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چکيده
امروزه ،مديريت دانش و مفاهيم استراتژيک مرتبط به آن بهعنوان اجزاي مهمي براي بقاي سازمانها
شناخته شدهاند .از آنجاكه هيچ سازماني داراي منابع نامحدود نيست و فضاي حاكم ،فضايي رقابتي است،
تدوين استراتژيهاي صحيح و رقابتي كه سازمان را به اهداف كالن مورد نظر خود برساند ،از اهميت
بااليي برخوردار است .هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تعيين استراتژيهاي اصلي مديريت دانش و
همچنين شاخصهاي مربوط به هر استراتژي در «سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران» است.
جامعه آماري اين پژوهش مديران ،معاونين و كارشناسان سازمان صداوسيما هستند .در اين پژوهش با
استفاده از نظرات خبرگان مهمترين استراتژيهاي «سازمان صداوسيما» ،استخراج و با تالقي اين
استراتژيها و استراتژيهاي دانشي سازمان [استراتژي كدگذاري و شخصيسازي دانش] اولين خانه
كيفيت ايجاد شد .دومين خانه كيفيت بااستفاده از نتايج اولين خانه ،رابطه ميان استراتژيهاي دانشي و
راهكارهاي فني براي رسيدن به اين استراتژيها را بررسي كرده و راهكارها را رتبهبندي ميكند .يافتههاي
پژوهش نشان ميدهند كه استراتژي توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني مهمترين استراتژي
سازمان است؛ همچنين درنتيجه رتبهبندي استراتژيهاي دانشي سازمان ،استراتژي كدگذاري ،اولين رتبه
و استراتژي شخصيسازي دومين رتبه را به خود اختصاص داداند .از بين راهکارهاي دانشي نيز ،راهکار
حمايت مديران اجرايي سطح باال از فعاليتهاي دانشي ،رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
کليدواژهها :استراتژي مديريت دانش؛ گسترش کيفيت عملکرد؛ خانه کيفيت؛ منطق
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.1مقدمه

از دهه  3322ميالدي با پيشرفت سريع فناوريهاي برتر در جهان ،بهويژه در زمينههاي
ارتباطات و رايانه ،الگوي رشد اقتصادي جهان بهطور اساسي تغيير كرد و به دنبال آن ،از دهه
 3332ميالدي دانش مهمترين سرمايه جايگزين سرمايههاي پولي و فيزيکي ،شد ( Chen et
 .)al., 2004مديريت دانش ،بسيار ساده به نظر ميرسد؛ اما شركتهايي كه سعي دارند تا به
شركتهايي دانشبنيان تبديل شوند با مشکالت اساسي روبهرو هستند .نخست اينكه پاسخ
صحيحي براي همه مشکالتي كه با آن مواجه هستند ،وجود ندارد و همچنين عالوه بر اين
دستورالعمل خاصي براي اجراي روشها و مفاهيم مختلف و متنوع مديريت دانش موجود نيست.
براي مواجه با اين مسائل ،موضوع ايجاد استراتژي براي مديريت دانش يا استراتژيسازي
مديريت دانش به يکي از دغدغههاي پژوهشگران اين حوزه تبديل شده است )(Kubo, 2006
يکي از مهمترين موارد در ايجاد استراتژي مديريت دانش آن است كه اين استراتژي و اهداف
مربوط به آن بايد نشاندهنده استراتژي و اهداف سازماني باشد آنها بايد قادر باشند كه اثربخشي
و كارايي فرآيندهاي كسبوكار و درنهايت عملکرد سازماني را بهبود ببخشند ( & Nahapiet
 .)Ghoshal, 1998بقا و دوام سازمانها و همچنين توسعه آن نيازمند درك بهموقع فرصتهاي
محيطي ،تغييرات در بازار و برنامهريزي استراتژيک و انتخاب استراتژي مناسب و اثربخش است
) .(Ko and Lee, 2000مديريت تأثيرگذار با استراتژي مناسبي آغاز ميشود .براي اطمينان از
پيادهسازي موفق مديريت دانش ،مسئلهاي مهم قبل از اجرا ،چگونگي ارزيابي و انتخاب استراتژي
مديريت دانش مناسب است .مديريت دانش بهعنوان ابزار كليدي مديريت قرن جديد ،در
سازمانها بهعنوان فراهمكننده زمينه بازخواني ،ايجاد ،پرورش ،تسهيم و تبادل ،ارتقاي
سازماندهي ،نگهداري و انتشار دانش در سطح سازمان بهويژه در سطح بخشها خواهد توانست
سبب شکلگيري رويکرد جديد شيوههاي آموزش ،استفاده مؤثر از دانش موجود ،آمادگي براي
دريافت و استفاده از اطالعات و دانش نوين براي توسعه دانش و فناوري هزاره سوم با توان
مقابله با تغييرات سريع دنياي اطراف شود (جعفري مقدم .)3181 ،هدف اصلي اين پژوهش
شناسايي و تعيين استراتژيهاي مديريت دانش در «سازمان صداوسيما» است كه براي رسيدن
به اين هدف ،اين استراتژيها را در «سازمان صداوسيما» شناسايي كرده و سپس با استفاده از
روش  QFDفازي رتبهبندي شده و در نهايت نيز پيشنهادهاي مناسبي براي پيادهسازي مديريت
دانش در «سازمان صداوسيما» ارائه ميشود .با استفاده از نتايج اين پژوهش مسئوالن و رئيسان
«سازمان صداوسيما» ميتوانند موانع موجود در اجراي استراتژيهاي مديريت دانش در اين
سازمان را شناسايي كنند و براي رفع آن تالش كنند تا با ايجاد محيطي مناسب بتوانند زمينه را
براي اجراي موفقيتآميز و توسعه استراتژيهاي مديريت دانش فراهم كنند .نتايج پژوهش حاضر
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ميتواند كمک كند تا سياستها در سازمان بهگونهاي تدوين شود كه نهتنها در راستاي احتکار
دانش نباشد؛ بلکه سهيمسازي دانش ،هدف قرار گيرد.
.2مبانینظريوپيشينهپژوهش

دانش 3مخلوط سيالي از تجربهها ،ارزشها و اطالعات جديد است .دانش در سازمانها نهتنها
در مدارك و ذخاير دانش؛ بلکه در رويههاي كاري ،فرآيندهاي سازماني ،اعمال و هنجارها مجسم
ميشود .دانش ،به شکلهاي پويا و نيز انباشته و ايستا قابلتصور است .دانش از اطالعات و
اطالعات از دادهها ريشه ميگيرند (افرازه .)3180 ،مديريت دانش عبارت است از يک فرآيند ويژه
سازماني و سيستمي براي كسب ،سازماندهي ،نگهداري ،كاربرد ،پخش و خلق دوباره دانش
1
0
صريح و دانش ضمني كاركنان براي افزايش عملکرد سازمان و ارزشآفريني ( & Alavi
 .)Leidner,2001مديريت دانش يک استراتژي مديريتي نظاممند و يکپارچه است كه فناوري
اطالعات را با فرآيند سازماني تركيب ميكند .مديريت دانش ،فعاليتي مديريتي است كه دانش را
توسعه ،انتقال ،ارسال ،ذخيرهسازي و اعمال ميكند و همچنين اطالعات واقعي براي واكنش و
اتخاذ تصميمهاي صحيح با هدف تحقق اهداف سازماني را در اختيار سازمان قرار ميدهد
(.)Hung, Ming Hung,2005
.

در هزاره دانش و فناوري ،سازمانها بدون يک استراتژي مناسب و هدفمند قادر به ادامه
حيات نيستند و موفقيت هر سازماني در گرو استراتژي هوشمندانه آن است .استراتژي مديريت
دانش يک رويکرد جامع و موردمحور بوده و منجر به شناسايي آن ميشود كه سازمان چگونه
منابع دانشي خود را به بهترين وجه اهرم قرار ميدهد .دانش و استراتژي مفاهيمي پويا و
چندجانبه هستند( .فاتح و سبحاني .)3182 ،سازمانها بايد بهشکلي نظاممند منابع و تواناييهاي
دانش خود را ارزيابي كرده و استراتژي دانش خود را بهشکلي جامع طراحي كنند .يک استراتژي
موفق مديريت دانش بايد عوامل كليدي يک سازمان را شناسايي و با بهكارگيري آنها نتايج
تجاري حاصل سازد ).(Massey & Holcom, 2001

4

استراتژيهاي مديريتدانش از ديدگاه بيرلی و چارکرابارتی ( 1991ميالدي) .اولين

مطالعه تجربي درخصوص استراتژي دانش توسط بيرلي و چاركرابارتي انجامشده است .آنها

1.knowledge
2.Explicit Knowledge
3.Tacit Knowledge
4 Bierly & Charkrabarti
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استراتژيهاي مديريت دانش را به چهار گروه زير تقسيم كردند ( Bierly & Charkrabarti,
:)1996

 .3گروه نوآور؛  .0گروه جدا افتاده؛  .1گروه بهرهبرداران؛  .1گروه جستوجوگر.
استراتژيهايمديريتدانشازديدگاهزاک1999(1ميالدي) .زاك با مطالعه  01شركت

به نتايج قابلتوجهي در خصوص استراتژي دانش دستيافته است .او معتقد است دانش راهبردي
هر سازمان با توجه به توانمندي و قابليت آن در پشتيباني و حمايت از جايگاه رقابتي سازمان
ميتواند به سه گروه تقسيمبندي شود:
 .3دانش پايه؛  .0دانش پيشرفته؛  .1دانش نوآورانه )(Zack, 1999
استراتژيهاي مديريت دانش از ديدگاه بيرلی و دالی 2002( 2ميالدي) .بر اساس

مطالعات نظري انجامشده توسط بيرلي و دالي استراتژي دانش عبارت است از :مجموعه
انتخابهاي استراتژيک سازمان در خصوص دو بعد دانش زير:
ـ خلق يا كسب دانش جديد؛
ـ بهكارگيري و اهرمسازي دانش موجود براي خلق محصوالت و فرآيندهاي سازماني جديد.
بر همين اساس بيرلي و دالي چهار نوع استراتژي دانش را براي شركتها تعريف ميكنند كه
عبارتند از:
 .3استراتژي خلق دانش؛  .0استراتژي يادگيري دووجهي؛  .1استراتژي حفظ وضع موجود؛ .1
استراتژي بهرهبرداري دانش ).(Bierly & Daly,2002

3
استراتژيهاي مديريت دانش نوناکا و تاکاشی ( 1991ميالدي) .نوناكا و تاكاشي چهار

نوع استراتژي خلق و تبديل دانشهاي صريح و ضمني در سازمانها را ارائه كردهاند كه عبارتند
از:
 .3استراتژي اجتماعي سازي (پنهان به پنهان)؛  .0استراتژي برونيسازي (پنهان به آشکار)؛ .1
استراتژي تركيبسازي (آشکار به آشکار)؛  .1استراتژي دروني سازي (آشکار به پنهان) ( Nonaka
.)& Takeuchi,1995

1. Zack
2. Bierly & Daly
3. Nonaka & Takeuchi
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استراتژيهاي مديريتدانشاز ديدگاه پروکپنکو .)2002(1يکي از روشهاي طبقهبندي

استراتژيهاي مديريت دانش ،طبقهبندي آنها بر اساس طبيعت خود دانش است .بر اين اساس
پروكپنگومعتقد است سازمانها به منظور مديريت دانش از دو استراتژي اصلي استفاده ميكنند :
 .3استراتژي كدگذاري و  .0استراتژي شخصيسازي (.)Sveiby, 2001
ـاستراتژي کدگذاري .استراتژي كدگذاري ،2در تالش مستندكردن بخشي از دانش تجربي
است كه بهطور آشکار ميتواند ايجاد شود (اعرابي و موسوي .)3183 ،در اين استراتژي ،دانش
در پايگاه دادهها كدگذاري و ذخيره ميشود) (Hansen & et al., 1999اين استراتژي فرصتي
فراهم ميكند تا افراد زيادي دانش را جستوجو و بازيابي نمايند ،بدون اينكه با افراد توليدكننده
آن ارتباط يا تماسي برقرار كنند ( )Russo, 2002تمركز اين استراتژي بر رمزگذاري و ذخيره
دانش در پايگاه دادهها است.
شخصیسازي.در استراتژي شخصيسازي ،3افراد مبناي تسهيم و انتقال دانش

ـ استراتژي
هستند و فرآيندهاي اداري معطوف به توسعه ارتباطات كاركنان است .در اين استراتژي ،تعامل،
ارتباط و مذاكره مستقيم و شخصي ضروري بوده و فناوري اطالعات صرفاً ابزاري براي ارتباط
بين افراد است (اعرابي و موسوي .)3183 ،استراتژي شخصيسازي معطوف به دانشي است كه
مربوط به فرد كسبكننده يا ايجادكننده آن است ،در ذهن وجود داشته و شايد بهندرت در قالب
كلمات بيان شود .معموالً ،افراد آن را بهطور عملي بروز داده و بيشتر در تماس با يکديگر آن را
به مشاركت ميگذارند ).(Russo, 2002
با توجه به نکات باال و از نگاهي ديگر ،استراتژيهاي مطرح در مديريت دانش ،شامل سه
گروه زير است ):(Nohr,2000
روشهاي مبتنی بر رمزگذار يا کدگذاري .استفاده دوباره از دانش يا تبادل مستندات دانش

بر پايه فناوري از ويژگي اين روش است .استراتژي حاكم بر اين روشها تمركز بر فناوري
اطالعات و ارتباطات است
شخصیسازي .بر پايه دانش فردي و تبادل دانش بين

روشهاي مبتنی بر مبناي فرد يا

فردي قرار دارد و تمركز آن بر مديريت دانش با رويکرد منابع انساني و توجه به تجريههاي افراد
است.

1. Prokopenko
2. Codification
3. Personalization
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روشهاي مبتنی بر اجتماعی کردن.تمركز آن بر پايه ساختار سازماني و توليد و تبادل دانش

از طريق ارتباطات است؛ همچنين بهدنبال يافتن ساختار بهينه دانشمحور براي سازمان از طريق
سازماندهي دوباره است (.)Smith,2004
الزم به ذكر است كه بسياري از منابع ،استراتژيهاي مديريت دانش را به شيوههاي متنوع
دستهبندي كرده و استراتژيهاي متفاوتي براي مديريت دانش ارائه دادهاند .با مطالعه اين منابع
ميتوان نتيجه گرفت كه استراتژيهاي مديريت دانش به دو دسته استراتژي كدگذاري و
شخصيسازي قابلتقسيم است زيرا ميتوان انواع استراتژيهاي مديريت دانش را در اين دو
دسته گنجاند.
گسترش عملکرد کيفيت فازي .مديريت كيفيت جامع براي رسيدن به بهبود كيفيت و
بهرهوري ،مجموعهاي گستردهاي از تکنيکها موسوم به «تکنيکهاي مهندسي كيفيت» را ارائه
ميدهد كه يکي از اين تکنيکها گسترش كاركرد كيفيت است QFD .با خانه كيفيت ()HOQ
آغاز ميشود HOQ .ابزاري توانمند براي ترجمه نداي مشتري و خواستههاي كيفي اوليه از
محصول به الزامات كمي است كه بهطور چشمگيري قابليت پيگيري و لحاظ كردن آن را در
محصول ،از طرف سازمان باال ميبرد .بهطوركلي دو ديدگاه واحد براي خانه كيفيت روش QFD
وجود دارد .اولين ديدگاه مربوط به تعيين روابط ميان نيازها و خواستههاي مشتري است و ديگري
مربوط به همبستگي ميان خواستههاي مشتري و همبستگي ميان نيازهاي فني است ( Chen
.)and Weng, 2003

شکل  .3ماتريس خانه كيفيت )(Chen and Weng,2003
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پس از تعيين  WHATsو  ،HOWsميزان ارتباط بين آنها توسط انسان تعيين ميشود.
تعيين ميزان اين ارتباطات نيز كمي نيست؛ بلکه بهصورت كيفي توسط كارشناسان و خبرگان
مربوطه انجامشده كه مجدداً بحث فازي و ابهام مطرح ميشود ( Vanegas and Labib,
 .)2001هنگام بهكارگيري QFDبا استفاده از دادههاي زباني برخي عوامل ممکن است نتايج
نهايي اين ابزار همچون رتبهبندي مشخصههاي فني كه يکي از اهداف پژوهش حاضر نيز است
را تحتتأثير قرار دهند .اين عوامل شامل نوعي از اعداد فازي ،خطمشيهاي غيرفازي كردن و
درجهاي از فازي بودن در اعداد است ( )Kahraman & zhan,2006اگرچه پژوهشهاي معتبر
بسياري درباره مطالعه چگونگي تهيه استراتژي و اجراي موفق مديريت دانش صورت گرفته
است؛ اما تعداد كمي از آنها ،روشهايي را ارائه كردهاند كه بتوانند به شکلي نظاممند عوامل
پيچيده استراتژي مديريت دانش را ارزيابي و مدلسازي كنند.
در پژوهشي لي و چوي 331 ،)3333( 3شركت كرهاي را تحليل و استراتژيهاي دانش آنها را
به استراتژيهاي پيشرو و مهاجم ،دانش دروني و انسانمحور ،دانش بيروني و استفاده مجدد
محور و منفعل تقسيم كردند .بيرلي و چاكراباتي )3336( 0استراتژيهاي دانش  03شركت دارويي
آمريکايي را تجزيهوتحليل و آنها را به گروههاي جستوجوگران ،بهرهبرداران ،منفعل و نوآوران
تقسيم كردند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه نوآوران و جستجوگران به كسب سودآوري بيشتر با
شاخصهاي نرخ بازگشت فروش و نرخ بازگشت سرمايه تمايل دارند .چوي و لي 1مجموعهاي از
استراتژيهاي مديريت دانش را منتشر كردند .نتايج آنها نشان داد كه استراتژيهاي دانش آشکار
يا كدگذاري شده با استراتژيهاي ضمني يا شخصيسازيشده در رابطه با عملکرد سازماني
مکمل يکديگر نيستند .يافتههاي يانگ 1در سال  0232نيز نشان ميدهد كه ارتباط بين
استراتژيهاي مديريت دانش و عملکرد ارتباطي مستقيم است و در اين شرايط نوآوري نيز در
سطح بااليي قرار دارد .شولتز و جاب 1چهار دسته از استراتژيهاي مديريت دانش را شامل
كدگذاري ،آشکاري ،تمركزيافته و نامتمركز مطرح كردند كه توسط شركتهاي فرامليتي در كشور
آمريکا و دانمارك استفاده شدند .تحليلهاي تجربي نشان داد كه استراتژيهاي تمركزيافته و
متمركز بهتر و عاليتر از ساير استراتژيهاست .آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند كه انواع
متفاوت دانش سازماني نياز به هماهنگي شکلهاي كدگذاري براي افزايش عملکرد واحدهاي
فرعي دارد .كانکانچالي و همکاران ( 6)0221بر اين عقيده پافشاري كردند كه سازمان بايد از

1. Lee and Choi
2. Bierly & Chakrabarty
3. Choi & lee
4. Yang
5. Schulz & Jobe
6. Kankanchalli & et al
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استراتژيهاي مديريت دانش متناسب با نوع صنعت خود بهره ببرد .آنها تالش كردند تا تأثير
صنعت بر رابطه بين استراتژيهاي مديريت دانش و عملکرد شركت را تعيين و تبيين كنند.
) (Kankanchalli, 2003هانسن و همکاران 3اقدامات مديريت دانش را در چندين صنعت
مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه آنها از دو استراتژي كدگذاري دانش و شخصيسازي
دانش استفاده ميكنند ( .)Hansen,1999در پژوهشي كه در سال 3182توسط عالم تبريز و
باقرزاده باعنوان «گزينش استراتژيهاي مديريت دانش با بهكارگيري فرآيند تحليل شبکهاي» در
يک سازمان توليدكننده در زمينه محصوالت مخابراتي ،انجام گرفت ،نتايج نشان داد كه سبک
پويا برترين استراتژي مديريت دانش است (عالم تبريز و باقرزاده .)3182 ،در پژوهش انجامشده
توسط نقوي و فياضي آزاد ( )3188باهدف تعيين استراتژيهاي مديريت دانش با توجه به
ساختارهاي سازمان ،نتايج نشان داد كه در سازمانهايي با ساختار ارگانيک از استراتژي
شخصيسازي و در سازمانهايي با ساختار مکانيکي از استراتژي مستندسازي بهعنوان
استراتژيهاي مديريت دانش استفاده ميشود (نقوي .)3188 ،خوو و هو ( 0،)3336مفهوم
گسترش عملکرد كيفيت فازي و متغيرهاي كالمي فازي را ارائه دادند .ليانگ )0236( 1رويکرد
گسترش عملکرد كيفيت فازي را به منظور تعيين نيازمنديهاي مديريت خدمات براي نيازهاي
كيفي مشتريان پيشنهاد كرد .اين رويکرد روشي براي تشکيل ماتريس روابط فازي براي ارتباط
ميان نيازمنديهاي مديريت خدمات و نيازهاي كيفي مشتريان بر اساس نظر خبرگان ميان
وظيفهاي ارائه داد .سوهن و چوي )0223( 1از گسترش عملکرد كيفيت فازي براي انتخاب
تأمينكننده استفاده كردند و روش تصميمگيري چندمعياره فازي را به منظور توسعه طراحي با
تركيب بهينه قابليت اطمينان و رضايت مشتري ارائه دادند .بويالكوآ و همکاران )0226( 1مدل
تصميمگيري مبتني بر گسترش عملکرد كيفيت فازي براي انتخاب تأمينكننده ارائه دادند .در
اين رويکرد از اهميت شاخصهاي ارزيابي تأمينكنندگان براي رتبهبندي آنها استفاده شد.
سؤالهايپژوهش .با توجه به آنچه بيان شد سؤالهاي اين پژوهش به شرح زير هستند:

 .3استراتژيهاي مناسب براي پيادهسازي مديريت دانش در «سازمان صداوسيماي جمهوري
اسالمي ايران» چيست؟
 .0رتبهبندي استراتژيهاي مناسب براي پيادهسازي مديريت دانش در «سازمان صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران» چيست؟
1. Hansen
2. Khoo and Ho
3. Liang
4. Sohn & Choi
5. Bevilacqua & at al
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 .1پيشنهادهاي مناسب براي پيادهسازي استراتژي مديريت دانش در «سازمان صداوسيما» با
استفاده از گسترش عملکرد كيفيت ( )QFDچيست؟
.روشپژوهش

3

منطق فازي .در مسئله تصميمگيري مربوط به سيستمهاي پيچيده ،ارزيابي كه توسط
كارشناسان يا تصميمگيرندگان درباره معيارهاي كيفي يکشي خاص ارائه ميشود ،همواره در
قالب عبارات كالمي و نه در قالب مقادير معلوم و بر اساس تجربه و مهارت آنها بيان ميشود .ا
آنجاكه عبارات كالمي مبهم هستند ،انجام تجزيهوتحليل را دشوار ميكنند؛ بنابراين تئوري
مجموعه فازي را ميتوان براي اندازهگيري مفاهيم مبهم ناشي از داوريها و قضاوتهاي
غيرعيني و شخصي انسانها به كار برد ).(Zhou, Huang, and Zhang, 2011
اعداد فازي ،زيرمجموعه فازي اعداد حقيقي هستند .تابع عضويت عدد فازي ~ Aدر يک
مجموعه فازي بهصورت زير است.
𝜇𝐴˜(𝑥): R
][1,0
عدد فازي روي مجموعه مرجع  Rبهعنوان يک مجموعه فازي نرمال و محدب تعريف
ميشود .عدد فازي مثلثي از معمولترين اعداد فازي است .تابع عضويت و ويژگيهاي عدد فازي
مثلثي ) 𝜇𝐴˜(𝑥):(L, M, Uفرمول ( )3نمايش داده شده است ( .Chang and Wang,
.)2009

فرمول ()3
(X- L)/(M-L), L≤ X ≤ M
(U- X)/(U-M),M ≤ X ≤U

= )𝑥(˜𝐴𝜇

در غير اين صورت 0,
در اين پژوهش باتوجه به اهميت و ضرورت مقولههاي «مديريت دانش» و «مديريت
استراتژيک» ،پژوهشگر در صدد شناسايي و تعيين استراتژيهاي اصلي مديريت دانش در سازمان
«صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران» و همچنين شاخصهاي مربوط به هر استراتژي است.
پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش ماهيت از نوع توصيفي پيمايشي و از نظر
جمعآوري دادهها جزو پژوهشهاي ميداني است .در اين پژوهش نخست با مطالعه مباني نظري
موجود ،اطالعاتي در زمينه استراتژيهاي گوناگون مديريت دانش گردآوري و استراتژيهاي
مورد نظر با توجه به مطالعههاي پيشين شناسايي شدند؛ سپس از طريق پرسشنامه و درادامه از
طريق مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران ،درستي و كيفيت شاخصها مورد بحث قرار گرفت.
ابزار اندازهگيري پژوهش [پرسشنامه] مشتمل بر سه بخش بود :سؤالهاي بخش اول پرسشنامه،
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عالوه بر مورد سؤال قرار دادن متغيرهاي جمعيتشناختي ،ميزان اهميت كل استراتژيهاي
«سازمان صداوسيما» را نيز تعيين ميكند .با توجه به اينکه تعداد استراتژيهاي سازمان 33
عدد بود؛ بنابراين سؤالهاي اين بخش از پرسشنامه  33عدد است .سؤالهاي بخش دوم
پرسشنامه ارتباط استراتژيهاي سازمان با استراتژي كدگذاري و شخصيسازي مديريت دانش را
مدنظر دارد كه تعداد سؤالهاي اين پرسشنامه  18عدد است .همچنين سؤالهاي بخش سوم،
ارتباط راهكارهاي دانشي سازمان با استراتژي كدگذاري و شخصيسازي مديريت دانش را ارائه
ميدهد ،با توجه به اينکه راهكارهاي دانشي  36عدد بود؛ بنابراين ارتباط اين راهكارها با دو
استراتژي شخصيسازي و كدگذاري دانش 16،سؤال را تشکيل داده است؛ سپس با استفاده از
 QFDفازي پيشنهادهايي براي پيادهسازي مديريت دانش در اين سازمان ارائه شد .جامعه آماري
اين پژوهش مديران ،معاونان و كارشناسان «سازمان صداوسيما بودند.

شکل  .0فرايند انجام پژوهش

دادهها.به منظور طراحي پرسشنامه و تعيين سؤالهاي مربوطه از
روايیوپايايیابزارگردآوري 
چشماندازها و استراتژيهاي «سازمان صداوسيما» استفاده شده است .اين استراتژيها در اختيار
چند خبره دانشگاهي و كارشناسان و متخصصان «سازمان صداوسيما» قرار گرفت؛ سپس بر
اساس ديدگاههاي صاحبنظران يادشده ،اصالحات آنان در پرسشنامه اعمال و پرسشنامه نهايي
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شد .عالوه بر استفاده از نظر خبرگان از مباني نظري پژوهش كه همگي معتبر بودند نيز استفاده
شده است كه اين امر ضامن روايي پرسشنامه است.
پايايي پرسشنامهها با استفاده از آلفاي كرونباخ بهدستآمده و مقادير آن در جدول  3نشان
داده شده است.
جدول  .3ارزيابي پايايي پرسشنامه
پرسشنامهها


آلفايکرونباخ

پرسشنامه اول
پرسشنامه دوم
پرسشنامه سوم

2/811
2/286
2/218

با توجه به اينکه تمام مقادير باالتر از  2/2هستند؛ بنابراين پرسشنامهها داراي پايايي هستند.
يافتههايپژوهش
دادههاو 
.4تحليل 

اولين مرحله در اجراي پژوهش حاضر ،انتخاب مهمترين استراتژيها در «سازمان
صداوسيما» بهعنوان ورودي براي اولين خانه كيفيت است .دراينراستا پس از جمعآوري
ديدگاههاي مشتريان و انتقال دادهها به نرمافزار اكسل ،ابتدا نظرات افراد [مديران] درخصوص
اهميت استراتژيهاي «سازمان صداوسيما» كه متغيري زباني [غير فازي] است ،فازي ميشود.
پس از تعيين ديدگاههاي مديران ،دادهها به اعداد فازي تبديل شدند .پس از بهدستآوردن ميزان
3
فازي استراتژيهاي سازمان ،بهمنظور رتبهبندي بايد آنها را دي فازي كرد .مطابق با شيوه ياگر
مقدار قطعي 0يک عدد فازي مثلثي مانند ) a(l,m,uبااستفاده از فرمول  0محاسبه ميشود.
فرمول ()0

l + 2m + u
4

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑝𝑠𝑖𝑟𝑐

نتايج جدول  ،0استراتژيهاي سازمان را رتبهبندي ميكند.

1. Yager
2. Crisp value
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جدول  .0رتبهبندي استراتژيهاي سازمان
رديف
3
0
1
1
1
6
2
8
3
32
33
30
31
31
31
36
32
38
33

استراتژيهايسازمان

گسترش آگاهي جامعه و هدايت فرهنگ و افکار عمومي
اطالعرساني بهموقع ،صحيح ،دقيق و مؤثر از رويدادهاي داخلي و
خارجي
ارتقاء و بهبود بهرهوري
توسعه كمي و كيفي خبر
بهبود و اصالح فرآيند توليد ،تأمين و پخش برنامهها در راستاي نظام
مديريت پيام
تحکيم و افزايش مزيت رقابتي در برابر رسانههاي خارجي
تعديل نياز مردم از اينترنت جهاني به اينترنت ملي
افزايش جذابيت و ضريب نفوذ رسانه در بين مخاطبان و تقويت رابطه
با رسانه ملي
برونسپاري
پژوهشمحور كردن تصميمگيريهاي سازماني
توسعه كيفي منابع انساني
بهبود و تکميل پوششهاي رسانهاي داخلي و برونمرزي
گسترش مشاركت عمومي در توليد برنامهها
تسهيل برقراري ارتباط دوسويه و تعاملي با مخاطبان داخلي و
برونمرزي
هماهنگي بين بخشهاي مختلف رسانه به منظور بهرهگيري متقابل
از ظرفيتهاي يکديگر
مديريت و اصالح نظام تهيهكنندگي
غنيسازي برنامههاي تاريخي ،سنتي و فرهنگي
افزايش سرعت توليد ،كيفيت و كاهش هزينههاي توليد و پخش
توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني

ميزانديفازيشده

رتبه

2/622

1

2/232

1

2/63
2/610

32
2

2/162

30

2/111
2/110

31
36

2/211

0

2/610
2/632
2/63
2/611
2/132

2
8
32
6
31

2/11

31

2/611

6

2/621
2/630
2/621
2/21

33
3
1
3

با استفاده از نتايج جدول  33 ،0استراتژي «سازمان صداوسيما» رتبهبندي شده و از بين اين
استراتژيها ،استراتژي توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني ،استراتژي افزايش جذابيت و
ضريب نفوذ رسانه در بين مخاطبان و تقويت رابطه با رسانه ملي و استراتژي اطالعرساني
بههنگام ،صحيح ،دقيق و مؤثر از رويدادهاي داخلي و خارجي به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را
به خود اختصاص دادهاند.
الزم به يادآوري است كه در اين پژوهش از ديدگاه پروكپنکو استفاده شد كه بر اساس اين
مدل استراتژيهاي مديريت دانش به دو نوع استراتژي كدگذاري و شخصيسازي تقسيم
ميشوند .زيرا ميتوان انواع استراتژيهاي مديريت دانش را در اين دو دسته گنجاند.
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اولينخانهکيفيت .خانه كيفيت اول ،خانه كيفيتي است كه قلب آن از برخورد استراتژيهاي
سازمان و استراتژيهاي دانشي (كدگذاري و شخصيسازي) بهدست ميآيد .اين خانههاي كيفيت
توسط مديران ،خبرگان ،كارشناسان و افرادي كه در سازمان از فعاليتهاي دانشي آگاهي
داشتهاند ،تکميلشده است .جدول  1ميانگين اولين خانه كيفيت تکميلشده توسط مديران را
نشان ميدهد.
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جدول  .1ميانگين اولين خانه كيفيت تکميلشده توسط مديران
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خانهدومکيفيت.در اين خانه از وزن فازي استراتژي كدگذاري و شخصيسازي بهدستآمده از
مرحله قبل استفاده شده و اين وزن بهعنوان اهميت هر يک از راهکارهاي دانشي استفاده شده
است .خانه دوم كيفيت از تركيب  36راهکار دانشي و دو استراتژي دانشي كه شامل كدگذاري و
شخصيسازي هستند ،تشکيل شده است .در اين مرحله با ميانگين گرفتن از دومين خانه كيفيت
مربوط به  32مدير ،يک خانه كيفيت به دست ميآيد كه بهصورت خالصه در جدول  1آمده
است؛ كه نشاندهنده ميانگين فازي راهکارهاي دانشي با توجه به ديدگاههاي مديران است.

311

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 02زمستان 3131

جدول  .1ميانگين دومين خانه كيفيت تکميلشده توسط مديران

در اين مرحله با استفاده از جدول  1مقادير فازي مربوط به راهکارهاي دانشي ،ديفازي شده
و سپس رتبه آنها مشخص شده است .اين مقادير در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول  .1نتايج قطعي و رتبه راهکارهاي دانشي
رديف

راهکارهايدانشی

مقاديرديفازيشده

رتبه

3

ايجاد سيستم ذخيرهسازي و استخراج دادهها

2/021

3

0

ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري براي مديريت
اطالعات و ارتباطات

2/080

2

1

ايجاد يک سيستم پشتيباني از تصميم از طريق مديريت دانش

2/061

30

1

استفاده از نرمافزارهاي مديريت دانش مانند اتوماسيون

2/022

33

1

ايجاد يک پايگاه داده براي مديريت اسناد

2/083

1

6

حمايت مديران اجرايي سطح باال از فعاليتهاي دانشي

2/030

3

2

ارتقاي آگاهي كاركنان در زمينه مزاياي كسب ،تسهيم و بهكارگيري
دانش

2/082

8

8

بهبود توانايي كاركنان به منظور استفاده از دانش و اطالعات

2/081

1

3

ايجاد سيستم آموزش مستمر براي كاركنان

2/030

0

32

بهبود و تشويق فرهنگ بهاشتراكگذاري دانش

2/022

32

33

شفافسازي جريان كار

2/012

31

30

ايجاد كانالهاي متعدد براي كاركنان به منظور به اشتراكگذاري
دانش

2/081

6

31

اصالح سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس معيارهاي دانشي

2/018

31

31

هدايت همافزاييهاي فکري در سازمان

2/018

31

31

توسعه شبکههاي غيررسمي دانشي در سازمان

2/012

36

36

جهتگيري اهداف سازماني در راستاي تبديلشدن به سازمان
يادگيرنده

2/086

1

.1نتيجهگيريوپيشنهادها

درراستاي پاسخ به سؤال اول ،پس از مطالعه و بررسي پژوهشهاي پيشين در زمينه
استراتژيهاي مناسب براي پيادهسازي مديريت دانش ،انواع استراتژيها شناسايي شد و با توزيع
پرسشنامه و نظرخواهي از مديران اين عوامل مورد بررسي قرار گرفت .رتبهبندي اين استراتژيها
و ميزان دي فازي شده هر يک در جدول  0آمده است .بر اساس اين رتبهبندي ،استراتژي توسعه
و بهبود سيستمها و تجهيزات فني ،مهمترين استراتژي سازمان بوده و استراتژي افزايش جذابيت
و ضريب نفوذ رسانه در بين مخاطبان و تقويت رابطه با رسانه ملي رتبه دوم را به خود اختصاص
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داده است؛ همچنين استراتژي تعديل نياز مردم از اينترنت جهاني به اينترنت ملي كماهميتترين
استراتژي است و در جدول رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
پس از شناسايي استراتژيهاي دانشي و ارتباط آنها با استراتژيهاي اصلي «سازمان
صداوسيما» و حل خانه كيفيت مربوطه ،مهمترين استراتژيهاي دانشي سازمان ،استراتژي
كدگذاري و شخصيسازي دانش شناخته شد .نتايج جدول  1نشان ميدهد كه استراتژي
كدگذاري رتبه اول و استراتژي شخصيسازي رتبه دوم را به خود اختصاص داده است؛ درنتيجه
استراتژي كدگذاري با رتبه باالتر در «سازمان صداوسيما» كاربرد بيشتري خواهد داشت و براي
پيادهسازي مديريت دانش ميتوان بيشتر از اين استراتژي بهره برد.
با توجه به اينکه در جدول  0استراتژيهاي اصلي «سازمان صداوسيما» رتبهبندي شده و از
بين اين  33استراتژي ،استراتژي توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني باالترين رتبه را به
خود اختصاص داده است و درنتيجه مهمترين استراتژي «سازمان صداوسيما» است؛ بنابراين
توصيه ميشود كه در« سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران» با تشکيل تيم پژوهشي در
«مركز تحقيقات صداوسيما» ،با مطالعه و بررسي جامع و دقيقتر و رصدكردن تحوالت و
پيشرفتهاي جهاني در اين زمينه در سازمانهاي رسانهاي موفق دنيا و بررسي اهداف
برنامهريزي استراتژيک و مؤلفههاي سازماني ،ساختار ،رهبري ،فرهنگ و فناوري اين سازمانها
بتوان به راهكارهاي علمي و عملي بيشتري در اين خصوص دست يافت؛ همچنين از بين
استراتژيهاي دانشي ،استراتژي كدگذاري باالترين رتبه را كسب كرد و با توجه به اينکه سازمان
تمايل بيشتري به استفاده از استراتژي كدگذاري دارد؛ بنابراين مديران سازمان بايد برنامهريزي و
تالش بيشتري بهمنظور تقويت اين استراتژي را دنبال كکند .استراتژي كدگذاري به دنبال مستند
كردن دانش تجربي است؛ بنابراين ،بايد دانش در پايگاههاي تخصصي كدگذاري و ذخيره شود،
بهگونهاي كه جستوجو و بازيابي دانش ،تسهيل و تسريع گردد .اين كار ميتواند با بهرهگيري
مناسب و با برنامه از فناوري اطالعات و ارتباطات انجام شود .توسعه متناسب سختافزاري و
نرمافزاري ميتواند به اين موضوع كمک شاياني كند .با انتخاب و تعيين استراتژيهاي مناسب
مديريت دانش در «سازمان صداوسيما» ،اين امر مديران سازمان را در شناسايي وضع موجود
ياري كرده و به آنها در هدفمندي جهتگيري استراتژيک و رسيدن به اهداف سازمان كمک
ميكند؛ همچنين به سازمان پيشنهاد ميشود كه در راستاي ايجاد سازمان دانشمحور و اجراي
موفقيتآميز استراتژيهاي تدوينشده با توجه به چشمانداز ،اهداف و مأموريت سازمان تالش
كند .به اين منظور درراستاي استراتژي سازمان و باالبردن قدرت انعطاف سازمان به شکلي
كارشناسانه تغييرات مناسبي در ساختار مديريت و فرهنگ سازمان صورت گيرد و با بهكارگيري
بهترين فناوري ،زمينه را براي اجراي مديريت دانش و باالبردن كيفيت يادگيري در سازمان
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فراهم كند .همچنين در زمينه راهکارهاي دانشي نيز ،راهكار  6يعني حمايت مديران اجرايي سطح
باال از فعاليتهاي دانشي رتبه اول را به خود اختصاص داده است .بدين منظور مديران سازمان
ميتوانند نسبت به تقويت علمي براي استقرار مديريت دانش در سازمان اقدام كنند تا دانش در
پايگاههاي اطالعاتي ذخيره و بهرمز درآورده شود تا افراد سازمان بتوانند در مواقع نياز به سرعت
به اين اطالعات دست يابند؛ بنابراين كليه سازمانها ازجمله سازمانهاي خدماتي ميتوانند با
بهكارگيري استراتژيهاي مديريت دانش ،به تشخيص كمبودها در دانش سازماني ،بهرهوري
بيشتر از سرمايههاي انساني ،يادگيري كارآمدتر و مؤثرتر كاركنان ،رضايتمندي مشتريان و
كاركنان ،برانگيختن انگيزه خالقيت و نوآوري و تقويت موقعيت رقابتي خود اقدام كنند.
همچنين پيشنهاد ميشود اين پژوهش در ديگر سازمانها نيز انجام شود تا نقاط ضعف و
قوت آنها در بهكارگيري استراتژيهاي دانشي مشخص شود .از ديگر روشهاي «تحقيق در
عمليات» مانند «تاپسيس»« ،ديمتل» و يا تركيبي از مدلها استفاده شود تا امکان مقايسه بين
نتايج وجود داشته باشد .با توجه به اينکه قضاوتهاي انساني ماهيت فازي دارند ،استفاده از اعداد
فازي ترجيح بيشتري نسبت به اعداد قطعي دارند؛ بنابراين بهتر است در پژوهشهاي بعدي
عالوه بر مدل گسترش كاركرد كيفيت از  3ZOGPنيز در محيط فازي استفاده شود.
در اين پژوهش عالوه بر محدوديتهاي موجود در كار ميداني و در مرحله جمعآوري دادهها،
رويکرد مورد استفاده نيز داراي محدوديتهايي بوده است كه از آن جمله ميتوان به نياز به حجم
باالي اطالعات موجود و ايجاد وحدتنظر بين خبرگان ،اشاره كرد.

1. zero – one Goal programming
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