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Abstract: The purpose of this study was to identify the structural factors
necessary for the realization of knowledge governance. To achieve this
goal, a two-step strategy was used. In the first step, the method of metasynthesize was carried out. By searching the databases, 319 articles were
found and in the evaluation process 25 papers were finally approved. By
studying these articles 25 codes and 8 concepts (including the structure
for knowledge management, incentive system, communication system,
formalism, centralization, management support structure, culture
and work procedures) were extracted for the research question. After
verifying the validity and reliability of the results, Delphi method was
used in the second phase to get expert opinion. For this purpose, the
output of the content required to design the Delphi questionnaire was
completed and Delphi process went on to the extent that the opinions
of the experts reached a consensus on the answers to the questions.
Ten experts were selected based on the purposeful sampling method
and Delphi method was performed to three stages. Finally, in order to
answer the question of structural arrangements for the realization of
knowledge governance in the organization, 14 guiding principles were
presented in the form of structural and system principles. The average
of Delphi experts’ opinions showed that in order to realize knowledge
governance, it was necessary to define the roles and responsibilities
of KM, create a construct for creativity and agility, create effective
communication systems for the KM, interact with creative stakeholders,
create an independent knowledge management office, create a teamcentered structure and encourage collaboration, define and identify the
role of senior manager of knowledge in the organization’s hierarchy,
empower knowledge management, provide a managerial structure for
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knowledge management support (such as the Knowledge Management Committee or the
Knowledge Management Council) create, formalize the structure of the KM, formalize systems
and processes, create incentive and reward systems for knowledge governance, define and
create relationships with other business units, create an organizational culture to create and
share knowledge. According to a research, no article was found that could identify structural
arrangements for knowledge management by using this method and Delphi; therefore, the
present research is innovative in the subject and method used.
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چكيــده :هــدف ایــن پژوهــش شناســایی عوامــل ســاختاری الزم بــرای تحقــق
حکمرانــی دانــش بــوده اســت .بــرای تحقــق ایــن هــدف از یــک راهبــرد
دومرحلــهای اســتفاده شــد .در مرحلــة اول ،روش فراترکیــب انجــام شــد .بــا
جســتوجو در پایگاههــای داده  319مقالــه یافــت شــد کــه در مراحــل ارزیابــی
در نهایــت 25 ،مقالــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــا مطالعــة کامــل ایــن مقــاالت،
 25کــد و هشــت مفهــوم (شــامل ســاختاری بــرای مدیریــت دانــش ،سیســتم
تشــویقی ،سیســتم ارتباطــات ،رســمیت ،تمرکزگرایــی ،ســاختار حامــی مدیریتــی،
فرهنــگ ،و رویّههــای کاری) بــرای ســؤال پژوهــش اســتخراج گردیــد .پــس از
تأییــد روایــی و پایایــی نتایــج ،در مرحلــة دوم بهمنظــور دریافــت نظــر خبــرگان از
روش «دلفــی» اســتفاده شــد .ب ـه همیــن منظــور ،از خروجــی فراترکیــب محتــوای
الزم بــرای طراحــی پرسشــنامة «دلفــی» تأمیــن شــد و تــا جایــی فراینــد «دلفــی»
ادامــه یافــت کــه نظــرات خبــرگان در مــورد پاســخ بــه ســؤاالت بــه اجمــاع رســید.
 10نفــر از خبــرگان بــر اســاس روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند و روش
«دلفــی» تــا ســه مرحلــه انجــام شــد .در نهایــت ،بــرای پاســخگویی بــه ســؤال عوامــل
ســاختاری بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش در ســازمان 14 ،اصــل راهنمــا در قالــب
اصــول ســاختاری و سیســتمی ارائــه گردیــد .میانگیــن نظــر خبــرگان «دلفــی» نشــان
داد کــه بهمنظــور تحقــق حکمرانــی دانــش بایســتی نقشهــا و مســئولیتهای
دفتــر مدیریــت دانــش را تعریــف کــرد ،ســاختار مشــوق خالقیــت و چابکــی ایجــاد
نمــود ،سیســتمهای ارتباطــی مؤثــر بــرای دفتــر مدیریــت دانــش ایجــاد کــرد،
سیســتم تعامــل بــا ذینفعــان را ایجــاد نمــود ،دفتــر مدیریــت دانــش را بــا هویتــی
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مســتقل بهوجــود آورد ،ســاختار تیممحــور و مشــوق همیــاری ایجــاد کــرد ،نقــش مدیــر ارشــد دانــش را
در سلســلهمراتب ســازمان تعریــف و مشــخص نمــود ،اختیــارات مربــوط بــه مدیریــت دانــش را تفویــض
کــرد ،ســاختاری مدیریتــی بــرای پشــتیبانی از مدیریــت دانــش (ماننــد کمیتــة حکمرانــی دانــش یا شــورای
مدیریــت دانــش) ایجــاد نمــود ،ســاختار دفتــر مدیریــت دانــش را بهصــورت رســمی شــکل داد ،بــه
سیســتمها و فرایندهــا رســمیت بخشــید ،سیســتمهای تشــویق و پــاداش مرتبــط بــا مدیریــت دانــش ایجــاد
کــرد ،روابــط کاری بــا ســایر واحدهــای کسـبوکار تعریــف و ایجــاد نمــود ،فرهنــگ ســازمانی مشــوق
خلــق و تســهیم دانــش ایجــاد کــرد .طبــق بررســی پژوهشــگر هیــچ مقال ـهای کــه تمهیــدات ســاختاری
بــرای ایجــاد حکمرانــی دانــش را بــا ایــن روش فراترکیــب و «دلفــی» شناســایی نمایــد ،یافــت نشــد .ب ـه
همیــن دلیــل ،پژوهــش حاضــر دارای نــوآوری در موضــوع و روش مــورد اســتفاده بــرای آن اســت.
كليدواژهها :عوامل ساختاری ،حکمرانی دانش ،فراترکیب ،دلفی
 .1مقدمه

طــی بحرانهــای جهانــی اخیــر ،ســازمانها بیــش از پیــش نیــاز بــه مدیریــت دانــش را بهعنــوان

مهمتریــن منبــع راهبــردی دریافتنــد

(and Jiménez-Jiménez 2017

)Carrasco-Hernández

بهمنظــور فراهمنمــودن دانــش مناســب در زمــان و مــکان مناســب بــرای افــراد مناســب کــه بتواننــد

فعالیتهــای کس ـبوکار را بهدرســتی انجــام دهنــد ،ایجــاد مســیری کــه موجــب ســهولت تبــادل

دانــش در سراســر ســازمان گــردد ،مهــم اســت .ایــن امــر در جایــی محقــق میشــود کــه خبــرگان

دانــش در ســاختار ســازمان دارای هویــت باشــند .اجمــاع در مــورد نیــاز بــه ســاختارهایی مؤثــر بــرای
ارزشآفرینــی از طریــق دانــش افزایــش یافتــه اســت ( .)Mahesh and Suresh 2009درک ایــن

موضــوع کــه چــه کســی مســئول و پاســخگوی خلــق دانــش و همراســتایی آن بــا اهــداف ســازمانی

اســت ،امــری ضــروری اســت .نیــاز بــه ســاختاری در درون ســازمانها کــه مســئولیتها و مالکیــت
تعییــن اهــداف راهبــردی خلــق دانــش و همراســتایی آن بــا اهــداف ســازمانی را عهــدهدار شــود ،رو

بــه گســترش اســت ( .)Ghosh, Amaya & Skibniewski 2012از دیــدگاه «کانابیــران و پاندیــان» ایــن
همــان مفهــوم حکمرانــی اســت .حکمرانــی مؤلف ـهای حیاتــی بــرای همراســتایی مناســب مدیریــت
دانــش بــا اســتراتژی کس ـبوکار و در نهایــت ،پیادهســازی آن اســت (Kannabiran and Pandyan

 .)2010حکمرانــی در محیــط ســازمانی ،توزیــع حقــوق تصمیمگیــری ،مســئولیتها ،رویّههــا

و ســازوکارها بــرای اتخــاذ و نظــارت بــر تصمیمــات راهبــردی را تشــریح میکنــد .حکمرانــی
دانــش همچنیــن بهعنــوان اتخــاذ ســاختارها و ســازوکارهای ســازمانی بــرای تأثیرگــذاری بــر
فرایندهــای مدیریــت دانــش و تحقــق انتظــارات ســازمانی تعریــف میگــردد (Cao and Xiang
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 .)2012ســازمانهایی کــه فعالیتهــای مدیریــت دانــش خــود را بــدون داشــتن یــک ســاختار

پشــتیبان مدیریتــی آغــاز نماینــد ،بــهزودی بــه ایــن نتیجــه خواهنــد رســید کــه ســرمایهگذاری

آنهــا در مدیریــت دانــش ،منافــع ملموســی در بــر نــدارد .ایــن ســاختار ســازمانی بایســتی منعطــف

باشــد تــا زمینــة تســهیم دانــش و همیــاری در میــان مرزهــای ســازمانی را فراهــم آورده و مشــوق

خلــق دانــش باشــد ( .)Walczak 2005بــا تشــخیص نقــش دانــش در بهبــود کارایــی ،کیفیــت و

رشــد در ســازمان و نیــز آگاهــی از نقایــص ســاختاری در تســهیل تبــادل کارای دانــش ،اهمیــت

ســرمایهگذاری در مدیریــت دانــش مشــخص شــد .بــا تکامــل ســازمانها در طــول زمــان و انطبــاق

آنهــا بــا محیــط در حــال تغییــر ،کاهــش بهینگــی در ســاختار و نیــز جریــان دانشــی رخ داد .علــت
ایــن بــود کــه ســازمانها بــه تکــرار طرحهــای ســاختاری ســازمانی در طــول مناطــق جغرافیایــی

تمایــل دارنــد؛ زیــرا تصــور میکننــد کــه ایــن طرحهــای ســازمانی تکرارشــده چابکــی ،بهبــود
عملیــات و خودپایــداری بــرای آنهــا بــه ارمغــان خواهــد آورد .از آنجــا کــه معیارهــای اقتصــادی

کوتاهمــدت علــت اصلــی چنیــن تصمیماتــی هســتند ،پراکندگــی دانــش ایجادشــده بهطــور جــدی
مــورد مالحظــه قــرار نمیگیــرد؛ مگــر اینکــه بــر پارامترهــای عملکــردی ماننــد درآمــد ،کیفیــت،
رضایــت مشــتری ،رقابتپذیــری یــا ارزش برنــد تأثیــر بگــذارد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه

ظرفیــت رشــد و عملکــرد ،کمتــر از حــد مطلــوب باشــد .ســاختارهای جدیــدی کــه در طراحــی

آنهــا معیارهــای ســنتی و دانشــی همزمــان مــورد توجــه قــرار گیــرد ،از بــروز چنیــن مســائلی

جلوگیــری نمــوده و میتوانــد منجــر بــه جریانهــای دانشــی بهینــه و رشــد ســریع ســازمان گــردد.
از جملــه معیارهــای دانشــی بــرای طراحــی ســازمان ،آســانی تبــادل دانــش ،پــرورش و بهرهبــرداری
از دانــش و توســعة دارایــی فکــری اســت (« .)Mahesh and Suresh 2009مایلــز و اســنو» اظهــار

داشــتهاند کــه عوامــل ســاختاری ماننــد یــک فیلتــر اطالعاتــی عمــل کــرده و چیــزی را کــه یــک
ســازمان میبینــد ،درک میکنــد و یــاد میگیــرد ،محــدود مینمایــد (.)Miles and Snow 1978

«میلــر » ادعــا میکنــد کــه ســاختار ســازمانی بــر جریانهــای اطالعاتــی و بافــت و ماهیــت تعامــات
انســانی تأثیــر میگــذارد .ب ـ ه همیــن دلیــل ،حداقــل بــهلحــاظ نظــری ،رونــد مشاهدهشــده بیانگــر

انتقــال از ســاختارهای بوروکراتیــک و سلســلهمراتبی بــه انــواع پویــا و انعطافپذیــر اســت (Miller

 .)1987ســازمان افقــی کــه شــامل تیمهــای کاری چندوظیفـهای اســت و انتشــار دانــش در سرتاســر

ســازمان را تســهیل میکنــد ،گزینــة بهتــری نســبت بــه ســاختار عمــودی اســت (Lei & Slocum

 1992نقــل در  .)Cortés, Sáez, & Ortega 2007مدیریــت منابــع انســانی متمرکــز بــر جــذب و

حفــظ اســتعدادها ،فرهنــگ ســازمانیِ بــا ِز مشــوق یادگیــری ،بســتری فناورانــه بــرای جم ـعآوری و
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انتشــار دانــش ،نگرشــی راهبــردی بــه دانــش و یــک طــرح ســازمانی تســهیلگ ِر ارتباطــات میتواننــد

زیرســاخت ضــروری و محیــط مناســب بــرای پشــتیبانی از فرایندهــای مدیریــت دانــش را فراهــم

آورنــد ( .)Cortés, Sáez & Ortega 2007از دیــدگاه «نگراجــن» و همــکاران مرتبطتریــن عوامــل
بــرای پیادهســازی موفــق ابتــکارات مدیریــت دانــش شــامل ســاختار و ســازمان مدیریــت دانــش،
اســتراتژی و ارتباطــات ،فرایندهــای نظاممنــد و مؤثــر و پاداشهــا و معیارهــا هســتند (Nagarajan

 .)et al. 2012هــدف ایــن مقالــه شناســایی تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش

اســت.

 .2پیشینة پژوهش

«دراکــر» عقیــده دارد کــه یــک ســازمان مــدرن بایســتی بهدنبــال نــوآوری بــوده و آمــادة تغییــر

دائمــی باشــد و از دانــش بهرهبــرداری نمایــد .ایــن امــر نیــاز بــه ســطح باالیــی از عــدم تمرکــز دارد

کــه بــر ســرعت تصمیمگیــری در ســازمان میافزایــد (« .)Drucker 1992اســمیت و مککیــن»
ضمــن تأکیــد بــر نیــاز بــه حکمرانــی ،از ایجــاد ســاختاری متحــد و یکپارچــه بهجــای تنوعــی از
ســاختارها حمایــت میکننــد ( Smit & McKeen 2003نقــل در .)Kannabiran and Pandyan 2010

«کانابیــران و پاندیــان» ضمــن تأییــد یافتههــای ) Smit & McKeen (2003حکمرانــی متحــد را

مناسـبترین شــکل حکمرانــی بــرای مدیریــت دانــش بیــان نمودهانــد (Kannabiran and Pandyan

« .)2010میلــر» و «مرنــد» معتقدنــد کــه ســازمانهای پویــا بــا ویژگیهــای ســاختاری مشــخصی

شــناخته میشــوند؛ ماننــد ســطح پاییــن رســمیت هنــگام مشــخصنمودن مســئولیتهای کاری،

عــدم تقســیمبندی کامــل فعالیتهــا بــرای تخصیــص بــه افــراد ،قوانیــن انــدک ،ارتباطــات افقــی بــا
سلســلهمراتب ســازمانی انــدک و در نهایــت ،عــدم تمرکــز در فراینــد تصمیمگیــری (;Miller 1986

 .)Morand 1995عــدم رســمیت در ایــن نــوع ســازمانها بهمنظــور ایجــاد نــوآوری ،همبســتگی
میانشــخصی و انعطافپذیــری مــورد نیــاز اســت کــه موجــب میشــود تعامــل میــان اعضــای

ســازمان ،کار تیمــی و نیــز یادگیــری جمعــی مــورد تشــویق قــرار میگیــرد .ایــن نــوع ســاختار

بــرای انجــام وظایــف نامتعــارف پیچیــده مناســب بــوده و همیــاری میــان گروههــای متخصصــان

در حوزههــای مختلــف را تســهیل مینمایــد .همــة ویژگیهــای ذکرشــده از توســعة فرایندهــای
مدیریــت دانــش پشــتیبانی نمــوده و آنهــا را تســهیل مینماینــد و همافزایــی میــان فعالیتهــای

دانشــی ایجــاد میکننــد ( .)Cortés, Sáez & Ortega 2007ســاختارهای ســازمانی بــرای تشــویق

تســهیم دانــش و همیــاری در سرتاســر مرزهــای ســازمانی بهمنظــور خلــق دانــش بایــد انعطافپذیــر
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باشــند ( .)Walczak 2005یکــی از نیازهــای اساســی ســازمانها ،ایجــاد ســاختاری منعطــف و مؤثــر

اســت کــه بهصورتــی پویــا خلــق و انتشــار دانــش را تســهیل نمایــد تــا منجــر بــه عملکــرد کوتــاه

و بلندمــدت بهینــه گــردد ( .)Mahesh and Suresh 2009ویژگیهــای ســاختار ســازمانی بایــد
ابتــدا توســط مجموعـهای از اهــداف مــورد حمایــت قــرار گیــرد کــه خلــق دانــش بهعنــوان منبعــی

راهبــردی را تشــویق نمــوده و انتقــال آن در سراســر ســازمان را تســهیل نمایــد .همراســتایی ارزشهــا

و نگرشهــای مدیریــت عالــی بــا اهــداف مدیریــت دانــش بــرای تحقــق ایــن امــر مــورد نیــاز اســت؛

چــرا کــه آنــان میتواننــد شــرایط مناســب بــرای مدیریــت دانــش را فراهــم آورنــد .عــاوه بــر
ایــن ،اتخــاذ فرهنــگ کاری کــه بــر ایــن ارزشهــا ارج نهــد ،اهمیــت دارد .ایــن موضــوع باعــث

تشــویق کارکنــان و ایجــاد محیــط تســهیم دانــش خواهــد شــد (.)Cortés, Sáez & Ortega 2007

«والچــاک» بــا تأکیــد بــر اهمیــت فرهنــگ ســازمانی معتقــد اســت کــه مدیریــت دانــش دربــارة
مدیریــت نمــودن دانــش نیســت ،بلکــه عبــارت اســت از مدیریــت و ایجــاد یــک فرهنــگ ســازمانی

تســهیلگر تســهیم ،بهکارگیــری مناســب و خلــق دانشــی کــه مزیــت رقابتــی راهبــردی ایجــادنمایــد.

وی وجــود فرهنــگ دانشــی را از عوامــل حیاتــی موفقیــت مدیریــت دانــش در ســازمان میدانــد
کــه مدیریــت را بــه انجــام ابتــکارات مدیریــت دانــش متعهــد نمــوده و ســطح تســهیم دانــش را

بــرای تصمیمگیــری بــا کیفیتتــر ارتقــا میبخشــد ( .)Walczak 2005در جایــی کــه مدیریــت

اجرایــی متعهــد بــه تغییــر فرهنــگ ســازمانی باشــد ،ســازمان قــادر بــه ایجــاد ارزش از تســهیم دانــش

در سراســر ســازمان خواهــد بــود ( .)Zyngier, Burstein & McKay 2006از ســوی دیگــر ،فرهنــگ

ســازمان از طریــق عناصــر مرتبــط بـه هــم یعنــی اســتراتژی ،ســاختار ،افــراد و فراینــد شــکل گرفتــه
و تقویــت میگــردد ( Sanchez 2004نقــل در « .)Walczak 2005نگراجــن» و همــکاران معتقدنــد

کــه فرهنــگ مدیریــت دانــش از طریــق ســاختارهای ســازمانی حامــی و ارتباطــات مؤثــر و افــرادی
کــه بــرای خلــق و تســهیم دانــش بــا همکارانشــان انگیــزه دارنــد ،ایجــاد میشــود (Nagarajan et

 .)al. 2012بنابرایــن ،فرهنــگ و ســاختار ســازمانی بــا هــم ارتبــاط متقابــل داشــته و هــر دو از عناصــر

ضــروری بــرای موفقیــت مدیریــت دانــش هســتند ( .)Walczak 2005نکتــة دیگــری کــه بهعنــوان

تمهیــد ســاختاری توســط پژوهشــگرانی ماننــد )،Jones et al. (2003)،Bontis (2001) ،Guns (1997

)،Bennet and Neilson (2004) ،Awazu and Desouza (2004) ،Raub and Von Wittich (2004
) Perrin (2012) ،Desouza and Raider (2006) ،Abdul Karim and Hussein (2008و «اربــاب

شــیرانی و فتحالهبیاتــی» معرفــی شــده ،ایجــاد جایــگاه شــغلی مدیــر ارشــد دانــش اســت .از ســوی

دیگــر« ،نیســی و رنگبــاری» ســاختار ســازمان را بهعنــوان عاملــی حیاتــی در اســتقرار موفقیتآمیــز
1129

بهار  | 1398دورة  | 34شمارة 3

مدیریــت دانــش معرفــی نمــوده و معتقدنــد کــه ســاختار ســازمان بایــد بــا توجــه بــه مفهــوم مدیریــت

دانــش طراحــی گــردد و منابــع بــه تیــم مدیریــت دانــش تخصیــص یابــد ( .)1389تحقیــق آنــان در

ســازمان مخابــرات اســتان خوزســتان انجــام گرفــت« .خواجهفــرد» و همــکاران یکــی از عوامــل
موفقیــت مدیریــت دانــش در شــبکههای بهداشــت و درمــان را وجــود ســاختار دانشــی معرفــی

کردنــد ( .)1393بــه عقیــدة «حجازینیــا» وجــود ســاختارهایی در ســازمان کــه مبتنــی بــر دانــش

بــوده و اشــتراکگذاری و اســتفاده از سیســتمهای مدیریــت دانــش در آن بســیار اهمیــت دارد ،از
عوامــل حیاتــی موفقیــت مدیریــت دانــش در شــرایط اقتصــاد مقاومتــی اســت (.)1395

«مانکــه و ونزیــن» در مقالــهای بــا عنــوان «حکمرانــی تیمهــای دانــش در شــرکتهای

چندملیتــی» 1کــه در مجلــة «مــرور بینالمللــی مدیریــت» 2بــه چــاپ رســیده ،بــه بخشــی از وظایــف
تیمهــای دانــش بهعنــوان یــک ســاختار مدیریــت دانشــی اشــاره نمودهانــد کــه شــامل همراســتایی

فعالیتهــای تیــم مدیریــت دانــش بــا منافــع ذینفعــان ،خلــق و تســهیم و توســعة دانــش ،تخصیــص
منابــع مــورد نیــاز ،نظــارت بــر فعالیتهــای مدیریــت دانــش و تنظیــم پاداشهــای الزم ،جمـعآوری

بهتریــن تجــارب ،انجــام پروژههــای فنــی ،ایجــاد فهرســت راهنمــا در مــورد تخصــص در حوزههــای

دانشــی کلیــدی ،ایجــاد ارتبــاط بیــن افــراد و متخصصــان ،اطمینــان از دسترســی بــه دانــش مــورد نیاز،

اطمینــان از موفقیــت انتقــال دانــش از طریــق دریافــت بازخــورد ،تهیــة نقشــة دانشــی و ارزیابــی
دانــش موجــود اســت .آنــان بــه چنــد عامــل ســاختاری بــرای مدیریــت دانــش پرداختهانــد کــه

عبــارت اســت از :خودحکمرانــی و تفویــض اختیــار ،ســاختار ارگانیــک و غیررســمی ،مســتقلبودن

و مشــوقها .همچنیــن ،ایــن پژوهشــگران ســاختاری شــامل تیمهــای دانشــی و یــک هیئــت بــرای

مدیریــت دانــش پیشــنهاد نمودنــد .انــواع تیمهــای دانشــی معرفیشــده توســط آنــان شــامل
گروههــای خبــرگان ،هماهنگکننــدة ناحیــهای ،انجمــن تبــادل تجربــه و ارائهدهنــدة خدمــات

اطالعاتــی و مستندســازی هســتند ( .)Mahnke & Venzin 2003بنابرایــن ،در ایــن مقالــه تــا حــدی بــه
ایــن ســؤال پاســخ داده شــده کــه البتــه جامــع نیســت .ایــن مقالــه یــک مطالعــة مــوردی در شــرکت

چندملیتــی «هایدلبــرگ ســمنت» 3بــوده اســت.

«والچــاک» در مقالــة مفهومــی خــود بــا عنــوان «ســاختار مدیریــت دانــش ســازمانی» 4کــه در

مجلــة «ســازمان یادگیرنــده» 5بــه چــاپ رســیده ،بــه ضــرورت وجــود ســاختاری بــرای مدیریــت
)1. Governance of Knowledge-teams in the MultiNational Companies (MNC
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دانــش پرداختــه و معتقــد اســت کــه ســرمایهگذاری در مدیریــت دانــش بــدون ســاختار پشــتیبان
مدیریتــی بــه شکســت منجــر خواهــد شــد؛ ســاختاری کــه بایــد انعطافپذیــر باشــد .وی در مقالــة

خــود بــر ارتبــاط فرهنــگ و ســاختار ســازمانی بــا موفقیــت مدیریــت دانــش پرداختــه اســت.

«والچــاک » یــک ســاختار مدیریــت دانــش پیشــنهاد نمــوده و آن را در ســه ســازمان ارزیابــی کــرده
اســت .وی در ســاختار تیممحــور پیشــنهادی خــود بــرای مدیریــت دانــش ،دانشــوران را مهمتریــن

رکــن در نظــر گرفتــه اســت کــه از گــرد هــم آمــدن آنهــا از حوزههــای مختلــف ،گــروه و تیــم

دانشــی شــکل میگیــرد .کتابــدار دانــش نقــش دیگــری اســت کــه در ایــن مقالــه معرفی شــده اســت

( .)Walczak 2005در ایــن مقالــه وظایــف تیمهــای دانشــی تشــریح شــده کــه در بخــش وظایــف

دفتــر مدیریــت دانــش بــه آنهــا پرداختــه شــد .بنابرایــن ،در مقالــة مذکــور تعریــف دفتــر مدیریــت
دانــش ،وظایــف ،تمهیــدات ســاختاری و نقشهــای الزم در آن مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .امــا

هیچیــک از ایــن مــوارد در مقایســه بــا پژوهــش حاضــر پاســخ جامعــی ارائــه ننمودهانــد.

«شــرودر و پائولیــن» در مقالــة خــود بــا عنــوان «حکمرانــی مدیریــت دانــش :بررســی یــک

ســازمان پژوهشــی دانشبنیــان» 1کــه در مجلــة «مدیریــت اطالعــات مؤسســه» 2بــه چــاپ رســید ،بــه

بررســی ترکیــب حکمرانــی مدیریــت دانــش یــک ســازمان و تأثیــر آن بــر توســعة مدیریــت دانــش
پرداختهانــد .آنــان اعتقــاد دارنــد کــه بــرای ایجــاد همافزایــی میــان فعالیتهــای متنــوع مدیریــت

دانــش نیــاز بــه ســاختاری متمرکــز وجــود دارد .ســاختار مــد نظــر آنهــا گــروه هماهنگــی دانــش
نــام دارد .روش مــورد اســتفادة آنهــا مطالعــة مــوردی در یــک ســازمان پژوهشــی در اســترالیا بــوده

اســت ( .)Schroeder and Pauleen 2007در ایــن مطالعــه نحــوة حکمرانــی دانــش توســط ســاختار

ذکرشــده و نقشهــا ،کارکردهــا و جایــگاه آن در ســازمان و برخــی تمهیــدات ســاختاری مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن مقالــه ارتبــاط نزدیکــی بــا پژوهــش حاضــر دارد ،امــا ســاختار
مــورد نظــر آنــان بســیار محــدود بــوده و در آن فقــط بــه تعــدادی از وظایــف دفتــر مدیریــت دانــش
پرداختــه شــده اســت .نقشهــا و تمهیــدات مــورد نظــر آنــان نیــز محــدود بــوده اســت.

پیشــینة پژوهــش در دو بخــش مبانــی نظــری و پیشــینة تجربــی ارائــه شــد .در بخــش پیشــینة

نظــری ســعی شــد مســئلة پژوهــش و مفاهیــم کلیــدی ماننــد حکمرانــی دانــش و ســاختار بــرای
مدیریــت دانــش و نیــز عوامــل ســاختاری معرفیشــده در مقــاالت تبییــن شــود و در پیشــینة تجربــی
1. Knowledge Management Governance: investigating the case of a knowledge intensive research organization
2. Journal of Enterprise Information Management
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بــه تعــدادی از مقاالتــی کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا موضــوع داشــتند ،اشــاره شــد .از مجمــوع مطالــب
ایــن بخــش میتــوان دریافــت کــه بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش نیــاز بــه تعریــف ســاختاری در

ســازمان وجــود دارد کــه میتوانــد ابعــاد مختلفــی ماننــد رســمیت و تمرکــز داشــته باشــد؛ اگرچــه
برخــی پژوهشــگران نظــرات متضــادی داشــتند ،امــا در بخــش یافتههــای پژوهــش تمامــی ایــن موارد

در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و در اختیــار خبــرگان ایــن حــوزه قــرار خواهــد گرفــت.
 .3روش پژوهش

فراتركيــب یــک روش پژوهــش کیفــی اســت کــه ترکیبــی تفســیری از یافتههــای کیفــی ارائــه

میدهــد؛ بهگون ـهای کــه نتیجــة ترکیــب ،بیــش از مجمــوع یافتههــای منابــع مــورد اســتفاده اســت.

هــدف فراترکیــب توســعة تئــوری ،خالصهســازی و تعمیــم در ســطح بــاال بــرای ایجــاد دسترســی

بیشــتر بــه یافتههــای کیفــی بهمنظــور کاربــرد عملــی آنهاســت

(Sandelowski and Barroso

 .)2007ایــن روش در ســالهای اخیــر توجــه پژوهشــگران زیــادی را بـ ه ســوی خــود جلــب کــرده
اســت .در واقــع ،عبــارت فراترکیــب کیفــی بهمنزلــة چتــری اســت کــه اشــاره بــه خانــوادهای از

رویکردهــای روششــناختی بــرای توســعة دانــش جدیــد بــر پایــة تحلیــل دقیــق و جامــع یافتههــای

پژوهــش کیفــی موجــود اســت .از دیدگاهــی دقیقتــر ،فراترکیــب کیفــی مجموعــة تئوریهــا،

روایتهــای بــزرگ ،1تعمیــمدادن یــا ترجمههــای تفســیری اســت کــه محصــول یکپارچگــی

یــا مقایســههای یافتههــای مطالعــات کیفــی اســت ( .)Xu 2008بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش
حاضــر بــرای شناســایی تمهیــدات ســاختاری الزم در راســتای تحقــق حکمرانــی دانــش بــا اســتفاده
از مطالعــات کیفــی گذشــته ،از روش فراترکیــب بهــره گرفتــه میشــود .در ایــن روش جامعــة

پژوهــش ،پایگاههــای علمــی منتخــب پژوهشــگران اســت کــه تعــداد مقــاالت بیشــتری در حــوزة
موضــوع پژوهــش دارنــد .در ايــن پـــژوهش ،از روش هفتمرحل ـه ِ
اي Sandelowski and Barroso

) (2007اســتفاده ميشـــود .ايـــن منبــع در پژوهشهــاي فراترکیــب بيشــترين اســتفاده را دارد .مراحــل
ايــن روش بهترتيــب شــامل تنظيــم ســؤال تحقيــق ،جس ـتوجوی نظاممنــد ادبیــات ،جستوجـــو

و انتخــاب متــون مناســب ،اســتخراج اطالعــات مقالــه ،تجزيــه و تحليــل و تركيــب يافتههــاي كيفــي،

كنتــرل كيفيــت ،و ارائــة يافتههاســت .بهمنظــور تعییــن روایــی فراترکیــب ،ابــزار ارزيابــي حياتــي
(کســپ) ،2ليســت کامــل و جامعــي از ســؤاالت را ارائــه ميدهــد کــه بــراي تعييــن اعتبــار ،کاربــردي
)2. Critical Appraisals Skills Programme (CASP
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بــودن و تناســب مطالعــه ميتواننــد بــهکار بــرده شــوند ( .)Glynn 2006نحــوة بهکارگیــری ایــن

ابــزار در مقالــة حاضــر ،در بخــش کنتــرل کیفیــت ارائــه میگــردد .بــراي تعییــن پایایــی از روش

توافــق بيــن دو كدگــذار اســتفاده ميشــود؛ بدينصــورت كــه عــاوه بــر پژوهشــگر ،كــه اقــدام بــه
كدگــذاري اوليــه نمــوده ،پژوهشــگري ديگــر نيــز همــان متــن را كــه خــود پژوهشــگر كدگــذاري

كــرده ،بــدون اطــاع از كدهــاي او و جداگانــه كدگــذاري نمــوده اســت .در صورتــي كــه كدهــاي

ايــن دو پژوهشــگر بــه هــم نزديــك باشــند ،نشــاندهندة توافــق بــاال بيــن ايــن دو كدگــذار اســت

كــه بيانكننــدة پايايــي اســت.

زمانــی کــه بخواهیــم دربــارة اتفــاق نظــر یــک جم ـ ِع صاحبنظــر در مــورد یــک موضــوع

خــاص بــه بررســی بپردازیــم ،از روش «دلفــی» اســتفاده میشــود (ســرمد ،بــازرگان و حجــازی

 .)1385بهطــور کلــی ،روش «دلفــی» شــامل چنــد مرحلــة اساســی اســت .در مرحلــة نخســت ،مســئلة
پژوهــش تعریــف و بــر ایــن اســاس ،ویژگیهــای الزم بــرای شــرکتکنندگان در پانــل «دلفــی»

تعریــف میشــود .ســپس ،نامزدهــای مشــارکت در ایــن پانــل شناســایی و از آنــان دعــوت بــه عمــل
میآیــد .ایــن مرحلــه بــا تعییــن اعضــای پانــل بــه اتمــام میرســد .مرحلــة دوم در روش «دلفــی» بــه
تولیــد ایــده در زمینــة مســئلة پژوهــش اختصــاص دارد .در ایــن مرحلــه ،اعضــای پانــل ایدههــای

خــود را دربــارة عوامــل مرتبــط بــا مســئلة پژوهــش ارائــه ميكننــد .پژوهشــگر بــا تحليــل و پااليــش
ايــن ايدههــا ،حــذف مــوارد تكــراري ،و كاربــرد واژگان يكســان ،ليســت نهايــي عوامــل مرتبــط بــا

مســئلة پژوهــش را اســتخراج ميكنــد .در ايــن مرحلــه ممكــن اســت نظــر اعضــا دربــارة عواملــي

خواســته شــود كــه از پيــش تعييــن شــدهاند .در مرحلــة ســوم ،اعضــاي پانــل ميــزان اهميــت عوامــل
را تعييــن يــا تعــدادي از مهمتريــن آنهــا را انتخــاب ميكننــد .بــر ايــن اســاس ،تعــداد عوامــل بــه

ميزانــي كاهــش مييابنــد كــه كار بــا آنهــا قابــل انجــام باشــد .در حقيقــت ،ايــن مرحلــه بــراي

كاهــش تعــداد عوامــل بــه تعــداد قابــل قبــول بــراي ادامــة كار انجــام ميشــود .در ايــن مرحلــه،
هــر يــك از اعضــا در جريــان نظــر گــروه قــرار ميگيــرد و مجــددا ً در ميــزان يــا ترتيــب اهميــت
عوامــل تجديــد نظــر ميكنــد .تجديــد نظــر اعضــا تــا جايــي ادامــه مييابــد كــه ميــان آنــان اتفــاق

نظــر حاصــل شــود يــا تعــداد شــركتكنندگان بــه كمتــر از حــد الزم برســد (علیدوســتی .)1385

در روش «دلفــی» نظــرات خبــرگان حــوزة مدیریــت دانــش دربــارة ســؤاالت جمـعآوری میگــردد

تــا جایــی کــه اجمــاع حاصــل گــردد .در ایــن بخــش ،بهمنظــور شناســايي نمونــة آمــاري خبــرگان،
از روش نمونهگيــري هدفمنــد اســتفاده خواهــد شــد و خبــرگان دانشــگاهی و حرفــهای حــوزة

مدیریــت دانــش کــه دارای ســابقة تدریــس ،انجــام پــروژه و ارائــة مشــاوره در ایــن حــوزه باشــند،
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انتخــاب میگردنــد .حداقــل تعــداد اعضــای پنــل  10نفــر خواهــد بــود (Okoli, and Pawlowski

 .)2004پرسشــنامة «دلفــی» از طریــق ایمیــل بــرای اعضــای پنــل ارســال میشــود .روایــی «دلفــی»

از طریــق بررســی پرسشــنامة «دلفــی» توســط چنــد خبــره در حــوزة مدیریــت دانــش بررســی شــده

اســت .علــت بهرهمنــدی از دو روش مطرحشــده ایــن اســت کــه در مرحلــة فراترکیــب تمامــی

مطالعــات در زمینــة موضــوع پژوهــش مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــا اســتفاده از مطالعــات کیفــی
پاســخ بــه ســؤاالت اســتخراج گــردد .از آنجــا کــه در منابــع پیشــین تمهیــدات ســاختاری بــرای
تحقــق حکمرانــی دانــش بررســی نشــده اســت و منابــع مــورد بررســی ،عوامــل نزدیــک بــه موضــوع

بودنــد ،نیــاز بــه نظــر خبــرگان وجــود داشــت .همچنیــن ،در روش «دلفــی» عــاوه بــر دریافــت نظــر

خبــرگان «دلفــی» ،تعییــن اولویــت مــوارد استخراجشــده از فراترکیــب نیــز صــورت میگیــرد.
 .4تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

بر اساس مراحل ذکرشده ،پژوهش با تنظیم سؤال پژوهش آغاز شد.
 .1-4بخش اول :روش فراترکیب
 .1-1-4تنظیم سؤال پژوهش

چــه چیــزی :اولیــن گام در فراترکیــب تعییــن «چــه چیـ ِ
ـزی» مطالعــه اســت .در ایــن پژوهــش ســؤال

اصلــی بهمنظــور مفهومســازی ایــن ســاختار عبــارت اســت از اینکــه تمهیــدات ســاختاری الزم در

جهــت تحقــق حکمرانــی دانــش کدامانــد؟
 .1-2-4جستوجوی نظاممند ادبیات

بــرای جســتوجوی مقــاالت بــرای پاســخگویی بــه ســؤال ذکرشــده در پایگاههــای

«اســکوپوس»« ،امرالــد»« ،ســاینس دایرکــت»« ،اســپرینگر»« ،پروکوئســت» 1از واژگان و اصطالحــات

کلیــدی متعــددی اســتفاده شــد .لیســت ایــن اصطالحــات در جــدول  ،2قابــل مشــاهده اســت:

1. Scopus, Emerald, Science Direct, Springer, ProQuest
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جدول  .2اصطالحات کلیدی سؤال پنجم پژوهش
فارسی

انگلیسی

ساختار حکمرانی دانش

KG Structure

مکانیزم حکمرانی دانش

KG Mechanism

سازمان حکمرانی دانش

KG Organization

حکمرانی مدیریت دانش

Knowledge Management governance

کارکرد مدیریت دانش

KM Function

دفتر مدیریت دانش

KM Office

مرکز مدیریت دانش

KM Center

تیم مدیریت دانش

KM Team

مدیر ارشد دانشی

Chief knowledge officer

نقشهای مدیریت دانش

KM roles

شایستگی مدیریت دانش

KM Competency

مهارتهای مدیریت دانش

KM Skills

در گام نخســت پایگاههــای دادة معرفیشــده بــا اســتفاده از واژگان و اصطالحــات کلیــدی

جــدول بــاال جس ـتوجو شــدند و تمامــی مقــاالت بــر اســاس ارتبــاط عنــوان مقالــه بــا آنهــا در
یــک فایــل صفحــه گســترده جمـعآوری شــدند 319 .منبــع یافــت شــد کــه از ایــن تعــداد  27مــورد

فصــل کتــاب و  292مــورد مقالــه بودنــد .همچنیــن 303 ،منبــع انگلیســی و  16منبــع بــهزبــان فارســی
بودنــد.

 .3-1-4جستوجو و انتخاب متون مناسب

در ایــن گام منابــع یافتشــده در مرحلــة قبــل بهصــورت گامبــهگام بــر اســاس معیارهــای

پذیــرش یــا عــدم پذیــرش مقــاالت بررســی میگردنــد .معیارهــای پذیــرش شــامل مقــاالت

چاپشــده در مجــات و کتابهــا بــهزبــان فارســی و انگلیســی بــا موضــوع مدیریــت دانــش
و بهطــور خــاص تمهیــدات ســاختاری مرتبــط بــا آن از ســال  1990تــا آوریــل  2017بــا روش

پژوهــش کیفــی یــا کیفــی /کمــی اســت.

در ایــن مرحلــه 319 ،مقالــة یافتشــده بهطــور دقیــق طــی چنــد مرحلــه مــورد بازبینــی قــرار

میگیرنــد تــا مشــخص گــردد کدامیــک بــا ســؤاالت پژوهــش متناســب هســتند .بنابرایــن ،مقاالتــی

1135

بهار  | 1398دورة  | 34شمارة 3

کــه ارتباطــی بــا ســؤاالت ندارنــد ،طــی ایــن مراحــل کنــار گذاشــته میشــوند تــا در نهایــت،

مرتبطتریــن مقــاالت بــرای اســتخراج پاســخ ســؤاالت مشــخص گردنــد .فراینــد بازبینــی شــامل

بررســی عنــوان مقــاالت ،چکیــده و محتــوای آنهاســت و در هــر مرحلــه تناســب بــا معیارهــای
پذیــرش مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در ایــن پژوهــش مراحــل فراینــد بازبینــی ب ـ ه شــرح زیــر

بــوده اســت:

1 .1عنــوان مقــاالت و چکیــدة آنهــا بررســی شــده و مقاالتــی کــه ارتباطــی بــا ســؤاالت پژوهــش
نداشــتند ،کنــار گذاشــته شــدند .در ایــن مرحلــه 133 ،مقالــه بهدلیــل عــدم ارتبــاط بــا ســؤاالت

پژوهــش و  65مقالــه کــه کنفرانســی بودنــد ،کنــار گذاشــته شــدند و  121مقالــه بــرای بررســی

بیشــتر وارد مرحلــة دوم شــدند.

2 .2در مرحلــة بعــد ،بهدلیــل اینکــه هــدف پژوهــش بهرهمنــدی از یافتههــای کیفــی اســت،
مقــاالت کمــی حــذف شــدند .بنابرایــن 61 ،مقالــه حــذف شــد و  60مقالــه باقــی مانــد.

3 .3در ایــن مرحلــه از مقاالتــی کــه مربــوط بــه نویســندگان مشــترک بــود و دارای یافتههــای
تکــراری بودنــد ،یکــی از آنهــا حــذف گردیــد و مقالــة کاملتــر باقــی مانــد .یــک مقالــه بــه

ایــن ترتیــب حــذف گردیــد .در نهایــت ،تعــداد  59منبــع بــرای ورود بــه مرحلــة بعــد باقــی مانــد.

4 .4مقــاالت باقیمانــده میبایســت بــهلحــاظ کیفیــت محتــوا مــورد بررســی قــرار گیرنــد .کیفیــت

بــا ســؤاالتی ماننــد اهــداف پژوهــش ،منطــق روش ،طــرح پژوهــش ،روش نمونهبــرداری،

جم ـعآوری دادههــا ،انعکاسپذیــری یــا رابطــه میــان محقــق و مشــارکتکنندگان ،مالحظــات
اخالقــی ،دقــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،بیــان واضــح و روشــن یافتههــا و ارزش پژوهــش

ســنجیده میشــود .هنــگام اســتفاده از ایــن ابــزار ،مقــاالت مطالعــهشــده و بــرای هــر مقالــه
بهلحــاظ دارا بــودن ویژگیهــای بــاال امتیــازی بیــن  1تــا  5اختصــاص مییابــد .بــر اســاس

مقیــاس  50امتیــازی «کســپ» ،محقــق سیســتم امتیازبنــدی زیــر را مطــرح کــرده و مقــاالت را بــر
اســاس درجــة کیفــی آنهــا دســتهبندی میکنــد .خیلــی خــوب ( ،)41-50خــوب (،)31-40

متوســط ( ،)21-30ضعیــف ( ،)11-20خیلــی ضعیــف ( .)0-10در ایــن پژوهــش 25 ،مقالــه در

فراینــد ارزیابــی پذیرفتــه شــدند کــه از ایــن تعــداد  4مقالــه امتیــاز متوســط 10 ،مقالــه امتیــاز

خــوب و  11مقالــه امتیــاز خیلــی خــوب را کســب کردنــد.
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ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ) ،(41-50ﺧﻮب ) ،(31-40ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ،(21-30ﺿﻌﻴﻒ ) ،(11-20ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ
کندریﺗﻌﺪاد  4ﻣﻘﺎﻟﻪ
فرزانهاﻳﻦ
ﻛﻪ از
) .(0-10در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 25 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
شناسایی عوامل ساختاری برای تحقق حکمرانی دانش با ترکیب روش فراترکیب و دلفی | شامی زنجانی و
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ 10 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮب و  11ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
N=٣١٩

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ردﺷﺪه ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻨﻮان و
ﭼﻜﻴﺪه N=133

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻮدن N=186

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ
N= 65

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻮدن

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻤﻲ

N=١٢١

N=61

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ردﺷﺪه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺮار

N=60

ﻣﺤﺘﻮا

N=1

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ردﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ

N=59

ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
N=34

ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ
N= 25

شکل  .1نمودار مراحل روش فراترکیب برای سؤال تمهیدات ساختاری
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﻮدار ﻣﺮاﺣﻞ روش ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﺆال ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺳﺎﺧﺘﺎري

بــراي تعییــن پایایــی از ضريــب کاپــا 1اســتفاده شــده اســت .در ايــن تحقيــق تعــداد ســه مقالــه

از مقاالتــي کــه پژوهشــگر کدگــذاري کــرده ،بــراي ارزيابــي در اختيــار يکــي از خبــرگان قــرار

گرفــت و بهطــور کلــي  17کــد اســتخراج شــد .نتايــج حاصــل از کدگــذاري دو پژوهشــگر نشــان
میدهــد کــه ضریــب کاپــای محاسبهشــده توســط نرمافــزار «اسپ ـیاساس» ،2مقــدار  0/632بــوده
2. SPSS

1. Kappa
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اســت کــه از مقــدار قابــل قبــول آن ( )0/6باالتــر بــوده اســت ( .)Gwet 2012چــون عــدد معنــاداري

حاصلشــده بــراي شــاخص کاپــا كوچكتــر از  0/05اســت ،بنابرایــن ،فــرض اســتقالل كدهــاي
اســتخراجي رد ووابســته بههــم بــودن كدهــاي اســتخراجي تأیيــد ميگــردد .پــس ،ميتــوان

ادعــا نمــود كــه كدهــاي ابــزار مــورد اســتفاده بــراي اســتخراج كدهــا از پايايــي كافــي برخــوردار

بودهانــد (محقــر و همــکاران .)1390
 .4-1-4پاسخ به سؤال پژوهش

در ایــن پژوهــش تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای اســتقرار دفتــر مدیریــت دانــش مــورد ســؤال

بــوده و آنچــه کــه از متــن مقــاالت منتخــب اســتخراج گردیــد ،بهعنــوان کــد در نظــر گرفتــه شــد.
طبقهبنــدی کدهــا در گروههــای مشــابه نیــز مفاهیمــی ماننــد ســاختاری بــرای مدیریــت دانــش را
ایجــاد کــرد کــه خــود شــامل هفــت کــد بــود و در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب،

 25کــد و هشــت مفهــوم شناســایی گردیــد.
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 تمهیدات ساختاری الزم برای تحقق حکمرانی دانش.5 جدول
)پژوهشگر (سال
Bontis (2001);
Mahnke and Venzin (2003);
Walczak (2005); Peltokorpi and Tsuyuki

تمهیدات ساختاری برای
معیار طبقهبندی
تحقق حکمرانی دانش

ساختاری برای ایجاد ساختار سازمانی و تعریف نقشها و
مدیریت دانش مسئولیتها

(2006);
Cortés, Sáez, & Ortega (2007);
Schroeder and Pauleen (2007);
Mahesh and Suresh (2009);
Kannabiran and Pandyan (2010);
Nagarajan et al. (2012);
Zyngier and Burstein (2012);
Schroeder, Pauleen & Huff (2012);
Pandey and Dutta (2013);
Venkitachalam and Bosua (2014);
Migdadi (2016);
Pandey and Dutta (2013);

ساختار مشوق خالقیت و چابکی

Pandey and Dutta (2013);

ساختار تیممحور باز و مشوق همیاری

Guns (1997);

ایجاد نقش مدیر ارشد دانش در
سلسلهمراتب سازمان

Bontis (2001);
Jones, Herschel & Moesel (2003);
Jones, Herschel & Moesel (2003);
Awazu and Desouza (2004);
Bennet and Neilson (2004);
Raub and Von Wittich (2004);
Desouza and Raider (2006);
Abdul Karim & Hussein (2008);
Schroeder, Pauleen & Huff (2009);

)؛1389( ارباب شیرانی و فتحالهبیاتی
Perrin (2012);

Pandey and Dutta (2013);
Migdadi (2016);
Mahnke and Venzin (2003);

خودحکمرانی و تفویض اختیار

Mahnke and Venzin (2003);

مستقل بودن

Mahesh and Suresh (2009);
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ردیف

1
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)پژوهشگر (سال

تمهیدات ساختاری برای
معیار طبقهبندی
تحقق حکمرانی دانش

ردیف

Mahnke and Venzin (2003);

سیستم تشویقی سیستمهای تشویقی و پاداش

2

سیستم ارتباطات سیستمهای ارتباطی مؤثر

3

Peltokorpi and Tsuyuki (2006);
Sun (2010);
Nagarajan et al. (2012);
Pandey and Dutta (2013);
Nagarajan et al. (2012);

Peltokorpi and Tsuyuki (2006);
Schroeder and Pauleen (2007);
Sun (2010);
Schroeder and Pauleen (2007);
Mahesh and Suresh (2009);

ایجاد روابط کاری با سایر واحدهای
کسبوکار
ساختار رسمی برای مدیریت دانش

رسمیت

4

تمرکزگرایی

5

Nagarajan et al (2012);
Sun (2010);

رسمیت سیستمها و فرایندها

Walczak (2005);

ساختار غیررسمی انعطافپذیری
Mahnke سازمان

Cortés, Sáez & Ortega (2007);
Mahesh and Suresh (2009);

and Venzin (2003)

Pandey and Dutta (2013);
Cortés, Sáez, & Ortega (2007);
Sun (2010);

تخت بودن ساختار

Pandey and Dutta (2013);
Mahnke and Venzin (2003);
Cortés, Sáez, & Ortega (2007);

ساختار ارگانیک

Pandey and Dutta (2013);
Bontis (2001);
Cortés, Sáe, & Ortega (2007);

عدم تمرکز ساختار مدیریت دانش

Kannabiran and Pandyan (2010);
Sun (2010);
Schroeder and Pauleen (2007);
Zyngier and Burstein (2012);
Schroeder, Pauleen & Huff (2012);

تمرکز ساختار مدیریت دانش
رویکرد اقتضایی به ساختار دفتر مدیریت
دانش
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ردیف

تمهیدات ساختاری برای
معیار طبقهبندی
تحقق حکمرانی دانش

6

ساختار حامی
مدیریتی

7

فرهنگ

پژوهشگر (سال)

ایجاد کمیتة راهبری

;)Schroeder & Pauleen (2007

ایجاد ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از
مدیریت دانش

;)Walczak (2005

کمیتة حکمرانی دانش

;)Schroeder, Pauleen & Huff (2009

شورای مدیریت دانش

;)Kannabiran and Pandyan (2010

رهبری حمایتی

;)Sun (2010

فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ;)Walczak (2005

;)Cortés, Sáez, & Ortega (2007
;)Mahesh and Suresh (2009
;)Schroeder, Pauleen & Huff (2009
;)Kannabiran and Pandyan (2010
;)Zyngier and Burstein (2012
;)Nagarajan et al. (2012
; )Migdadi (2016

رویههای کاری قواعد و رویّههای کاری تنظیمشده برای
کارها

;)Sun (2010

در زیــر ،دالیــل انتخــاب مفاهیــم بــرای هــر گــروه از کدهــا و قــرار دادن کدهــا در زمــرة
تمهیــدات ســاختاری تشــریح میگــردد.
طراحــی ســاختار ســازمانی ،برنامههــای پــاداش و برنامــة ارتباطــات بهعنــوان عناصــر کلیــدی

قبــل از پیادهســازی مدیریــت دانــش بــه شــمار میرونــد .از دیــدگاه «گولــد ،مالهوتــرا و ســگارس»

ترکیبــی از ابعــاد ســاختاری مدیریــت دانــش ،ســاختار ســازمانی رســمی و سیســتمهای پــاداش،

ســاختار کلــی مدیریــت دانــش ســازمان را شــکل میدهنــد (.)Gold, Malhotra and Segars 2001
«لیهویــت» ( )1965و نیــز «دفــت» ( )1995سیســتم ارتباطــات را جزئــی از ســاختار ســازمان تعریــف

نمودهانــد ( Daft 1995 & Leavitt 1965نقــل در  .)Nagarajan et al. 2012از دیــدگاه «والچــاک»

فرهنــگ و ســاختار ارتبــاط متقابــل دارنــد و هــر دو از عوامــل موفقیــت مدیریــت دانــش هســتند
(« .)Walczak 2005ســانچز» ســاختار را جزئــی از فرهنــگ ســازمانی میدانــد ( Sanchez 2004نقــل

در  .)Walczak 2005ســازمانهایی کــه فعالیتهــای مدیریــت دانــش خــود را بــدون داشــتن یــک
ســاختار پشــتیبان مدیریتــی آغــاز نماینــد ،بـهزودی بــه ایــن نتیجــه خواهند رســید کــه ســرمایهگذاری

آنهــا در مدیریــت دانــش ،منافــع ملموســی در بــر نــدارد .ایــن ســاختار ســازمانی بایســتی منعطــف

باشــد تــا زمینــة تســهیم دانــش و همیــاری در میــان مرزهــای ســازمانی را فراهــم آورده و مشــوق
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خلــق دانــش باشــد ( .)Walczak 2005ســاختار ســازمان از حیــث موقعیــت فیزیکــی و الزامــات آن
بــر رویّههــای انجــام کار و الگوهــای غیررســمی ارتباطــات مــد نظــر قــرار میگیــرد« .رضائیــان»

تمرکــز و رســمیت را جــزء ابعــاد ســاختاری ســازمان معرفــی نمــوده اســت ( .)1381تمرکــز بــر
جایــگاه اصلــی تصمیمگیــری در ســازمان اشــاره دارد .اگــر کلیــة تصمیمهــای مهــم در ردة بــاالی
ســازمان اتخــاذ گــردد ،ســاختار متمرکــز اســت و هــرگاه بــا تفویــض اختیــار و حــذف قوانیــن
دســتوپاگیر ،قــدرت تصمیمگیــری بــه واحدهــای میانــی و عملیاتــی واگــذار گــردد ،ســاختار

غیرمتمرکــز اســت« .شــرودر و پائولیــن » بــه ایجــاد ســاختاری متمرکــز بــرای مدیریــت دانــش تأکیــد

دارنــد ( )Schroeder and Pauleen 2007و «والچــاک» بــر ســاختار تیمــی غیرمتمرکــز کــه اعضــای
تیــم از واحدهــای مختلــف و بــا تخصصهــای گوناگــون گــرد هــم آینــد ،معتقــد اســت (Walczak

 Schroeder, Pauleen and Huff (2012) .)2005بــه رویکــرد اقتضایــی فراخــور نیــاز ســازمان
اشــاره نمودهانــد .رســمیت بــه میــزان اســتفاده ســازمان از قواعــد و اســتانداردها و خطمشــیهای

رســمی در جریــان کاری اشــاره دارد .بــا ایــن توصیــف ســازمان بــه دو گونــة رســمی و غیررســمی
طبقهبنــدی میشــود .انعطافپذیــری ،مســطح بــودن و ارگانیــک یــا پویــا بــودن از ویژگیهــای

ســازمان غیررســمی اســت .برخــی پژوهشــگران بــه ایجــاد ســاختار رســمی بــرای مدیریــت دانــش
تأکیــد دارنــد

(Nagarajan et al. 2012; Schroeder and Pauleen 2007; Mahesh and Suresh

)2009; Peltokorpi and Tsuyuki 2006؛ و بعضــی هــم ماننــد ) Mahnke and Venzin (2003ســاختار

غیررســمی ســازمان را بــرای شــکلدهی بــه ســاختار مدیریــت دانــش در ســازمان مناســب میداننــد،
زیــرا فرهنــگ تســهیم دانــش را تشــویق مینمایــد.

 .2-4بخش دوم :روش دلفی

در ایــن بخــش تمهیــدات استخراجشــده از فراترکیــب وارد فراینــد «دلفــی»گردیــد .بــه ایــن

منظــور ،جــدول تمهیــدات در قالــب پرسشــنامة «دلفــی» در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت .در ایــن
مرحلــة «دلفــی» نظــرات خبــرگان حــوزة مدیریــت دانــش دربــارة ســؤاالت جمـعآوریگردیــد تــا

جایــی کــه اجمــاع حاصــل شــد.
 .1-2-4دور اول دلفی

در ایــن مرحلــه تمهیــدات ســاختاری بــرای دفتــر مدیریــت دانــش کــه از روش فراترکیــب

اســتخراج شــده بــود ،بــدون ذکــر نــام پژوهشــگران در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت و از آنــان
خواســته شــد تــا مــواردی را کــه از نظــر آنــان اهمیــت داشــته ،ولــی جــزء تمهیــدات ذکرشــده
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در جــدول نیســت ،اضافــه نماینــد .جــدول زیــر ،نظــرات خبــرگان در مــورد تمهیــدات را نشــان
میدهــد .پــس از جمـعآوری نظــرات خبــرگان و تجزیــه و تحلیــل آنهــا ،جــدول خالصــه شــده و

مــواردی کــه همپوشــانی داشــتند و یــا خیلــی جزئــی بودنــد ،تجمیــع و تلخیــص گردیــد و جــدول

زیــر حاصــل شــد کــه بــرای دریافــت نظــرات خبــرگان وارد دور دوم فراینــد «دلفــی» گردیــد.

مــوارد منــدرج در داخــل }{ نظــرات خبــرگان اســت .در پایــان دور اول «دلفــی» تمهیــدات ســاختاری

بهصــورت اصــول راهنمــا طــرح شــدند تــا در اختیــار کســانی کــه قــرار اســت ایــن دفتــر را ایجــاد

کننــد ،قــرار گیــرد و در قالــب دو مفهــوم ســاختاری و سیســتمی ارائــه گردنــد.
جدول  .6تمهیدات ساختاری حاصل از دور اول دلفی
ردیف

نوع
تمهیدات

1

ساختاری دفتر مدیریت دانش را با هویتی مستقل ایجاد نمایید.

تمهیدات ساختاری

2

نقشها و مسئولیتهای دفتر مدیریت دانش را تعریف نمایید.

3

ساختار مشوق خالقیت و چابکی ایجاد کنید.

4

ساختار تیممحور و مشوق همیاری ایجاد کنید.

5

نقش مدیر ارشد دانش را در سلسلهمراتب سازمان تعریف و مشخص کنید.

6

اختیارات مربوط به مدیریت دانش را تفویض نمایید.

7

ساختار سازمان سنتی را با ساختار دانشبنیان ترکیب کنید.

8

ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از مدیریت دانش (مانند کمیتة حکمرانی دانش یا شورای
مدیریت دانش) ایجاد کنید.

9

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت رسمی شکل دهید.

10

بهتر است ساختار سازمانی را به سمت عدم رسمیت سوق دهید.

11

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت اقتضایی شکل دهید.

12

به سیستمها و فرایندها رسمیت ببخشید.

13

سیستمی

سیستمهای تشویقی و پاداش مرتبط با مدیریت دانش را ایجاد کنید.

14

سیستمهای ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش ایجاد کنید.

15

روابط کاری با سایر واحدهای کسبوکار تعریف و ایجاد نمایید.

16

{سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد کنید}.

17

فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ایجاد کنید.
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 .2-2-4دور دوم دلفی

در دور دوم «دلفــی» جــدول ذکرشــده در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت و از آنــان خواســته

شــد تــا میــزان موافقــت خــود را بــا شایســتگیهای معرفیشــده در طیفــی از «بســیار کــم »1 :تــا

«بســیار زیــاد »5 :اعــام نماینــد .اعــداد  4و  5موافقــت خبــرگان بــا مــوارد طرحشــده را نشــان

میدهــد .عــدد  3بیانگــر بیتفاوتــی آنهــا در موضــوع اســت .طبــق بررســی انجامشــده بــر اســاس
میانگیــن نظــر خبــرگان در دور دوم ،توافــق خبــرگان در مــورد تمهیــدات سیســتمی ( )4/58بیشــتر از

ســاختاری ( )4/26اســت .در کدهــا بیشــترین میانگیــن مربــوط بــه تعریــف نقشهــا و مســئولیتهای

دفتــر مدیریــت دانــش و نیــز ایجــاد ســاختار مشــوق خالقیــت و چابکــی در تمهیــدات ســاختاری و

ایجــاد سیســتمهای تشــویقی و پــاداش مرتبــط بــا مدیریــت دانــش در گــروه تمهیــدات سیســتمی
اســت کــه حاکــی از موافقــت بیشــتر خبــرگان اســت .کمتریــن میانگیــن ( )3/7نیــز مربــوط بــه

ترکیــب ســاختار ســازمان ســنتی بــا ســاختار دانشبنیــان ،هدایــت ســاختار ســازمان بــه ســمت عــدم
رســمیت و شــکل دادن بــه ســاختار دفتــر مدیریــت دانــش بهصــورت اقتضایــی اســت کــه همگــی

جــزء تمهیــدات ســاختاری بودنــد و بهدلیــل پاییــن بــودن مقــدار میانگیــن در ایــن دور حــذف
گردیدنــد.
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جدول  .7نقشهای الزم در دفتر مدیریت دانش با میانگین نظرات دور دوم
تمهیدات ساختاری

میانگین نظرات
خبرگان در دور دوم

نوع
ردیف
تمهیدات

دفتر مدیریت دانش را با هویتی مستقل ایجاد نمایید.

4/6

نقشها و مسئولیتهای دفتر مدیریت دانش را تعریف نمایید.

4/7

3

ساختار مشوق خالقیت و چابکی ایجاد کنید.

4/7

4

ساختار تیممحور و مشوق همیاری ایجاد کنید.

4/6

5

نقش مدیر ارشد دانش را در سلسلهمراتب سازمان تعریف و مشخص
کنید.

4/6

6

اختیارات مربوط به مدیریت دانش را تفویض نمایید.

4/3

7

ساختار سازمان سنتی را با ساختار دانشبنیان ترکیب کنید.

3/7

8

ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از مدیریت دانش (مانند کمیتة حکمرانی 4/1
دانش یا شورای مدیریت دانش) ایجاد کنید.

9

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت رسمی شکل دهید.

4/3

10

بهتر است ساختار سازمانی را به سمت عدم رسمیت سوق دهید.

3/7

11

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت اقتضایی شکل دهید.

3/7

12

به سیستمها و فرایندها رسمیت ببخشید.

4/2

سیستمهای تشویقی و پاداش مرتبط با مدیریت دانش را ایجاد کنید.

4/7

سیستمهای ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش ایجاد کنید.

4/6

15

روابط کاری با سایر واحدهای کسبوکار تعریف و ایجاد نمایید.

4/5

16

{سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد کنید}.

4/6

17

فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ایجاد کنید.

4/5

1
2

13
14

ساختاری
()4/26

سیستمی
()4/58

 .3-2-4دور سوم دلفی

این دور شامل دو بخش بوده است که به تفکیک هر بخش تشریح میگردد.
¡بخش اول

در بخــش اول ،بــرای بررســی پایایــی نظــر خبــرگان ،جــدول تمهیــدات بهعــاوة میانگیــن

نظــر خبــرگان در دور قبــل و نیــز پاســخی کــه هــر یــک از اعضــا در دور قبــل داده بودنــد ،مجــددا ً

در اختیــار آنــان قــرار گرفــت .جــدول زیــر ،میانگیــن نظــرات خبــرگان در دو دور دوم و ســوم و
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نیــز اختــاف میــان ایــن دو دور را نشــان میدهــد .مقادیــر منــدرج در داخــل }{ حاکــی از کاهــش

میانگیــن در دور ســوم اســت .اختــاف نظــرات در دو دور حاکــی از آن اســت کــه خبــرگان تحــت
تأثیــر نظــرات ســایرین قــرار گرفتــه و تــا حــدودی نظــرات خــود را در دور ســوم تعدیــل نمودهانــد.
جدول  .8شایستگیهای مدیر ارشد دانش با میانگین نظرات دور دوم و سوم و اختالف دو دور
میانگین نظرات
خبرگان در
دور سوم

اختالف
میانگین نظرات
در دو دور

ساختاری نقشها و مسئولیتهای دفتر مدیریت دانش را تعریف 4/7
( )4/26نمایید.

4/8

0/1

4/7

4/7

0

دفتر مدیریت دانش را با هویتی مستقل ایجاد نمایید4/6 .

4/5

{}-0/1

ساختار تیممحور و مشوق همیاری ایجاد کنید.

4/6

4/5

{}-0/1

نقش مدیر ارشد دانش را در سلسلهمراتب سازمان
تعریف و مشخص کنید.

4/6

4/4

{}-0/2

اختیارات مربوط به مدیریت دانش را تفویض نمایید4/3 .

4/4

0/1

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت رسمی شکل 4/3
دهید.

4/3

0

به سیستمها و فرایندها رسمیت بخشید.

4/2

4/2

0

ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از مدیریت دانش
(مانند کمیته حکمرانی دانش یا شورای مدیریت
دانش) ایجاد کنید.

4/1

4/3

0/2

سیستمهای تشویقی و پاداش مرتبط با مدیریت دانش 4/5
را ایجاد کنید.

4/6

0/1

سیستمهای ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش
ایجاد کنید.

4/5

4/8

0/3

سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد کنید.

4/7

4/8

0/1

روابط کاری با سایر واحدهای کسبوکار تعریف و 4/7
ایجاد نمایید.

4/7

0

4/6

4/5

{}-0/1

نوع
تمهیدات

تمهیدات ساختاری

ساختار مشوق خالقیت و چابکی ایجاد کنید.

سیستمی
()4/58

فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ایجاد
کنید.

میانگین نظرات
خبرگان در
دور دوم

همانطــور کــه از جــدول  ،8میتــوان اســتنباط نمــود ،در دور ســوم بیشــترین میانگیــن ()4/8

مربــوط بــه چهــار مــورد زیــر اســت:
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نقشها و مسئولیتهای دفتر مدیریت دانش را تعریف نمایید؛
ساختار مشوق خالقیت و چابکی ایجاد کنید؛

سیستمهای ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش ایجاد کنید؛
سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد کنید.

کمتریــن میانگیــن ( )4/2مربــوط بــه رسمیتبخشــیدن بــه سیســتمها و فرایندهاســت.

بیشــترین میــزان کاهــش در میانگیــن در دور ســوم مربــوط بــه تعریــف نقــش مدیــر ارشــد دانــش در

سلســلهمراتب ســازمان بــوده و بیشــترین افزایــش در ارتبــاط بــا ایجــاد سیســتمهای ارتباطــی مؤثــر

بــرای دفتــر مدیریــت دانــش اســت .نظــرات خبــرگان در مــورد برخــی اصــول ماننــد ایجــاد ســاختار
مشــوق خالقیــت و چابکــی تغییــر ننمــوده و در چهــار مــورد از تمهیــدات میــزان موافقــت ،کاهــش
یافتــه اســت .در دور ســوم شــش مــورد افزایــش دیــده میشــود.
¡بخش دوم

در بخــش دوم بــر اســاس مقادیــر میانگیــن نظــرات خبــرگان در دور دوم تمهیــدات رتبهبنــدی

شــدند و از خبــرگان نیــز خواســته شــد کــه آنهــا را بــر اســاس اهمیــت ،اولویتبنــدی نماینــد تــا بــه
ایــن ترتیــب مهمتریــن تمهیــدات مشــخص گــردد.

بررسی جدول رتبهبندی دور سوم ،نتایج زیر را نشان میدهد:

 80درصــد خبــرگان ،تعریــف نقشهــا و مســئولیتهای دفتــر مدیریــت دانــش را بهعنــوان

مهمتریــن تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش تعییــن نمودنــد50 .

درصــد خبــرگان ،ایجــاد ســاختار مشــوق خالقیــت و چابکــی را بهعنــوان اولویــت دوم
انتخــاب نمودنــد.

 70درصــد خبــرگان ،ایجــاد ســاختاری مدیریتــی بــرای پشــتیبانی از مدیریــت دانــش (ماننــد
کمیتــة حکمرانــی دانــش یــا شــورای مدیریــت دانــش) را بهعنــوان آخریــن اولویــت انتخــاب
نمودنــد.

  100درصد خبرگان ،اصول ساختاری را دارای اولویت نخست دانستهاند.
 .4-2-4معیار اتفاق نظر

بــرای بررســی توقــف یــا ادامــة فراینــد «دلفــی» طبــق آنچــه کــه قب ـ ً
ا گفتــه شــد ،ســه دور

کافــی بــه نظــر میرســد ( .)Fan & Cheng 2006بررســی ایــن موضــوع بــا ســایر روشهــا نیــز

حاکــی از اتمــام فراینــد «دلفــی» در ســه دور اســت .بــا توجــه بــه روش دســتیابی بــه ســطح معینــی از
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توافــق ،میــزان موافقــت خبــرگان بــا توجــه بــه امتیازهایــی کــه بــه هــر کــد اختصــاص دادهانــد ،مورد

ســنجش قــرار میگیــرد .امتیــاز  4و  5نشــانگر موافقــت خبــرگان اســت و عــدد  3و کمتــر ،عــدم
موافقــت را نشــان میدهــد .ایــن بررســی نیــز حاکــی از آن اســت کــه بجــز ســه اصــل کــه میــزان

توافــق  80درصــد بــود ،در مــورد ســایر اصــول میــزان توافــق بــاالی  80درصــد بــوده اســت .روش

محاســبة ضریــب همبســتگی «کنــدال» نیــز انجــام گرفــت کــه مقــدار آن  0/615حاصــل شــد .تفســیر

مقــدار ضریــب «کنــدال» حاکــی از وجــود توافــق متوســط میــان خبــرگان اســت .از آنجــا کــه توافــق
حاصــل شــده اســت ،میتــوان «دلفــی» را بــه اتمــام رســاند .بررســی هــر دو روش مؤیــد وجــود

توافــق در میــان خبــرگان در مــورد تمهیــدات ســاختاری اســت .بـه همیــن دلیــل ،در دور ســوم روش
«دلفــی» متوقــف میگــردد .بنابرایــن ،تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش بــا
نــه اصــل ســاختاری و چهــار اصــل سیســتمی شناســایی گردیــد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1-5نتایج روش فراترکیب

در ایــن پژوهــش ،تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش مــورد ســؤال

بــود .بــا اســتفاده از روش فراترکیــب  319مقالــه در پنــج پایــگاه علمــی مقــاالت یافــت شــد و

طــی چندیــن مرحلــه غربالگــری مقــاالت غیرمرتبــط ،کمــی و بــا کیفیــت پاییــن حــذف شــدند .در

نهایــت 25 ،مقالــه باقــی مانــد کــه بهطــور دقیــق مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت .آنچــه کــه از
متــن مقــاالت منتخــب اســتخراج گردیــد ،بهعنــوان کــد در نظــر گرفتــه شــد .طبقهبنــدی کدهــا در

گروههــای مشــابه نیــز مفاهیمــی ماننــد (ســاختاری بــرای مدیریــت دانــش) را ایجــاد کــرد کــه خــود

شــامل هفــت کــد بــود .بــه ایــن ترتیــب 25 ،کــد و هشــت مفهــوم (شــامل ســاختاری بــرای مدیریــت
دانــش ،سیســتم تشــویقی ،سیســتم ارتباطــات ،رســمیت ،تمرکزگرایــی ،ســاختار حامــی مدیریتــی،

فرهنــگ ،و رویّههــای کاری) شناســایی گردیــد.
 .2-5نتایج روش دلفی

در ایــن بخــش تمهیــدات استخراجشــده از فراترکیــب وارد فراینــد «دلفــی»گردیــد .بــه ایــن

منظــور ،جــدول تمهیــدات در قالــب پرسشــنامة «دلفــی» در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت .پــس

از جم ـعآوری نظــرات خبــرگان و تجزیــه و تحلیــل آنهــا ،جــدول خالصــه شــده و مــواردی کــه

همپوشــانی داشــتند و یــا خیلــی جزئــی بودنــد ،تجمیــع و تلخیــص گردیــد .تمهیــدات ســاختاری
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در ایــن مرحلــه بهصــورت اصــول راهنمــا مطــرح شــد کــه در دو بخــش ســاختاری و سیســتمی
طبقهبنــدی گردیــد .در دور دوم ســه مــورد حــذف گردیــده و جــدول زیــر در دور ســوم مــورد
توافــق خبــرگان قــرار گرفــت.

جدول  .12نتایج پژوهش در مورد تمهیدات ساختاری الزم برای تحقق حکمرانی دانش
ردیف نوع تمهیدات

1

ساختاری

تمهیدات ساختاری

دفتر مدیریت دانش را با هویتی مستقل ایجاد نمایید.

2

نقشها و مسئولیتهای دفتر مدیریت دانش را تعریف نمایید.

3

ساختار مشوق خالقیت و چابکی ایجاد کنید.

4

ساختار تیممحور و مشوق همیاری ایجاد کنید.

5

نقش مدیر ارشد دانش را در سلسلهمراتب سازمان تعریف و مشخص کنید.

6

اختیارات مربوط به مدیریت دانش را تفویض نمایید.

7

ساختاری مدیریتی برای پشتیبانی از مدیریت دانش (مانند کمیتة حکمرانی دانش یا شورای
مدیریت دانش) ایجاد کنید.

8

ساختار دفتر مدیریت دانش را بهصورت رسمی شکل دهید.

9

به سیستمها و فرایندها رسمیت ببخشید.

10

سیستمی

سیستمهای تشویقی و پاداش مرتبط با مدیریت دانش را ایجاد کنید.

11

سیستمهای ارتباطی مؤثر برای دفتر مدیریت دانش ایجاد کنید.

12

روابط کاری با سایر واحدهای کسبوکار تعریف و ایجاد نمایید.

13

سیستم تعامل با ذینفعان را ایجاد کنید.

14

فرهنگ سازمانی مشوق خلق و تسهیم دانش ایجاد کنید.

بنابراین 14 ،اصل راهنما در پاسخ به سؤال مورد نظر حاصل گردید.

در مقایســه بــا مطالعــات پیشــین Migdadi (2016) ،در مقالــة خــود بــه تعــدادی از تمهیــدات

ســاختاری الزم بــرای دفتــر مدیریــت دانــش پرداختــه کــه چنــد مــورد محــدود بودنــد .امــا در
پژوهــش حاضــر بــه ایــن تمهیــدات در قالــب اصــول راهنمــای ســاختاری و سیســتمی بهخوبــی

پرداختــه شــده اســت Kannabiran and Pandyan (2010) .کــه در مقالــة خــود بــه معرفــی ســاختاری

بــرای حکمرانــی مدیریــت دانــش اشــاره نمودهانــد ،تعــدادی اصــول ســاختاری معرفــی کردهانــد،

کــه در مقایســه بــا پژوهــش حاضــر جامعیــت نــدارد .در مقالــة ) Walczak (2005تمهیــدات
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ســاختاری مــورد بررســی قــرار گرفت ـه اس ـت ،امــا در مقایســه بــا پژوهــش حاضــر پاســخ جامعــی
ارائــه ننمودهانــد.

 .5-3پیشنهادها

بررســی میــزان بهکارگیــری اصــول ســاختاری و سیســتمی معرفیشــده در ســازمانهایی کــه
ســاختاری بــرای مدیریــت دانــش ایجــاد نمودهانــد؛

مقایســة اثربخشــی دفتــر مدیریــت دانــش در ســازمان هایــی کــه از ایــن اصــول بهرهمنــد
شــدهاند بــا ســایر ســازمانها؛

در نظر گرفتن ویژگیهای ساختاری برای اصالح ساختار دفتر مدیریت دانش؛

ســازمانها میتواننــد از اصــول راهنمــای معرفیشــده در ایــن پژوهــش بــرای تحقــق
حکمرانــی دانــش بهرهمنــد شــوند؛

از آنجــا کــه 80درصــد خبــرگان ،تعریــف نقشهــا و مســئولیتهای دفتــر مدیریــت دانــش را
بهعنــوان مهمتریــن تمهیــدات ســاختاری الزم بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش تعییــن نمودنــد،

بــه ســازمانها پیشــنهاد میگــردد ،بــرای تحقــق حکمرانــی دانــش ایــن اصــل را در اولویــت

قــرار دهنــد؛

همچنیــن ،بهدلیــل اهمیــت ایجــاد ســاختار مشــوق خالقیــت و چابکــی بهعنــوان اولویــت دوم

خبــرگان ،بــه ســازمانها پیشــنهاد میگــردد کــه ســاختار دفتــر مدیریــت دانــش را بهســوی
خالقیــت و چابکــی هدایــت نماینــد.
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مهدی شامی زنجانی

 ایشــان.دارای مــدرک دکتــری مدیریــت سیســتمها از دانشــگاه تهــران اســت

هماکنــون دانشــیار و مدیــر گــروه مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه تهــران
.هســتند

.تحول دیجیتال است
ایشان
پژوهشی
حوزة
اﻳﺸﺎن
.ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
مطالعاتیازوداﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
 داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي:ﻣﻬﺪي ﺷﺎﻣﻲ زﻧﺠﺎﻧﻲ
 ﺣﻮزة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و.ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ
 اﻳﺸﺎن.دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
 داراي ﻣﺪرك:ﻣﻬﺪي ﺷﺎﻣﻲ زﻧﺠﺎﻧﻲ
نرگس فرزانه کندری
 ﺣﻮزة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و.ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ

.دارای مــدرک دکتــری مدیریــت فنــاوری اطالعــات از دانشــگاه تهــران اســت
.ایشــان هماکنــون مــدرس دانشــگاه تهــران اســت

مدیریــت و حکمرانــی دانــش و نــوآوری دیجیتــال از جملــه عالیــق پژوهشــی
.وی اســت
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.ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ

