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چکیده :امروزه دانش موجود در سازمانها از مهمترين دارايیهاا آنهاا مسساو مایشاود.
اهمیت اين سرمايۀ فكر به حد است که کسب موفقیتها اجرايی ساازمان بدون مديريت
و استﻔادۀ ﺻسیﺢ از اين مﻨﺒﻊ ارزشمﻨد ،امر سﺨت و گاه ناممكن است .بﻨابراين سازمانهاا در
شرايط رقابتی کﻨونی برا بقا خود ،راهی جز بهکارگیر سیستمها مديريت دانش مﻨاساب
و نهاديﻨهکردن آن ندارند .اين پژوهش با بهرهگیر از پوياايی سیساتم ،مادلی بارا ماديريت
دانش ارائهکرده و در کﻨار آن به بررسی يک شرکت حمل و نقل برا مطالعۀ مورد میپردازد.
بهکمک مدل پیشﻨهاد  ،ابتدا داليلی که سﺒب ايجاد فاﺻلۀ زياد بین وضاعیت مطلاو اجارا
مديريت دانش و وضعیت فعلی آن در شرکت مذکور شده ،جمﻊآور میشوند و پا از آن باه
ارزيابی اين داليل پرداخته خواهد شد .درواقﻊ اين پژوهش تالش میکﻨد تا با اساتﻔاده از مادل
پويا ارائه شده ،عوامل تأثیرگذار در بهوجودآمدن اين فاﺻله را مشﺨص کﻨد و باا بررسای آن،
اهرمها عملیاتی مﻨاسب را برا برطرفکردن آنها پیشﻨهاد دهد .نتايج نشان میدهد با تغییار
در سطﺢ اين عوامل تأثیرگذار ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان ارتقاا يافتاه و باه وضاعیت مطلاو
نزديکتر خواهد شد.
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مقدمه
رشد دانش در زمانها اخیر بسیار سريﻊ بوده؛ بهگونها کاه  00درﺻاد يافتاههاا فﻨااور و
دانش و  30درﺻد تمام دانشها و اطالعات فﻨای ،در قارن بیساتم در جهاان تولیاد شاده اسات
(کريﺒیچ )3306 ،و هر پﻨج سالونیم ،حجم دانش دو برابر میشود (افرازه .)3101 ،امروزه دانش را
يک دارايی و مﻨﺒﻊ ارزشمﻨد و استراتژيک مایدانﻨاد و عرضاۀ مسصاوالت و خادمات باا کیﻔیات
مﻨاسب و اقتصاد  ،بدون مديريت و استﻔادۀ ﺻسیﺢ از اين مﻨﺒﻊ ارزشمﻨد ،کار سﺨتبوده و گاه
ناممكن است (مﻨوريان ،عسگر و آشﻨا .)3106 ،جريان بیپايان دانش ،بازارها را به تغییر ماداوم
واداشته و بهتﺒﻊ سازمانها را نیز ملزم به تغییرات مستمر میکﻨد (رضائیان .)3102 ،در ساالهاا
اخیر ،سازمانها و شرکتها مﺨتلف ،پیوستن به روند دانش را آغاز کاردهاناد .تغییارات مساتمر
دانش ،سﺒب ايجاد مسیطی انعطافپذير ،نامتعادل و چالشبرانگیز در فضا رقاابتی کﻨاونی شاده
است .از اين رو ،امروزه سازمانها زياد تالش میکﻨﻨاد تاا باا اجارا اثاربﺨش پارو ههاا
مديريت دانش در سازمان ،ظرفیت نوآور و رقابتپذير خود را ارتقا دهﻨاد (هیسالو.)3133 ،،
بﻨابراين ،در آيﻨده جوامعی میتوانﻨد انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشﻨد کاه از خخیارۀ داناش
غﻨیتر بهره بﺒرند.
چالشی که امروزه مديران با آن مواجهاند ،اين است که بتوانﻨد دانش را باهﺻاورت اثاربﺨش
مديريت کﻨﻨد ،اما بهدلیل کمﺒود مدل ،چارچو و ابزار برا کﻨترل ،آنها ناچارند تا از خطاهاا
خود درس بگیرند (علو و لیدنر.)2000 ،
اين پژوهش به بررسی و تسلیل وضعیت اجرا مديريت دانش در يک شرکت حمال و نقال
می پردازد و برا بهﺒود اجرا مديريت دانش و رفﻊ نقايص موجود آن ،مدلی پويا ارائه مایکﻨاد.
اين شرکت نیز مانﻨد سازمانها ديگر ،اقدامات جديد در اين راستا انجاام داده اسات .ازجملاه
اين اقدامات ،میتوان بهانجام پرو ههايی مانﻨاد اکتساا داناش ماديران ارشاد ايان ساازمان و
پیادهساز مديريت دانش در راستا تصمیمگیر ﺻسیﺢ در هﻨگام بروز حوادث و سوانﺢ ،اشااره
کرد .همچﻨین در اين سازمان ،فعالیتهايی در زمیﻨۀ طراحی سیستمها اطالعاتی برا خخیره و
بهروزرسانی دانشی بهکار گرفتهاند ،انجام شده است ،اما با وجود تمامی تالشها ﺻورتگرفتاه،
بررسیها نشان میدهد فاﺻلۀ زياد بین وضعیت مطلو اجرا مديريت دانش و وضعیت فعلی
سازمان وجود دارد .هدف اين پژوهش ،بررسی راهكارها و سیاستها پیشﻨهاد بارا کااهش
فاﺻلۀ ايجاد شده و ارائۀ راه حل مﻨاسب برا رفﻊ اين مشكل است .بهمﻨظور رفﻊ ايان مشاكل و
کاهش فاﺻله بین وضعیت مطلو اجرا مديريت دانش و وضﻊ موجود ،از ابزار پوياايی سیساتم
استﻔاده شده است .پويايی سیستم میتواند همچون ابزار کارآمد ،برا تسلیل وضاعیت فعلای و
بررسی تغییرات و تأثیر سیاستها آتی مسائل بهکار رود .در واقﻊ ،مدل پويا به ما کمک میکﻨد
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تا درک بهتر و درستتر از رفتار و ساختار سیستم داشته باشیم .همچﻨین برنامهرياز پوياا در
حل مسائل پیچیده با تعداد زياد متغیر ،از مزيت تجزيۀ مؤثر به يکسر مسائل فرعی برخوردار
است (مؤمﻨی و رضايی.)3103 ،
در زمیﻨۀ ارائۀ مدلها پويا مديريت دانش ،مطالعات بسیار ﺻورتگرفته که از آنجملاه
میتوان ايم ،کیم ،کیم و کوآک ( ،)2002اکلوف و همكاران ( )2002و دهقاانی ،اولیاا و حسایﻨی
( )2032را نام برد .اکثر مدلها ارائهشده برا حوزهها خاﺻی طراحی شدهاند ،يا شاخصها
خاﺻی را در ارزيابی مديريت دانش مد نظر قرار دادهاند .کمتار مادلی را مایتاوان يافات کاه از
ارتﺒاطات بین فرا يﻨدها مديريت دانش برا طراحی مدل پويا بهره برده باشد .همچﻨین بسیار
از پژوهشها قﺒل در اين زمیﻨه ،تأثیرات پیادهساز مديريت دانش بر شاخصهاا عملیااتی و
عملكرد سازمانها را بهکمک پويايی سیستم مدل کردهاند .در اين پژوهش تالش شده است تا
مدل پويا جامعی برا مديريت دانش ارائه شود؛ باهگوناها کاه بتاوان از آن در پیاادهسااز
مديريت دانش در هر مسیطی استﻔاده کرد .همچﻨین بهکمک مدل پیشاﻨهاد  ،مایتاوان ساطﺢ
پايگاه دانش سازمان را تا حد پیشبیﻨی کرد و به بررسی عوامل تأثیرگذار در کاهش و افازايش
فاﺻلۀ آن با سطﺢ دانش ايدهآل مد نظر سازمان پرداخت.
در اين پژوهش يكی از مدلها فرايﻨد مديريت دانش مﺒﻨا مدلبﻨد قرار گرفت و برا
طراحی مدل پويا از آن استﻔاده شده است .مدلها فرايﻨد زياد در زمیﻨۀ مديريت دانش ارائه
شده که بیشتر آنها از نظر مستوايی کمابیش مشابه يكديگرناد ،اماا دارا وا ههاا و فازهاايی باا
ترتیﺒات متﻔاوت هستﻨد .از اين میان مدل پروبست و همكاران با نام «پايهها ساختمان مديريت
دانش» (پروبست ،رو و رمهاردت ،)2000 ،مﺒﻨايی برا طراحی مدل پويا ايان پاژوهش قارار
گرفته است .اين مدلِ نسﺒتاً کامل که کمابیش نكات مثﺒت همۀ مادلهاا را دربرمایگیارد باا در
نظرگرفتن يک چهارچو مﻨساجم بارا ماديريت داناش ،همچاون دساتورالعملی بارا هماۀ
مداخالت هدفمﻨد بهمﻨظور ساختارمﻨدساز مﻨابﻊ دانش ،بهکار میرود (افرازه.)3102 ،
اين مقاله در پﻨج بﺨش کلی تدوين شده است .پ از مقدمه ،پیشیﻨۀ پژوهش در حاوزههاا
مديريت دانش ،پويايی سیستم و استﻔاده از پويايی سیستم در مديريت دانش بیان شده اسات .در
بﺨش روششﻨاسی پژوهش ،به فرضیهها ديﻨامیكی و نمودار علی ا معلولی پرداختاه مایشاود.
گﻔتﻨی است که يكی از شرکتها حمل و نقل برا مطالعۀ مورد در نظر گرفتاه شاده اسات.
بﺨش بعد به ارائه و شﺒیهساز نمودار جريان مدل اختصاص يافته است .در قسمت يافتههاا
پژوهش ،پ از آزمون مدل و اعتﺒارسﻨجی آن ،سیاستها الزم برا بهﺒاود نتاايج پیشاﻨهاد و
ارزيابی میشوند .در انتها نیز ،نتايج حاﺻله و برخی نكات مهم بیان شده است.
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پیشینۀ پژوهش
پیشیﻨۀ پژوهش در سه بﺨش متﻔاوت به مرور ادبیات میپاردازد .ابتادا حاوزۀ ماديريت داناش را
بهاجمال بررسیکرده و مدل پايهها ساختمان مديريت دانش را معرفی میکﻨد ،سپ پیشیﻨها
کوتاه از سیستم پويا بیان میکﻨد و در انتها ،به پژوهشها ﺻاورتگرفتاه در زمیﻨاۀ اساتﻔاده از
پويايی سیستم در مديريت دانش میپردازد.
پیچیدگی مﻔهوم دانش سﺒب شده است که ديدگاهها گوناگونی درخصوص آن شكل گیارد.
راديﻨگ ( ،)3101آکوف و امور ( ،)3332هوبر ( )3333و نوناکا ) )3332از جمله کسانی هساتﻨد
که تعاريف گوناگونی برا دانش بیان کردهاند .دانش يک مﻨﺒﻊ مهم سازمانی است و يک مزيات
رقابتی پايدار در اقتصاد رقابتی و پويا ،بهشمار مایرود (فااس و پدرساون2002 ،؛ گرنات3336 ،؛
اسپﻨدر و گرنت .)3336 ،قدرت مديريت دانش در توانايی تغییر و کسب مستمر دانش جديد اسات
(لیائو.)2001 ،
دالكیر ( )2031معتقد است ،هرچﻨد يک تعريف کامل پذيرفتهشاده از ماديريت داناش وجاود
ندارد ،اکثر انديشمﻨدان معتقدند مديريت دانش هردو حاوزۀ داناش پﻨهاان و آشاكار را باهمﻨظاور
افزايش ارزشها سازمان ،مد نظر دارد .داونپورت و جاونپا ( )3336مديريت داناش را ايانگوناه
تعريف میکﻨﻨد :ايجاد تﺨصص جمعی و هوش گروهی در داخل و خارج سازمان و اساتﻔاده از آن
بهمﻨظور ترويج نوآور از طريا ياادگیر ساازمانی .تعرياف داونپاورت و پروسااک ( )3330از
مديريت دانش چﻨین است :مديريت دانش ،رويكرد ساختيافته است کاه روياههاايی را بارا
شﻨاسايی ،ارزيابی و سازماندهی ،خخیره و بهکاارگیر داناش باهمﻨظاور تاأمین نیازهاا و اهاداف
سازمان برقرار میکﻨد (جعﻔر و کالنتر.)3102 ،
مالهوترا ( )2000تعريف خود از مديريت دانش را اينگوناه بیاان مایکﻨاد :ماديريت داناش،
فرايﻨد است که بهواسطۀ آن ،سازمانها در زمیﻨۀ ياادگیر (درونایکاردن داناش) ،کدگاذار
دانش (بیرونیکردن دانش) و توزيﻊ و انتقال دانش ،مهارتهايی را کساب مایکﻨﻨاد .پروبسات و
همكاران ( )2000دانش را بهاينﺻورت تعريف میکﻨﻨد :دانش ساازمانی عﺒاارت اسات از دارايای
دانش فرد و گروهی که سازمان میتواند در انجام وظايف خود از آنها استﻔاده کﻨد .داناش ،داده
و اطالعاتی را شامل میشود که بر اساس آن ،يک فرد يا يک سازمان بﻨیاان نهااده مایشاود
(افرازه.)3102 ،
ما در اين پژوهش تعريف پروبست و همكاران ( )2000از مديريت دانش را مﺒﻨاا کاار خاود
قرار میدهیم .اين افراد مديريت دانش را بهﺻورت مجموعها از فرايﻨادها شﻨاساايی ،کساب،
توسعه ،تسهیم ،استﻔاده ،نگهدار و ارزيابی دانش تعريف میکﻨﻨد.
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مدل پایههای ساختمان مدیریت دانش

همانطور که گﻔته شد ،در اين پژوهش مدل پايهها ساختمان مديريت دانش را مﺒﻨا طراحای
مدل ديﻨامیک قرار دادهايم .فرايﻨدها اﺻلی اين مدل و چرخۀ اجرايی آن در شكل  3آمده است.
طراحان مدل يادشده ،مديريت دانش را بهﺻورت سیكل ديﻨامیكی میبیﻨﻨد کاه در چارخش دائام
است .مراحل اين مدل ،شامل هشت جزء ،متشكل از دوسیكل درونی و بیرونی است که بهوسایلۀ
بازخور 3کامل میشوند (احسانی.)3101 ،


شکل.2مدلپایههایساختمانمدیریتدانش 
مﻨﺒﻊ :پروبست و همكاران2000 ،

همانطور که در شكل  3نیز مشﺨص است ،فرايﻨدها اﺻلی مديريت دانش بر اسااس ايان
مدل عﺒارتﻨد از :شﻨاسايی ،توسعه ،اکتسا  ،تسهیم ،استﻔاده ،نگهدار و اهداف دانش .
شﻨاسايی دانش ،بهمعﻨا شﻨاسايی و شﻨاخت مﻨابﻊ داخلی و خارجی داناش اسات.در مرحلاۀ
کسب دانش ،بايد دانش را از بازار داخلی و خارجی که در مرحلۀ شﻨاسايی مشاﺨصشاده ،کساب
کرد .در مرحلۀ توسعۀ دانش ،بايد دانش سازمان را با توجاه باه پاياههاا موجاود گساترش داد.
اشتراک و توزيﻊ دانش نشان میدهد که چگونه میتوان دانش را به مكان مﻨاساب مﻨتقال کارد.
درواقﻊ ،شرط الزم برا تﺒديل اطالعات و تجار مﻨﻔاک باه آنچاه کال ساازمان بتواناد از آن
استﻔاده کﻨد ،توزيﻊ و بهاشتراکگذاشتن دانش در درون سازمان است .در مرحلۀ استﻔاده از دانش،
بايد با گامهايی که برداشته میشود ،اين تضمین حاﺻل شود که از مهارتها ارزشمﻨد و دارايی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
)1. Rueck wirkung (Feedback
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دانش ،مانﻨد پروندهها ثﺒت اختراع و مجوزها ،کاامالً بهارهباردار مایشاوند.مرحلاۀ بعاد ،
نگهدار دانش است .قابلیتهايی که در گذشته کسبشده ،بهطور خودکاار و در تماام مادت در
دسترس نیستﻨد .نگهدار گزيﻨشی اطالعات ،مدارک و تجار  ،باه ماديريت نیااز دارد .ارزياابی
دانش به اين سؤال پاسخ میدهد که چگونه میتوان موفقیات فرايﻨادها ياادگیر را ساﻨجید.
اهداف دانش به مديريت دانش جهت میدهد؛ آنها تعیین میکﻨﻨد که چاه مهاارتهاايی را باياد
توسعه داد و اين توسعه بايد تا چه سطسی باشد (افرازه .)3102 ،
پویایی سیستم

رويكرد پويايی سیستمها را جی .فارستر از دانشگاه  ،MITدر اوايل دهۀ شصت معرفی کرد .ايادۀ
اولیۀ شكلگیر اين حوزه ،پرو ها بود کاه فارساتر بارا شارکت جﻨارال الكترياک انجاام داد
(فارستر .)3303 ،پويايی سیستمها روشی برا مطالعه و ماديريت سیساتمهاا پیچیاده و دارا
بازخورد است .اين سیستمها میتوانﻨد در حوزهها مﺨتلﻔی مثال کسابوکاار ،اقتصااد ،مسایط
زيست ،مديريت انر  ،مسائل شهر و ساير حوزهها اجتماعی و انساانی وجاود داشاته باشاﻨد
(قدوسی .)3102 ،درواقﻊ پويايیسیستم ،ياک چاارچو سااده و انعطاافپاذير بارا مدلسااز ،
بهمﻨظور تصمیمگیر در مسائل پويا مديريت ﺻﻨعتی فراهم میکﻨد (گرابلر و ساايرين2000 ،؛
جورجیادي و آتاناسیو .)2030 ،گرايش به پوياايی سیساتم در حاال گساترش اسات و تواناايی
مﻨسصربهفرد آن ،در بازنمايی جهان واقعی ،کانون توجه همگان بوده اسات (فارساتر .)3332 ،در
جريان فرايﻨد مدلساز  ،مدلساز و تیم کارفرما ،درگیر فرايﻨد میشوند که هدف آن ،بهﺒود مداوم
مدلی است که از واقعیت بهوجود میآيد .شﺒیهساز سیستم معماوالً مﻨجار باه درک جدياد از
رفتار و ساختار سیستم میشود که در دور بعد  ،امكان تهیه مدلها کاملتر را فراهم میکﻨاد
(کالﻔیلد و ماج .)2002 ،پويايی سیستمها شامل مدلهاايی بارا شاﺒیهسااز پوياا هساتﻨد کاه
بازخوردها اطالعاتی حاکم بر فعل و انﻔعاالت يک سیستم را بهﺻراحت در نظر میگیرند ( ئو و
همكاران.)2003 ،
گامها روش پويايی سیستمها بهطور خالﺻه عﺒارتﻨد از :شﻨاساايی و تعرياف مسا له؛ خلا
فرضیهها پويا؛ شﺒیهساز مدل در نرمافزار؛ آزمون مدل و اعتﺒارسﻨجی آن؛ سیاستگذار .
پیشینۀ تجربی

برخی از مطالعاتی که از پويايی سیستم در مدلساز سیساتمهاا مارتﺒط باا ماديريت داناش
استﻔاده کردهاند ،عﺒارتﻨد از:
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ايم و همكاران ( )2002با استﻔاده از پويايی سیستم ،مدلی برا تصمیمگیر بر اساس دانش
ارائه کردهاند .لیولین و مارتی ( )2002با استﻔاده از پويايی سیستم ،مدلی بارا شاﻔافسااز و
کشف روابط بین آموزش ،استﺨدام ،انتقال دانش و از دستدادن دانش ارائه کردند .در واقﻊ ،هدف
از اين مدل کشف عوامل مهم و اثرگاذار در آماوزش مهاارتهاا و داناش الزم باه دانشاجويان
مهﻨدسی و ارائۀ راهكارها مﻨاسب در اين راستاست .ريچی و داچ ( )2006نیز به ارائاۀ مادلی
پويا در راستا کمک به شرکتها مشاوره ،با هدف بهکارگیر ابزارهايی برا تﺒاديل تجاار
شﺨصی به اطالعات سازمانی و در دسترس قرار دادن آن برا افراد شاغل در سازمان ،پرداختﻨد.
همچﻨین اکلوف و همكاران ( )2002مدلی برا مديريت دانش در يک شرکت حقوقی ارائه دادند.
دهقااانی ،اولیااا و حساایﻨی ( )2032نیااز بااا ترکیﺒای از  3KMATو  2EFQMماادلی پويااا باارا
اندازهگیر آثار مديريت دانش در تعالی کسبوکار ارائه کردند.
روششناسی پژوهش
بهطور کلی پژوهشها از ديدگاه هدف ،در سه دسته مطالعات کاربرد  ،بﻨیاد و تسقی و توساعه
طﺒقهبﻨد میشوند (رضو  ،آراستی ،جعﻔرنژاد و مﺨتارزاده .)3133 ،اين پژوهش از نوع کاربرد
است و از نتايج آن میتوان در پیادهساز و اجرا بهیﻨۀ مديريت دانش در انواع سازمانها بهاره
برد.
استﻔاده از پويايی سیستم که ابزار برا تسلیل و بررسای موقعیات فعلای و تغییارات آتای
مسائل مرتﺒط با مديريت دانش بهشامار مایرود ،مایتواناد باهﺻاورت کارآماد باه ماديريت در
تصمیمگیر آيﻨده کمک کﻨد .بهکمک اين مدل میتوان مديريت دانش را خرد کرد و به اجزا ياا
عﻨاﺻر بﻨیاد تﺒديل نمود .بهکمک اين عﻨاﺻر بﻨیاد  ،فرايﻨدها ماديريت داناش ساازماندهی
میشود و در نتیجه موقعیت ،فعالیتها و فرايﻨدها مربوط به مديريت دانش را میتوان در طاول
زمان تسلیل کرد.
همانطور که پیش از اين گﻔته شد ،گامها روش پويايی سیستمها شامل پﻨج مرحلاه اسات
که مدل ارائه شده در اين پژوهش ،مسیر خود را بر مﺒﻨا گامها مذکور طی میکﻨد.
شناساییوتعریفمسئله :9مدلسازان بايد مس لۀ واقعی و نه اثرها جانﺒی آن مس له را کامالً
درککرده و هدف روشﻨی از مدلساز برا خود ترسیم کﻨﻨد .مادل ،تصاوير ساادهشادۀ جهاان
واقعی است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. knowledge Management Assessment Tool
2. European Foundation for Quality Management
3. Problem articulation
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خلقفرضیههایپویا :2در اين مرحله ،با تعیاین متغیرهاا کلیاد اثرگاذار بار مسا لۀ ماورد
بررسی ،مرز مدل مشﺨص میشود و با دانشی که در زمیﻨۀ آن مس له وجود دارد ،حلقهها علّای
ا معلولی شكل گرفته و بهتدريج تكمیل میشوند ،تا درنهايت تصوير سادهشده از دنیا واقعای
وقوع آن مس له ،خل شود.
5
سازیمدلدرنرمافزار  :زمانی که فرضیهها پويا و مرز سیستم شاكل گرفات ،مادل

شبیه
اجرا میشود .اين مدل خهﻨی ،اغلب به حد پیچیده است که رواباط پوياا باین متغیرهاا آن
بهروشﻨی درک نمیشود .بههمین دلیل بايد مدل در يک مسیط مجاز شﺒیهساز و اجارا شاود.
برا اين کار نرمافزارها متعدد وجود دارند ،در اين پژوهش از نرمافزار  Vensimاستﻔاده شده
است.
9
آزمونمدلواعتبارسنجیآن  :الزم است رفتار شاﺒیهسااز مادل باا رفتاار دنیاا واقعای
مقايسه شود .اين مقايسه کمک میکﻨد تاا آماادگی مادل بارا قارار گارفتن باهمﻨزلاۀ مﺒﻨاا
سیاستگذار  ،ثابت شود.
سیاستگذاری :4بهمعﻨا خل استراتژ ها ،ساختارها و قواعد تصامیمگیار جدياد باهمﻨظاور
بهﺒود سیستم است .در اين راستا معموالً از چﻨدين سیاست ترکیﺒی اساتﻔاده مایشاود تاا نتیجاۀ
اثربﺨشتر حاﺻل شود (استرمن.)2003 ،
خلق فرضیههای پویا

بر اساس مطالعات و مشاهدات ﺻورتگرفته ،اتﻔاقی که در شارکت حمال و نقال ر داده اسات
(فاﺻلۀ زياد بین اهداف دانش و وضعیت فعلی) را میتوان در قالب فرضیهها زير بیان کرد:
 .3چگونگی فرايﻨد شﻨاسايی دانش بهمﻨزلاۀ اولاین گاام ،نقاش عمادها در اجارا کارآماد
مديريت دانش و افزايش سطﺢ مطلوبیت داناش ساازمان برعهاده دارد ،در ﺻاورتی کاه در ايان
سازمان بجز استﺨراج دانش مديران ارشد معاونت فﻨی ،آن هم ﺻرفاً در حوزۀ مربوط باه فعالیات
برونسپار  ،فعالیت ديگر انجام نشده است .در اين شرايط سازمان قاادر باه توساعۀ گزيﻨشای
قابلیتها خويش و اکتسا مﻨابﻊ خارجی نﺨواهد بود .بﻨابراين ،ناشﻨاختهماندن مﻨاابﻊ داخلای و
خارجی در شرکت حمل و نقل ،تأثیر بسازايی در ايجااد شاكاف و فاﺻاله باین اهاداف داناش و
وضعیت فعلی آن داشته است .يكی از داليل اين شكاف میتواند بهکاار نگارفتن مﻨاابﻊ مطلاو
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Formulating dynamic hypothesis
2. Formulating a simulation model
3. Testing
4. Policy making
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خارجی دانش در اين سازمان باشد .متأسﻔانه با وجود مﻨابﻊ خارجی مﻨاساب بارا ايان ساازمان،
بهدلیل قديمیبودن سیستمها مرتﺒط با زيرساختها ايان ساازمان ،نمایتاوان از بسایار از
فﻨاور ها روز دنیا استﻔاده کرد.
 .2بهدلیل تغییر مديريت در اين سازمان و تعديل نیرويی کاه طای ساالهاا اخیار در ايان
سازمان ﺻورت گرفته است ،افراد احسااس امﻨیات شاغلی نمایکﻨﻨاد و انگیازها بارا توساعۀ
مهارتها جديد ،تولیدات جديد ،ايدهها بهتر و فرايﻨادها کارآمادتر وجاود نادارد .همچﻨاین
هیچگونه انسجامی برا تعامل و ارتﺒاط در اين زمیﻨه بین افراد سازمان ديده نمیشود که اين امر
بهطﺒﻊ تأثیرات مﻨﻔی بر سطﺢ دانش سازمان خواهد داشت.
 .1هرچﻨد تسهیم دانش در برخی موارد در اين شرکت بهخوبی انجام مایشاود ،همچﻨاان باا
وضعیت ايدهآل آن فاﺻله دارد .به نظر میرسد وضعیت فعلی فرايﻨد تسهیم باهتﻨهاايی در ساطﺢ
مطلوبیت دانش و فاﺻلۀ موجود ،نقش تعیینکﻨﻨدها ندارد.
 .2با توجه به استﻔادۀ کارآمد دانش در اين سازمان ،اگر فرايﻨدها شﻨاسايی ،توسعه ،اکتسا
و تسهیم دانش بهدرستی انجام شود ،اين عامل میتواند نقش عمدها در افزايش ساطﺢ مطلوبیات
دانش سازمان ايﻔا کﻨد ،ولی به خود خود ،نمیتواند نقش چﻨدانی در اين راستا داشته باشد.
 .1با توجه به فعالیتهايی که در زمیﻨۀ نگهدار دانش در شرکت حمال و نقال انجاام شاده
است ،میتوان گﻔت که تأثیر مثﺒتی در کاهش اين فاﺻله ايجاد شده و در ﺻورت انجاام ﺻاسیﺢ
ساير فرايﻨدها ،تأثیر بیشتر خواهد داشت.
نمودار علت ـ معلولی مسئله

نمودار علت ا معلولی ابزار برا ترسیم ارتﺒاطات علّی در داخل يک سیستم است که به دو ناوع
کلی تقسیم میشود :حلقههاا تقوياتکﻨﻨاده و حلقاههاا تعاادلی .حلقاههاا تقوياتکﻨﻨاده
سیستمها بازخور مثﺒتی هستﻨد که با تغییر اولیه همگاماند .حلقههاا تعاادلی ،بارعك رفتاار
حلقهها تقويتکﻨﻨده ،حرکتی مﺨالف تغییر اولیه را در پایش خواهﻨاد گرفات (اساترمن:2003 ،
.)313-322
برا ترسیم نمودار علت ا معلولی و توسعۀ فرضیهها پويا ،مدلساز نیازمﻨد دادههاا و اطالعاات
گستردها است .مشﺨصنﺒودن ديدگاهی که بر اساس آن مدل علّی ساخته میشود ،از مشاكالت
روش پويايی سیساتم اسات (ﺻاادقیمقادم ،خااتمی فیروزآبااد و رباانی .)3130 ،باا ايان وجاود
روشها فراوان و در دسترس زياد برا جمﻊآور دادههاا وجاود دارد ،ازجملاه :بررسایهاا،
مشاهدۀ مشارکتی و دادهها بايگانی که معموالً از آنهاا دادههاا غﻨایا باهدسات نمایآياد.
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مصاحﺒه يک روش مؤثر در جمﻊآور دادههاست که بايد توسط مﻨابﻊ ديگر ،برا کسب دادهها
کمی و کیﻔی همراهی شود (استرمن.)220-223 :3106 ،
در اين پژوهش ،با مﺒﻨا قرار دادن مدل پايهها ساختمان مديريت دانش و باا بهارهگیار از
ابزارها اندازهگیر دانش (افرازه ،)3102 ،نظرسﻨجی از استادان خﺒره در زمیﻨۀ مديريت دانش و
پويايی سیستم ،مصاحﺒه با کارشﻨاسان شرکت حمل و نقل و آمارها گذشتۀ شرکت ،عوامل مؤثر
بر ساطﺢ پايگااه داناش در ساازمان را شﻨاساايیکارده و باا تكیاه بار دادههاا و مصااحﺒههاا
ﺻورتگرفته ،اثرها اين عوامال بار يكاديگر بررسای شادند .ساپ باا بهارهجاويی از نتاايج
بهدستآمده نمودار علت ا معلولی ترسیم شد (شكل .)2
منابع خارجی دانش
شناسايی دانش
منابع شناسايی شده

تالش

فاصله سطح پايگاه دانش و دانش
ايده آل سازمان
کسب دانش

سطح دانش ايده آل سازمان

اميد به موفقيت

انگيزه فعاليت

سطح پايگاه دانش سازمان

دانش منسوخ

تسهيم دانش

کشف ضعفهای پايگاه دانش

دور ريختن دانش منسوخ

سازمان  :ارزيابی

جو دانش گرای سازمان

توسعه دانش

کشف نقاط قوت پايگاه دانش
سازمان :ارزيابی
نگهداری دانش

روحيه نوآوری
استفاده دانش

شکل.5نمودارعلتـمعلولی( )CLD
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شايان خکر است که مدل ارائهشده بر اساس عوامل مهمی مانﻨد انگیزه ،اعتمااد و ...و رواباط
مهم بین آنها طراحی شده است .در اين مدل بسیار از عوامل و روابطی که در مقايسه با عوامل
مﻨتﺨب از درجه اهمیت کمتر برخوردار بودند ،چشمپوشی کاردهايام .در جادول  3اﺻالیتارين
حلقهها نمودار علت ا معلولی ،به همراه نوع آنها خکر شده است.
جدول.2حلقههایاصلینمودارعلتـمعلولی()CLD
نامحلقه 

اجزایحلقه 

نوعحلقه 

کشف قوتها

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
انگیزۀ فعالیت ،جو دانشگرا سازمان ،تسهیم  /اساتﻔادۀ داناش ،کشاف نقااط
قوت پايگاه دانش سازمان :ارزيابی ،امید به موفقیت ،تاالش ،شﻨاساايی داناش،
مﻨابﻊ شﻨاسايیشده ،کسب/توسعۀ دانش ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان.

تعادلی

کشف ضعفها

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
انگیزۀ فعالیات ،جاو داناشگارا ساازمان ،تساهیم  /اساتﻔادۀ داناش ،کشاف
ضعفها پايگاه دانش سازمان :ارزيابی ،امیاد باه موفقیات ،تاالش ،شﻨاساايی
دانش ،مﻨابﻊ شﻨاسايیشده ،کسب/توسعۀ دانش ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان.

تقويتکﻨﻨده

شﻨاسايی و
کسب/توسعۀ دانش

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
انگیزۀ فعالیت ،جو دانشگرا سازمان ،تسهیم داناش ،شﻨاساايی داناش ،مﻨاابﻊ
شﻨاسايیشده ،کسب/توسعۀ دانش ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان.

تعادلی

نگهدار دانش

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻله سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايده آل سازمان،
انگیزه فعالیت ،جو دانش گرا سازمان ،نگهدار داناش ،ساطﺢ پايگااه داناش
سازمان

تعادلی

امید و تالش

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
امید به موفقیت ،تالش ،کسب دانش ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان.

تقويتکﻨﻨده

انگیزه و تالش

سطﺢ پايگاه دانش سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
انگیزۀ فعالیت ،تالش ،کسب دانش ،سطﺢ پايگاه دانش سازمان.

تعادلی

دانش مﻨسو

دانش مﻨسو  ،دور ريﺨتن دانش مﻨسو  ،روحیۀ نوآور  ،توسعۀ داناش ،داناش
مﻨسو .

تقويتکﻨﻨده

دانش ايدهآل

سطﺢ دانش ايدهآل سازمان ،فاﺻلۀ سطﺢ پايگاه دانش و دانش ايدهآل ساازمان،
امید به موفقیت.

تقويتکﻨﻨده

مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

 940ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبیهسازی مدل در نرمافزار


در مرحلۀ بعد برا درک بهتر از رفتار سیستم ،بايد روابط بین متغیرها سیستم تدوين شود و باا
استﻔاده از رايانه ،مقدار متغیرها در طول زمان شﺒیهسااز شاود .بارا ايان مﻨظاور از نارمافازار
شﺒیهساز  vensimاستﻔاده شده است .در اين مدل برا فرمولهکردن متغیرها از طیاف لیكارت
استﻔاده شده است (متغیرها کیﻔی هستﻨد).
برا بهدستآوردن فرمولها از نظرات خﺒرگان و ﺻاحبنظاران آشاﻨا باا ماديريت داناش و
پويايی سیستم بهره گرفته شد .ضرايب و مقادير ثابت با کمک آمارها قﺒلی شرکت حمل و نقل
و ﺻاحبنظران آن شرکت مساسﺒه شده است .نمودار جريان مدل فوق در شكل  1آمده است.
یافتههای پژوهش
در اين مرحله سعی برآن است تا بهکمک مدل ارائاهشاده ،نقاايص روناد پیاادهسااز و اجارا
مديريت دانش شﻨاسايی شود .به اين مﻨظور ،مدل فوق برا بازۀ زمانی سال  3101تا  3200اجرا
شده است که نتايج آن در شكل  1مشاهده میشود؛ ضمن آنكه  time stepبهﺻورت فصلی (سه
ماه) تعريف شده است.
کشف نقاط قوت پايگاه
دانش سازمان

کشف ضعﻔها پايگاه دانش

تابﻊ امید

امید موفقیت

مﻨابﻊ خارجی
تابﻊ شﻨاسايی

استﻔاده دانش

شﻨاسايی دانش
فاﺻله سطﺢ پايگاه دانش و
دانش ايده آل

تالش

مﻨابﻊ شﻨاسايی
شده

واسطه ها
موسسات عرضه دانش
مديريت فضاساز

انگیزه فعالیت

تابﻊ انگیزه

خريد مشاوره
تابﻊ کسب

سطﺢ دانش ايده
آل

کسب دانش
نر تﻨزل دانش ايده آل

تسهیم دانش

نر تغییر مديران و کارشﻨاسان
D
B

فﻨون حل مس له جمعی

ضريب کاهش سطﺢ پايگاه
دانش

M

سطﺢ پايگاه دانش
سازمان

E
K

تابﻊ نر تﻨزل

P

روحیه نوآور

توسعه دانش
تابﻊ توسعه

دانش مﻨسو
دور ريﺨتن دانش مﻨسو
نگهدار دانش

شکل.9نمودارجریانمدل 

تابﻊ نوآور

جو دانش گرا سازمان
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شکل.4نمودارروندنزولیسطحمطلوبیتپایگاهدانشبرایبازهزمانیسال2902تا 2488

همانطور که در نمودار شكل  2مشاهده میشود ،سطﺢ پايگاه دانش در شرکت حمل و نقال
مد نظر ،دارا روند نزولی است و در پايان دورۀ پانزدهساله ،از مقدار اولیۀ  2به میزانی تقريﺒاً برابر
با  2/3میرسد که نشاندهﻨدۀ ضعف در پیادهساز مديريت دانش در شرکت مذکور است .عوامل
متعدد در حصول نتیجه فوق مؤثرند که از آنجمله میتوان تغییر کارشﻨاسان و مديران شارکت
به دفعات ،نﺒود مديريت الزم در زمیﻨۀ ايجاد فضا مﻨاسب برا پیادهساز مديريت دانش و نیز،
بهرهنﺒردن از کمکها تﺨصصی مانﻨد خريد ،مشاوره و مؤسسهها عرضۀ دانش را نام برد.

شکل.2نمودارروندنزولیدانشایدهآلبرایبازهزمانیسال2902تا 2488

 928ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

درضمن همانطور که در شكل  1مشاهده میشود  ،داناش ايادهآل طای دورۀ اجارا مادل
تﻨزليافته و مقدار آن به کمتر از 3/2رسیده است؛ چراکه وضعیت نامطلو سیستم مديريت دانش
سازمان ،باعث ايجاد يأس در دستیابی بهاهداف شده و سطﺢ ايدهآلها ساازمان را کااهش داده
است .پ انتظار میرود فاﺻلۀ اين دو در طول  31سال به ﺻﻔر نرسیده ،بلكه باهدلیال کااهش
سطﺢ پايگاه دانش ،رو به افزايش باشد.

ایدهآلوپایگاهدانش 
شکل.6نمودارروندتغییراتفاصلۀدانش 
برایبازۀزمانیسال2902تا 2488

با توجه به شكل  6همانطور که انتظار میرفت ،فاﺻلۀ دانش ايدهآل و پايگاه دانش ،روناد
ﺻعود در پیش گرفته است.
بﻨابر آنچه از نتايج اجرا مدل به نظر میرسد ،روند پیادهسااز ماديريت داناش در شارکت
مورد بسث ،در ارزيابی پانزدهساله مطلو نﺒوده و بايد با اِعمال تغییراتی در نسوۀ پیادهسااز آن،
شرکت را به سمت کسب نتايج مطلو تر در اين زمیﻨه سوق داد.
سازیشده

اعتبارسنجی مدل شبیه

بهمﻨظور کسب اطمیﻨان از اعتﺒار نتايج حاﺻل از اين مدل ،الزم است در مرحلۀ اول ،اعتﺒاار خاود
مدل بررسی و تأيید شود .برا اين کار ،مدل فوق در بازۀ زماانی ساال  3101تاا  3130باهاجارا
درآمد و سپ به مقايسۀ نتايج بهدست آمده باا واقعیات پرداختاه شاد .نتاايج باهدساتآماده در
شكلها  3تا  3نشان داده شده است.
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شکل.3نمودارنزولیسطحمطلوبیتپایگاهدانشدربازۀزمانیسال2902تا 2938

همانطورکه در شكل  3مشاهده میشود ،سطﺢ مطلوبیت پايگااه داناش دارا روناد نزولای
است و در پايان دورۀ پﻨجساله به میزانی تقريﺒاً برابر با  1/1میرسد .با توجاه باه طیاف لیكارت،
نتیجۀ بهدست آمده به اين معﻨاست که مطلوبیت دانش «ضعیف» خواهد بود .الﺒته اين مطلوبیات
نسﺒی است و با توجه به دانش ايدهآل مد نظر مساسﺒه شده است .بهطور مسلم مقدار آن طی اين
دوره به دانش ايدهآل اولیه نرسیده است.
با توجه به شكل  0دانش ايدهآل طی دورۀ اجرا مدل کاهشيافته و مقادار آن باه کمتار از
 3/3رسیده است .پ انتظار داريم فاﺻلۀ اين دو در طول  1ساال باه ﺻاﻔر نرسایده و مقادار
مثﺒت داشته باشد که در شكل  3نیز مشﺨص است.

دهآلدربازۀزمانیسال2902تا2938
شکل.0نمودارروندنزولیدانشای 

 925ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

با توجه به ايﻨكه مدل قرار است بیان عیﻨی از واقعیت بیرون باشد ،بايد نتايج مدل با واقعیات
همﺨوانی داشته باشد .بههمین مﻨظور میزان مطلوبیت پايگاه دانش در سال  3130اندازهگیار و
با نتايج مدل مقايسه شده است.

دهآلوپایگاهدانش 
شکل.3نمودارروندتغییراتفاصلۀدانشای 
دربازۀزمانیسال2902تا 2938

برا مساسﺒۀ مطلوبیت پايگااه داناش از روش مصااحﺒۀ سااختارمﻨد (ترانار و لوکاو)2003 ،
استﻔاده شده است .به اين مﻨظور مقادير متغیرها ( Mمطلوبیت پروندۀ مهارتها کارکﻨاان بار
اساس قابلیتها هسته)( B ،تعداد و کیﻔیت اتصاالت دانش بیرونی)( D ،تعداد و کیﻔیات مراکاز
قابلیت درونی)( E ،پروندهها ثﺒت اختراعات)( K ،تعاداد کاارآموز و کارگااههاا درسهاا
آموختهشده) و ( Pآنچه بهواسطۀ پیشﻨهادها کارکﻨان برا بهﺒاود مﻨتشار مایشاوند) در ساال
 ،3130بهکمک طیف لیكرت و نظرات ﺻاحبنظران مساسﺒه شد و میانگین نتايج بهدست آماده،
سطﺢ پايگاه دانش در سال  3130درنظر گرفته شده است .برا مساسﺒۀ سطﺢ پايگااه داناش باا
توجه به نظر هر کارشﻨاس ،از رابطۀ  3که همان مقدار اولیۀ سطﺢ پايگاه داناش در مادل پوياا
ارائهشده است ،بهاضافۀ مقادير ثابت پارامترها مؤثر بر کساب داناش ،شاامل واساطههاا (،)k1
مؤسسهها عرضۀ دانش ( )k2و خريد مشاوره ( ،)k3استﻔاده شده است.
رابطه )3

(0 / 1  P  0 / 2  m  0 / 15  K  0 / 15  E  0 / 2  D  0 / 2  B) 
(k1  k 2  k 3)  0 / 06

نتايج بهدستآمده در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول.5محاسبۀمطلوبیتپایگاهدانشباتوجهبهنظرکارشناسان
سطحپایگاه

P

M

K

B

D

E

K1

K2

K3

کارشﻨاس اول

1

1

1

1

3

1

1

1

3

2/3

کارشﻨاس دوم

3

3

1

3

1

1

3

1

1

1/2

کارشﻨاس سوم

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1/3

کارشﻨاس چهارم

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1/22

کارشﻨاس پﻨجم

3

3

1

1

3

1

1

1

3

2/3

دانش

از پاياان ساال 3130

با توجه به نتايج بهدستآمده از نظرات کارشﻨاسان (ايان نظارات پا
گردآور شده است) ،مطلوبیت پايگاه دانش در سال  3130برابر است با:
)2/0 + 1/1 + 2/0 + 1/33 +1/2 ( ÷ 1 = 1/0602
همانطور که مشاهده میشود ،میزان مطلوبیت پايگاه دانش شارکت ماذکور در ساال 3130
( )1/0602به نتیجۀ بهدستآمده از اين متغیر توسط مدل ارائاه شاده ( )1/10100بسایار نزدياک
است که اعتﺒار مدل ارائه شده را نشان میدهد.
سیاستگذاری

در اين مرحله تالش شده است تا با بیان پیشﻨهادهايی ،روند نزولای ساطﺢ پايگااه داناش در 31
سال بررسی ،بهﺒود يابد .پ از اعمال راهكارها فوق ،مدل دوباره بهاجرا درآمد و نتايج حاﺻال
بررسی شدند.
.2کاهشدفعاتتغییرکارشناسانومدیران 

از جمله اﺻلیترين سیاستهايی که میتوان برا افزايش سطﺢ پايگاه دانش و درنتیجه کااهش
فاﺻله بین دانش ايدهآل و پايگاه دانش بهکار برد ،تغییر «دفعات تغییار کارشﻨاساان و ماديريت»
است .از آنجا که اين مقدار بر ضريب کاهش پايگاه داناش ماؤثر اسات ،بﻨاابراين باا کااهش آن
میتوان سطﺢ پايگاه دانش را افزايش داد .همانطور که در شكل  30مشااهده مایشاود ،مقادار
پايگاه دانش با کاهش دفعات تغییر کارشﻨاسان و مديريت ،از  3به  1افازايش يافتاه اسات .الﺒتاه
مقدار آن طی اين دوره به دانش ايدهآل اولیه نرسیده است .به هر حال از آنجا که اين سیاست به
تﻨهايی ما را در رسیدن به اهدافمان يار نمیکﻨد  ،بهتر است سیاسات ديگار را نیاز باهطاور
همزمان با اين سیاست در نظر گرفت.
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شکل.28نمودارروندتغییراتسطحمطلوبیتپایگاهدانش 
درصورتکاهشدفعاتتغییرکارشناسانومدیریت 

.5افزایشعواملخارجیتأثیرگذاربرمطلوبیتپایگاهدانش 

مطلوبیت پروندۀ مهارتها کارکﻨان بر اساس قابلیتها هسته ،تعداد و کیﻔیت اتصاالت دانش
بیرونی ،تعداد و کیﻔیت مراکز قابلیت درونای ،پرونادههاا ثﺒات اختراعاات ،تعاداد کاارآموز و
کارگاهها درسها آموخته شده و آنچه باهواساطۀ پیشاﻨهادها کارکﻨاان بارا بهﺒاود مﻨتشار
میشوند .تعداد سه عامل از شش عامل مذکور را میتوان با اعمال سیاستهايی بهراحتای تغییار داد
که عﺒارتﻨد از :تعداد و کیﻔیت اتصاالت دانش بیرونی ( ،)Bتعداد کارآموز و کارگاههاا درسهاا
آموختهشده ( )Kو نیز آنچه بهواسطه پیشﻨهادها کارکﻨان برا بهﺒود مﻨتشر میشوند (.)P


شکل.22نمودارروندتغییراتسطحمطلوبیتپایگاهدانشدرصورت 
تغییرعواملخارجی 
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همانطور که در شكل  33مشاهده میشود ،اين سیاست ضمن ايجاد تغییار در میازان اولیاۀ
دانش ،سطﺢ پايگاه دانش را در پايان دوره چﻨدان افزايش نمیدهد.
.سیاستتغییرتعدادواسطههاومیزانخریدمشاوره

9

ازجمله سیاستها ديگر که میتوان اعمال کرد ،تغییر عوامل تأثیرگذار بر کسب دانش اسات.
ابتدا مقدار واسطهها را افزايش میدهیم ،مشاهده میشود که سطﺢ دانش به مقادار  6/2نزدياک
خواهد شد .سپ با افزايش میزان خريد مشاوره ،روند ﺻعود در میزان سطﺢ پايگاه دانش ادامه
خواهد يافت و سطﺢ دانش به  3/3خواهد رسید .نتايج در شكل  32نشان داده شده است.

شکل.25نمودارروندتغییراتسطحمطلوبیتپایگاهدانشدرصورت 
واسطههاوخریدمشاوره 

تغییرتعداد

.4بهبودفنونحلمسئلۀجمعیومدیریتفضاسازی 

يكی ديگر از سیاستهايی که برا بهﺒود مشكل شرکت حمل و نقل میتوان اعمال کرد ،تغییار
عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش است .همانطور که در شكل  31نشاان داده شاده اسات ،اگار
میزان دو متغیر «فﻨون حل مس لۀ جمعی» و «مديريت فضاساز » افازايش ياباد ،ساطﺢ پايگااه
دانش نیز افزايش خواهد يافت.
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شکل.29نمودارروندتغییراتسطحپایگاهدانشدرصورتافزایشتسهیمدانش 

نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين مقاله مدلی جامﻊ برا مديريت دانش در سازمان ،با رويكرد پوياايی سیساتم ارائاه شاده
است .در ارائۀ اين مدل سعی بر آن بوده است تاا مادل پوياا فاوق ،مﺨاتص گوناۀ خاﺻای از
سازمانها نﺒوده و بتوان آن را در هر مسیط و با هر رويكرد اعم از سازمانها دولتی و اجتماعی،
شرکتها تولید  ،تجار  ،خدماتی و ...بهکاربرد .مدل فوق در يک شرکت حمل و نقال معتﺒار
بهکار گرفته شد .پ از بهکارگیر مدل پويا و مشاهدۀ نتايج آن ،سیاستهايی برا بهﺒود نتايج
مدل پیشﻨهاد شدند .اين سیاستها را میتوان بهﺻورت انﻔراد يا همزمان اجرا کرد.
از مدل فوق میتوان در هر سازمان يا نهاد ديگر استﻔاده کرد (با اعمال تغییراتی در ضرايب
و مقادير برخی متغیرها باا توجاه باه شارايط ساازمان ماورد بررسای) و باا اعماال تغییراتای در
پارامترها آن ،تأثیرات عوامل مﺨتلف بر سطﺢ پايگاه دانش نهاد مد نظر را بررسی کرد.الﺒته در
اين مدل از پارامترها فرعی مؤثر بر سیستم مديريت دانش ،بهدلیل افازايش پیچیادگی ﺻارف
نظر شده و فقط عوامل اﺻلی مد نظر قرار گرفتهاند .بﻨابراين با لساظ کردن ساير عوامل ،میتوان
نتايج دقی تر را برا پژوهشها بعد پیشبیﻨی کرد .همچﻨین مایتاوان سیساتم ماديريت
دانش سازمان را براساس ساير مدلها فرايﻨد مديريت دانش نیز مدلبﻨد کرد.
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از آنجا که سیستم مديريت دانش کیﻔیبوده و بیشتر بر رفتارها انسانی متكی اسات ،دارا
تأثیرات متقابل پیچیدها است که هﻨگاام مادلبﻨاد آن در پاژوهشهاا آتای ،مایتاوان از
الگوريتمها فرا ابتكار  ،از جملۀ شﺒكۀ عصﺒی و کلونی مورچهها نیز استﻔاده کرد.
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