that the processes of socialization, externalization,
combination, culture creation, application, and internalization can be referred to as the processes of
national knowledge creation. Using interpretive structural modeling, it was revealed that the processes of
socialization, internalization and externalization are at level 1, the processes of culture and combination are
in the second level and the process of application is at the third level of the model.
Conclusion: The results of the National Knowledge Creation Model indicate that socialization,
externalization, and internalization are the cornerstones of the model. This means that in order to
successfully implement the creation of knowledge at the national level, one must first invest in these issues.
According to the results obtained it is clearly seen that the processes of combination and culture making
are independent dimensions and planning for combining knowledge among different organizations and
organizational programming for culture building at organizational level can be done independent of other
processes. It should be noted that the identification of the structures of the process of creating the national
knowledge process has been achieved based on theoretical foundations and receiving the opinions and of
a limited number of academic and experimental experts. Therefore, the scope for future research is the
application of factor analysis method, path analysis and structural equation modeling approach to test the
research model to examine the validity of the obtained model.

NUMBER OF REFERENCES

74

NUMBER OF FIGURES

4

NUMBER OF TABLES

9

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،2بهار 1398

()387

Tech. Edu. J. 13(2): 386-400, Spring 2019

مقاله مروری

توسعه مدل ساختاري فرايندهاي خلق دانش ملي با استفاده از ترکيب روشهاي دلفي و مدلسازي ساختاري
تفسيري
قاسم آذري آراني ،جالل رضايينور

*

 1گروه مهندسي صنايع ،دانشكده فني مهندسي ،دانشگاه قم ،قم ،ايران
چکیده
دریافت 16 :بهمن 1396
داوری 15 :فروردین 1397
اصالح 05 :اردیبهشت 1397
پذیرش 16 :تیر 1397
واژگان کلیدی:
تكنيك دلفي،
خلق دانش سازماني،
خلق دانش ملي،
مدلسازي ساختاري تفسيري ،مديريت دانش

*نویسنده مسئول
j.rezaee@qom.ac.ir

پیشینه و اهداف :جامعه در سطح كالن شامل انواع صنايع و سازمانهاست كه هر يك به نوبه خود به سمت
دانشبنيان شدن در حركت هستند زيرا عدم تطابق با تحوالت جهاني به منزله فناست .پس بايد سازمانها انعطاف
الزم براي تغيير ساختار ،اهداف ،استراتژيها و چشمانداز خود داشته باشند .يكي از ابزارهاي مورد استفاده براي ايجاد
سازمان دانشبنيان ،ايجاد فرايند خلق دانش سازماني براي كسب مزيت رقابتي است .در سطح سازمان دانش كاركنان
نقش تعيين كننده داشته و به تبع آن در سطح جامعه دانش افراد و سازمانها مدنظر خواهد بود .پس الزم است مديريت
دانش و به طور خاص خلق دانش در سطح ملي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا دانش خلق شده به صورت نظاممند در
اختيار همه افراد و سازمانها باشد و كل جامعه از آن منتفع شوند .امروزه كشورها براي توسعه و پيشرفت دانش نيازمند
مديريت منابع دانشی و به طور مشخص خلق دانش و نواوری در حوزه ملی هستند .ادبيات زيادي در حوزه خلق دانش
سازماني وجود دارد و مدلهاي مختلفي بدين منظور توسعه داده شده است؛ اما موضوع خلق دانش تاكنون در سطح
سازمان و در مواردي فراسازماني و در بين زيرمجموعههاي داخلي يك سازمان اتفاق افتاده است و در حوزه خلق دانش
در سطح ملی فعالیت های اندکی صورت پذیرفته است .آنچه به عنوان نوآوري اين مقاله ميتوان به آن اشاره كرد اين
موضوع است كه خلق دانش در سطح ملي با چه فرايندهايي تعريف ميشود.

روشها :بدين منظور پس از مرور ادبيات و تحليل شكاف مطالعاتي ،با استفاده از روش دلفي و نظرسنجي از خبرگان
به شناسايي فرايندهاي ممكن در خلق دانش ملي پرداخته شده است .پنل خبرگان شامل  7تن از اساتيد و متخصصان
حوزه مديريت دانش است كه به صورت نظري و تجربي با اين مفهوم آشنا هستند.

یافتهها :نتايج حاصل از تكنيك دلفي نشان ميدهد كه فرايندهاي اجتماعيسازي ،بيرونيسازي ،تركيب ،فرهنگسازي،
كاربرد و درونيسازي را ميتوان بعنوان فرايندهاي خلق دانش در سطح ملي نام برد .با استفاده از مدلسازي ساختاري
تفسيري مشخص شد كه فرايندهاي اجتماعيسازي ،بيرونيسازي و درونيسازي در سطح  ،1فرايندهاي فرهنگسازي
و تركيب در سطح دوم و فرايند كاربرد در سطح سوم مدل قرار دارند.

نتیجهگیری :نتايج حاصل از مدل خلق دانش ملي حاكي از اين است كه اجتماعيسازي ،بيرونيسازي و درونيسازي
سنگ بناي الگوي خلق دانش ملي هستند .اين بدان معنا است كه براي پياده سازي موفق خلق دانش در سطح ملي،
بايد پيش از هر چيز روي اين موارد سرمايهگذاري كرد .با توجه به نتايج به دست آمده از مدل نهايي ترسيمي با رويكرد
مدلسازي ساختاري تفسيري نيز به وضوح مشاهده مي شود ،كه فرايندهاي تركيب و فرهنگسازي ابعادي مستقل بوده
و برنامهريزي براي تركيب دانش در ميان سازمانهاي مختلف و نيز برنامهريزي براي فرهنگسازي در سطح سازمانها
براي پذيرش و اعمال دانش جديد در سطح سازمانها مستقل از ديگر فرايندها قابل انجام است.
بايد اين نكته را يادآوري كرد كه شناسايي و سطحبندي سازههاي فرايند خلق دانش ملي ،مبتني بر مباني نظري موضوع
و دريافت آرا و نظرات خبرگان دانشگاهي و تجربي محدودي به سرانجام رسيده است .از اين رو ،زمينة تحقيقاتي كه مي
تواند در پژوهش هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد ،به كارگيري روش تحليل عاملي ،تحليل مسير و رويكرد مدلسازي
معادالت ساختاري براي آزمون مدل پژوهش پيش رو است تا اعتبار مدل به دست آمده بررسي شود.

مقدمه
جامعه در سطح كالن شامل انواع صنايع و سازمانهاست كه هر
يك به نوبه خود به سمت دانشبنيان شدن در حركت هستند زيرا
عدم تطابق با تحوالت جهاني به منزله فناست .پس بايد سازمانها
انعطاف الزم براي تغيير ساختار ،اهداف ،استراتژيها و چشمانداز

خود داشته باشند .يكي از ابزارهاي مورد استفاده براي ايجاد
سازمان دانشبنيان ،ايجاد فرايند خلق دانش سازماني براي كسب
مزيت رقابتي است .در سطح كالن ،به منظور بقا و نيز كسب مزيت
رقابتي در بازارهاي جهاني الزم است جامعه دانشبنيان شود و بر
اين اساس مفهومي تحت عنوان فرايند خلق دانش ملي دور از ذهن
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نخواهد بود .در سطح سازمان دانش كاركنان نقش تعيين كننده
داشته و به تبع آن در سطح جامعه دانش افراد و سازمانها مدنظر
خواهد بود .پس الزم است مديريت دانش و به طور خاص خلق
دانش در سطح ملي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا دانش خلق
شده به صورت نظاممند در اختيار همه افراد و سازمانها باشد و
كل جامعه از آن منتفع شوند.
فرآيندهاي مختلفي از مديريت دانش در منابع مختلف شناسایي
شدهاند .بعنوان مثال علوي شش فرآيند اكتساب ،فهرست‑نويسي،
پااليش ،ارتباط دهي ،انتشار و كاربرد را معرفي كرده است [.]1
آرتور ( )Arthurچهار فرآيند اكتساب و ايجاد ،ذخيره‑سازي،
انتشار و بكارگيري را مد نظر قرار داده [ ]2و اين در حالي
است كه راگلز ( )Rugglesسه فرآيند ايجاد ،كدگذاري و انتشار
را به رسميت مي‑شناسد[ .]3همچنين پن ( )Panو اسكاربروگ
( )Scarbroughپنج فرآيند ايجاد ،پردازش ،ذخيره‑سازي ،انتشار
و بكارگيري را بعنوان فرآيندهاي مديريت دانش مي‑شناسند[.]4
در اين ميان ،مشاهده ميشود كه فرآيندها و فعاليتهاي مرتبط
با خلق دانش در تمامي مدلهاي فرآيندي مديريت دانش وجود
دارد .بعنوان مثال مي‑توان از اكتساب ( ،]1[ )Acquisitionتسخير
( ]5[ )Captureساخت ( ]6[ )Constructionو خلق ()Creation
[ ]2نام برد .هر سازماني كه قصد برتري يافتن در مديريت دانش را
دارد ،نيازمند است كه فرآيند خلق دانش خود را در هر دو سطح
فردي و گروهي توسعه دهد .لذا فرآيند خلق دانش بعنوان يكي از
مهمترين فرآيندهاي مديريت دانش ،سالح استراتژيك سازمانها در
جهان امروز است .بعالوه بنظر مي‑رسد خلق دانش بعنوان منبع
بالقوه مزيت رقابتي در حال بدست آوردن توجه بيشتري نسبت به
ساير فرآيندهاي مديريت دانش است .فرآيند خلق دانش ،فرآيندي
مستمر است كه طي آن افراد و گروه ها در داخل سازمان و بين
سازمانها دانش نهان و آشكار خود را به اشتراك مي‑گذارند .اگر
چه مباحث گسترده‑اي در مورد اهميت خلق دانش بيان شده
است ،با اينحال هنوز شواهد تجربي كافي از بكارگيري اين فرايند
وجود ندارد .بنابراين تاكيد اين مقاله بر روي فرآيند خلق دانش
مي‑باشد .اين پژوهش فرآيند خلق دانش را بر اساس مدل SECI
نوناكا ( )Nonakaو تاکوچي ( )Takeuchiمد نظر قرار مي‑دهد
و اين انتخاب دالئلي به شرحي كه در ادامه مي‑آيد دارد .اوالً
اين مدل بصورت گسترده‑ مورد پذيرش جامعه محققين قرار
گرفته و در بسياري از حوزه ها نظير يادگيري سازماني ،تجارت
مشترك ،توسعه محصول جديد و فناوري اطالعات استفاده شده
است [ .]9[–]7ثانياً اين مدل نه تنها در بر دارنده موضوع خلق
دانش است بلكه انتقال دانش را نيز در برمي‑گيرد .در حقيقت
نوناكا و تاکوچي( )Nonaka & Takeuchiانتقال دانش را در خالل
فرآيندهاي دروني كردن و بيروني كردن توصيف مي‑كنند [،]10
[ .]11انتقال دانش موجود و ايجاد دانش جديد از فرآيندهاي بسيار
مهم در مديريت دانش بوده و بايد بصورت قابل مالحظه‑اي مورد
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توجه قرار گيرند [ .]12ثالثاً فرآيند خلق دانش مبتني بر مدل نوناكا
در ادبيات مديريت دانش تا كنون بيشترين استناد را داشته است
[ .]13بر اساس آمار پايگاه علمي گوگل اسكالر تا سال  2017بيش
از  38927بار به اين مقاله استناد شده است.
آنچه كه بعنوان مسئله تحقيق ذهن محقق را به خود درگير كرده
است اين است كه در تحقيقات مرتبط با فرايند خلق دانش ،اين
فرايند در سطح ملي بررسي نشده و صرفاً در سطح سازماني و
فراسازماني به آن پرداخته شده است .پس لزوم بررسي اين فرايند
در سطح ملي و كالن احساس ميشود .ارائه مدلهاي كارآمد و
موثر در مباحث نظري همچون مديريت دانش نياز به پشتوانه
تئوريك علمي داشته كه با توجه به متدولوژي انتخابي ،مدلسازي
دور از دسترس نخواهد بود .پس در اين تحقيق از مدل پايه نوناكا
و تاکوچي( 1995 )Nonaka & Takeuchiاستفاده خواهد شد كه در
حوزه خلق دانش سازماني و فراسازماني ارائه شده و بر اساس آن و
به پشتوانه روشهاي كيفي به دنبال شناسايي ابعاد خلق دانش در
سطح ملي خواهيم بود.
پيشينه تحقيق
خلق دانش تنها اولين مرحله ي كليدي در اكثر اقدامات مديريت
دانش نيست؛ بلكه هم چنين اشاره ي گسترده اي به مراحل متوالي
در فرايند مديريت دانش دارد .در حال حاضر ،نظريه هاي مختلفي
براي توضيح خلق دانش وجود دارد كه به تشريح رويكرد دانش
آفريني از ديدگاه انساني براي مثال مارپيچ دانش نوناكا و يا از
ديدگاه فناوري فرايند كشف دانش در پايگا ه ها ي داده و استخراج
داده گرايش دارند [ .]14خلق دانش فعاليتهايي را دربرميگيرد كه
به تغييرشكل و تركيب مجدد تكه ها ي موجود دانش ،كاهش
كاستيها ،تقويت پژوهش ها و توسعه ي قابليتها ،پايش و كنترل
محيط هاي بيروني و كاربرد فناوريهاي بيروني از سازمان ميپردازد.
سازمانهاي پويا دانش را خلق و از آن استفاده ميكنند .سازمان‑ها
بر اثر تعامل با محيط پيرامون خود ،اطالعاتي را جذب و آنها را
به دانش تبديل ميكنند سپس اين دانش را با تجربه ها ،ارزشها و
مقررات داخلي خود درهم مي آميزند تا مبنايي براي اقدامات خود
به دست آورند [.]15
شناسايي عوامل مؤثر بر خلق دانش در سازمان ،اولين گام در
تدوين برنامه هاي گسترش دانش آفريني و نوآوري در سازمان به
شمار مي آيد .ويژگي هاي ساختار سازماني از جمله عوامل مؤثر بر
خلق دانش در سازمان ها به شمار مي آيد .امروزه نوآوري و خلق
دانش نه تنها به مسئله اصلي بسياري از سازمان هاي خصوصي
و تجاري بدل شده است بلكه به صورت جدي مورد توجه بخش
عمومي و دولتي نيز قرار گرفته است .ضرورت توجه به خلق دانش
و نوآوري در سازمان هاي دولتي را مي بايد در انتظارات نوين
جامعه از اين ساز مان ها جستجو نمود .در طي چند دهه اخير
شيوه‑هاي سنتي مديريت در بخش دولتي به نحوي گسترده از
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Explicit

Communication

Socialization

براي خلق و ايجاد دانش ،نظريات مختلفي ارائه شده است كه
بارزترين آن الگوي چهار مرحله اي نوناكا و همكارانش مباشد.
Combination
Externalization
آنها در مدل خود دانش را به دو نوع دانش «صريح» و «نهفته»
تقسيم کرده اند .دانش صریح یا آشکار ،دانش مدوني است كه با
Tacit
Explicit
واژه ها و لغات و كلمات به سادگي قابل بيان و انتقال است ،در
Internalizatio
Socialization
حالي كه دانش نهفته ،بصیرت ،ذهنيات و دانش نامدوني است كه
n
به سادگي قابل انتقال و ارائه نيست .دانش صريح يا تصريحي،
Tacit
دانشي قابل رمزگذاري و در نتيجه قابل پردازش آسان ،انتقال
سازماننوناكا ]
دانش از منظر
فرايندهاي خلق
شكل .1
شكل  :1فرايندهاي خلق دانش از منظر نوناكا ][18
است[18.دانش
اطالعات در
داده ها و
و ذخيره در پايگاه
Figknowledge
1: Nonaka’s knowledge
creation processes
Fig 1. Nonaka’s
creation processes
تصريحي را مي توان به صورت راهنماها ،جزوات آموزشي ،رويه
ها ي انجام كار و ساير مكتوبات سازماني ،ارائه نمود .در مقابل،
جدول :1شاخصهاي مرتبط با خلق دانش سازماني و فراسازماني
دانش نهفته و ضمني ،دانش شخصي است كه به آساني قابليت
اسازمان
سازمان و فر
جدول  .1شاخصهاي مرتبط با خلق دانش
ي
 knowledgeي
Table 1: Indicators of creation of organizational and over-organizational
Table
1.
Indicators
of
creation
of
organizational
and
over-organizational
creation
 knowledgeدانش ،ريشه در
 creationاين نوع
رمزگذاري و انتقال و آموزش را ندارد.
Process
Indicator
References
Frequency
اعمال و رفتارهاي شخصي ،ارزشها ،تجربيات و الگوهاي ذهني دارد
و يكي از منابع عظيم دانايي در سازمانهاست [.]17
;][19]; [20]; [21]; [22]; [23]; [24
اگر دانش بشري را به صورت كوه يخي در نظر آوريم ،بخش
10
][25]; [26]; [27]; [28
كوچك و بيروني آن ،دانش صريح و مدون است و بخش بزرگ تر
آن ،دانش نهفته و ضمني .اين نشان دهندة اهميت و عظمت دانش
نهفته ،در مجموعة آگاهي‑‑هاي بشري است .پوالني ()Polanyi
;][29]; [30]; [31]; [32]; [33]; [34
11
][35]; [36]; [23]; [27]; [28
اهميت دانش نهفته را در جملة معروف خود كه «ما خيلي بيشتر
از آنچه ميتوانيم بيان كنيم ،مي دانيم» ،به خوبي يادآور شده است
[ .]17دانش در اصل از تجربه و مهارت کارکنان به دست می آید.
;][37]; [38]; [39]; [40]; [41]; [42
9
دانش هنگامی خلق میشود که افراد شیوه ی جدیدی برای انجام
][43]; [44]; [45
کار ها پیدا کنند یا دانش ماهوی را گسترش دهند .خلق دانش
حاصل تعامالت اجتماعی و همکاریهای سازمانی است .نوناکا ،چهار
مدل خلق دانش را وصف میکند که از تعامل بین دانش ضمنی و
;][46]; [47]; [48]; [49]; [50]; [51
;][52]; [53]; [54]; [55]; [56]; [57
16
آشکار در سطوح مختلف سازمانها به دست می آید:
][58]; [59]; [60]; [61
به طور خالصه شاخصهاي مرتبط با خلق دانش سازماني و
فراسازماني به صورت جدول شماره  1است:
نتايج حاصل از مرور ادبيات حاكي از اين است كه اگر بخواهيم ابعاد
][62]; [63]; [57]; [64]; [65]; [61]; [66
7
خلق دانش ملي را نيز همانند خلق دانش سازماني مبتني بر مدل
خلق دانش نوناكا و تاکوچي در نظر بگيريم و با توجه به يافتههاي
حاصل از مرور ادبيات ،مواردي چون ارتباطات (اجتماعيسازي)،
;][67]; [68]; [52]; [65]; [69]; [70
9
درك و فراگيري ،توليد محتوا (بيرونيسازي) ،مشاركت (تركيب)،
][71]; [72]; [73
مفهومسازي و در آخر يادگيري (درونيسازي) از شاخصهاي مورد
نظر براي بررسي خلق دانش خواهند بود .نكته اينجاست كه اين
شاخصها حاصل مرور پيشينه تحقيقات صورت گرفته در زمينه
استفاده قرار گيرند.
خلق دانش سازماني و فراسازماني است و تاكنون به طور خاص
براي تبيين شكافها و خالءهاي تحقيقات گذشته ميتوان گفت
به بررسي خلق دانش در سطح ملي پرداخته نشده است .از اين
كه پس از بررسي و مرور ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق ،مشخص
رو الزم است با تكيه بر تكنيك دلفي با استفاده از طوفان فكري
شده كه در تحقيقات مرتبط فرايند خلق دانش ،اين فرايند در
و با تكيه بر تجارب پنل خبرگان شاخصهاي منحصر به خلق
سطح ملي بررسي نشده و صرفاً در سطح سازماني و فراسازماني
دانش ملي شناسايي شده و در مدلسازي ساختاري تفسيري مورد
Understanding

Content
production

Externalization

Cooperation

Combination

Over-organizational knowledge creation

Conceptualizati
on
Learning

Internalization
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Composition of the panel
of experts

Literature Review and evaluate the
conditions of Delphi technique

Offer the Delphi questionnaires
and gather round 1 comments

Controlled feedback

Text Coding of Delphi questionnaire
round 1

Offer the Delphi questionnaire and
gather round 2 result

Consensus
among experts
Offer a questionnaire for linking
indicators to experts

Report the result for interpretive
structural modeling
Preparation of self-constructive
matrix

Determining the level of
indicators

Provide reachability matrix

Compatibility of Initial reachability
matrix

Drawing the interpretive structural model

نجام تحقيق

شكل  :2مراحل انجام تحقيق

Fig:2 Research procedure

به آن پرداخته شده است .ارائه مدلهاي كارآمد و موثر در مباحث
نظري همچون مديريت دانش نياز به پشتوانه تئوريك علمي داشته
كه با توجه به متدولوژي انتخابي ،مدلسازي دور از دسترس نخواهد
بود .پس در اين تحقيق از مدل پايه نوناكا و تاکوچي (Nonaka
 1995 )& Takeuchiاستفاده خواهد شد كه در حوزه خلق دانش
سازماني و فراسازماني ارائه شده و بر اساس آن و به پشتوانه
روشهاي كيفي به دنبال شناسايي ابعاد خلق دانش در سطح ملي
خواهيم بود.
روش تحقيق
جهتگيري كلي پژوهش انجام شده از نظر هدف پژوهش،
كاربردي است كه در قالب روش توصيفي تحليلي انجام شده و از
(كمي و كيفي) است كه در بخش كيفي
نظر نوع پژوهش ،آميخته ّ
آن عمدتاً از روشهاي مطالعات كتابخانهاي و مصاحبة عميق با
كمي آن عمدتاً رويكرد پيمايشي
خبرگان استفاده شده و در بخش ّ
بوده و از ابزار پرسشنامه براي نهاييسازي معيارها و زيرمعيارهاي
فرايند خلق دانش ملي و دريافت آرا و نظرات خبرگان در قالب
روش مدلسازي ساختاري بهره گرفته شد .به منظور شناسايي و
تعديل/تأييد سازهها و مقولههاي فرعي مربوط به هريك از سازههاي
فرايند خلق دانش ملي و نيز روابط و توالي سازهها ،به جامعة آماري
در قالب خبرگان حوزه مديريت دانش رجوع شده است.
روشهاي ساختاري اغلب براي فراهم ساختن درك ريشهاي از
موقعيتهاي پيچيده مورد استفاده قرار ميگيرد ،بطوريكه با در كنار
هم قرار دادن مجموعهاي از عوامل به حل يك مشكل ميپردازد
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[ .]74به منظور تعيين رابطه مفهومي بين عوامل و شاخصهاي
شناسايي شده بواسطه تكنيك دلفي ( )Delphi Techniqueاز
ابزار مدلسازي ساختاري تفسيري استفاده خواهد شد .اين روش
اولين بار در سال  1973توسط وارفيلد ( )Warfieldمطرح شد .اين
روش در تشخيص روابط دروني متغيرها كمك ميكند و تكنيكي
مناسب براي تجزيه و تحليل تأثير يك متغير بر متغيرهاي ديگر و
اولويتبندي و تعيين سطح عناصر يك سيستم است [ .]74مبناي
اين روش نظر خبرگان و مرور ادبيات تحقيق است [ .]75به طور
خالصه مراحل انجام تحقيق در شكل  2نشان داده شده است.
نتيجه و بحث
تكنيك دلفي
اولين گام در تكنيك دلفي ،تشكيل پنل خبرگان و نحوه انتخاب
اعضاي آن است .در اين حالت ،اعضا به منظور كاربرد دانش آنان
در مسئلهاي خاص و بر مبناي معيارهايي برگزيده ميشوند كه
اين موضوع از ماهيت مسئله پژوهش نشأت ميگيرد .بر اين
دلفي براي اين رساله به صورت نمونه‑گيري
اعضاي
اساس
پنلFig 2.
Research
procedure
گلوله برفي برگزيده شدند به طوري كه اعضاي پنل شامل اساتيد
دانشگاههاي برتر كشور و پژوهشگراني است كه سابقه تدريس
دروسي چون مديريت دانش و فناوريهاي مديريت دانش را
داشتند يا به صورت تجربي در طرحهاي اجرايي مديريت دانش در
سازمانهاي مختلف شركت داشته يا مقاالت و طرحهاي پژوهشي
در اين حوزه به ثبت رساندهاند .هر يك از اين افراد يك يا چند تن
ديگر از افراد متخصص در اين حوزه را معرفي كردند تا با آنها نيز
تماس گرفته شود .در ابتدا از  15تن از خبرگان دعوت به همكاري
شد ولي تنها  7تن از آنها به پرسشنامه پاسخ دادند.
راند اول -پرسشنامه باز :پس از اين كه اعضاي پنل خبگان
مشخص شدند يك پرسشنامه باز حاوي يك سوال پيرامون «خلق
دانش ملي» تهيه شد و براي اعضاي پنل ارسال شد .سوال از اين
قرار بود كه «با تكيه بر مدل خلق دانش نوناكا و تاکوچي ،به نظر
شما چه فرايندهايي را ميتوان براي خلق دانش در سطح ملي
متصور شد؟ لطفا براي هر فرايند توضيحاتي كه مد نظر شماست
ياداشت بفرمائيد».
از آنجا كه كانال ارتباطي محقق با پنل خبرگان نرمافزار تلگرام
بود دسترسي به اعضا و پيگيري امور سادهتر از ايميل بود و در
مدت زمان صرف شده براي پاسخ به اين پرسشنامه صرفهجويي
شد .كدهاي استخراجي از پرسشنامه يكي از خبرگان بعنوان نمونه
به صورت جدول شماره  2ميباشد .در اين مرحله براي كدگذاري
پرسشنامههاي راند  1از دو تن از اساتيد حوزه مديريت دانش
استفاده شد تا به صورت موازي با محقق به كدگذاري نظرات
خبرگان بپردازند و پس از توافق درون موضوعي نتايج به صورت
كدهايي نهايي شد كه در قسمت پيوستها ارائه شده است.
بر اساس پاسخهاي كيفي دريافت شده از پرسشنامه راند اول
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خبرگاندردرپرسشنامه ر
خبگان
كدگذاري نظرات
حاصلل ازاز كدگذاري
نتايج حاص
نظرات ر
پرسشنامهاندرانداولاول
جدول.2:2نتايج
جدول
طيف ليكرت به رتبهبندي گزينهها بپردازند .بر اين اساس ،اعضاي
Table 2. Results of coding the experts’ ideas in the first round questionnaire
Table 2: Results of coding the experts’ ideas in the first round questionnaire
پنل ميزان اهميت عوامل را تعيين و به واسطه رتبهبندي ،تعدادي
Identified processes of national knowledge
Weight/
Row
از مهمترين آنها را انتخاب ميكنند .بر اين اساس ،تعداد عوامل به
creation
duplicate
ميزاني كاهش مييابد كه كار با آنها قابل انجام باشد .در حقيقت
1
Socialization
6
اين مرحله براي كاهش تعداد عوامل به تعداد قابل قبول براي ادامه
2
Externalization
7
كار انجام ميشود .براي تعيين روايي پرسشنامه با سه تن از اساتيد
3
Combination
7
حوزه مديريت دانش مشورت شده و پايايي آن نيز به روش آلفاي
4
Culture
3
كرونباخ به دست امد كه مقدار آلفا برابر  0.896حاصل شده و حاكي
5
Application
4
از پايايي پرسشنامه است.
6
Internalization
7
پرسشنامه بسته در راند دوم مجددا به اعضاي پنل ارسال شد
7
IT Infrastructure
2
و نظرات ايشان در خصوص هر يك از موارد جمعآوري گرديد.
پس از جمعآوري همه پرسشنامهها نوبت به تحليل نتايج ميرسد.
هايراند
پرسشنامهههاي
از تحليل
جدول
راند22
تحليل پرسشنام
حاصل از
نتايج حاصل
جدول:3.3نتايج
Table 3. Analysis of round two questionnaires
بر اين اساس از روش ميانگين نظرات خبرگان براي هر يك از
Table 3: Analysis of round two questionnaires
Identified processes of national knowledge
Weight/
شاخصهاي شناسايي شده استفاده خواهد شد .از آنجا كه از طيف
Row
creation
duplicate
 5درجهاي استفاده شده است مقادير زير  4مبناي حذف شاخصها
1
Socialization
4/14
2
Externalization
5
خواهد بود .در جدول  3نتايج حاصل از تحليل پرسشنامههاي راند
3
Combination
5
4
Culture
4/28
 2ارائه شده است:
5
Application
4/71
6
Internalization
5
از آنجا كه از طيف  5درجهاي استفاده شده است مقادير زير 4
7
IT Infrastructure
3/71
مبناي حذف شاخصها خواهد بود بر اين اساس فرايند تعيين
زيرساخت  ITمناسب از ميان فرايندهاي تحت بررسي حذف شد.
جدول  :4فرايندهاي نهايي خلق دانش ملي از منظر خبرگان
خبگان
مل از
منظر ر
دانش ي
فرايندهاي ي ي
Table 4: Final processes of national knowledge creation from
the
perspective
نهان خلق of
توجيه خبرگان نيز در خصوص حذف فرايند تعيين زيرساخت IT
4. Final processes of national knowledge creation from
theTable
experts
اين بود كه كدگذار بايد اين مفهوم را زيرمجموعهاي از فرايند
Identified processes of national knowledge
Weight/
Row
creation
duplicate
كاربرد در نظر بگيرد و بر همين اساس اين فرايند از مجموع
1
Socialization
4/57
فرايندهاي حاصل از راند  1حدف شد.
2
Externalization
5
3
Combination
5
راند سوم -ارسال مجدد پرسشنامه و اصالح نظرات :در اين
4
Culture
4/28
5
Application
4/85
مرحله پس از تحليل نتايج بدست آمده از پرسشنامه دوم ،مجددا
6
Internalization
5
پرسشنامه در اختيار متخصصان قرار گرفت به طوري كه اين مرحله
به بازنگري در ميزان اهميت عوامل براساس نتايج پيشين اختصاص
جدول  :5نمادهاي روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري
دارد .هم چنين در اين مرحله هريك از اعضا در جريان نظر گروه
جدول  .5نمادهاي روابط مفهویم در تشکیل ماتریس خودتعامل ساختاري
Table 5: Symbols of conceptual relationships in the formation of structural selfTable
5.
Symbols
of
conceptual relationships in the formation of structural self-interaction matrix
قرار گرفته و مجددا در آن تجديد نظر ميكنند .تجديد نظر اعضا
interaction matrix
تا جايي ادامه مييابد كه ميان آن‑‑ها اتفاق نظر حاصل شود يا
Symbol
Meaning
V
)i leads to j (row leads to the column
تعداد شركتكنندگان به كمتر از حد الزم برسد .پس از پايان
A
)j leads to i (column leads to the row
اين دور و دستيابي به اتفاق نظر ،روش دلفي تكميل وفرايندهاي
X
i leads to j and j leads to i
مرتبط با خلق دانش ملي نهايي شد .جدول  4فرايندهاي نهايي
O
No relationship
خلق دانش ملي از منظر خبرگان ميباشد كه شامل فرايندهاي
اجتماعيسازي ،بيرونيسازي ،تركيب ،فرهنگسازي ،كاربرد و
درونيسازي است.
و كدگذاري نظرات ،فرايندهاي اجتماعيسازي ،بيرونيسازي،
تركيب ،فرهنگسازي ،كاربرد ،درونيسازي و زيرساخت  ITبراي
مدلسازي ساختاري تفسيري
خلق دانش ملي شناسايي شد كه به شرح جدول  2هستند:
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،براي شناسايي سازههاي فرايند
راند دوم -پرسشنامه بسته :پس از اين كه نتايج حاصل از پرسشنامه
خلق دانش ملي از تكنيك دلفي استفاده شد .در مرحله اول با
باز كدگذاري شده و جدول  2حاصل شد ،در مرحله بعد پرسشنامه
استفاده از تكنيك دلفي از پرسشنامههاي باز و بسته براي دريافت
بستهاي تهيه شده كه در آن فرايندهاي خلق دانش ملي از منظر
نظرات خبرگان در خصوص عوامل مرتبط با فرايند خلق دانش
خبرگان ارائه شده و مجددا از اعضاي پنل خواسته شد با استفاده از
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جدول  : 6ماتريس ساختاري خودتعاملي ابعاد خلق دانش ملي

دستيان اوليه
دستيابي
جدول.7:7ماتريس
جدول
اوليه
ماتريس
ري
Table 7: Initial reachability matrix
Table 7. Initial reachability matrix

مل
خودتعامل ابعاد خلق دانش
جدول  .6ماتريس
 self-interactionي
ساختاري matrix ofي
Table 6: Structural
the dimensions of national knowledge
Table 6. Structural self-interaction matrix of the dimensions of national knowledge creation
creation
1

Row

2

3

4

5

6

Factor

V

O
V

A
A
A

V
X
V
V

V
X
O
O
V

Socialization
Externalization
Combination
Culture
Application
Internalization

1

1
2
3
4
5
6

2
1

3
0
1

4
0
0
0

5
1
1
1
1

6
1
1
0
0
1

Row
1
2
3
4
5
6

Factor
Socialization
Externalization
Combination
Culture
Application
Internalization

شده
سازگار
:8ماتريس
جدول
جدول .8
گار شده
ماتريس ساز
Table
Table 8.
8: Compatible
Compatible matrix
1
1
1
0
0
1
1
4

Driving power
4
5
3
2
6
4

2
1
1
1
0
1
1
5

4
0
0
0
1
1
0
2

3
0
1
1
0
1
0
3

5
1
1
1
1
1
1
6

Factor
Socialization
Externalization
Combination
Culture
Application
Internalization
Dependence power

6
1
1
0
0
1
1
4

Row
1
2
3
4
5
6
7

ملي
جدول  :9تعیین روابط و سطوح ابعاد فرايند خلق دانش
مل
جدول  .9تعیی روابط و سطوح ابعاد فرايند خلق دانش ي
Table9.9:The
Therelationships
relationships and
and levels
levels of the dimensions
Table
dimensions of
of national
nationalknowledge
knowledgecreation
creation

Priority

Reachability Set

Antecedent Set

Intersection

Factor

Level

1

1,2,5,6

1,2,5,6

1,2,5,6

Socialization

1

1

1,2,3,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,5,6

Externalization

2

2

2,3,5

4,5

5

Combination

3

2

4,5

2,3,5

5

Culture

4

3

1,2,3,4,5,6

1,2,3,5,6

1,2,3,5,6

Application

5

1

1,2,5,6

1,2,5,6

1,2,5,6

Internalization

6

ملي پرداخته شد .در اين مرحله پرسشنامهها با اين هدف طراحي
ميشوند كه از پنل خبرگان در خصوص اهميت و ارتباط عوامل
شناسايي شده به صورت زير سوالشود:
"عامل  ....منجر به عامل  ......ميشود".
پاسخها بصورت مقياس ساده موافقم /مخالفم در اختيار پاسخ
دهنده قرار ميگيرد .نتيجه اين پرسشنامه در طراحي ماتريس
خودتعاملي ساختاري استفاده شده كه به كمك آن و پس از تحليل
پاسخها به تهيه مدل ساختاري تفسيري منجر مي شود .برای
تعیین نوع رابطه میتوان از نمادهای جدول  5استفاده کرد .در
مواردي كه سطح منجر به ستون باشد از نماد  ،Vستون منجر به
سطر از نماد  ،Aسطر منجر به ستون و ستون منجر به سطر از نماد
 Xاستفاده شده و اگر هيچ رابطهاي بين سطر و ستون نباشد از
نماد  Oاستفاده ميشود.
از آنجا كه تعداد اعضاي پنل خبرگان در مدل سازي ساختاري-
تفسيري بين  10تا  12نفر پيشنهاد شده است ،پرسشنامهها به 15
خبره در حوزه مديريت دانش ارسال شد كه از اين بين  12پرسشنامه
بازگشت داده شد .در مرحله بعد ،با استفاده از آزمون دوجمله ای به

بررسی داده های جمع آوری شده پرداخته شد که تمامی متغییرها
مورد تایید قرار گرفتند .نتايج حاصل از نظر خبرگان در ماتريس
خودتعاملي جدول شماره  6نشان داده شده است.

تهيه ماتريس دستيابي
در اين مرحله با تبديل عالئم و نمادهاي مندرج در ماتريس
ساختاري خودتعاملي به اعداد صفر ( Aو  )Oو يك ( Vو ،)X
ماتريس دستيابي اوليه تشكيل ميشود .در جدول شماره 7
ماتريس دستيابي اوليه را مشاهده ميكنيد.
سازگارسازي ماتريس دستيابي اوليه
پس از به دست آمدن ماتريس دستيابي اوليه ،بايد سازگاري دروني
آن برقرار باشد .براي اين منظور ،رجوع به كميتة خبرگان و انجام
دستي اصالحات و نيز بهرهگيري از قوانين رياضي (به توان رساندن
ماتريس ،طبق قاعدة جبر بولي كه در آن 1+1=1و  1×1= 1است)
براي ايجاد سازگاري در ماتريس دستيابي اوليه رايج است .بر اين
اساس ،با استفاده از روش رياضي ميتوان ماتريس دستيابي اوليه
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Application
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شكل: 3مدل ساختاري -تفسيري فرايندهاي خلق دانش ملي

Fig 3: Interpretative structural model of national knowledge creation processes
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كرد.هدايت و وابستگي
تبديلقدرت
جدول8 .نمودار
را به ماتريس نهايي يا سازگار شده درشكل 4

تعيين سطح اولويت متغييرها
با استفاده از مجموعه دستیابی و مجموعه پیش نیاز برای هر
متغير ،سطح و اولويت هاي ابعاد تعيين ميگردد .این کار با
استفاده از ماتریس دستیابی انجام میشود .پس از تعیین مجموعه
دستیابی و پیشنیاز برای هر مؤلفه ،عناصر مشترک در مجموعه
دستیابی و پیش نیاز برای هر مؤلفه شناسایی میشوند .پس از
تعیین مجموعههای پیش نیاز و دستیابی و عناصر مشترک ،نوبت
به تعیین سطح متغيرها میرسد .در اولین جدول ،متغيري دارای
باالترین سطح میباشد که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن
کام ً
ال یکسان باشند .پس از تعیین این متغير یا متغيرها ،آنها را
از جدول حذف کرده و با بقیه متغيرهاي باقیمانده ،جدول بعدی
را تشکیل میدهیم و این کار را تا تعیین سطح همه متغيرها ادامه
میدهیم.
پس از تعيين اولويتها و سطوح متغيرها ميتوان آنها را به
شكل مدلي ترسيم نمود كه در شكل  3ارائه شده است .مدل نهايي
حاكي از اين است كه فرايندهاي اجتماعيسازي ،بيرونيسازي و
درونيسازي سنگ بناي خلق دانش در سطح ملي هستند .بدين
معني كه براي خلق دانش جديد در سطح ملي بايد بيش از هر
چيز روي اين سه فرايند سرمايهگذاري كرد و در برنامهريزيها
مدنظر قرار داد .در ادامه آنچه بايد بدان توجه داشت برنامهريزي
به منظور فرهنگسازي عمومي براي استفاده از دانش جديد است.
همچنين استفاده از فرايند تركيب براي تجميع انواع دانش به
صورت سيستماتيك و در قالب سيستمهاي نرمافزاري گام مهمي
است كه بايد در اين سطح بدان توجه داشت .در آخر فرايند كاربرد
دانش مدنظر است .براي استفاده صحيح از دانش خلق شده بايد
برنامهريزيهاي دقيق داشت و با دستورالعملها و مقررات ابالغي
ميتوان به اين مهم دست يافت.
تجزيه و تحليل
در تجزيه و تحليل  MICMACمتغيرها برحسب نيروهاي محركه
و نيروهاي وابسته به چهار دسته متغيرهاي خودمختار ،وابسته،
مرتبط و مستقل تقسيم ميشوند .در شكل شماره  4نمودار قدرت
MICMAC

شكل :4نمودار قدرت هدايت و وابستگي

Fig 4: Power and dependency chart

d dependency chart

هدايت و وابستگي فرايندهاي خلق دانش ملي نشان داده شده
است .بدين صورت كه مجموع سطري تعداد روابط (اعم از روابط
مستقيم و غيرمستقيم شناسايي شده براي هر مؤلفه) در ماتريس
دستيابي نهايي ،نشانگر ميزان قدرت هدايت آن مؤلفه و مجموع
ستوني تعداد روابط مستقيم و غيرمستقيم در ماتريس جدول
مذكور نشانگر ميزان وابستگي آن مؤلفه ميباشد.
فرايندهاي  1و  6يعني فرايند اجتماعيسازي و درونيسازي به
شدت به هم وابسته هستند چرا كه بعد از درونيسازي و يادگيري
دانش جديد اين چرخه خلق دانش دوباره تكرار ميشود و گام
بعدي دوباره اجتماعيسازي خواهد بود .پس از آن فرايند شماره
 2يعني بيرونيسازي در ارتباط با اين دو فرايند است يعني پس از
اجتماعيسازي نوبت به بيرونيسازي ميرسد .همچنين بين فرايند
 2و  5ارتباط وجود دارد يعني پس از بيرونيسازي فرايند بايد به
فكر كاربرد اين دانش مدونشده بود و بايد به گونهاي برنامهريزي
كرد كه دانشي كه آشكار شده مورد استفاده قرار بگيرد و اتالف
نشود.
نتيجهگيري
در اين مقاله ،با هدف طراحي الگوي فرايندهاي خلق دانش ملي،
به مرور ادبيات مديريت دانش و بهرهگيري از نظرات خبرگان و
صاحب نظران موضوع در قالب روش دلفي پرداخته شد كه در
نتيجه  6سازه در ارتباط با فرايندهاي خلق دانش ملي به منظور
ترسيم مدل خلق دانش ملي شناسايي ،تبيين و تشريح شد.
همچنين با به كارگيري روش مدلسازي ساختاري تفسيري در سه
سطح ،ارتباط و توالي خلق دانش ملي به دست آمد.
نتايج حاصل از مدل خلق دانش ملي حاكي از اين است كه
اجتماعيسازي ،بيرونيسازي و درونيسازي سنگ بناي الگوي
خلق دانش ملي هستند .اين بدان معنا است كه براي پياده سازي
موفق خلق دانش در سطح ملي ،بايد پيش از هر چيز روي اين
موارد سرمايهگذاري كرد .نكتة ديگر اين كه در مقاله حاضر ،با
توجه به نتايج به دست آمده از مدل نهايي ترسيمي با رويكرد
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،مدلسازي ساختاري تفسيري نيز به وضوح مشاهده مي شود
كه فرايندهاي تركيب و فرهنگسازي ابعادي مستقل بوده و
برنامهريزي براي تركيب دانش در ميان سازمانهاي مختلف و نيز
برنامهريزي براي فرهنگسازي در سطح سازمانها براي پذيرش و
اعمال دانش جديد در سطح سازمانها مستقل از ديگر فرايندها
 نشان داده شده است3  همانطور كه در شكل.قابل انجام است
 يعني فرايند اجتماعيسازي و درونيسازي به6  و1 فرايندهاي
شدت به هم وابسته هستند چرا كه بعد از درونيسازي و يادگيري
دانش جديد اين چرخه خلق دانش دوباره تكرار ميشود و گام
 پس از آن فرايند شماره.بعدي دوباره اجتماعيسازي خواهد بود
 يعني بيرونيسازي در ارتباط با اين دو فرايند است يعني پس از2
 همچنين بين فرايند.اجتماعيسازي نوبت به بيرونيسازي ميرسد
 ارتباط وجود دارد يعني پس از بيرونيسازي فرايند بايد به5  و2
فكر كاربرد اين دانش مدونشده بود و بايد به گونهاي برنامهريزي
كرد كه دانشي كه آشكار شده مورد استفاده قرار بگيرد و اتالف
.نشود
از آنجا كه پژوهش حاضر تاكنون در سطح ملي مورد بررسي قرار
نگرفته است ارائه شواهد همسو و غيرهمسو با اين پژوهش به
 اما در سطح سازماني مدل نوناكا و تاکوچي.راحتي ممكن نيست
ميتواند نمونه اي از شواهد همسو در خصوص فرايندهاي خلق
 بيروني، چهار فرآيند اجتماعي سازي.دانش در نظر گرفته شود
 تركيب و دروني سازي در سطح سازماني نيز مشابه مدل،سازي
 تفاوت هاي مدل خلق دانش ملي و.خلق دانش ملي وجود دارد
سازماني به شناسايي دو متغير فرهنگ سازي و كاربردي سازي
.دانش در سطح ملي برمي گردد
در انتها بايد اين نكته را يادآوري كرد كه شناسايي و سطحبندي
 مبتني بر مباني نظري موضوع،سازههاي فرايند خلق دانش ملي
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 تحليل مسير و رويكرد مدلسازي معادالت ساختاري،تحليل عاملي
براي آزمون مدل پژوهش پيش رو است تا اعتبار مدل به دست
.آمده بررسي شود
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت
.داشتند
تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر
.و قدردانی داریم
تعارض و منافع
».«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
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پيوست

كدگذاري راند  1تكنيك دلفي نظرات خبرگان در خصوص فرايندهاي
خلق دانش ملي به شرح ذيل است:
Appendix: In Delphi technique round 1, the experts’ opinion on the processes of national knowledge creation are codified as below:

-

كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره اول

الزام در بررسی روند مستندسازی در همه انواع سازمانها
تبدیل دانشهای ضمنی به صریح
ثبت و ضبط دانش در سازمانها
ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در بین سازمانهای مختلف
ایجاد حس اعتماد به دیگر سازمانها و صنایع در به اشتراکگذاری دانش
ایجاد سیستم ارزشی یا فرهنگی به منظور ارتقای تسهیم دانش در سطح صنایع
ارتباط دوستانه و صمیمی با مدیران سازمانهای وابسته
استفاده از پایگاه دانشی برای ذخیره دانش در زنجیره تأمین سازمانها
برگزاری جلسات طوفان فکری در میان صاحبان صنایع
یادگیری از تجارب برتر سایر كسب و كارها
تعیین رویه ها و دستورالعملهای عمومی برای ثبت دانش
سیستم انگیزشی مناسب برای مشاركت با افراد دیگر سازمانها در تیمها و كارگروهها
ارتباط گرفتن كارشناسان همتا از سازمانهای مختلف با هم
جلسات انتقال تجربه در سطح صنایع
آموزشهای رسمی در مؤسسات آموزشی برای افزایش صالحیت كاركنان سازمانها
تشویق كاركنان مجرب جهت انتقال تجارب خود به سایر سازمانها
-

كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره دوم

تعیین استراتژی كسب دانش و خلق دانش برای استفاده سازمانها
تعیین میزان ارتباط و تاثیرگذاری مدیریت دانش بر بهره وری سازمانها
مستند سازی تجارب برتر برای استفاده سایر سازمانها
الزام به فراهم نمودن فضای آموزشی مناسب توسط مؤسسات آموزشی
تدوین زیرساخت ها و ابزارهای مدیریت دانش در سطح كالن
آموزشهای كارگاهی و تئوریک به كارشناسان سازمان ها
استفاده از پایگاههای دانشی و حافظههای مشترک سازمانی
تأكید دولت بر درس آموختهها
سیستم انگیزشی پاداش مادی و معنوی در صنایع باالدستی
استفاده از ابزارهای انتشار دانش برای تسهیل تسهیم دانش میان سازمانها
ایجاد شبکههای دانشی بینسازمانی
انگیزش افراد جهت مشاركت در تولید و تسهیم دانش با كاركنان دیگر سازمانها
ایجاد ساختار مناسب جهت ارتباطات بینسازمانی
تشویق در استفاده مجدد از آموخته ها و درسهای آموخته
ارزشگذاری سازمانها با توجه به دانش قابل انتقال
تعریف ضوابط و رویههای مشخص و دقیق برای یادگیری

كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره سوم

 استراتژیهای آموزش و یادگیری باید توسط دولت مشخص گردد برنامه آموزش و یادگیری بین سازمانها واضح و شفاف گردد -ضوابط یادگیری و فرآیندهای آن در آیین نامهها مشخص شود

مقوله

 بیرونیسازی بیرونیسازی تركیب فرهنگسازی فرهنگسازی فرهنگسازی فرهنگسازی تركیب اجتماعیسازی و بیرونیسازی درونیسازی كاربرد فرهنگسازی اجتماعیسازی بیرونیسازی و تركیب درونیسازی فرهنگسازی كاربرد كاربرد بیرونیسازی درونیسازی كاربرد درونیسازی تركیب بیرونیسازی فرهنگسازی كاربرد تركیب فرهنگسازی اجتماعیسازی فرهنگسازی كاربرد درونیسازی درونیسازی درونیسازی -درونیسازی

مقوله

مقوله

جالل رضايينور و قاسم آذري آراني

-

-

()398

اشتراک دانشی كه در سازمان تولید شده با دیگر سازمانها
ایجاد سیستم ارزیابی دانش و مهارت افراد در سازمانها
پایهگذاری زیرساخت فرایند خلق دانش در سطح كالن
منطقی نمودن ساختار دانشی از سوی هر سازمان
تاكید زیاد به خلق دانش سازمانی توسط مدیران ارشد
استفاده مناسب از فناوری اطالعات جهت انتقال دانش میان ارگانها
استفاده از ابزارهای مدیریت اطالعات جهت دسته بندی دانش
تبیین كاربردهای فناوری اطالعات در ثبت و نگهداری دانش سازمانها
استفاده از شبکه های تسهیم دانش بینسازمانی
آموزشهای فرد به فرد و سازمان به سازمان را عملی كنیم
ایجاد سیستم ارزشی برای مهارتها و خالقیتهای افراد در سازمانها
پیاده سازی سیستم ثبت و ضبط دانش
تدوین فرهنگ سازمانی معین و مشخص در حوزه مدیریت دانش
نظارت بر فرایندهای آموزش ضمن خدمت افراد از سوی مراجع قانونی
مستندسازی درسآموختهها برای مصارف دیگر ارگانها
تعیین میزان بهرهوری فعالیتهای دانشی در همه سازمانها
تأكید بر بازبینی و بازنگری در نحوه اجرای فرایندهای مدیریت دانش
تشویق افراد به نشر دانش و تجربیات خود به افراد دیگر سازمانها
به رسمیت شناختن افراد دارای مهارت و تجربه در سطح كشور
مستندات را در دسترس دیگر سازمانها قرار دهیم
تشکیل جلسات همفکری و مشورت بین نمایندگان سازمانهای مختلف
تشویق به همکاری كاركنان سازمان با دیگر سازمانها
طراحی ساز و كار اخالقی و پیشرفته برای جمع آوری دانش سازمان ها
كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره چهارم

نمایندگانی از سازمانهای مختلف برای دستیابی به ایدهها مشاركت داده شوند
مستندسازی و ثبت و ضبط چالشها و نقاط ضعف هرسازمان در شبکه بینسازمانی
ثبت  ،ضبط و مستندسازی فرصتها و نقاط قوت سازمان هرسازمان در شبکه بینسازمانی
استفاده از ابزارهای مناسب برای نگهداری یافتهها در شبکه اطالعات بینسازمانی
تدوین فرایند مشخص برای انتقال تجارب برتر سازمانها شامل مستندات و درسآموختهها
ایجاد تیمهای تحلیلگر و برونسپاری بررسی راهحلها و تسهیل تسهیم دانش بین سازمانها
استفاده از مخازن اطالعات و پایگاههای دانشی بینسازمانی
بررسی احتمال درآمدزائی داراییهای دانشی مشترک برای سازمانهای وابسته
استفاده از مکانیزمهای یادگیری و شایستگیساالری در سطح كالن
برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای سازمانها از سوی مؤسسات آموزشی
ایجاد شرایط مناسب برای ارائه دانش ذخیره شده با فرمت مورد نظر دیگر سازمانها
ایجاد رغبت در كارمندان برای اینکه آموخته های خود را در شبکه بینسازمانی علنی كنند
ایجاد رغبت در كارمندان تا از آموخته های دیگران استفاده كنند
زیرساخت بهینه فناوری اطالعات جهت ایجاد شبکه بینسازمانی
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فرهنگسازی
كاربرد
كاربرد
كاربرد
فرهنگسازی
زیرساخت IT
تركیب
زیرساخت IT
كاربرد
كاربرد
فرهنگسازی
تركیب /بیرونیسازی /زیرساخت
IT
فرهنگسازی
كاربرد
بیرونیسازی
كاربرد
كاربرد
فرهنگسازی
فرهنگسازی
كاربرد
بیرونیسازی ،تركیب
فرهنگسازی
كاربرد و فرهنگسازی
مقوله

 بیرونیسازی بیرونیسازی و تركیب بیرونیسازی و تركیب تركیب بیرونیسازی و كاربرد كاربرد تركیب كاربرد درونیسازی درونیسازی كاربرد و زیرساخت IT بیرونیسازی درونیسازی -زیرساخت IT
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طراحی مکانیزمهای انگیزشی در كاركنان سازمانها
كنترل و پایش رویه های دانشی و مدیریت دانش سازمانها از سوی مقامات باالدستی
ایجاد انگیزه در كاركنان سازمانها برای اینکه خودشان بدنبال یادگیری باشند
تخصیص زمان مناسب برای یادگیری سازمانی
طبقه بندی سازمانهای وابسته در استفاده از دانش
تعیین مسیر كسب دانش و انتشار آن در شبکه بینسازمانی و بکارگیری آن در سازمانها
برگزاری نشستهای بینسازمانی در كارگروههای مختلف صنعت
نشر دانش در طول زنجیره خدمات
استفاده از سیستمهای اطالعاتی یکپارچه و هوشمند برای اكتساب دانش
مستند كردن همه رخدادها و اتفاقات خوب و بد كاری در شبکه بینسازمانی
كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره پنجم

 تفکیک حیطههای مهارتی افراد و متخصصین دانشی در سطح جامعه افزایش توانایی فردی و گروهی در سازمانها ایجاد ارتباط بین افراد و مدیران در سطوح مختلف سازمانهای مختلف توانایی پشتیبانی فنی در زمینه كسب و انتقال دانش ایجاد ساختارهای مبتنی بر شبکه و اینترنت برای كسب آموخته ها استفاده از فناوری جهت پیوند اعضای سازمانهای مختلف استفاده از سیستم های اطالعاتی و یکپارچه ایین نامهگزینش نیروی انسانی مجرب در پستهای دانشی سازمانها توجه به نیازهای دانشی سازمانها در بخشهای مختلف سازمانی تعیین كمیته جذب سرمایه های فکری از بخشهای مختلف صنعت استفاده از سیستمهای پاداش مناسب برای تسهیم و نشر دانش بین سازمانها فراهم نمودن شرایطی كه سازمانها بدنبال آموزش و یادگیری از هم باشند ثبت نیازهای ارباب رجوع در حافظه سازمانی مشترک بین سازمانهای وابسته ارتباط با ارباب رجوعان مختلف و ثبت آموختهها در شبکه بینسازمانی تعیین ساختار یکپارچه و مناسب برای ثبت آموختههای سازمانی تالش برای حفظ روابط بین سازمانهای مختلف تحلیل مشکالت در كمیته های تخصصی بین سازمانی و حل آنها سازمانها از ایدهها و طرحهای جدید استقبال كنند تدوین ساختار ملی به گونه ای كه مانع از همکاری و هماهنگی سازمانها نشود-

كدهاي استخراجي از پرسشنامه راند  1دلفي – خبره ششم

ایجاد سیستم انگیزش مناسب برای سرمایههای فکری كشور
برگزاری آزمونهای سراسری در كشور برای سنجش یادگیری كاركنان
تعیین معیارهای مشخص برای ارزیابی عملکرد دانشی سازمانها
فراهم نمودن فضای قابل اعتماد در كشور جهت اشتراک آموختهها
ایجاد رویههای مدون از سوی دولت ،برای خلق و اشتراک دانش
استفاده از سامانههای تحت شبکه جهت استفاده كلیه سازمانها
مستندسازی مشکالت در شبکه بینسازمانی و راهحلهای بهینه برای حل مشکالت
بکارگیری سیستمهای خبره و تصمیمیار جهت استفاده از سرمایههای فکری كشور
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 فرهنگسازی كاربرد درونیسازی درونیسازی كاربرد كاربرد اجتماعیسازی/بیرونیسازی كاربرد زیرساخت  /ITتركیب بیرونیكردن /كاربردمقوله

 كاربرد كاربرد اجتماعیسازی زیرساخت IT زیرساخت IT زیرساخت IT زیرساخت IT بیرونیسازی /كاربرد كاربرد بیرونیسازی /اجتماعیسازی فرهنگسازی اجتماعیسازی /درونیسازی بیرونیسازی /تركیب /كاربرد بیرونیسازی /تركیب كاربرد /بیرونیسازی اجتماعیسازی /كاربرد بیرونیسازی /تركیب فرهنگسازی /كاربرد بیرونیسازی /اجتماعیسازی-

مقوله

فرهنگسازی
درونیسازی
بیرونیسازی /كاربرد
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ایجاد فضایی كه بتوان براحتی با متخصصان و خبرگان كشور ارتباط برقرار نمود
تدوین مدل ارزشگذاری آموختههای هر سازمان برای كشور
تحلیل نیازهای جامعه برای خلق دانش جدید
تدوین مستندات مکتوب در قالب كتابچههای آموزشی برای استفاده دیگر سازمانها
تشکیل انجمنهای تخصصی و حرفهای
بازنشستگی كاركنان با تجربه و از بین رفتن دانش این افراد
افزایش تسهیم دانش به طور افقی و عمودی با سازمانهای همسان و زیرمجموعه
گسترش حافظههای سازمانی در راستای ثبت دانش
كسب و خلق دانش از منابع بیرونی از جمله انجمنهای تخصصی و رقبا
ایجاد مخزن نگهداری دانشهای فردی و سازمانی و دسترسی آسان و سریع به آن
تدوین و ایجاد نقشه دانش در سازمان
حمایت مدیران سازمانی از ایجاد رویههای آموزش و یادگیری

-

استفاده از ابزارهای  ITجهت نشر و تسهیم دانش در شبکه بینسازمانی
ثبت و ضبط كلیه مشکالت و راهكارها در شبکه بینسازمانی
استفاده از جلسات هم اندیشی و همفکری برای مدیران سازمانی
طراحی رویههای مدون و مشخص برای تسهیم دانش بینسازمان
تقدیر از سازمانهایی كه در فرآیند مدیریت دانش مشاركت دارند
توجه به فرهنگ یادگیری و آموزشدهی به سرمایههای فکری كشور
مراقبت از روحیه فردی كاركنان و حفظ آن در زمینه تسهیم دانش بینسازمانی
استانداردسازی فرآیندهای اشتراک دانش در بین سازمانها
استفاده از الگو برداری در ارائه و توسعه خدمات سازمانی
تاكید بر فرایند مستندسازی دانش از سوی سازمانها و لزوم یادگیری كاركنان
ایجاد فضای رقابتی در آموزش و یادگیری در سازمانها
بهبود كارائی یا بهرهوری سازمانها بواسطه بهرهبرداری از دانش جدید
بهبود مشاركت سازمانها در امور مهم كشور
تدوین دورههای آموزش رسمی برای مدیریت دانش
پایگاههای اطالعاتی بروز شامل درسآموختهها و تجارب برتر
بهبود اكتساب و كاربرد دانش از منابع بیرون از سازمان
گسترش فرهنگ سازمانی به منظور ارتقای تسهیم دانش فردی و سازمانی
ثبت و ضبط راهحلها و راهكارهای نوین برای مشکالت سازمانها
ایجاد مسیر مشخص كسب دانش از سازمانها
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