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چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسايي و تعيين استراتژیهای اصلي مديريت دانش و همچنين
شاخصهای مربوط به هر استراتژی در «سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ايران» است .جامعه
آماری پژوهش شامل مديران ،معاونان و کارشناسان «سازمان صداوسيما» است .در اين پژوهش با
استفاده از نظرهای خبرگان مهمترين استراتژیهای «سازمان صداوسيما» ،استخراج و با تالقي اين
استراتژیها و استراتژیهای دانشي سازمان (استراتژی کدگذاری و شخصيسازی دانش) اولين خانه
کيفيت ايجاد شد .دومين خانه کيفيت با استفاده از نتايج اولين خانه ،رابطه ميان استراتژیهای دانشي و
راهکارهای فني برای رسيدن به اين استراتژیها را بررسي و راهکارها را رتبهبندی ميکند .يافتههای
پژوهش نشان ميدهند که استراتژی توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني مهمترين استراتژی
سازمان است؛ همچنين درنتيجه رتبهبندی استراتژیهای دانشي سازمان ،استراتژی کدگذاری اولين رتبه
و استراتژی شخصيسازی دومين رتبه را کسب کرده است .از ميان راهکارهای دانشي نيز راهکار
«حمايت مديران اجرايي سطح باال از فعاليتهای دانشي» رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
کليدواژهها :استراتژي مديريت دانش؛ گسترش کيفيت عملکرد؛ خانه کيفيت؛ منطق فازي؛
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.1مقدمه 

از دهه  1970ميالدی با پيشرفت سريع فناوریهای برتر در جهان ،بهويژه در زمينههای ارتباطات
و رايانه ،الگوی رشد اقتصادی جهان بهطور اساسي تغيير کرد و بهدنبال آن از دهه  1990ميالدی
دانش بهعنوان مهمترين سرمايه جايگزين سرمايههای پولي و فيزيکي شد ( Chen et al.,
 .)2004مديريت دانش بسيار ساده به نظر ميرسد؛ اما شرکتهايي که سعي دارند به شرکتهايي
دانشبنيان تبديل شوند با مشکالت اساسي روبهرو هستند .نخست اينکه پاسخ صحيحي برای
همه مشکالتي که با آن مواجه هستند ،وجود ندارد؛ همچنين دستورالعمل خاصي برای اجرای
روشها و مفاهيم مختلف و متنوع مديريت دانش موجود نيست .برای مواجه با اين مسائل
موضوع ايجاد استراتژی برای مديريت دانش يا استراتژیسازی مديريت دانش به يکي از
دغدغههای پژوهشگران اين حوزه تبديل شده است ( .)Kubo, 2006يکي از مهمترين موارد در
ايجاد استراتژی مديريت دانش آن است که اين استراتژی و اهداف مربوط به آن بايد نمايانگر
استراتژی و اهداف سازماني باشد .آنها بايد قادر باشند که اثربخشي و کارايي فرايندهای
کسبوکار و درنهايت عملکرد سازماني را بهبود ببخشند ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998بقا
و دوام سازمانها و همچنين توسعه آنها نيازمند درك بهنگام فرصتهای محيطي ،تغييرات در
بازار و برنامهريزی استراتژيك و انتخاب استراتژی مناسب و اثربخش است (.)Ko & Lee,2000
مديريت تأثيرگذار با استراتژی مناسبي آغاز ميشود .برای اطمينان از اجرای موفق مديريت
دانش ،مسئله مهم قبل از اجرا ،چگونگي ارزيابي و انتخاب استراتژی مديريت دانش مناسب است.
مديريت دانش بهعنوان ابزار کليدی مديريت قرن جديد ،در سازمانها بهعنوان فراهمکننده زمينه
بازخواني ،ايجاد ،پرورش ،تسهيم و تبادل ،ارتقای سازماندهي ،نگهداری و انتشار دانش در سطح
سازمان بهويژه در سطح بخشها ميتواند سبب شکلگيری رويکرد جديد شيوههای آموزش،
استفاده مؤثر از دانش موجود ،آمادگي برای دريافت و استفاده از اطالعات و دانش نوين برای
توسعه دانش و فناوری هزاره سوم با توان مقابله با تغييرات سريع دنيای اطراف شود (جعفری
مقدم .)1385 ،با استفاده از نتايج اين پژوهش مسئوالن و رؤسای «سازمان صداوسيما» ميتوانند
موانع موجود در اجرای استراتژیهای مديريت دانش در اين سازمان را شناسايي و برای رفع آن
تالش کنند تا با ايجاد محيطي مناسب بتوانند زمينه را برای اجرای موفقيتآميز و توسعه
استراتژیهای مديريت دانش فراهم کنند .نتايج پژوهش حاضر ميتواند کمك کند تا سياستها
در سازمان بهگونهای تدوين شود که نهتنها در راستای احتکار دانش نباشد؛ بلکه هدف،
سهيمسازی دانش باشد .هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تعيين استراتژیهای مديريت دانش
در «سازمان صداوسيما» است که برای رسيدن به اين هدف ،اين استراتژیها در «سازمان
صداوسيما» شناسايي و سپس با استفاده از روش  QFDفازی رتبهبندی ميشود؛ درنهايت
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پيشنهادهای مناسبي برای اجرای مديريت دانش در «سازمان صداوسيما» ارائه ميشود.
.2مبانینظريوپيشينهپژوهش 

دانش 1مخلوط سيالي از تجربهها ،ارزشها و اطالعات جديد است .دانش در سازمانها نهتنها
در مدارك و ذخاير دانش ،بلکه در رويههای کاری ،فرآيندهای سازماني ،اعمال و هنجارها مجسم
ميشود .دانش ،به شکلهای پويا و نيز انباشته و ايستا قابلتصور است .دانش از اطالعات و
اطالعات از دادهها ريشه ميگيرند (افرازه .)1382 ،مديريت دانش عبارت است از :يك فرآيند
ويژه سازماني و سيستمي برای کسب ،سازماندهي ،نگهداری ،کاربرد ،پخش و خلق دوباره دانش
3
2
صريح و دانش ضمني کارکنان برای افزايش عملکرد سازمان و ارزشآفريني ( & Alavi
 .)Leidner, 2001مديريت دانش يك استراتژی مديريتي نظاممند و يکپارچه است که فناوری
اطالعات را با فرآيند سازماني ترکيب ميکند .مديريت دانش ،فعاليتي مديريتي است که دانش را
توسعه ،انتقال ،ارسال ،ذخيرهسازی و اعمال ميکند و همچنين اطالعات واقعي برای واکنش و
اتخاذ تصميمهای صحيح با هدف تحقق اهداف سازماني را در اختيار سازمان قرار ميدهد
).(Hung & Ming Hung, 2005
در هزاره دانش و فناوری ،سازمانها بدون استراتژی مناسب و هدفمند قادر به ادامه حيات
نيستند و موفقيت هر سازمان در گرو استراتژی هوشمندانه آن شرکت است .استراتژی مديريت
دانش يك رويکرد جامع و موردمحور است و به شناسايي آن منجر ميشود که سازمان چگونه
منابع دانشي خود را به بهترين وجه مورداستفاده قرار ميدهد .دانش و استراتژی مفاهيمي پويا و
چندجانبه هستند (فاتح و سبحاني .)1387 ،سازمانها بايد به شکلي نظاممند منابع و تواناييهای
دانش خود را ارزيابي و استراتژی دانش خود را به شکلي جامع طراحي کنند .يك استراتژی موفق
مديريت دانش بايد عوامل کليدی يك سازمان را شناسايي و با بهکارگيری آنها نتايج تجاری
حاصل سازد ).(Massey & Holcom, 2001
4
اولين مطالعه تجربي درخصوص استراتژی دانش توسط بيرلي و چارکرابارتي ( )1996انجام
شده است .آنها استراتژیهای مديريت دانش را به چهار گروه زير تقسيم کردند ( & Bierly
:)Charkrabarti, 1996
 .1گروه نوآور؛  .2گروه جداافتاده؛  .3گروه بهرهبرداران؛  .4گروه جستوجوگر.
زاك )19991( 5با مطالعه  25شرکت به نتايج قابلتوجهي درخصوص استراتژی دانش دست
1. knowledge
2. Explicit Knowledge
3. Tacit Knowledge
4. Bierly & Charkrabarti
5. Zack
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يافته است .او معتقد است ،دانش راهبردی هر سازمان با توجه به توانمندی و قابليت آن در
پشتيباني و حمايت از جايگاه رقابتي سازمان ميتواند به سه گروه تقسيمبندی شود:
 .1دانش پايه؛  .2دانش پيشرفته؛  .3دانش نوآورانه )(Zack, 1999
بر اساس مطالعههای نظری بيرلي و دالي، )2002( 1استراتژی دانش عبارت است از :مجموعه
انتخابهای استراتژيك سازمان در خصوص دو بُعد دانش زير:
ـ خلق يا کسب دانش جديد؛
ـ بهکارگيری و اهرمسازی دانش موجود برای خلق محصوالت و فرآيندهای سازماني جديد.
بر اين اساس بيرلي و دالي ( ،)2002چهار نوع استراتژی دانش را برای شرکتها تعريف
ميکنند که عبارتاند از (:)Bierly & Daly,2002
 .1استراتژی خلق دانش؛  .2استراتژی يادگيری دووجهي؛  .3استراتژی حفظ وضع موجود؛ .4
استراتژی بهرهبرداری دانش.
نوناکا و تاکاشي ،)1995( 2چهار نوع استراتژی خلق و تبديل دانشهای صريح و ضمني در
سازمانها را ارائه کردهاند که عبارتاند از ):(Nonaka & Takeuchi,1995
 .1استراتژی اجتماعي سازی (پنهان به پنهان)؛  .2استراتژی برونيسازی (پنهان به آشکار)؛
 .3استراتژی ترکيبسازی (آشکار به آشکار)؛  .4استراتژی درونيسازی (آشکار به پنهان).
يکي از روشهای طبقهبندی استراتژیهای مديريت دانش ،طبقهبندی آنها بر اساس
طبيعت خود دانش است ( )Sveiby, 2001بر اين اساس ،پروکپنگو ،)2002( 3معتقد است که
سازمانها بهمنظور مديريت دانش از دو استراتژی اصلي استفاده ميکنند .1 :استراتژی کدگذاری
و .2استراتژی شخصيسازی.
ـ استراتژي کدگذاري:استراتژی کدگذاری ،4در تالش مستندکردن بخشي از دانش تجربي
است که بهطور آشکار ميتواند ايجاد شود( .اعرابي و موسوی )1389 ،در اين استراتژی ،دانش
در پايگاه دادهها کدگذاری و ذخيره ميشود ( .)Hansen et al., 1999اين استراتژی فرصتي
فراهم ميکند تا افراد زيادی بدون اينکه با افراد توليدکننده آن ارتباط يا تماسي برقرار کنند،
دانش را جستوجو و بازيابي کنند ( )Russo, 2002تمرکز اين استراتژی بر رمزگذاری و ذخيره
دانش در پايگاه دادهها است.

1. Bierly & Daly
2. Nonaka & Takeuchi
3. Prokopenko
4. Codification
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شخصیسازي:در استراتژی شخصيسازی ،1افراد مبنای تسهيم و انتقال دانش

ـاستراتژي
هستند و فرآيندهای اداری معطوف به توسعه ارتباطات کارکنان است .در اين استراتژی ،تعامل،
ارتباط و مذاکره مستقيم و شخصي ضروری و فناوری اطالعات صرفاً ابزاری برای ارتباط بين
افراد است (اعرابي و موسوی  .)1389استراتژی شخصيسازی معطوف به دانشي است که مربوط
به فرد کسبکننده يا ايجادکننده آن است ،در اذهان وجود داشته و شايد بهندرت در قالب
کلمات بيان شود .بهطورمعمول ،افراد آن را بهطور عملي بروز ميدهند و بيشتر در تماس با
يکديگر آن را به مشارکت ميگذارند ).(Russo, 2002
با توجه به نکات باال و از نگاهي ديگر ،استراتژیهای مطرح در مديريت دانش ،شامل سه
گروه زير است ):(Nohr,2000
روشهاي مبتنی بر رمزگذاري يا کدگذاري :استفاده دوباره از دانشها يا تبادل مستندات

دانش بر پايه فنّاوری از ويژگي اين روش است .استراتژی حاکم بر اين روشها تمرکز بر
فناوری اطالعات و ارتباطات است.
شخصیسازي :بر پايه دانشهای فردی و تبادل دانش

روشهاي مبتنی بر مبناي فرد يا

بين فردی قرار دارد و تمرکز آن بر مديريت دانش با رويکرد منابع انساني و توجه به تجربههای
افراد است.
اجتماعیکردن:تمرکز آن بر پايه ساختار سازماني و تبادل و توليد دانش

روشهاي مبتنی بر

از طريق ارتباطات است و از طريق سازماندهي دوباره بهدنبال يافتن ساختار بهينه دانشمحور
برای سازمان است (.)Smith, 2004
بسياری از منابع استراتژیهای مديريت دانش را در دستهبندیهای متنوع قرار دادهاند و
استراتژیهای متفاوتي برای مديريت دانش بيان کردهاند .با مطالعه اين منابع ميتوان نتيجه
گرفت که استراتژیهای مديريت دانش به دو دسته استراتژی کدگذاری و شخصيسازی
تقسيمپذير هستند؛ زيراميتوان انواع استراتژیهای مديريت دانش را در اين دو دسته قرار داد.
گسترش عملکرد کيفيت فازي .مديريت کيفيت جامع برای رسيدن به بهبود کيفيت و
بهرهوری ،مجموعهای گستردهای از روشها را موسوم به روشهای مهندسي کيفيت ارائه
ميدهد که يکي از اين روشها گسترش کارکرد کيفيت است QFD .با خانه کيفيت ()HOQ
آغاز ميشود HOQ .ابزاری توانمند برای ترجمه ندای مشتری و خواستههای کيفي اوليه از
1. Personalization
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محصول به الزامات کمّي است که بهطور چشمگيری قابليت پيگيری و لحاظ آن را در محصول
از طرف سازمان ،باال ميبرد .بهطورکلي دو ديدگاه يگانه برای خانه کيفيت روش  QFDوجود
دارد .اولين ديدگاه مربوط به تعيين روابط ميان نيازها و خواستههای مشتری است و ديگری
مربوط به همبستگي ميان خواستههای مشتری و همبستگي ميان نيازهای فني است ( & Chen
.)Weng, 2003

شکل  .1ماتريس خانه کيفيت ()Chen & Weng ,2003

پس از تعيين  WHATsو  ،HOWsباز هم اين انسان است که ميزان ارتباط بين آنها را
تعيين ميکند .تعيين ميزان اين ارتباطات نيز کمّي نيست؛ بلکه بهصورت کيفي توسط کارشناسان
و خبرگان مربوطه بيان ميشود که مجدداً بحث فازی و ابهام مطرح ميشود ( & Vanegas
 .)Labib, 2001هنگام بهکارگيری QFDبا استفاده از دادههای زباني برخي عوامل ممکن است
نتايج نهايي اين ابزار همچون رتبهبندی مشخصههای فني که يکي از اهداف پژوهش حاضر نيز
است را تحتتأثير قرار دهند .اين عوامل شامل نوعي از اعداد فازی ،خطمشيهای غيرفازیکردن
و درجهای از فازیبودن در اعداد است ( .)Kahraman & Zhan, 2006هرچند پژوهشهای
معتبر متعددی درباره مطالعه چگونگي تهيه استراتژی و اجرای موفق مديريت دانش صورت
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گرفته است؛ اما تعداد کمي از آنها روشهايي را ارائه کردهاند که بتوانند به شکلي نظاميافته
عوامل پيچيده استراتژی مديريت دانش را ارزيابي و مدلسازی کنند.
در پژوهشي لي و همکاران 115 ،)2014( 1شرکت کرهای را تحليل و استراتژیهای دانش
آنها را به استراتژیهای پيشرو و مهاجم ،دانش دروني و انسانمحور ،دانش بيروني و استفاده
مجدد محور و منفعل تقسيم کردند ( .)Lee & Choi 1999در پژوهش آقايي و همکاران
( ،)1393متغيرهای مديريت دانش بومي شناسايي شدند که متغير توليد دانش بيشترين تأثير را بر
قابليت و خودباوری داشته است (آقايي و همکاران .)1393 ،بيرلي و چاکراباتي)1996( 2
استراتژیهای دانش  21شرکت دارويي آمريکايي را تحليلوبررسي و آنها را به گروههای
جستوجوگران ،بهرهبرداران ،منفعل و نوآوران تقسيم کردند .آنها به اين نتيجه رسيدند که
نوآوران و جستوجوگران به کسب سودآوری بيشتر با شاخصهای نرخ بازگشت فروش و نرخ
بازگشت سرمايه تمايل دارند ( .)Bierly & Chakrabarty,1996چوی و لي)2003( 3
مجموعهای از استراتژیهای مديريت دانش را منتشر کردند .نتايج آنها نشان داد که
استراتژیهای دانش آشکار يا کدگذاریشده با استراتژیهای ضمني يا شخصيسازیشده در
4
رابطه با عملکرد سازماني مکمل يکديگر نيستند ( )Choi & lee, 2003يافتههای يانگ
( )2010نشان ميدهد که ارتباط بين استراتژیهای مديريت دانش و عملکرد ارتباط مستقيمي
است و در اين شرايط نوآوری نيز در سطح بااليي قرار دارد ( .)Yang, 2010کشاورزی و
کريميان ( ،)1392قانون مديريت خدمات کشوری دارای مقرراتي برای دانشمدارکردن
دستگاههای اجرايي در هر سه بُعد ساختار ،رفتار و تعامالت محيطي است (کشاورزی و کريميان
 .)1392شولتز و جاب ،)2001( 5چهار دسته از استراتژیهای مديريت دانش را شامل کدگذاری،
آشکاری ،تمرکزيافته و نامتمرکز مطرح کردند که توسط شرکتهای فرامليتي در کشور آمريکا و
دانمارك استفاده ميشدند .تحليلهای تجربي نشان داد که استراتژیهای تمرکزيافته و متمرکز
بهتر و عاليتر از ساير استراتژیها است .آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند که انواع متفاوت
دانش سازماني نياز به هماهنگي شکلهای کدگذاری برای افزايش عملکرد واحدهای فرعي دارد.
کانکانچالي و همکاران )2003( 6معتقدند که سازمان بايد از استراتژیهای مديريت دانش
متناسب با نوع صنعت خود بهره ببرد .آنها تالش کردند تا تأثير صنعت بر رابطه بين
استراتژیهای مديريت دانش و عملکرد شرکت را تعيين و تبيين کنند ()Kankanchalli, 2003

1. Lee and Choi
2. Bierly & Chakrabarty
3. Choi & lee
4. Yang
5. Schulz & Jobe
6. Kankanchalli & et al
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هانسن و همکاران ،)1991( 1اقدامات مديريت دانش را در چندين صنعت مطالعه کردند و به اين
نتيجه رسيدند که آنها از دو استراتژی :کدگذاری دانش و شخصيسازی دانش استفاده ميکنند
( .)Hansen et al, 1999در پژوهش عالم تبريز و باقرزاده ( )1387باعنوان «گزينش
استراتژیهای مديريت دانش با بهکارگيری فرآيند تحليل شبکهای» ،نتايج نشان داد که سبك
پويا برترين استراتژی مديريت دانش است (عالم تبريز و باقرزاده .)1387 ،در مطالعه ديگری
کامويسي 2و همکاران ( )2014با استفاده از گسترش عملکرد کيفيت چارچوب جايگزيني برای
درجهبندی الزامات دانش آموزان نشان داده و آزمايش کردند .بهطور دقيقتر آنها فرآيند تحليل
سلسلهمراتبي فازی و روش برنامهريزی خطي بر پايه روش تحليل پوششي دادهها را در روش
گسترش عملکرد کيفيت ادغام کردند ( .)Kamvysi et al, 2014در پژوهشي که توسط نقوی و
فياضي آزاد ( )1388با هدف تعيين استراتژیهای مديريت دانش با توجه به ساختارهای سازمان
انجام گرفت ،نتايج نشان داد که در سازمانهايي با ساختار ارگانيك از استراتژی شخصيسازی و
در سازمانهايي با ساختار مکانيکي از استراتژی مستندسازی بهعنوان استراتژیهای مديريت
دانش استفاده ميشود (نقوی و فياضي آزاد )1388 ،خوو و هو ،)1996( 3مفهوم گسترش عملکرد
4
کيفيت فازی و متغيرهای کالمي فازی را ارائه دادند ( .)Khoo & Ho, 1996ليانگ ()2010
رويکرد گسترش عملکرد کيفيت فازی را بهمنظور تعيين نيازمندیهای مديريت خدمات برای
نيازهای کيفي مشتريان پيشنهاد کرد .اين رويکرد روشي برای تشکيل ماتريس روابط فازی در
جهت ارتباط بين نيازمندیهای مديريت خدمات و نيازهای کيفي مشتريان بر اساس نظر
خبرگان ميانوظيفهای ارائه داد ( .)Liang, 2010ضعيم 5و همکاران ( )2014در مطالعهای از
ترکيب روش گسترش عملکرد کيفيت فازی و مدل فرايند تحليل شبکهای برای نشاندادن
رابطههای گوناگون بين نيازهای مشتريان و مشخصههای فني محصول استفاده کردند .هدف
پژوهش آنها ،تلفيق امکانات دو روش فرايند تحليل شبکهای و منطق فازی در راستای
درجهبندی بهتر مشخصههای فني محصوالت يا خدمات ،هنگام استفاده از روش گسترش
عملکرد کيفيت است ( .)Zaim et al., 2014سوهن و چوی ( 6)2001از گسترش عملکرد
کيفيت فازی برای انتخاب تأمينکننده استفاده کردند و روش تصميمگيری چندمعياره فازی را
بهمنظور توسعه طراحي با ترکيب بهينه قابليت اطمينان و رضايت مشتری ارائه دادند ( & Sohn
 .)Choi, 2001لي 7و همکاران ( )2014نيز با هدف کمك به ارزيابي و انتخاب نظام مديريت
7. Hansen
1. Kamvysi
2. Khoo and Ho
3. Liang
4. zaim
5. Sohn & Choi
6. Li
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دانش از طريق توجه به دريافتها و اولويتهای مصرفکنندگان با ادغام فنون تصميمگيری چند
متغيره و گسترش عملکرد کيفيت روش جديدی ارائه دادند و با استفاده از روش تاپسيس از
طريق رتبهبندی اولويتهای مشابه مصرفکنندگان نظام مديريت دانش برای رسيدن به راهحل
ايدهآل کوشيدند ( .)Li et al., 2014بويالکوآ و همکاران 1مدل تصميمگيری مبتني بر گسترش
عملکرد کيفيت فازی برای انتخاب تأمينکننده ارائه دادند .در اين رويکرد از اهميت شاخصهای
ارزيابي تأمينکنندگان برای رتبهبندی آنها استفاده شد (.)Bevilacqua et al., 2006
با توجه به مباني نظری و بهرهگيری از پيشينه ،سؤالهای پژوهش شامل موارد زير است:
 .1استراتژیهای مناسب برای اجرای مديريت دانش در «سازمان صداوسيمای جمهوری
اسالمي» ايران چيست؟
 .2رتبهبندی استراتژیهای مناسب برای اجرای مديريت دانش در «سازمان صداوسيمای
جمهوری اسالمي ايران» چيست؟
 .3پيشنهادهای مناسب برای اجرای استراتژی مديريت دانش در «سازمان صداوسيما» با استفاده
از گسترش عملکرد کيفيت ( )QFDچيست؟
روششناسیپژوهش 
 .3

منطق فازي .در مسئله تصميمگيری مربوط به سيستمهای پيچيده ،ارزيابيای که توسط
کارشناسان يا تصميمگيرندگان درباره معيارهای کيفي يك شي خاص ارائه ميشود ،همواره در
قالب عبارات کالمي (نه در قالب مقادير معلوم) و بر اساس تجربه و مهارت آنها بيان ميشود.
ازآنجاکه عبارات کالمي مبهم هستند ،تجزيهوتحليل را دشوار ميسازند؛ بنابراين نظريه مجموعه
فازی را ميتوان برای اندازهگيری مفاهيم مبهم ناشي از داوریها و قضاوتهای غيرعيني
(شخصي) انسانها بهکار برد (.)Zhou et al., 2011
اعداد فازی ،زيرمجموعه فازی اعداد حقيقي هستند .تابع عضويت عدد فازی ~ Aدر يك
مجموعه فازی بهصورت زير است.
][1,0

𝜇𝐴˜(𝑥) : R

عدد فازی روی مجموعه مرجع  Rبهعنوان يك مجموعه فازی نرمال و محدب تعريف
ميشود .عدد فازی مثلثي از معمولترين اعداد فازی است .تابع عضويت و ويژگيهای عدد فازی
مثلثي )  𝜇𝐴˜(𝑥):( L( ,در فرمول  1نمايش داده شده است (.)Chang & Wang, 2009

1. Bevilacqua,Ciarapica & Giacchetta
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(X- L)/(M-L), L≤ X ≤ M

فرمول ()1

(U- X)/(U-M),M ≤ X ≤U

)𝑥(˜𝐴𝜇

درغير اين صورت 0,
در پژوهش حاضر با توجه به اهميت و ضرورت مقولههای «مديريت دانش» و «مديريت
استراتژيك» ،شناسايي و تعيين استراتژیهای اصلي مديريت دانش در «سازمان صداوسيمای
جمهوری اسالمي ايران» و همچنين شاخصهای مربوط به هر استراتژی مدنظر است .پژوهش
از نظر اهداف کاربردی و از نظر روش ماهيت از نوع توصيفي -پيمايشي و از نظر جمعآوری
دادهها ،جزو پژوهشهای ميداني است .در اين پژوهش نخست با مطالعه مباني نظری موجود،
اطالعاتي در زمينه استراتژیهای گوناگون مديريت دانش گردآوری و استراتژیهای موردنظر با
توجه به مطالعههای پيشين شناسايي شدند؛ سپس از طريق پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و
صاحبنظران ،صحت و کيفيت شاخصها موردبحث قرار گرفت .ابزار اندازهگيری پژوهش
(پرسشنامه) مشتمل بر سه بخش بود :سؤالهای بخش اول ،عالوه بر مورد سؤال قرار دادن
متغيرهای جمعيتشناختي ،ميزان اهميت کل استراتژیهای «سازمان صداوسيما» را نيز تعيين
ميکند .با توجه به اينکه تعداد استراتژیهای سازمان  19عدد بود؛ بنابراين سؤالهای اين بخش
از پرسشنامه  19عدد است .سؤالهای بخش دوم پرسشنامه ارتباط استراتژیهای سازمان با
استراتژی کدگذاری و شخصيسازی مديريت دانش را مدنظر دارد که تعداد سؤالهای اين
پرسشنامه  38عدد است؛ همچنين سؤالهای بخش سوم ،ارتباط راهکارهای دانشي سازمان با
استراتژی کدگذاری و شخصيسازی مديريت دانش را ارائه ميدهد .با توجه به اينکه راهکارهای
دانشي  16عدد است؛ بنابراين ارتباط اين راهکارها با دو استراتژی شخصيسازی و کدگذاری
دانش 36 ،سؤال را تشکيل ميدهد؛ سپس با استفاده از  QFDفازی پيشنهادهايي برای اجرای
مديريت دانش در اين سازمان ارائه ميشود .جامعه آماری اين پژوهش مديران ،معاونان و
کارشناسان «سازمان صداوسيما» هستند.
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طراحي
پرسشنامه

رتبهبندي
راهحل
هاي فني

ايجاد
دومين
خانه
کيفيت

رتبهبندي
استراتژي
هاي
مديريت
دانش

انتخاب
مهمترين
استراتژيهاي
مديريت
دانش و
راهحلهاي
فني

خبرگان

ايجاد
اولين خانه
کيفيت





شناخت و
رتبهبندي
استراتژيهاي
سازمان

فازيسازي
و تحليل
دادهها

شکل  .2فرايند انجام پژوهش

دادهها.برای طراحي پرسشنامه و تعيين سؤالها از چشماندازها و
روايیوپايايیابزارگردآوري 
استراتژیهای «سازمان صداوسيما» استفاده شده است .اين استراتژیها در اختيار چندين خبره
دانشگاهي و کارشناسان و متخصصان «سازمان صداوسيما» قرار گرفت؛ سپس بر اساس
نظرهای صاحبنظران يادشده ،اصالحات و تعديالت آنان در پرسشنامه اعمال و پرسشنامه نهايي
شد .عالوه بر استفاده از نظر خبرگان از مباني نظری پژوهش که همگي معتبر بودهاند نيز استفاده
شده است که اين امر ضامن روايي پرسشنامه است.
پايايي پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ بهدست آمدو مقادير آن به شرح جدول  1است.
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جدول  .1ارزيابي پايايي پرسشنامه
پرسشنامهها


آلفايکرونباخ

پرسشنامه اول
پرسشنامه دوم
پرسشنامه سوم

0/835
0/786
0/738

با توجه به اينکه تمام مقادير از  0/7بيشتر است؛ بنابراين پرسشنامهها دارای پايايي هستند.
يافتههايپژوهش
دادههاو 
.4تحليل 

اولين مرحله در اجرای پژوهش حاضر ،انتخاب مهمترين استراتژیها در «سازمان
صداوسيما» بهعنوان ورودی برای اولين خانه کيفيت است؛در اين راستا پس از جمعآوری
نظرهای مشتريان و انتقال دادهها به نرمافزار اکسل ،ابتدا نظرهای افراد (مديران) درخصوص
اهميت استراتژیهای «سازمان صداوسيما» فازی ميشود که متغيری زباني (غيرفازی) است.
پس از تعيين نظرهای مديران ،آنها به اعداد فازی تبديل ميشوند .پس از بهدستآوردن ميزان
فازی استراتژیهای سازمان برای رتبهبندی بايد آنها را دی فازی کرد .مطابق شيوه ياگر 1مقدار
قطعي 2يك عدد فازی مثلثي مانند ) a(l,m,uطبق فرمول  2محاسبه ميشود.
فرمول ()2

𝑢=𝑚𝑙=2
4

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑉 𝑝𝑠𝑖𝑟𝐶

نتايج جدول  ،2استراتژیهای سازمان را رتبهبندی ميکند .بخشي از اين فرايند در جدول 2
ارائه شده است.

1. Yager
2. Crisp value
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جدول .2رتبهبندی استراتژیهای سازمان
رديف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

استراتژيهايسازمان 

گسترش آگاهي جامعه و هدايت فرهنگ و افکار عمومي
اطالعرساني بهنگام ،صحيح ،دقيق و مؤثر از رويدادهای داخلي و
خارجي
ارتقا و بهبود بهرهوری
توسعه کمّي و کيفي خبر
بهبود و اصالح فرايند توليد ،تأمين و پخش برنامهها در راستای
نظام مديريت پيام
تحکيم و افزايش مزيت رقابتي در برابر رسانههای خارجي
تعديل نياز مردم از اينترنت جهاني به اينترنت ملّي
افزايش جذابيت و ضريب نفوذ رسانه در ميان مخاطبان و تقويت
رابطه با رسانه ملّي
برونسپاری
پژوهشمحورکردن تصميمگيریهای سازماني
توسعه کيفي منابع انساني
بهبود و تکميل پوششهای رسانهای داخلي و برونمرزی
گسترش مشارکت عمومي در توليد برنامهها
تسهيل برقراری ارتباط دوسويه و تعاملي با مخاطبان داخلي و
برونمرزی
هماهنگي بين بخشهای مختلف رسانه بهمنظور بهرهگيری متقابل
از ظرفيتهای يکديگر
مديريت و اصالح نظام تهيهکنندگي
غنيسازی برنامههای تاريخي ،سنتي و فرهنگي
افزايش سرعت توليد ،کيفيت و کاهش هزينههای توليد و پخش
توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني

فازيشده 
ميزاندي 


رتبه 

0/677

4

0/717

3

0/61
0/632

10
7

0/567

12

0/545
0/452

13
16

0/735

2

0/632
0/617
0/61
0/655
0/497

7
8
10
6
15

0/54

14

0/655

6

0/605
0/612
0/675
0/74

11
9
5
1

با استفاده از نتايج جدول باال 19 ،استراتژی «سازمان صداوسيما» رتبهبندی شد و از ميان
اين استراتژیها ،استراتژی توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني ،استراتژی افزايش جذابيت
و ضريب نفوذ رسانه در ميان مخاطبان و تقويت رابطه با رسانه ملّي و استراتژی اطالعرساني
بهنگام ،صحيح ،دقيق و مؤثر از رويدادهای داخلي و خارجي بهترتيب رتبههای اول تا سوم را به
خود اختصاص دادند.
در اين پژوهش از ديدگاه پروکپنکو استفاده شد که بر اساس اين مدل استراتژیهای مديريت
دانش به دو نوع :استراتژی کدگذاری و شخصيسازی تقسيم ميشوند؛ زيرا ميتوان انواع
استراتژیهای مديريت دانش را در اين دو دسته جا داد.
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اولينخانهکيفيت.خانه کيفيت اول ،خانه کيفيتي است که قلب آن از برخورد استراتژیهای
سازمان و استراتژیهای دانشي (کدگذاری و شخصيسازی) بهدست ميآيد .اين خانههای کيفيت
توسط مديران ،خبرگان ،کارشناسان و افرادی تکميل شده است که در سازمان از فعاليتهای
دانشي آگاهي داشتهاند .جدول  ،3ميانگين اولين خانه کيفيت تکميلشده توسط مديران را نشان
ميدهد.

جدول  .3ميانگين اولين خانه کيفيت تکميلشده توسط مديران
استراتژيدانشی 

استراتژيسازمان 
 .1گسترش آگاهي
جامعه و هدايت فرهنگ
و افکار عمومي
 .2اطالعرساني بهنگام،
صحيح ،دقيق و مؤثر از
رويدادهای داخلي و
خارجي



استراتژي
کدگذاري 



استراتژي
شخصیسازي 






اهميت 
فازياستراتژي 

)(0/131,0/37,0/732

)(0/164,0/414,0/794

)(0/43,0/67,0/94

)(0/152,0/445,0/81

)(0/197,0/495,0/804

)(0/47,0/73,0/94

 .3ارتقا و بهبود
بهرهوری

)(0/122,0/375,0/738

)(0/082,0/321,0/698

)(0/35,0/61,0/87

 .4توسعه کمّي و کيفي
خبر

)(0/153,0/419,0/814

)(0/112,0/345,0/722

)(0/38,0/63,0/89

 .5بهبود و اصالح فرايند
توليد ،تأمين و پخش
برنامهها در راستای نظام
مديريت پيام
 .6تحکيم و افزايش
مزيت رقابتي در برابر
رسانههای خارجي
 .7تعديل نياز مردم از
اينترنت جهاني به
اينترنت ملّي
 .8افزايش جذابيت و
ضريب نفوذ رسانه در
ميان مخاطبان و تقويت
رابطه با رسانه ملّي

)(0/7129,0/386,0/77

)(0/062,0/28,0/667

)(0/31,0/56,,0/84

)(0/079,0/499,0/619

)(0/073,0/3,0/623

)(0/22,0/58,0/8

)(0/056,0/289,0/603

)(0/018,0/169,0/452

)(0/2,0/43,0/75

)(0/196,0/499,0/755

)(0/49,0/77,0/91

)(0/088,0/325,0/644
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 .9برونسپاری
 .10پژوهشمحورکردن
تصميمگيریهای
سازماني
 .11توسعه کيفي منابع
انساني
 .12بهبود و تکميل
پوششهای رسانهای
داخلي و برونمرزی
.13گسترش مشارکت
عمومي در توليد برنامهها
 .14تسهيل برقراری
ارتباط دوسويه و تعاملي
با مخاطبان داخلي و
برونمرزی
 .15هماهنگي بين
بخشهای مختلف رسانه
بهمنظور بهرهگيری
متقابل از ظرفيتهای
يکديگر
 .16مديريت و اصالح
نظام تهيهکنندگي
 .17غنيسازی
برنامههای تاريخي،
سنتي و فرهنگي
 .18افزايش سرعت
توليد ،کيفيت و کاهش
هزينههای توليد و پخش
 .19توسعه و بهبود
سيستمها و تجهيزات
فني
وزن فازی
ميزان دیفازی
رتبه



)(0/13,0/365,0/735
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)(0/09,0/341,0/68

)(0/39,0/63,0/88

)(0/15,0/374,0/71

)(0/046,0/251,0/563

)(0/6,0/55,0/77

)(0/127,0/369,0/718

)(0/11,0/358,0/752

)(0/35,0/61,0/87

)(0/187,0/45,0/829

)(0/105,0/327,0/705

)(0/41,0/65,0/91

)(0/084,0/249,0/544

)(0/074,0/273,0/584

)(0/26,0/51,0/71

)(0/062,0/278,0/594

)(0/087,0/314,0/584

)(0/27,0/56,0/77

)(0/207,0/503,0/884

)(0/157,0/428,0/804

)(0/4,0/65,0/92

)(0/096,0/354,0/692

)(0/081,0/331,0/582

)(0/34,0/63,0/82

)(0/063,0/234,0/608

)(0/052,0/266,0/642

)(0/35,0/6,0/9

)(0/153,0/418,0/844

)(0/131,0/378,0/772

)(0/42,0/68,0/92

)(0/063,0/266,0/608

)(0/5,0/75,0/96

)(0/256,0/593,0/92

) (0/127,0/383,0/726

) (0/1,0/334,0/673

0/405

0/360

1

2
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خانهدومکيفيت.در اين خانه از وزن فازی استراتژی کدگذاری و شخصيسازی بهدستآمده از
مرحله قبل استفاده شد و اين وزن بهعنوان اهميت هر يك از راهکارهای دانشي بهکار رفت .خانه
دوم کيفيت از ترکيب  16راهکار دانشي و دو استراتژی دانشي تشکيل شده است که شامل
کدگذاری و شخصيسازی هستند .در اين مرحله با ميانگينگرفتن از دومين خانه کيفيت مربوط
به  10مدير ،يك خانه کيفيت بهدست ميآيد که بهصورت خالصه در جدول  4آورده شده است
که نشاندهنده ميانگين فازی راهکارهای دانشي با توجه به نظرهای مديران است.
جدول .4ميانگين دومين خانه کيفيت تکميلشده توسط مديران

در اين مرحله با استفاده از جدول  4مقادير فازی مربوط به راهکارهای دانشي ،دیفازی و
رتبه آنها مشخص شده است .اين مقادير در جدول  5قابلمشاهده است.

تعيين استراتژي مديريت دانش سازمان صدا و ...
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 .5نتايج قطعي و رتبه راهکارهای دانشي
رديف 

راهکارهايدانشی 

مقاديرديفازيشده 

رتبه 

1

ايجاد سيستم ذخيرهسازی و استخراج داده
ايجاد زيرساختهای نرمافزاری و سختافزاری برای
مديريت اطالعات و ارتباطات
ايجاد يك سيستم پشتيباني از تصميم از طريق مديريت
دانش

0/273

9

0/282

7

0/265

12

4

استفاده از نرمافزارهای مديريت دانش مانند اتوماسيون

0/270

11

5
6

ايجاد يك پايگاه داده برای مديريت اسناد
حمايت مديران اجرايي سطح باال از فعاليتهای دانشي
ارتقای آگاهي کارکنان در زمينه مزايای کسب ،تسهيم و
بهکارگيری دانش
بهبود توانايي کارکنان بهمنظور استفاده از دانش و اطالعات
ايجاد سيستم آموزش مستمر برای کارکنان
بهبود و تشويق فرهنگ به اشتراكگذاری دانش
شفافسازی جريان کار
ايجاد کانالهای متعدد برای کارکنان برای
بهاشتراكگذاری دانش
اصالح سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس معيارهای دانشي
هدايت همافزاييهای فکری در سازمان
توسعه شبکههای غيررسمي دانشي در سازمان
جهتگيری اهداف سازماني در راستای تبديلشدن به
سازمان يادگيرنده

0/289
0/292

3
1

0/280

8

0/285
0/292
0/270
0/250

5
2
10
14

0/283

6

0/248
0/258
0/247

15
13
16

0/286

4

2
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

.5نتيجهگيريوپيشنهادها

برای پاسخ به سؤال اول ،پس از مطالعه و بررسي پژوهشهای پيشين در زمينه
استراتژیهای مناسب برای اجرای مديريت دانش ،انواع استراتژیها شناسايي و با توزيع
پرسشنامه و نظرخواهي از مديران اين عوامل بررسي شد .رتبهبندی اين استراتژیها و ميزان
دیفازیشده هر يك در جدول  2ارائه شده است .بر اساس اين رتبهبندی استراتژی توسعه و
بهبود سيستمها و تجهيزات فني ،مهمترين استراتژی سازمان هستند .استراتژی افزايش جذابيت
و ضريب نفوذ رسانه در ميان مخاطبان و تقويت رابطه با رسانه ملّي رتبه دوم را به خود اختصاص
داده است؛ همچنين استراتژی تعديل نياز مردم از اينترنت جهاني به اينترنت ملّي کماهميتترين
استراتژی است و در جدول رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
پس از شناسايي استراتژیهای دانشي و ارتباط آنها با استراتژیهای اصلي «سازمان
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صداوسيما» و حل خانه کيفيت مربوطه ،مهمترين استراتژیهای دانشي سازمان ،استراتژی
کدگذاری و شخصيسازی دانش شناخته شد .نتايج جدول  3نشان ميدهد که استراتژی
کدگذاری رتبه اول و استراتژی شخصيسازی رتبه دوم را به خود اختصاص است؛ درنتيجه
استراتژی کدگذاری با رتبه باالتر در «سازمان صداوسيما» کاربرد بيشتری خواهد داشت و برای
اجرای مديريت دانش ميتوان بيشتر از اين استراتژی بهره برد .
با توجه به اينکه در جدول  2استراتژیهای اصلي سازمان «صداوسيما رتبهبندی» و از ميان
اين  19استراتژی ،استراتژی توسعه و بهبود سيستمها و تجهيزات فني باالترين رتبه را به خود
اختصاص داده و درنتيجه مهمترين استراتژی «سازمان صداوسيما است»؛ بنابراين توصيه ميشود
که در «سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمي ايران» با تشکيل گروه پژوهش در« مرکز
تحقيقات صداوسيما» با مطالعه و بررسي جامع و دقيقتر و رصدکردن تحوالت و پيشرفتهای
جهاني در اين زمينه در سازمانهای رسانهای موفق دنيا و بررسي اهداف برنامهريزی استراتژيك
و مؤلفههای سازماني ،ساختار ،رهبری ،فرهنگ و فنّاوری اين سازمانها بتوان به راهکارهای
علمي و عملي بيشتری در اين خصوص دست يافت؛ همچنين از بين استراتژیهای دانشي،
استراتژی کدگذاری باالترين رتبه را کسب کرد و با توجه به اينکه سازمان تمايل بيشتری به
استفاده از استراتژی گدکذاری دارد؛ بنابراين مديران سازمان بايد برنامهريزی و تالش بيشتری
برای تقويت اين استراتژی بهکار گيرند .استراتژی کدگذاری به دنبال مستندکردن دانش تجربي
است؛ بنابراين بايد دانش در پايگاههای تخصصي کدگذاری و ذخيره شود ،بهطوریکه جستوجو
و بازيابي دانش ،تسهيل و تسريع شود .اين کار ميتواند با بهرهگيری مناسب و با برنامه از
فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شود .توسعه متناسب سختافزاری و نرمافزاری ميتواند به
اين موضوع کمك شاياني کند .با انتخاب و تعيين استراتژیهای مناسب مديريت دانش در
«سازمان صداوسيما» ،اين امر مديران سازمان را در شناسايي وضع موجود ياری کرده و به آنها
در هدفمندی در جهتگيری استراتژيك و رسيدن به اهداف سازمان کمك ميکند؛ همچنين به
سازمان پيشنهاد ميشود که در راستای ايجاد سازمان دانشمحور و اجرای موفقيتآميز
استراتژیهای تدوينشده با توجه به چشمانداز ،اهداف و مأموريت سازمان تالش کند .بدين
منظور در راستای استراتژی سازمان و باالبردن قدرت انعطاف سازمان به شکلي کارشناسانه
تغييرات مناسبي در ساختار مديريت و فرهنگ سازمان صورت گيرد و با بهکارگيری بهترين
فنّاوری زمينه را برای اجرای مديريت دانش باالبردن کيفيت يادگيری در سازمان فراهم کند؛
همچنين در زمينه راهکارهای دانشي نيز ،راهکار  ،6يعني حمايت مديران اجرايي سطح باال از
فعاليتهای دانشي رتبه اول را به خود اختصاص داده است .بدين منظور مديران سازمان ميتوانند
نسبت به تقويت علمي برای استقرار مديريت دانش در سازمان اقدام کنند تا دانش در پايگاههای
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اطالعاتي ذخيره و به رمز درآورده شود تا افراد سازمان بتوانند در مواقع نياز بهسرعت به اين
اطالعات دست پيدا کنند.
پس بهطورکلي کليه سازمانها ازجمله سازمانهای خدماتي ميتوانند با بهکارگيری
استراتژیهای مديريت دانش به تشخيص کمبودها در دانش سازماني ،بهرهوری بيشتر از
سرمايههای انساني ،يادگيری کارآمدتر و مؤثرتر کارکنان ،رضايتمندی مشتريان و کارکنان،
برانگيختن انگيزه خالقيت و نوآوری و تقويت موقعيت رقابتي خود اقدام کنند.
برای تحقيقات آتي پيشنهاد ميشود اين پژوهش در ساير سازمانها نيز انجام شود تا نقاط
ضعف و قوت آنها نيز در بهکارگيری استراتژیهای دانشي مشخص شود .از ساير روشهای
پژوهش در عمليات مانند تاپسيس ،ديمتل و يا ترکيبي از مدلها استفاده شود تا امکان مقايسه
بين نتايج بهوجود آيد .با توجه به اينکه قضاوتهای انساني ماهيت فازی دارند ،استفاده از اعداد
فازی ترجيح بيشتری نسبت به اعداد قطعي دارند؛ بدين منظور بهتر است در پژوهشهای بعدی
عالوه بر مدل گسترش کارکرد کيفيت از  (Zero – One Goal Programming) ZOGPهم
در محيط فازی استفاده شود.
در اين پژوهش عالوه بر محدوديتهای موجود در کار ميداني و در مرحله جمعآوری
اطالعات ،رويکرد مورداستفاده نيز دارای محدوديتهايي بوده است که از آن جمله ميتوان به
نياز به حجم باالی اطالعات موجود ،ايجاد وحدت نظر در ميان خبرگان بهصورتي که تا حد
امکان نظرهای همگي برآورده شود ،اشاره کرد.
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