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چکیده
هدف :بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ( )KMدر شرکتهای آب و فاضالب شهری با استفاده از
تکنیک  ISM-DEMATELاست.
طراحی /روششناسی /رویکرد :با بررسی مبانی نظری موضوع 6 ،عامل بهعنوان عوامل اصلی انتخاب شده
و پس از تأیید شاخصهای مربوط توسط خبرگان ،دو پرسشنامه در میان کارشناسان برای رتبهبندی و تعیین رابطه
بین اجزای مربوطه توزیع شد .مدل ساختاری با استفاده از رویکرد  ISM-DEMATELشکل گرفت و سپس روابط
علّی میان عوامل بهوسیله نمودار اثر-ارتباط ترسیم شد.
یافتههای پژوهش :از میان عوامل موردمطالعه ،استراتژیها و اهداف بیشترین تأثیر را در موفقیت اجرای
مدیریت دانش در شرکتهای آب و فاضالب شهری ایران داشتهاند.
محدودیتها و پیامدها :مجموعهای از عوامل کلیدی موفقیت ،راهنمایی برای سازمانها است تا اطمینان
حاصل شود که عوامل و مسائل اساسی در حین اجرای  KMتحت پوشش قرار میگیرند.
پیامدهای عملی :مدلی برای توسعه مؤثر مدیریت دانش با روشی گامبهگام فراهم میکند.
ابتکار یا ارزش مقاله :در این پژوهش برای نخستین بار یک دیدگاه یکپارچه از عوامل کلیدی موفقیت برای
اجرای مدیریت دانش در صنعت آب و فاضالب ارائه شده است.
کلمات کلیدی :عوامل کلیدی موفقیت ،مدیریت دانش ،شرکتهای آب و فاضالب شهری ایران.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه

امروزه به علت تولید و توسعه سریع دانش و افزایش عدماطمینان محیطی ،اجـرای مـدیریت
دانش اهمیت زیادی دارد؛ از سوی دیگر ،هزینه باالی اجرای مـدیریت دانـش ،موفقیـت در ایـن
حوزه را به یک نگرانی اساسی برای پژوهشگران و مدیران تبدیل کـرده اسـت .مـدیریت دانـش
رویکردی یکپارچه و سیستماتیک برای شناسایی ،مدیریت و بهاشتراکگذاشتن تمام دارایـیهـای
اطالعاتی سازمان ،از جمله پایگاههای داده ،اسناد ،روشها و سیاستهـا و همچنـین تخصـص و
تجربه افراد مختلف است ( .)Jones, 2003مدیریت دانش ،محیط کاری جدیدی ایجاد مـیکنـد
که در آن دانش و تجربه بهآسانی میتواند بهاشتراک گذاشته شود و همچنین اطالعـات و دانـش
در زمان مناسب به افرادی که به آن نیاز دارند جریان یافته و آنها از این طریق بتواننـد بـهطـور
مؤثر و فعال عمل کنند ( .)Smith, 2001مدیریت دانش ،فرآیندی است که به سازمانها کمـک
میکند تا اطالعات و مهارتهای مهمی را که بخشی از تاریخچه سازمان هستند و بهطورکلی در
سازمان سازماندهی نشدهاند را شناسایی ،انتخاب وسازماندهی کنند و انتشار و انتقال دهنـد .بـا
کمک مدیریت دانش ،مفاهیم و روشها روشن ،چالشهـا واضـ و قابـل برطـرفشـدن و مزایـا
مشخص هستند و میتوانند قابلتوجه باشند.
برای موفقیت در اجرای مدیریت دانش ،عوامل کلیدی متعددی وجود دارند کـه در شـرایط و
فرهنگهای مختلف ،متفاوت هستند .سازمانها باید از عواملی که بر موفقیت یک ابتکار مدیریت
دانش تأثیر دارند آگاه باشند .نادیدهگرفتن و سهلانگاری در مورد عوامل ضـروری ،احتمـاالا مـانع
تالش سازمان برای بهدستآوردن منافع کامل آن خواهد شد ( .)Yew Wong, 2005اما عوامل
کلیدی موفقیـت مـدیریت دانـش چـه هسـتند (.)Saraph, Benson, & Schroeder, 1989
عوامل کلیدی موفقیت را نقاط حیاتی برنامهریزی و اقدام مدیریتی میدانند که برای دستیابی بـه
اثربخشی ضروری هستند .این فعالیتها اگر در حال حاضر وجود داشته باشـند ،نیـاز بـه پـرورش
دارند و در غیر این صورت باید ایجاد شوند .بهطور خالصه ،عوامل کلید موفقیت عواملی داخلی و
قابلکنترل هستند و استفاده از آنها به شرکتها کمک میکند تا اثربخشی پروژههای خود را به
حداکثر برساند.
برخی چالشهای پـیش روی مـدیریت دانـش در بخـش عمـومی شـامل کمبـود آگـاهی از
فرآیندهای مدیریت دانش در این سازمانها ،کمبود پژوهشهای انجـام شـده در حـوزه مـدیریت
دانش در بخش عمومی و عدمامکان تسـری نتـای پـژوهشهـای بخـش خصوصـی بـه علـت
تفاوتهای اساسی بین این دو بخش ،نبود رقابت بهدلیل انحصار کاال و خدمات ارائهشده بهوسیله
بخش دولتی و درنتیجه ناتوانی در پذیرش تغییرات و بهکارگیری روشها و فنـاوریهـای جدیـد،
خروج ناگهانی کارکنان از شرکت به علت قراردادهای سست نیروی انسانی ،تغییرات مـدیریتی در
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سطوح مختلف سازمان و درنتیجـه جابـهجـایی نیـروی انسـانی زیرمجموعـه ،خـروج نخبگـان و
نیروهای تحصیلکرده بهعلت ناتوانی در ارزشگذاری سرمایه انسانی و فضای یکنواخـت بخـش
دولتی است (.)Cong & Pandya, 2003
در سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان بر این مسئله تمرکز کردهاند کـه چگونـه دولـتهـا
میتوانند از طریق فعالیتهای مدیریت دانش به عملکرد مدیریتی بهتری دست یابنـد ،اطالعـات
دقیق و بهموقع را به افراد ارائه کنند و سط رضایت از خدمات اداری را افزایش دهنـد؛ امـا ایـن
پژوهشها عمدتاا مفهومی هستند و دانش اجرای پروژههای مدیریت دانـش هنـوز محـدود اسـت
(.)Misra, et al. , 2003
در این مطالعه  6عامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت دانـش بـا توجـه بـه مطالعـات
گذشته و دیدگاههای کارشناسان انتخاب شده و از روش  ISM-DEMATELبهعنوان یک ابزار
تصمیمگیری قدرتمند برای ایجاد رابطه ساختاری بین این عوامل استفاده شده اسـت .بـر اسـاس
مطالعه انجامشده ،در پژوهشهای بسیار محـدودی از  DEMATELبـرای رتبـهبنـدی عوامـل
کلیدی موفقیت اجرای مدیریت دانش استفاده شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مدیریت دانش :مدیریت دانش را میتوان فرآیند ایجـاد ،کسـب ،یخیـره ،تسـهیم و اسـتفاده از
دانش ،هر جا که موجود باشد ،برای بهبود یادگیری و عملکرد در سازمانها تعریف کرد ( Swan,
 .)et al., 1999سازمانها نیاز دارند بفهمند که چگونه افراد خود را برای تسهیم دانش ضمنی که
باارزشترین شکل دانش است و بهعنوان دارایی استراتژیک شناخته میشود ،تشویق کننـد؛ البتـه
دانش ضمنی معموالا یهنی و درونی و در فکر افراد بوده و بنابراین ادراک و کمّیکردن آن دشوار
است ( .)Hafeez & Abdelmeguid, 2003مدیریت دانش به معنای استفاده انتخابی از دانـش
بهدست آمده از تجربههای گذشته در تصمیمهای حال و آینده بـرای بهبـود اثربخشـی سـازمانی
است ( .)Mamaghani, et al., 2010دانش یک ساختار نظری ضروری برای درک سـازمانهـا
بهوجود میآورد و امروزه بهطور گستردهای پذیرفته شده است که رابطه معنـاداری بـین سـرمایه
دانش و تواناییهای شرکت وجود دارد ( .)Leidner, 2010بـرای کسـب مزیـت رقـابتی پایـدار
شرکتها نیاز دارند بدانند هر شخص چه میداند و چگونه از دانش خود استفاده مـیکنـد (Mas-
.)Machuca & Martínez Costa, 2012
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عوامل کلیدی موفقیت ) :(CSFsدی .رونالد دنیل 2در دهه  2606ایده عوامل کلیدی موفقیت را
برای نخستین بار مطرح کرد .این ایده یک دهه بعد توسط جان اف روکارت 5همهگیر و محبـوب
شد و از آن زمان برای اجرای استراتژیها و پروژهها بهطور گسترده مورداستفاده قـرار مـیگیـرد.
عوامل کلیدی موفقیت شامل تعداد محدودی حوزههای کلیدی است که انجام صـحی کارهـا در
آن باعث موفقیت کل سازمان میشود .عوامل کلیدی موفقیت ،حوزههای کلیـدی عملکـرد بـوده
که برای انجام مأموریت اصـلی سـازمان ضـروری هسـتند؛ بـهعـالوه عوامـل کلیـدی موفقیـت
فرآیندهایی را برای ایجاد راههایی استوار برای تفکر ،ارتباط و تصمیمگیری فراهم میکند .عوامل
کلیدی موفقیت عمدهترین شرایط ،حقایق یا تأثیرات ممکن هستند که بر کسب نتای صحی یـا
مطلوب یک فعالیت تأثیر میگذارند .اگر نتای در این حوزهها مناسب نباشد ،تالشهـای سـازمان
در آن دوره کمتر از میزان مطلوب خواهد بود (.)Baporikar, 2017a; Baporikar, 2017b
عوامل کلیدی موفقیت ) (CSFsمدیریت دانشش :گسـتره وسـیعی از عـواملی کـه مـیتوانـد
موفقیت اجرای مدیریت دانش را در پی داشته باشـد در مبـانی نظـری یکـر شـده اسـت .بـرای
مثال،هلسپل 9در سال  5666با استفاده از نظرهای  92نفر از پژوهشـگران شـناختهشـده و افـراد
فعال در حوزه مدیریت دانش و با به کارگیری روش دلفی ،چارچوبی برای شناسایی عوامـل مـؤثر
بر موفقیت مدیریت دانش در سازمانها معرفی کردند .چارچوب ارائهشده توسط آنها شـامل سـه
بُعد اثرات مدیریتی (شـامل زیربُعـدهای رهبـری ،همـاهنگی (انگیـزش و مشـو هـا) ،کنتـرل و
اندازهگیری) ،اثرات منبع (شامل زیربعدهای تجربهها و عقاید نیروی انسانی ،سیستمهای رایانهای
و منبع دانش فرهنگی) و اثرات محیط (شامل زیربُعدهای فناوری ،قوانین دولتی و اقـدامات رقبـا)
است ).(Holsapple & Joshi, 2000
ماس ماچوکا 7در سال  5625با درنظرگرفتن عوامل استراتژیک ،فرهنگی و فناوری بهعنـوان
عوامل کلیدی موفقیت ،موفقیت پروژههای مدیریت دانش در شرکتهای مشـاوره در کاتالونیـای
اسپانیا را با استفاده از مدل معادالت ساختاری بررسی کردند .آنها برای «عوامـل اسـتراتژیک»،
مؤلفههای حمایت مدیر ارشد ،ساختار سازمانی ،مشو ها برای تشویق تسهیم دانش و همراستایی
استراتژی مدیریت دانش با استراتژی شـرکت ،بـرای «عوامـل فرهنگـی» ،مؤلفـههـای اعتمـاد،
شفافیت ،صداقت ،حرفهایبودن ،همکـاری ،انعطـافپـذیری و تعهـد و بـرای «عامـل فنـاوری»،
مؤلفههای سنجش ،فرآیندهای کسبوکـار و زیرسـاخت فنـاوری و همچنـین نـوآوری ،رضـایت
کارکنان ،قابلیتها ،کیفیت و بهرهوری را بهعنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش در نظر گرفتند و
1. D. Ronald Daniel
2. John F Rockart
3. Holsapple
4. Mas-Machuca
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درنهایت به این نتیجه رسیدند که عوامل فرهنگی از بیشترین اهمیت در موفقیت مدیریت دانـش
در شرکتهای مشاوره برخوردارنـد ( .)Mas-Machuca & Martínez Costa, 2012اخـوان و
همکاران ( ،)5666پن عامل «مدیریت منابع انسانی و سـاختارهای انعطـافپـذیر»« ،معمـاری و
آمادگی مدیریت دانش»« ،یخیرهسازی دانش»« ،اندازهگیری» و «مـدیر ارشـد دانـش» را بـرای
اجرای مدیریت دانش در مراکز پژوهشی دانشگاهی ایران حیـاتی دانسـتند ( Akhavan, et al.,
 .)2009با مطالعه و بررسی مبانی نظری ،عوامل ارائهشده در جدول  ،2بهعنـوان عوامـل کلیـدی
موفقیت مدیریت دانش شناسایی شد.
جدول  .2عوامل کلیدی موفقیت دانش و مؤلفههای آن
کُد

بُعد

مؤلفه

منابع

2

حمایت مدیریت ارشد

ابراز اهمیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
برای سازمان؛
فراهمکردن منابع مالی و دیگر منابع برای تهیه
زیرساختها؛
سنجش دانشهای کلیدی سازمان؛
اجرای کنترلهای فرآیند دانش؛
اجرای برنامهریزی بلندمدت مدیریت دانش؛
حمایت مالی و فنی و ایجاد انگیزش کارکنان
برای پذیرش مدیریت دانش؛
حسابرسی پس از پذیرش دانش موردنظر

Davenport, et al., (1998); Sachin K Patil
& & Ravi Kant, (2013); Holsapple
;)Joshi, (2000); Mehregan, et al., (2012
Farzin, et al., (2014); Lindner & Wald,
(2011); Chang,et al., (2009); Wu,
;)(2012); Mamaghani et al., (2010
Anggia, et al., (2013); Akhavan, et al.,
(2011); Al-Mabrouk, (2006); Gai & Xu,
(2009); Mas-Machuca & Martínez
;)Costa, (2012); Yu, Kim, & Kim, (2004
& Abd-Elaziz, et al., (2012); Skyrme
Amidon, (1997); Abbaszadeh,et al.,
& (2010); Saini, et al., (2018); Fullwood
)Rowley, (2017

5

فرهنگ سازمانی

ایجاد جهتگیری مثبت افراد نسبت به دانش و
توزیع آن؛
حمایت از ارتباطات غیررسمی؛
تحمل خطا و پذیرش شکست؛
ایجاد فرهنگسازمانی دانشگرا؛
ایجاد فرهنگ یادگیری مداوم و مستمر در
تمامی الیههای سازمان؛
ایجاد گروههای کاری و گروهسازی؛
تأکید بر ارزشهای اساسی اعتماد ،شفافیت و
صداقت؛
تأکید بر همکاری و تخصصگرایی؛
ایجاد انعطافپذیری وظیفهای.

& Davenport et al., (1998); Holsapple
;)Joshi, (2000); Mehregan et al., (2012
Farzin et al., (2014); Lindner & Wald,
(2011); Chang et al., (2009); Wu,
(2012); Mamaghani et al., (2010); A.
Akhavan et al., (2011); Al-Mabrouk,
(2006); Gai & Xu, (2009); Abd-Elaziz et
;)al., (2012); Abbaszadeh et al., (2010
Skyrme & Amidon, (1997); Mas;)Machuca & Martínez Costa, (2012
& Huang & Lai, (2012); Ajmal, Helo,
Kekäle, (2010); Paramsothy, et al.,
;)(2013a); Fullwood & Rowley, (2017
;)(Rohajawati, Sensuse, at al., (2016
)Pandey, et al., (2018

9

فنّاوری اطالعات

سیستمهای تسهیلکننده ارتباط بین افراد؛
ایجاد پایگاه داده دانشی؛
ایجاد کانالهای متعدد انتقال دانش؛
وجود سیستمهای الکترونیکی کاربرپسند؛

& Davenport, et al., (1998); Holsapple
;)Joshi, (2000); Huang & Lai, (2012
Lindner & Wald, (2011); Chang, et al.,
;)(2009
Ajmal
et
al.,
;)(2010
Mamaghani, et al., (2010); A. Akhavan
et al., (2011); Al-Mabrouk, (2006); Gai
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کُد

بُعد

7

انگیزش کارکنان

پاداش به اقدامات مبتنی بر دانش؛
ترغیب نوآوری؛
ارزشگذاری به تولید دانش؛
تشویق فعالیتهای گروهی؛

2

ساختار (سازمان)

تعدد سطوح سازمانی؛
جایگاه سازمانی؛
انعطافپذیری ساختار؛
اندازه ساختار و سازمان؛
تعداد فرایندهای موجود در ساختار سازمانی.

0

آموزش و تعلیم نیروی انسانی

تحصیالت و آموزش مناسب و بهموقع کارکنان؛
آموزش الکترونیک؛
مربیگری؛
ارائه آموزشهای حل مسئله و خالقیت؛
آموزش روشهای انتقال دانش به افراد؛
مشارکت در آموزشهای داخلی و خارجی؛
انتقال دانش از طریق سیستم استاد -شاگردی؛
روشهای آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری
گروهی؛
روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی.

252

مؤلفه

منابع

وجود زیرساخت کامل فاوری اطالعات؛
آموزش استفاده از فناوری اطالعات؛
سایتهای داخلی؛
سازوکارهای بحث گروهی مجازی؛
شبکههایی برای توزیع منابع اطالعاتی؛
تناسب سیستم اطالعاتی با تسهیم دانش؛
استفاده از سیستمهای خبره و پشتیبان تصمیم؛
تجهیزات سختافزاری؛
دسترسی به پایگاههای داده.

& & Xu, (2009); Mas-Machuca
Martínez Costa, (2012); Paramsothy, et
;)al., (2013a); Abd-Elaziz, et al., (2012
Skyrme
&
Amidon,
;)(1997
Abbaszadeh, et al., (2010); Chang et al.,
(2009); Yu et al., (2004); Akhavan, et
;)al., (2009); Fullwood & Rowley, (2017
Rohajawati, et al., (2016); Pandey et al.,
)(2018

& Davenport, et al., (1998); Holsapple
;)Joshi, (2000); Farzin et al., (2014
Ajmal, et al., (2010); Mamaghani, et al.,
(2010); Wu, (2012); Akhavan et al.,
(2011); Gai & Xu, (2009); Mas;)Machuca & Martínez Costa, (2012
Abd-Elaziz et al., (2012); Akhavan et
;)al., (2009); Saini, et al., (2018
Fullwood
&
Rowley,
;)(2017
Rohajawati, et al., (2016); Pandey, et al.,
)(2018
Davenport, et al., (1998); Akhavan, et
;)al., (2009); Farzin et al., (2014
Mamaghani, et al., (2010); Akhavan, et
al., (2011); Gai & Xu, (2009); MasMachuca & Martínez Costa, 2012); (P.
Akhavan, et al., (2009); Saini, et al.,
;)(2018); Fullwood & Rowley, (2017
Rohajawati et, al., (2016); Pandey et al.,
)(2018); Skyrme & Amidon, (1997

Davenport, et al., (1998); Farzin et al.,
(2014); Mamaghani, et al., (2010); Akhavan,
et al., (2011); Gai & Xu, (2009); MasMachuca & Martínez Costa, (2012); Skyrme
)& Amidon, (1997); Rohajawati, et al., (2016
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کُد

بُعد

4

سنجش دانش

1

کار گروهی

6

مؤلفه

استراتژی و اهداف

ارزیابی عملکرد با رویکرد ارتقای دانش؛
طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش؛
احصای مقیاسهای مناسب ارزیابی دانش؛
توجه به سرمایه دانش بهعنوان معیاری برای
ارزیابی عملکرد؛
به اشتراکگذاری دانش و تجربهها میان افراد؛
دغدغه گروهسازی؛
محیط باز و مورداعتماد؛
وجود جلسههای طوفان مغزی؛
کار میانوظیفهای.
تنظیم چشمانداز مبتنی بر دانش؛
تناسب استراتژی کاری و مدیریت دانش؛
هدفگذاری در خلق دانش؛
هدفگذاری در استقرار چرخه دانش؛
توجه به استراتژی نوآوری؛
توجه به مدیریت دانش بهدلیل محیط رقابتی.

منابع
& (Holsapple & Joshi, 2000); (Mas-Machuca
;)Martínez Costa, 2012); (Hung, et al., 2005
)(Akhavan, et al., 2009

;)(Farzin et al., 2014); (Ajmal et al., 2010
;)(Sachin K Patil & Ravi Kant, 2013
(Mamaghani et al., 2010); (Jennex & Olfman,
)2006); (Akhavan, et al., 2009

Mamaghani, et al., (2010); Davenport, et al.,
(1998); Mas-Machuca & Martínez Costa,
& (2012); Skyrme & Amidon, (1997); (Gai
;)Xu, 2009); Abd-Elaziz, et al., (2012
Abbaszadeh, et al., (2010); Pandey, et al.,
)(2018

پشتیبانی مدیریت ارشد :موفقیت هر برنامه یا برنامهریـزی در سـازمان بـهطـور مسـتقیم بـه
حمایت و تعهد مدیریت ارشد بستگی دارد .یـک برنامـه مـدیریت دانـش نیـز در تمـامی مراحـل
طراحی و اجرا به حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد وابسته است (.)Akhavan et al., 2009
داونپورت و دیالنگ ( ،)2661در پژوهشی با عنوان «پروژههای موفق مدیریت دانـش» ،حمایـت
مدیران را از سه طریق مفید میدانند:
 .2ارسال پیامهایی مبنی بر اینکه مدیریت دانش و یـادگیری سـازمانی بـرای موفقیـت سـازمان
حیاتی است؛
 .5فراهمکردن منابع مالی و دیگر منابع برای تهیه زیرساختها؛
 .9شــفافکــردن اینکــه چــه نــوع دانشــی بــرای ســازمان از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت
(.)Davenport, et al., 1998
پاتیل و کنت ( ،)5629در پژوهش خود برای تعهد مدیریت ارشد نسبت به مدیریت دانـش در
سازمان ،مؤلفههایی را در نظر گرفتهاند که عبارتاند از :اجرای کنتـرلهـا؛ اجـرای برنامـهریـزی
بلندمدت؛ حمایت کامل مالی و فنی و انگیزش کارکنان برای پذیرفتن مدیریت دانش در زنجیـره
تأمین و حسابرسـی پـس از پـذیرش مـدیریت دانـش ) .)Patil & Kant, 2013درک مـدیر از
مدیریت دانش و لزوم اجرا و حمایت از آن ،نیازمند شناخت او از ویژگـیهـای عصـر اطالعـات و
شرایط و خصوصیات یک سامانه مدیریت دانش است و تحقق ایـن دو عامـل نیازمنـد یـادگیری
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مستمر مدیران است .اگر دیدگاه مدیر به مدیریت دانش بهعنوان یک دستاورد جدیـد ،پرهزینـه و
اثبات نشده باشد ،حتی اگر با بهترین تجهیزات یک سامانه مـدیریت دانـش در آن سـازمان اجـرا
شود ،کارایی الزم را نخواهد داشت (.)Ghorbanzadeh & Noorbakhsh, 2011
فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی معرف عقاید اصلی ،ارزشها ،هنجارها و سنتهای اجتماعی
است که بر نحوه عمل و رفتار افراد در درون سازمان حاکم است (.)Gai & Xu, 2009
بهطورکلی فرهنگ سازمانی مدیریت دانش ،چیزی است که دانش را در سازمان ارزشمند کرده و
خلق ،تسهیم و کاربرد آن را تشویق میکند ( .)Cabrera & Bonache, 1999داونپورت و
دلونگ ( ،)2661وجود فرهنگ دانشگرا را یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یک پروژه
مدیریت دانش دانسته و سه ویژگی اساسی برای آن یکر کردهاند .2 :افراد جهتگیری مثبتی به
دانش دارند -کارکنان باهوش با یهنی کنجکاو و آزاد و راغب برای کشفکردن هستند و مدیران
آنان را برای خلق و کاربرد دانش تشویق میکنند؛  .5افراد از تسهیم دانش منع نشدهاند -آنها با
شرکت بیگانه و از آن بیزار نیستند و ترسی ندارند که تسهیم دانش به قیمت ازدستدادن کارشان
تمام شود و  .9پروژه مدیریت دانش با فرهنگ فعلی سازمان سازگاری دارد ( Davenport et al.,
 .)1998جنبه اساسی دیگر ،اعتماد در یک فرهنگ دانشگرا است .بدون وجود سط باالیی از
اعتماد بین کارکنان ،آنها نسبت به نیات و رفتارهای دیگران شکاک خواهند بود و احتماالا از
تسهیم دانش خود با آنان سر باز خواهند زد ( & Bell DeTienne & Jackson, 2001; Lee
.)Choi, 2003
مس ماچوکا و مارتینز ( ،)5625عوامل فرهنگی مؤثر در موفقیت پروژههای مدیریت دانش در
بخش مشاوره را در سه گروه بررسی کردند (:)Mas-Machuca & Martínez Costa, 2012
نخســتین گــروه از ارزشهــا شــامل مجموعــهای از ســه ارزش اساســی اعتمــاد ،شــفافیت و
درستکاری برای ایجاد یک محیط هدایتگر به تسهیم دانش و اطالعـات درون سـازمان و افـراد
متعلــق بــه ســازمان بــرای توانمندســازی یــادگیری اســت .دومــین گــروه شــامل همکــاری و
تخصص گرایی است .تخصص کارکنان باعـث افـزایش رضـایت مشـتریان و درنتیجـه عملکـرد
مطلوب شرکت میشود .کار گروهی برای ادامه حیات مدیریت دانش در سازمان ضـروری اسـت؛
بنابراین کارکنان باید با یکدیگر همکاری کرده و در گروههای چندتخصصی با هم فعالیت کنند تا
شرکت کاراتر شود .گروه سوم به تعهد و انعطاف پـذیری اشـاره دارد .هـر سـازمان بایـد از درجـه
انعطافپذیری قابلتحمل خود ،مطابق با نوع افرادی که بهکار گرفته است ،آگاه باشد .هرچه تعهد
کارکنان به شرکت بیشتر باشد ،درجه انعطافپذیری بیشتر خواهد بود .یادگیری از تجربه بهعنوان
یک هدف مهم مدیریت دانش ،تنها در محیطی با نگرش مثبت نسبت به خطاها امکانپذیر است.
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پذیرش خطا در سازمان باعث میشود رهبران بدانند اگر کارکنان بهجای اینکه شکست را بخشی
از موفقیت بدانند ،آن را در مقابل پیروزی ببینند ،هرگز توانایی پذیرفتن ریسک الزم برای نوآوری
را نخواهند داشت .فرهنگ پـذیرش خطـا محیطـی از گشـودگی و همکـاری را شـکل مـیدهـد
(.)Lindner & Wald, 2011
فناوری اطالعات :مدیریت دانش و فناوری اطالعات وابستگی نزدیکی به هم دارند .فناوری
اطالعات فقط یک بایگانی ایستا از اطالعات نیست؛ بلکه یک حلقه اتصال بین یک شخص با
اطالعات و یک شخص با دیگری است .فنّاوری اطالعات میتواند امکان جستوجو ،دسترسی و
بازیابی سریع اطالعات را فراهم کرده و همکاری و ارتباط بین کارکنان را پشتیبانی کند ( & Gai
.)Xu, 2009
هلسپل ،)5666( 2فناوری را یکی از تأثیرات محیطی دانستهاند که میتواند ابزارهایی برای غلبه
بر موانع تسهیم دانش مانند موقعیتهای پراکنده جغرافیایی بهوجود آورد؛ بههرحال این مسئله که
فناوری اطالعات فقط یک وسیله است و نه یک راهحل کامل ،غیرقابلانکار است .نوناکا و
تاکوچی ( ،)2662فناوری را صرفاا یک توانمندساز میدانند؛ زیرا تالشهای مدیریت دانش را
پشتیبانی میکند ( .)Nonaka & Takeuchi, 1995گستره وسیعی از ابزارهای فناوریهای
اطالعات برای حمایت از مدیریت دانش وجود دارد که میتواند در سازمانها مورد استفاده قرار
گیرد .عوامل مهم در توسعه یک سیستم مدیریت دانش باید شامل سادگی فناوری ،سهولت
استفاده ،کاربرپسندبودن ،ارتباط با محتوای دانش و استانداردسازی یک ساختار دانش یا
هستیشناسی باشد (.)Yew Wong, 2005
انگیزش کارکنان :اعطای پاداش مناسب به فعالیتهای مرتبط با تسهیم دانش در حدی فراتر از
حقو و مزایای معمول و قوام نظام مالکیت معنوی جزو عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
تلقی میشود .تقسیم و پراکندگی دانش در داخل سازمان ،پیششرط حیاتی برای ایجاد اطالعات
و تجربههایی است که سازمان میتواند از آن استفاده کند و در این امر منظورکردن پاداشهایی
برای بهاشتراکگذاری دانش ،حمایت فرهنگ سازمانی از اشتراک و انتقال دانش و غیره میتواند
مؤثر باشد .الزمه ایجاد فرهنگ اشتراک دانش ،توجیه و متقاعدکردن افراد ،ارائه آموزشهای
الزم ،پاداشدادن بهاشتراکگذاری دانش و درپیشگرفتن سیاست سازمانی مشخص برای
جلوگیری از انباشت دانش و گوشزدکردن منافع سرشاری است که از این رهگذر ،عاید سازمان و
افراد میشود (.)Akhavan, et al., 2009
1. Holsapple
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ازآنجاکه صمیمیت یا پنهانکاری افراد با شخصیت و شغل آنها مرتبط است ،دانش بهراحتی
از مرزهای نقش یا وظایف جریان نمییابد؛ بنابراین انگیزش افراد برای خلق ،تسهیم و کاربرد
دانش ،یک عامل کلیدی نامشهود برای موفقیت در هر پروژه مدیریت دانش است ( Davenport
.)et al., 1998
آجمال و همکاران ( ،)5626در مدل پیشنهادی خود «مشو » را هر عاملی (اعم از مالی یا
غیرمالی) تعریف میکنند که افراد را برای قبول یک عمل خاص یا ترجی دادن یک گزینه بهجای
گزینه دیگر برمیانگیزد .آنها مشو ها را در سه دسته طبقهبندی کردهاند :پاداش :به معنای
جایزه مادی (بهخصوص پول) برای عملکردن به طریقی خاص؛ اخال  :قبول تصمیمی خاص به
این دلیل که انجام آن درست یا پسندیده دانسته میشود یا شکست در انجام آن ناپسند دانسته
شده و محکوم میشود؛ اجبار :قبول یک عمل به این علت که شکست در انجام آن به این طریق
باعث پیامدهای منفی یا جریمه میشود (.)Ajmal et al., 2010
ساختار سازمانی :ساچین ،)5629( 2ساختار سازمان را سلسلهمراتب مختلف یا تعداد سطوح در
سازمان ،تعریف میکنند که نشان میدهد دانش چگونه در سازمان از سطحی به سط دیگر
جریان پیدا میکند .زیرساختهای سازمانی از طریق ایجاد مجموعهای از نقشها و گروهها برای
انجام وظایف مرتبط با دانش به کارکنان کمک میکند تا دانش خود را در سازمان ایجاد ،تسهیم
و منتقل کنند ( .)Sachin K. Patil & R. Kant, 2013پاراموتی ،)5629( 5ساختار رسمی را
شامل این موارد میدانند :قوانین ،خطمشیها ،رویهها ،فرآیندها ،روابط سلسلهمراتبی ،سیستمهای
تشویق و مرزهای اداری که وظایف را در شرکت سازماندهی میکند .آنها همچنین برای
مدیریت دانش در یک سازمان ،ترکیب ساختار رسمی با یک ساختار غیرسلسلهمراتبی (یک
طراحی منعطف سازمانی که افراد را قادر میسازد خارج از بخشهای معمول و خط گزارشدهی
خود بروند) را مفید میدانند ( .)Paramsothy, et al, 2013bیو و همکاران ( ،)5667با توجه به
مرور مبانی نظری ،ویژگیهای سازمان را در چهار عامل زیر خالصه کردهاند ( Yu et al.,
:)2004
گرایش به یادگیری :هنگامی که افراد سازمان میل شدیدی به کسب دانش برای حـل مشـکالت
خود و نوآوری برای بهبود فرآیند کسبوکارشان دارند ،سازمان ،دانش با کیفیت بـاالتر را انباشـته
کرده و راحتتر رضایت مشتری نهایی را جلب میکند؛
ارتباطات :ارتباط بین افراد و واحدهای مختلف درون و بیـرون یـک سـازمان ،اهمیـت زیـادی در
مدیریت مؤثر دانش در آن سازمان دارد؛
1. Sachin
2. Paramsothy

121

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،1بهار 1931

تمایل به تسهیم دانش :گرایش مثبت به تسهیم دانش بـین افـراد یـک سـازمان ،اساسـیتـرین
پیششرط برای خلق دانش است .سازمان باید نگرش کارکنان را برای تسهیم دانش با ایجاد یک
هنجار سازمانی که تسهیم دانش را از لحاظ اجتماعی مطلوب قلمداد کنند ،شکل دهد؛
انعطافپذیری :انعطاف پذیری سازمانی یعنی توانایی تولیـد و پیکربنـدی مجـدد سـریع دانـش یـا
فعالیت های دانشی در پاسخ به تقاضاهای محیط .ویژگی های عمده یـک سـازمان ،پیشنهادشـده
توسط نوناکا و تاکوچی ،)2667( 2عبارتاند از :خواص غیـر سلسـله مراتبـی ،خودسـازماندهـی و
اصالحپذیری آسان.
سنجش دانش :عموماا مدیران با فعالیتهای کسبوکاری که مقیاسهای روشن و صریحی
ندارند ،احساس راحتی نمیکنند ( .)Skyrme & Amidon, 1997سنجش همانند یک سیستم
جمع آوری داده است که اطالعات ارزشمندی در خصوص یک فعالیت یا موقعیت خاص ارائه
میدهد .موضوعی مانند مدیریت دانش ،اگر سنجش نشود با خطر تبدیلشدن به تنها یک هوس
مدیریتی مواجه است .عباراتی از قبیل «اگر شما نتوانید چیزی را اندازهگیری کنید ،نمیتوانید آن
را مدیریت کنید» یا «آنچه اندازهگیری شود ،چیزی است که انجام شده» ،قطعاا در مورد مدیریت
دانش صحی است ( .)Yew Wong, 2005سنجش دانش مربوط به ارزیابی منابع و
پردازندههای دانش بوده و مبنایی برای ارزیابی تأثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمان است.
مقیاسهای دانش میتوانند سخت و مالی یا نرم و غیرمالی باشند .سؤالهایی از قبیل موارد زیر
میتواند کمککننده باشد :منابع دانش چگونه ارزشگذاری میشوند پردازندهها چگونه
ارزیابیشدهاند اثربخشی فعالیتهای دانشی ،رویکردهای همکاری ،کنترلهای دانش و رهبری
مدیریت دانش به چه طریقی ارزیابی میشود اثرات مدیریت دانش سازمان بر رقابتپذیری
عملکرد خط عملیاتی چیست اثربخشی این فعالیتهای سنجش چگونه اندازهگیری میشود آیا
پشتیبانی فنّاوری برای سنجش مدیریت دانش وجود دارد ()Holsapple & Joshi, 2000
کار گروهی :کار گروهی به معنای فرآیند کارکردن همکارانه با یک گروه از افراد بهمنظور تبادل
دانش است ( .)Holsapple & Joshi, 2000هر سازمان برای جامهعملپوشیدن چشمانداز
مدیریت دانش از سطوح باالی سازمان به استراتژیها و روشهای قابلاجرا ،برای همکاری و
تسهیل تسهیم دانش میان واحدهای سازمانی بیمیل و برای انگیزش و کمک به افراد بهمنظور
تبدیل تجربه و دانش خود به دانش سازمانی به ایجاد یک گروه مدیریت دانش فعال نیاز دارد
( .)Yu et al., 2004در زمینه کاربرد نظریه مدیریت دانش بیان شده است که  .2گروهها مولد
1. Nonaka and Ikujiro
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کار اثربخش هستند .5 ،گروهها مقاومتر از افراد هستند .9 ،تیمها در خلق انبوه دانش توانا هستند،
 .7تیمها دیدی فراتر از افراد دارند .بر اساس این نظریه برای درک قدرت مدیریت دانش ،تشکیل
گروه ضروری است .کار گروهی ،قدرت دریافت واقعیت را تقویت میکند و به نوآوری منجر
میشود ،عامل مهم و منحصری است که تعیینکننده موفقیت سازمان است و در آخر اینکه یک
چرخ بهتنهایی یک ارابه را به حرکت درنمیآورد.
استراتژی و اهداف :یکی از ابزارهای محرک موفقیت مدیریت دانش داشتن یک استراتژی
روشن ،برنامهریزیشده ،رقابتی و نوآورانه است .استراتژی مبنایی برای چگونگی اعمال قابلیتها
و منابع سازمان برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش فراهم میکند .مسو و همکاران (،)5665
نشان دادند که مدیریت دانش دارای اهمیت استراتژیک در موقعیت رقابتی پایدار یک شرکت
است ( .)Meso, et al., 2002یک استراتژی روشن و خوب طراحیشده ،مبنایی است که چگونه
یک سازمان میتواند قابلیتها و منابع خود را برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش خود
گسترش دهد .این استراتژی باید با استراتژی کسبوکار شرکت یکپارچه بوده و با موقعیت و متن
مؤسسه سازگار باشد .کارکنان میتوانند اهداف و چشمانداز تسهیمشده مدیریت دانش را بفهمند
( .)Gai & Xu, 2009ماس ماچوکا ،)2625( 2نیز با اشاره به اینکه وجود پروژه مدیریت دانش
بهعنوان بخشی از برنامه استراتژیک سازمان ،احتمال موفقیت آن سازمان را افزایش میدهد،
همراستایی استراتژی مدیریت دانش با استراتژی شرکت را یکی از عوامل استراتژیک مؤثر بر
موفقیت مدیریت دانش در سازمان میدانند (.)Mas-Machuca & Martínez Costa, 2012
بدون یک اتصال روشن و بندبهبند بین استراتژی مدیریت دانش ،استراتژی کسبوکار و قابلیت
سازمان ،حتی بهترین سیستم مدیریت دانش نیز موفق نخواهد شد ( Paramsothy et al.,
.)2013b
 .3روششناسی
2

مدلسازی ساختاری ش تفسیری (  :)ISMمدلسازی ساختاری  -تفسیری یکی از روشهای
طراحی سیستمها ،بهویژه سیستمهای اقتصادی و اجتماعی است .رویکرد  ،ISMافراد و گروهها را
قادر میسازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم،
ترسیم کنند و بهعنوان ابزاری برای نظمبخشیدن و جهتدادن به پیچیدگی روابط بین متغیرها
عمل میکند ( .)Azar, et al., 2011در این پژوهش با هدف اولویتبندی عوامل کلیدی
موفقیت مدیریت دانش ،مدلسازی تفسیری در مراحل زیر مورداستفاده قرار گرفت :در مرحله
1. Mas-Machuca
2. Interpretive structural modelling
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نخست بر اساس مطالعات گذشته و نظرهای کارشناسان ،متغیرهای مربوط به مسئله شناسایی و
فهرست شدند .در مرحله دوم برای تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری پرسشنامه مربوط تهیه
شد و در اختیار خبرگان صنعت قرار گرفت تا متغیرهای مسئله را بهصورت دوبهدو و زوجی
بررسی کرده و روابط بین آنها را تعیین کنند .در مرحله بعد ،ماتریس خودتعاملی ساختاری بر
اساس رابطه بین عوامل ایجاد شد و با واردکردن انتقالپذیری در روابط متغیرها ماتریس
دسترسی نهایی بهدست آمد .وجود رابطه بین عوامل ،یک فرض اساسی در روش  ISMاست.
اصل انتقالپذیری بیان میکند که اگر عامل  Aبا عامل  Bارتباط داشته باشد و عامل  Bبا عامل
 Cمرتبط باشد ،عامل  Aبهطور ناگزیر با عامل  Cارتباط دارد؛ سپس با کمک ماتریس دستیابی
بهدستآمده ،بخشبندی سط انجام شد .برای این کار ابتدا مجموعه خروجی و ورودی یک
متغیر که بهصورت زیر تعریف میشود ،بهدست آورده شد:
مجموعه خروجی یک متغیر :شامل اجزایی از سیستم است که از آن جزء نشأت مـیگیـرد .بـرای
تعیین مجموعه خروجی هر جزء سطر مربوط به آن را باید بررسی کرد ،تعداد ""2های این سـطر
نشاندهنده خطوط جهتداری است که از آن جزء خارج میشود.
مجموعه ورودی یک متغیر :شامل اجزائی از سیستم است که به آن جزء منتهی مـیشـود .بـرای
تعیین مجموعه ورودی هر جزء ،ستون مربوط به آن را باید بررسی کرد ،تعداد ""2های این سطر
نشاندهنده خطوط جهتداری است که به آن جزء وارد میشـود .پـس از تعیـین مجموعـههـای
ورودی و خروجی ،اشتراک این مجموعهها برای هر یک از متغیرها تعیین میشود .از این طریـق
مجموعه مشترک برای هر متغیر بهدست میآید .متغیرهـایی کـه مجموعـه خروجـی و مشـترک
آنها کامالا مشابه باشند در باالترین سـط از سلسـلهمراتـب مـدل سـاختاری  -تفسـیری قـرار
میگیرند .به منظور یافتن اجزای تشکیل دهنده سط بعدی سیستم ،اجزای باالترین سـط آن در
محاسبات ریاضی جدول مربوط حذف می شود و عملیات مربوط به تعیـین اجـزای سـط بعـدی،
مانند روش تعیین اجزای باالترین سط صورت میگیرد .این عملیات تا آنجا تکرار میشـود کـه
اجزای تشکیلدهنده کلیه سطوح سیستم مشخص شوند ( Azar, et al., 2011; Wang, et al.,
.)2018
تکنیک  :DEMATELرویکرد دیمتل برای یافتن و حل مشکالت پیچیده استفاده میشـود و در
سالهای اخیر در زمینههای مختلفی بهکار رفته است .هدف دیمتل تبدیل ارتباط بـین معیارهـا و
ابعاد علّی سیستمهای پیچیده به یک مدل ساختاری قابلفهم از آن سیستم است ( Dalalah, et
 .)al., 2011این تکنیک بر اساس «نظریه گراف» بنا نهاده شده است و به پژوهشـگران کمـک
میکند تا مسائل را به شکل بصری برنامهریزی و حل کننـد .ایـن روش روابـط بـین متغیرهـا را
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مشخص میکند و با ایجاد یک نمودار به نمـایش ایـن روابـط کمـک مـیکنـد ( Azar, et al.,

 .)2011در پژوهش حاضر از نتای دیمتل برای اندازهگیری وابستگیها و بـازخورد میـان عوامـل
استفاده شد .برای این منظور ،ابتدا ماتریس تصـمیم گیـری اولیـه کـه میـانگین سـاده نظرهـای
پاسخدهندگان است ،تشکیل شد و ماتریس اثر اولیه از طریق نرماالیزکردن آن بهدسـت آمـد .در
این ماتریس عناصر روی قطر اصلی همگی برابر صفر هسـتند .بـرای محاسـبه ایـن مـاتریس از
رابطه  ،2استفاده میشود:
رابطه ()2

}[dij ]n×n = s[aij ]n×n ‚ s > 0‚ i‚ j ∈ {1‚2‚3‚ … n

مقدار  sاز رابطه  ،5محاسبه میشود:
رابطه ()5

1
]
𝑛∑ 𝑗max
| 𝑗𝑖𝑎|𝑖=1

‚

1
𝑛∑ 𝑖max
| 𝑗𝑖𝑎|𝑗=1

[ 𝑠 = min

در مرحله بعد ماتریس اثر کل ) (Tبا استفاده از رابطه  ،9بهدست آمد:
رابطه ()9

T = D (I – D)-1

در رابطه  I ،9ماتریس واحد است .اگر مجموع سطرها و ستونها در ماتریس  Tبهترتیـب بـا
بردار  rو  dنمایش داده شوند خواهیم داشت:
رابطه ()7

Tij = [tij]n×n

رابطه ()2

Rij = [ri]n×1 = (∑𝑛𝑗=1 𝑡 ) n×1

رابطه ()0

Dij = [dj]1×n = (∑𝑛𝑖=1 𝑡 ) 1×n

اگر  riنشاندهنده جمع سطری ردیف iام ماتریس Tباشد ،پس  riنشاندهنده مجموع اثرات
مستقیم و غیرمستقیم عامل iام بر روی دیگر عوامل است .اگر  djنشاندهنده جمع ستونی ستون
jام ماتریس Tباشد ،پس  djنشان دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که عامـل jام
از دیگر عوامل میپذیرد ri + di .نمایانگر شاخص قـدرت اثرگـذاری و اثرپـذیری اسـت و نشـان
میدهد که درجه نقش مرکزی که عنصر  iدر این مسئله بازی میکند چقدر است؛ همچنین اگـر
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 ri - diمثبت باشد بیانگر این است که عنصر  iبر دیگر عناصر اثر میگـذارد و اگـر منفـی باشـد،
نشان میدهد که عنصر  iاز دیگر عناصر اثر میپذیرد (.)Wu, 2012; Patil & Kant, 2013
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

در این پژوهش ابزار جمعآوری دادهها دو پرسشنامه بـود کـه بـا اسـتفاده از عوامـل کلیـدی
موفقیت اجرای مدیریت دانش طراحی شد .این پرسشنامهها که با توجه به بررسی مبـانی نظـری
مربوطه تهیه شده بود ،توسط تعدادی از خبرگان صنعت آب و فاضالب بررسـی و بـازبینی شـد و
پس از تصحی نهایی و رفع ایرادها و پس از اطمینان از صحت پرسشـنامه در اختیـار  96نفـر از
خبرگان و صاحبنظران صنعت آب و فاضالب (دارای تجربه بیش از  26سال در حوزههای منابع
انسانی و برنامهریزی) قرار گرفت و پس از تکمیل توسط آنها جمعآوری و تجزیـهوتحلیـل شـد.
عوامل بهوسیله خبرگان با مقیاس  2-2بر اساس تـأثیر یـک عامـل بـر سـایر عوامـل ( 2بـرای
عدمارتباط و  2برای ارتباط قوی) ،ارزیابی شدند .روایی سازه پژوهش با توجه به معیارهای موجود
در نرمافزار ) PLS (Version: 3تأیید شد .ضریب آلفای کرونباخ برابر با  6/604بهدست آمد که
نشاندهنده پایایی خوب پرسشنامهها است.
بر اساس ماتریس دسترسی نهایی حاصل از تکنیک  ISMعوامل موجود در مـدل بـه شـرح
جدول  ،5طبقهبندی شدند:
جدول  .5مراحل تعیین سطوح سلسلهمراتب ISM

کُد

عامل

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه
مشترک

سطح

2

حمایت مدیر ارشد

،1 ،4 ،0 ،2 ،7 ،9 ،5 ،2
6

6 ،1 ،0 ،7 ،5 ،2

6 ،1 ،0،7 ،5 ،2

7

5

فرهنگ سازمانی

6 ،1 ،4 ،0 ،7 ،5 ،2

6 ،1 ،4 ،0 ،7 ،5 ،2

6 ،1 ،4 ،0 ،7 ،5 ،2

2

9

فناوری اطالعات

4 ،0 ،9

6 ،1 ،4 ،9 ،2

4 ،9

9

7

انگیزش کارکنان

6،7،5،2

6 ،1 ،4 ،0 ،7 ،5 ،2

6 ،7 ،5 ،2

2

2

ساختار (سازمان)

2

6 ،2 ،2

2

2

0

آموزش و تعلیم نیروی
انسانی

1 ،0 ،7 ،5 ،2

6 ،1 ،4 ،0 ،9 ،5 ،2

1 ،0 ،5 ،2

5

4

سنجش دانش

4 ،0 ،7 ،9 ،5

6 ،1 ،4 ،9، 5 ،2

4 ،9 ،5

9
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1

کار گروهی

1 ،4 ،0 ،7 ،9 ،5 ،2

6 ،1 ،0 ،5 ،2

1 ،0 ،5 ،2

7

6

استراتژی و اهداف

،1 ،4 ،0 ،2 ،7 ،9 ،5 ،2
6

6 ،7 ،5 ،2

6 ،7 ،5 ،2

2

در پژوهش حاضر از تحلیل  MICMACبرای دستهبندی عناصر بر اساس قدرت وابستگی و
محرک آنها استفاده شد که در جدول  5و شکل  ،2نشان داده شده است .عوامل در چهار بخش
به شرح زیر دستهبندی شدند (:)Azar et al. 2011
 .Iخودمختار :این عوامل قدرت محرک و قدرت وابستگی کمی دارند.
 .IIوابسته :این عوامل قدرت محرک کم ،اما قدرت وابستگی زیادی دارند.
 .IIIپیوندی :این عوامل قدرت محرک و قدرت وابستگی زیادی دارند.
 .IVمستقل :این عوامل قدرت محرک زیاد ،اما قدرت وابستگی کمی دارند.

شکل  .2خوشههای عوامل کلیدی اجرای موفق مدیریت دانش

در مرحله بعد از طریق تکنیک دیمتل جدول  ،9به دست آمد که ترتیب واقعشدن عوامـل در
رویکردهای مختلف این تکنیک را نشان میدهد:
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برای تعیین روابط بین عوامل مفروضات تکنیـک دیمتـل بـه شـرح زیـر مورداسـتفاده قـرار
میگیرد:
اگر  ri - di<0باشد و  M( ri + di=Mعددی بزرگ است) i ،مشکل اصلی مسئله اسـت و بایـد
حل شود.
اگر  ri - di>0باشد و  M( ri + di=Mعددی بزرگ است) i ،مشکل اصلی مسئله را حل میکند
و باید در اولویت قرار گیرد.
اگر  ri - di<0باشد و  Ɛ( ri + di=Ɛعددی کوچک است) i ،یک عامـل وابسـته اسـت و تحـت
تأثیر سایر عوامل قرار دارد.
اگر  ri - di>0باشد و  Ɛ( ri + di= Ɛعددی کوچک است) i ،یک عامل مستقل اسـت و تحـت
تأثیر عوامل کمی قرار دارد.
جدول  .9ترتیب واقعشدن عناصر در رویکردهای مختلف تکنیک DEMATEL

کُد عامل

)(R-J

ترتیب

)(R+D

ترتیب

)(R

ترتیب

)(D

ترتیب

MS

1/03

2

24/67

2

12/85

2

11/82

6

C

0/24

4

24/9

1

12/57

3

12/33

2

IT

-1/02

8

22/6

8

10/79

9

11/81

7

MO

-1/27

9

23/85

7

11/29

7

12/56

1

ST

0/05

5

21/63

9

10/84

8

10/79

9

E

-0/65

7

23/49

6

11/42

6

12/07

4

ME

-0/33

6

23/93

5

11/8

5

12/13

3

TW

0/26

3

24/02

4

12/14

4

11/88

5

STG

1/69

1

24/17

3

12/93

1

11/24

8

با درنظرگرفتن  2/92برای مقدار آستانه بهمنظور حذف روابط جزئی و ترسـیم شـبکه روابـط،
نمودار حاصل از ترکیب دو تکنیک  ISMو  DEMATELدر شکل  ،5نشان شـده اسـت .طبـق
یافتههای پژوهش ،نتای حاصل از دو تکنیک  ISMو DEMATELتـا حـد زیـادی سـازگاری
دارند؛ اما بحث درباره نتای برای شناسایی ویژگیهای هر عامل ضروری بـه نظـر مـیرسـد .بـر
اساس نتای تکنیک  DEMATELعوامل استراتژی و اهداف ،فرهنگ سـازمان ،حمایـت مـدیر
ارشد ،کار گروهی و ساختار سازمان مقادیر مثبت  ri-djرا دارند و میتوانند بهعنـوان گـروه علـت
طبقهبندی شوند .عامل «استراتژی و اهداف» در بخش  7نمودار  MICMACقرار گرفته است و
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بیشترین امتیاز اثرگذاری ) (ri-diرا دارد .این عامل از نظر امتیاز  dj+riدر رتبه سـوم قـرار دارد و
درجه تأثیرگذاری آن ) 25/69 (riبود و در میان تمام عوامـل نخسـتین علـت اسـت کـه نشـان
میدهد این عامل بر دیگر عوامل بیشترین تأثیر را میگذارد و کمترین تأثیر را میپذیرد؛ بنابراین
بر اساس نتای هر دو تکنیک ،این عامل عنصر اصلی و زیربنـای مـدل اسـت و بایـد بـهعنـوان
نخستین قدم برای اجرای مدیریت دانش در نظر گرفتـه شـود؛ همچنـین عوامـل کـار گروهـی،
حمایت مدیر ارشد و فرهنگ سازمان ،امتیاز تأثیرگذاری و وابستگی باال (بخـش پیونـدی نمـودار
 )MICMACو باالترین امتیاز  dj+riرا دارند؛ بنابراین هر عملی روی ایـن عوامـل بـه تغییـر در
دیگر متغیرها منجر میشود .نکته مهم این است که عامل فرهنگ سازمان که رتبه چهارم dj-ri
را به خود اختصاص داده است ،بیشترین امتیاز  dj+riو در نتیجه بیشترین تأثیر را بر دیگر عوامـل
دارد.
برای عامل ساختار سازمان اگرچه مقدار  dj-riمثبت است ،اما امتیاز  riو  djبهاندازه کافی زیاد
نیست؛ همچنین بر اساس تحلیل  MICMACاین عامل در بخش خودمختار واقـع شـده اسـت؛
بنابراین روشن است که ساختار سازمان عاملی مستقل است و تأثیر چندانی بر دیگر عوامل ندارد.
بهعالوه بر اساس تحلیل مقادیر  ri-djدر تکنیک  DEMATELعوامـل فنـاوری اطالعـات،
انگیزش نیروی انسانی ،سنجش دانش و آموزش نیروی انسانی بهعنـوان گـروه اثـر طبقـهبنـدی
شدهاند که به تأثیرپذیری از دیگر عوامل تمایل دارند .نتای تحلیل  MCMACتأیید میکند کـه
عوامل انگیزش نیروی انسانی و فناوری اطالعات عوامل وابسته هستند (واقعشـده در بخـش )5؛
اما سنجش دانش و آموزش نیروی انسانی در بخش پیوندی واقع شدهاند .بررسـی بیشـتر نشـان
میدهد این دو عامل نزدیک به مرز بین بخشهای وابسته و پیوندی قـرار گرفتـهانـد .ازآنجاکـه
امتیاز وابستگی ) (djاین دو عامل به نسبت باال است و این دو عامل تأثیر کمی بر دیگر عوامـل
دارند ،به عنوان گروه تأثیر طبقهبندی میشوند .عامل فناوری اطالعات تأثیری بـر دیگـر عوامـل
ندارد؛ اما از عوامل فرهنگ سازمان ،حمایت مدیر ارشد ،سنجش دانش ،کار گروهـی و اسـتراتژی
سازمان تأثیر میپذیرد؛ همچنین نتای نشان میدهـد انگیـزش نیـروی انسـانی بیشـترین درجـه
تأثیرپذیری از دیگر عوامل ) (diرا دارد.

191

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،1بهار 1931

شکل .5

نقشه روابط بز اساس تکنیک ISM-DEMATEL

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

این پژوهش بهمنظور شناسایی و رتبهبنـدی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت مـدیریت دانـش در
شرکتهای آب و فاضالب شهری ایران انجام شده است .در این مطالعه 6 ،عامل برای پیشبینی
موفقیــت اجــرای مــدیریت دانــش بررســی شــد .نتــای حاصــل از کــاربرد روشهــای  ISMو
 DEMATELبا تکیهبر نظرهای خبرگان این صنعت نشـان مـیدهـد کـه عامـل اسـتراتژی و
اهداف ،معیار هستهای و زیربنایی است و برای برنامهریزی باید در اولویت باشد؛ بهطوریکه برای
اجرای مدیریت دانش در شرکتهای آب و فاضالب شهری باید این عامل در حکم قدم نخسـت
برای موفقیت موردتوجه قرار گیرد .توجه به این عامل موجب میشـود کـه دسـتیابی بـه سـطوح
بعدی تسهیل شود و در بعضی موارد این عوامل بهخودیخود انجام شود .وجود استراتژی روشن و
تعریفشده مدیریت دانش نمیتواند باعث ایجاد ارزش سازمانی برای کارکنان شود و آنـان را بـر
این ارزشها متمرکز کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود مدیران بهعنوان مدلسـاز فرهنگـی کارکنـان
استراتژیهای مدیریت دانش را همراستا با استراتژی سازمان تعریف کنند و اهـداف را بـهمنظـور
اجرای موفق مدیریت دانش موردبازبینی قرار دهند .ازآنجاکه ساختارهای سنتی عموماا وظیفهگـرا
هستند که میتواند مانعی برای مدیریت دانش باشد ،تغییر به سمت ساختارهای جدید کـه کمتـر
سلسلهمراتبی هستند میتواند بهعنوان یک استراتژی در نظـر گرفتـه شـود .بـا توجـه بـه نقـش
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فرهنگ سازمان ،مدیران و رهبران باید بتوانند خردهفرهنگها را در سازمان مدیریت کرده و آنها
را با اهداف مدیریت دانش همسو کنند.
بر اساس مطالب بیانشده موارد زیر برای اجرای مدیریت دانش در شـرکتهـای آب و فاضـالب
شهری پیشنهاد میشود:
 .2عامل استراتژی و اهداف هسته و زیربنای مدل است و باید برای برنامهریزی در اولویـت قـرار
گیرد؛ بنابراین برای اجرای موفق مدیریت دانـش در شـرکتهـای آب و فاضـالب شـهری بایـد
بهعنوان نخستین گام موفقیت در نظر گرفته شود .استراتژی سـازمان بایـد جهـتگیـری دانشـی
داشته باشد و از فعالیتهای مرتبط با دانش حمایت کند؛ چون اسـتراتژی ماننـد راهنمـایی بـرای
دستیابی به اهداف مدیریت دانش است و فعالیتهای سازمان را یکپارچه کـرده و جهـت حرکـت
آتی سازمان را مشخص میکند؛
 .5حمایت مدیر ارشد یک عامل کلیدی موفقیت است و اهمیت آن تقریباا برابر با عامل اسـتراتژی
است؛ بنابراین باید برای اجرای مدیریت دانش موردتوجه ویژهای قرار گیرد .مدیر ارشد بـهعنـوان
نمونهای برای دیگران نقشی کلیدی برای پذیرش ابتکاری مانند مدیریت دانش در سازمان اسـت
و اگر حمایت او نباشد تالش کارکنان به نتیجهای نخواهد رسید .مدیران در توسعه سیسـتمهـای
فناوری اطالعات ،سیستمهای پاداش ،فرصتهای تعامل و فراهمکردن زمان برای تسهیم دانـش
مشارکت کنند؛
 .9الزم است زیرساخت الزم برای فراهمکردن شرایط کار گروهی در این شرکتها ایجـاد شـود.
کار گروهی با ایجاد محیطی باز و قابلاطمینان فضایی مناسب برای تسهیم دانش و تجربـههـای
بین افراد را فراهم میآورد و بنابراین افراد خواهند توانست دانش خود را با اطمینـان بـا سـایرین
تسهیم کنند؛
 .7وجود فرهنگ سازمانی مفید و مناسب در بسـیاری از متـون مـدیریت دانـش مهـم و یکـی از
نیازمندیها جهت اجرای آن شمرده شده است .فرهنگ سازمانی که در آن فضای اعتماد و تمایل
به انت قال دانش بین افراد وجود دارد ،افراد تمایل به یادگیری مداوم دارند و پروژه مدیریت دانـش
با آن سازگار است ،چارچوبی مناسب برای اجرای مدیریت دانش فراهم میکند.
این پژوهش مجموعهای از عوامل کلیدی موفقیت را فراهم میکند که میتوانـد بـهعنـوان یـک
راهنما برای سازمانها عمل کند تا اطمینان حاصل شود کـه عوامـل و مسـائل اساسـی در حـین
اجرای مدیریت دانش تحت پوشش قرار میگیرند؛ همچنین راهحلی برای توسـعه مـؤثر مـدیریت
دانش با رویکردی مرحلهای فراهم میکند.
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Abstract
Purpose: To investigate the key factors of knowledge management success
(KM) in urban water and sewage companies using the ISM-DEMATEL
technique.
Design / Methodology / Approach: Through the review of literature, nine
factors were selected as the main factors, and after confirmation of relevant
indicators by the experts, two questionnaires were distributed among the
experts for ranking and determining the relationship between the relevant
components. Using the ISM-DEMATEL approach, a structural model was
formed, and then causal relationships between the factors were mapped out
by the interaction-effect diagram.
Findings: Among the factors studied, strategies and goals have had the
greatest impact on the success of implementing knowledge management in
Iranian water and wastewater companies.
Constraints and implications: A set of key success factors can serve as
guidance for organizations to ensure that key factors are covered during KM
implementation.
Practical implications: Provides a model for effective development of
knowledge management step by step.
Initiative or value of the paper: This research is probably the first to
present an integrated view of key success factors for implementation of
knowledge management in the water and wastewater industry.
Keywords: Key Success Factors, Knowledge Management, Urban Water
and Wastewater Companies of Iran.
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