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Abstract 

In today's environment, sustainable competitive 
advantage is dependent to the "knowledge 
capital". In such an environment, knowledge is 
the most important concept for the creation of 
value added. Previous studies show that people, 
organizations, and nations have advantages over 
competitors that have used knowledge 
strategically. Due to the current situation and the 
transition from an industrial economy to 
knowledge economy and knowledge management 
function in this change, it seems that  providing a 
model for the management of intangible assets 
can be useful for  improving economic and social 
conditions in the countries. Therefore, this study 
tries to provide a model of knowledge 
management at national level to reduce the loss of 
national intellectual capital and national 
knowledge. For this purpose, grounded theory 
was selected as a qualitative method for collecting 
and analyzing data. Knowledge management 
experiences were studied in a number of countries 
and key success factors were extracted with using 
the first stage of grounded theory. A group of 
experts and professionals was used to concise 
concepts and generate the theory in the fields of 
knowledge management. It should be noted, in 
addition to the construction of the model, 
the native components of country were added due 
to experts’ opinion and model validation was 
performed in this stage. Finally, interpretive 
structural modeling approach was used to test the 
theory and components were classified in three 
levels: vision, enablers and outcomes.     
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بنیاد و طراحی الگوي مدیریت دانش در سطح ملی با استفاده از روش تئوري داده
  مدلسازي تفسیري ساختاري

  2زاده معصومه نبی، *1پیمان اخوان

  اشتر عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک -1
  اشتر ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک کارشناس -2

  

  دهیچک
ترین مفهوم در خلق ارزش افزوده محسوب  مهم در چنین محیطی، دانش. نهفته است "هاي دانشیسرمایه"در محیط امروزي، مزیت رقابتی پایدار و اصلی در 

رسد ارائه الگویی براي بنیان و کارکردهاي مدیریت دانش در این تغییر، به نظر میبا توجه به شرایط کنونی و گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش. شودمی
الگوي مدیریت دانش در سطح لذا تالش این تحقیق ارائه . تواند در بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور مفید واقع شودهاي غیرملموس میمدیریت دارائی

آوري و بنیاد به عنوان یک روش کیفی براي جمع بدین منظور تئوري داده. هاي فکري ملی مفید واقع شودملی است تا بتواند در کاهش هدررفت دانش و سرمایه
لیدي موفقیت آن با استفاده از مرحله نخست تئوري تجربیات مدیریت دانش در برخی کشورها مورد مطالعه قرار گرفت و عوامل ک. ها انتخاب شدتحلیل داده

براي تقلیل مفاهیم و ساخت تئوري، از نظرات جمعی از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت دانش نیز به همراه روش کیفی مذکور . بنیاد احصاء گردیدداده
در . هاي بومی کشور نیز به آن اضافه و اعتبارسنجی الگو انجام پذیرفت الزم به ذکر است که در این نظرخواهی عالوه بر ساخت الگو، مؤلفه. استفاده گردید

هاي پشتیبان،  شامل نظام( "توانمندسازها"، "اندازهاچشم"ها در سه سطح نهایت، به منظور تست نظریه از روش مدلسازي ساختاري تفسیري استفاده و مؤلفه
شامل خلق دانش، بکارگیري دانش، اشتراك دانش، رشد درآمد و رونق اقتصادي، توسعه ( "پیامدها"و در نهایت ) ها و عوامل فرهنگی عوامل محیطی، محرك

وري و بهبود پذیري، خردورزي، خودکفایی، خوداتکایی و غرور ملی، معرفت الهی، افزایش بهرهعلم و فناوري و نوآوري در کشور، قدرت پاسخگویی و انعطاف
 .بندي شدند دسته) بنیان نشهاي رفاه اجتماعی و جامعه داشاخص

  بنیاد، مدلسازي تفسیري ساختاري سازي داده مدیریت دانش در سطح ملی، نظریه: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
1"عصر فراصنعتی"در این عصر که به 

عصر انفجار "، 2
2"اطالعات

3"ارتباطات عصر انقالب"، 3
 و 4"عصر دیجیتال"، 4

هاي سرمایه"معروف است مزیت رقابتی پایدار و اصلی در ... 
5"دانشی

6دراکر. نهفته است 5
ادعا کرده است که دانش به  6

                                                 
  Akhavan@iust.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

12- Post-Industrial Age 
23- Age Of Information 
34- Age Of Communication Revolution 
55- Knowledge Capital 
66- Drucker 

ترین منبع کلیدي در محیط  عنوان یک بخش سودمند و مهم
باالترین جایگاه از آن  در آینده اقتصاد جهانی مطرح است و

ها را داشته و در جهت بود که جدیدترین دانشکسانی خواهد 
همچنین براي پاسخگویی  .]2و1[مدیریت آنها کوشا هستند 

هاي محیطی در عصر به سرعت باالي تغییرات و چالش
حاضر، جوامع نیاز به آن دارند که دانشی عمل کرده و 

هاي مناسب مدیریت دانش را بکار گیرند تا بتوانند در  منظا
مطالعات نشان ]. 3[مانده و به رقابت ادامه دهند صحنه باقی 

ها و صنایع، هاي اخیر عالوه بر سازماندهد که در سال می
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ها و کشورها نیز به اهمیت و مدیریت دانش در سطوح دولت
هاي سازي طرحاند و در صدد پیادهملی و کالن پی برده
. انداند که بهره بسیاري نیز از آن بردهمدیریت دانش برآمده

عنصر دانایی به  ،در برنامه چهارم توسعه کشورهمچنین، 
عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادي و اجتماعی معرفی شده 

اي مبتنی بر دانش، مدیریت دانش  هاي توسعه در نظام. است
با این  .شود می اي تلقیکلیدي در راهبرد توسعه اي  مؤلفه
امعه رسد به منظور حرکت به سمت یک ج به نظر می وصف
سازي بنیان، یکی از اقدامات اساسی، طراحی و پیاده دانش

با دسترسی به . در کشور است الگوي بومی مدیریت دانش
برداري از توان انتظار داشت که بهرهچنین الگویی می

هاي  هاي فکري ملی کاراتر گردیده و هدررفت سرمایه سرمایه
با توجه به . فکري و دانش در سطح ملی کاهش یابد

گرفته، مدیریت دانش در سطح سازمانی  هاي صورت پژوهش
بندي  با ابعادي بسیار وسیع مورد مطالعه قرار گرفته و به دسته

اما در ]. 4[عوامل موفقیت مدیریت دانش پرداخته شده است 
سطح ملی عموماً در قالبی اختصاري به فاکتورهاي اصلی 

به طور  موفقیت مدیریت دانش در سطح کالن اشاره گردیده و
. مند به ارائه الگو یا مدل توجه نشده است سیستماتیک و نظام
ارائه  ،حاضر مقالهتوان گفت که هدف  به طور خالصه می

مدلی براي مدیریت دانش در سطح ملی است که براي تحقق 
آن به مطالعه مدیریت دانش در سطح دیگر کشورها و 

از  استخراج عوامل بومی و سپس ساخت الگو با استفاده
روند  1جدول . بنیاد پرداخته شده است سازي داده روش نظریه

 .دهد گرفته در این حوزه تاکنون را نشان می تحقیقات صورت

  

  
  گرفته در حوزه مدیریت دانش در سطح ملی تحقیقات صورت) 1جدول 

  موضوع تحقیق
 مدیریت
  تغییر

فاکتورهاي 
موفقیت 
مدیریت 
دانش در 

  کالنسطح 

کارکردهاي 
مدیریت 
دانش در 
  سطح ملی

ارائه الگوي 
مدیریت 
دانش در 
  سطح ملی

بندي  سطح
هاي  المان
  الگو

تبیین روابط 
ی   علّ
هاي  المان
  الگو

توجه به 
عوامل بومی 
کشور در 
  تبیین الگو

تغییرات ضروري 
سازي  براي پیاده

مدیریت دانش در 
  ]3[سطح کشور 

P              

موفقیت  عوامل
سازي مدیریت  پیاده

دانش در سطح ملی 
]5[  

P P      

کارکردهاي مدیریت 
دانش در نظام 

  ]6[نوآوري ملی 
P P P     

براي ارائه چارچوبی 
موفقیت مدیریت 

دانش در سطح ملی 
  ]8[ در ایران

 P P P    

  مقاله
 P P P P P P P  حاضر
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   هاي قبلی مرور پژوهش -2
  

گرفته قبلی علیرغم اینکه مدیریت دانش در  در مطالعات انجام
هاي  اي مدنظر بوده و مدل سطح سازمانی به طور گسترده

براي سطح خرد آن ارائه شده ولی در مقیاس کالن  زیادي
تاکنون این حوزه به صورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار 

ها و مفاهیم اثرگذار آن نگرفته و صرفاً محدود به ارائه مؤلفه
نشان  2006طی پژوهشی در سال  1ریچ و لینداسی. بوده است

ق هاي عمومی از طری یاستسدادند که کشورها باید اهمیت 
بنیان با ذینفعان خود را مورد تأکید قرار  ي دانشها مشارکت

ي مقرون ها روشي ساز فراهمها از جمله این مشارکت. دهد
به صرفه براي دستیابی به حرفه و دانش، ایجاد جوابگویی 

همچنین تأکید کردند که قابلیت . است... عمومی بهتر و 
 ها روشوفق سازي م یادهپیادگیري؛ مشارکت مبتنی بر دانش؛ 

هاي منجر به ایجاد دانش متقابل و همچنین انتشار،  و تکنیک
انتقال و کاربرد آن؛ بیش از پیش براي جوامع در حال تبدیل 

ضمن اینکه در سطح ] 9[موفقیت است  عاملشدن به یک 
این موارد ]. 7[گردد  رقابتی محسوب می عاملبنگاه نیز یک 

نشی هستند که به نیازمند هدایت توسط اهداف مدیریت دا
ها نیازمند  همچنین حکومت. شده باشند یان بیم و تنظوضوح 

هاي مدیریت دانش و نیز  سازي استراتژي یک طرح براي پیاده
باید فرآیندهایی را  ها حکومتین بنابرا. گیري آنها هستنداندازه

هاي اجتماعی را کسب و مهیا نمایند که به طور مؤثري دانش
ستا بودن اهداف ذینفعان و حکومت و را هم. منتشر کنند

همچنین داشتن فرهنگ مشابه یا نزدیک به یکدیگر نیز در 
تسهیل انتقال و به طور کلی در تمام فرآیندهاي دانشی اهمیتی 

با عنوان  2شده توسط کاپیال در مطالعات انجام]. 9[فراوان دارد 
هدف، غلبه بر  "به سمت مدیریت دانش اجتماعی ضروري"

یریت دانش اجتماعی بوده و بدین منظور بر تحلیل مشکل مد
سرمایه فکري ملی به عنوان بخشی از مدیریت دانش 

از دیدگاه نویسنده، از اولین . اجتماعی تمرکز شده است
سازي مدیریت دانش اجتماعی، افشاء سرمایه  الزامات پیاده
اي را براي توسعه استراتژي سرمایه فکري ملی پایه. ملی است

تواند به عنوان  مدیریت دانش اجتماعی ارائه داده که میملی و 
یک ابزار تحلیلی براي سیاستگذاران و مردان دولتی مطرح 

                                                 
1- Riege and Lindsay 
2- Kapyla 

. باشد و نقطه شروعی براي مدیریت دانش اجتماعی ارائه دهد
کاپیال مراحل دستیابی به یک مدل مدیریت دانش اجتماعی را 

باید  دهد که ابتدابراي جوامع بدین صورت پیشنهاد می
ها را ها و فرضیهانداز، اهداف، ارزشاستراتژي ملی، چشم

مشخص نموده سپس در مرحله دوم، سرمایه فکري ملی 
شود و در مرحله سوم نیز یک الگوي گیري شناسایی و اندازه

  ].10[مدیریت دانش اجتماعی براي جامعه در نظر گرفته شود 
مدیریت "ن با عنوا 3گرفته توسط والزك در مطالعات صورت 

عنوان شده است که به منظور  "دانش و یادگیري سازمانی
بکارگیري مدیریت دانش و یادگیري سازمانی در مقیاس کالن 
و ارائه مدل براي هریک از آنها، باید به فرهنگ ملی و 

]. 11[و از این قبیل توجه نمود سیاسی- هاي جغرافیایی ویژگی
مدیریت "ا عنوان ب 4گرفته توسط تالیساین در پژوهش صورت

به ارائه مدل مدیریت دانش براي  "دانش براي بخش عمومی
 5"ور آسیاهاي بهرهسازمان"مجموعه کشورهاي عضو 

در ادامه به واکاوي تجریه مدیریت ]. 12[پرداخته شده است 
الزم به ذکر . دانش در کشورهاي مختلف خواهیم پرداخت

مدیریت آوري مطالعات موردي و تجارب است که جمع
یابد که پس از آن مفهوم  دانش در کشورها تا آنجا ادامه می

در روش نظریه . جدیدي به مفاهیم موجود قابل اضافه نباشد
  .شود بنیاد به این روش شیوه اشباع نظري گفته می داده

  مدیریت دانش در آمریکا 2-1
گرفته در حوزه مدیریت دانش در جامعه  مطالعات صورتدر 

یسی براي پردازش کدنویت و ضرورت فرآیند آمریکا به اهم
. و جامعه آمریکا اشاره شده است وکار کسبدانش در 
مند ها به ارتباطات صریح و منابع مکتوب عالقهآمریکایی
شده را به   این امر کدکردن ارتباطات و دانش منتقل. هستند

سازد و انتقال دانش را با سرعت باال و پذیر میراحتی امکان
فاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات میسر با است
) فرهنگ بروکراتیک(به دلیل اولویت فرهنگی . سازد می

موجود در جامعه و اقتصاد آمریکا، این کشور در بین 
، داراي 6فرآیندهاي خلق دانش در مدل نوناکا و تاکوچی

سازي و کمترین سطح در  بیشترین سطح در فرآیند بیرونی

                                                 
3- Walczak 
4- Talisayon 
5- Asian Productivity Organization 
6- Nonaka and Takeuchi 
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ها به ارتباطات رسمی و  ییآمریکا. سازي استاعیفرآیند اجتم
شود کدگذاري دانش گرایش بیشتري دارند که این باعث می

و به صورت آشکار درآید و همزمان با  شده  حفظدانش 
الزم به ذکر است هر چه . سرعت باالیی نیز توزیع شود

تر صورت گیرد فرآیند ارتباطات رسمی، بیشتر و گسترده
پذیرد و طبعاً هر چه  م بیشتر و بهتر صورت میسازي هبیرونی

سازي  ارتباطات غیررسمی و کوتاه بیشتر باشد فرآیند اجتماعی
ها بیشتر به  ییآمریکاهمچنین . گیردبهتر در جامعه شکل می

و  دوباره استفادهآوري، توزیع، هایی که به جمعشیوه
پردازند گیري دانش و اطالعات تأکید دارند می اندازه

  ].15و14و13[
  مدیریت دانش در چین 2-2

ها به وضعیت اجراي مدیریت دانش و مفید و کارا بررسی
. کنند چین اشاره می کشوربودن آن در تشکیالت اقتصادي 

گروه از حامیان مدیریت  گرفته، چهار هاي انجامطبق بررسی
هاي هاي سیستمدپارتمان: از دانش به ترتیب اولویت عبارتند

باال، مقامات ویژه و  ، مدیران اجرایی رده1دیریتاطالعاتی م
هاي نیروي انسانی که دو مورد اول نقش هدایتی در دپارتمان

بر طبق تحقیقات . ها دارنداجراي مدیریت دانش در شرکت
طور عمده  گرفته، ابزارهاي مدیریتی مدیریت دانش به صورت

هاي اجرایی، ساخت شاخص: دهندرا پوشش می پنج دسته
هنگ یادگیري و تسهیم، نقشه دانش، اجتماعات دانش و فر

بین این ابزارهاي . 2انهاي زرد کارشناسهمچنین صفحه
هاي اجرایی، ساخت فرهنگ یادگیري و ذکرشده شاخص

تسهیم و نقشه دانش بیش از دیگر ابزارها توسط تشکیالت 
اند تا بتوانند اقتصادي استفاده شده و بیشترین تکرار را داشته

ها رگیري مدیریت دانش را شتاب داده و آن را در شرکتبکا
شده توسط تشکیالت  فناوري اطالعات استفاده. نهادینه کنند

اقتصادي در کشور چین شامل سیستم مدیریت اسناد، پرتال 
هاي داده خبرگی، یادگیري دانش دانش، موتور جستجو، پایگاه

مدیریت دانش مطالعاتی که در حوزه ]. 17و16[گردد می... و 
دهند که در بین در کشور چین انجام شده نیز نشان می

فرآیندهاي خلق دانش در مدل نوناکا و تاکوچی، فرآیند 
ي ساز اجتماعیترین حد و فرآیند ي داراي ضعیفساز بیرونی

                                                 
1- Management Information System (MIS) 
2- Experts’ Yellow Pages 

ترین حد است که طبعاً به تفاوت انتقال و خلق داراي قوي
ربرد گسترده علیرغم کا. گردددانش در این کشور باز می

انتقال دانش  براي فناوري اطالعات در چین، تعامل افراد
  ].14و13[اي باقی مانده است همچنان در سطح اولیه

  مدیریت دانش در ژاپن 2-3
گرفته در حوزه مدیریت دانش در ژاپن و  در مطالعات صورت
هاي مدیریت دانش در جامعـه ژاپنـی و   در خصوص مشخصه

ها گـرایش ملـی بـه خلـق و      یژاپنکه هاي آن، ادعا شده شیوه
 نشـان  ایـن مطالعـات  . انتقال و استفاده از دانش ترکیبی دارنـد 

ها به شناخت و دانش ضمنی تأکیـد دارنـد و   دهد که ژاپنی می
گروهـی را بـراي خلـق دانـش      انفعاالت و  فعلبه این منظور 

ها به ارتباطات غیررسـمی  ها نیز مانند چینی ژاپنی. گزینند برمی
ارتباطـات   بـه واسـطه  دهند  مندند و ترجیح میمنی عالقهو ض

بین اشخاص، انتقال دانش دهند تا ارتباطـات رسـمی و منـابع    
را  شـده  منتقـل این امر کـدکردن ارتباطـات و دانـش     .مکتوب

محدود نمـوده و دسترسـی بـه اطالعـات از طریـق ابزارهـاي       
 لـذا بـه دلیـل اولویـت فرهنگـی      .سـازد  فناورانه را دشوار مـی 

 موجود در بین مردم ژاپن و جامعه و اقتصاد آن، دانش صـریح 
ضـمنی   رواج نیز در این کشور بـه نسـبت بسـیارکم اسـت و    

دانش، تالش دولت را براي توسعه سیسـتماتیک آن در سـطح   
هـاي  بـه همـین دلیـل سیسـتم    ]. 15و13[ کنـد  ملی خنثـی مـی  

شده براي تسخیر، اسـتفاده دوبـاره و انتقـال     یطراحاطالعاتی 
انــش، کمیــاب بــوده و علیــرغم کــاربرد روزافــزون فنــاوري د

شخصـی در انتقـال    انفعـاالت  و فعلاطالعات در این کشور، 
ي در ژاپـن  سـاز  اجتمـاعی فرآینـد  . شوددانش ترجیح داده می

بسیار کاراتر بوده که این به دلیل فرهنگ موجود در این کشور 
در بین فرآیندهاي تولید دانش در مدل نوناکا و تاکوچی . است

تـرین حـد و   ي داراي ضعیفساز بیرونیدر این کشور، فرآیند 
ترین حد است کـه ایـن بـه    ي داراي قويساز اجتماعیفرآیند 

علیـرغم  . گرددین کشور بازمیتفاوت انتقال و خلق دانش در ا
 بـراي  کاربرد گسترده فناوري اطالعات در ژاپن، تعامـل افـراد  

الزم بـه ذکـر   . اي باقی مانده اسـت انتقال دانش در سطح اولیه
  ].13[است که کشور چین نیز شرایط مشابهی دارد 

  مدیریت دانش در فیلیپین 2-4
اي که توسـط سـرفین و تالیسـاین در حـوزه مـدیریت      مطالعه

دانش در کشور فیلیپین انجام شده موقعیت ارتقـاء، توسـعه و   



  1394زمستان ، 4م، شماره هفتناوري، سال فصلنامه سیاست علم و فزاده،  پیمان اخوان، معصومه نبی

      5 

 2007هاي مدیریت دانش را در این کشور تا اواخر سال شیوه
هـاي   این مطالعه بـه طـور وسـیعی بـر تجربـه     . کندبررسی می

مشاوران و متخصصان، مشاهدات افـراد و مطالعـه مقـاالت و    
هــاي مــدیریت دانــش در فیلیپــین هــا دربــاره شــیوهعیــتموق
عالقه رسمی به مدیریت دانش از سـال  . گذاري شده است پایه

ها در مقیـاس  اما تالش. در این کشور شروع شده است 1990
یـک  . شروع شـد  2000کالن در مورد مدیریت دانش از سال 

شرکت فیلیپینی توسط انجمن مدیریت مردمـی   76بررسی در 
نشان داد که بسیاري از مدیران اجرایی  2001در سال  1نفیلیپی
 آگـاه اش بـالقوه هاي بزرگ از مدیریت دانش و فوایـد   رکتش

هاي مدیریت دانش را در ی از آنها برنامهتعداد کمبوده اما تنها 
ترین ابزارهاي مدیریت دانش رایج. اندشان شروع کرده سازمان

یمیل، نظـارت، اینترانـت،   ا/ در این کشور، استفاده از اینترنت 
کـه بـه   داریم توجه . بود خبرنامه الکترونیکی و ویدئوکنفرانس

فنـاوري   جز نظارت، بیشتر ابزارهاي مدیریت دانـش بـر پایـه   
ارتقـاء و  . گـرا هسـتند   اطالعات و بالتبع ارتباطات ارتباطات و

ي تابعـه فیلیپـین عمـدتاً    هـا  شـرکت انتشار مدیریت دانش در 
هـاي   و کارشـناس در ایـن حـوزه، شـرکت    توسط افراد خبـره  

ــی غهــاي آموزشــی و ســازمان مؤسســاتخصوصــی،  یردولت
هاي مدیریت دانش توسـط قهرمانـان   برنامه. پذیرد صورت می

هـاي مـدیریت    سازمانی مانند انجمن توسعه فیلیپینی و سازمان
و جامعـه   2اي، انجمـن مـدیریت دانـش فیلیپینـی    دانش حرفـه 

  ].17[شود  سازي می پیاده 3پینیمتخصصان مدیریت دانش فیلی
  مدیریت دانش در سنگاپور 2-5

مطالعاتی که در حوزه مدیریت دانش در کشور سنگاپور انجام 
دهد که اصطالح مدیریت دانش معـانی ضـمنی    شده نشان می

یـا   "مردم به عنوان یک منبـع "متفاوتی در سنگاپور دارد مانند 
سـت توسـعه   که به اهمیـت آمـوزش و سیا   "ملت یادگیرنده"

بنیـان تأکیـد    سرمایه انسانی براي رسیدن به یک جامعه دانـش 
هـاي   ارتقاء مدیریت دانش بـا تکیـه بـر برنامـه    ]. 18[کنند می

آموزشی اطالعات و ارتباطات و تکیه بر مطالعات دانشـگاهی  
هایی همچون مطالعات اطالعات و ارتباطـات صـورت   و رشته

هـایی  دولت را در زمینههاي هاي ابتکاري، طرحرشته. گیردمی
حمایــت .... همچــون مــدیریت دانــش، ســازمان یادگیرنــده و 

                                                 
1- People Management Association of the Philippines (PMAP) 
2- KM Association of the Philippines (KMAP) 
3- The Society of KM Practitioners of the Philippines (SKMP) 

برگزاري سـمینارها بـراي تشـریح مـدیریت دانـش و      . کند می
هاي آن موجب تـرویج مـدیریت دانـش در ایـن کشـور      شیوه
به عنـوان   4جامعه مدیریت دانش و اطالعات سنگاپور. شود می

ر ارتقـاء مـدیریت   یک جامعه غیردولتی، نقشی ضـروري را د 
هدف سیستم مدیریت دانـش و اطالعـات   . کنددانش بازي می

سنگاپور در دسترس ساختن اطالعات در مورد مدیریت دانش 
نظم وسـیعی از منـابع همچـون گفتگـوي عصـرانه،       به واسطه

ــالهــا فرصــتهــا، ســمینارها، کنفــرانس هــا، ي شــبکه، ژورن
مـدیریت دانـش    اياست که براي اعضاء حرفه...  ها و خبرنامه

هـاي مـدیریت دانـش،    یکی از چالش. و اطالعات کاربرد دارد
وابستگی بیش از حد آن به ابزارهاي فناوري اطالعـات اسـت   

ی که فناوري یکی از توانمندسازهاي کلیـدي مـدیریت   حال در
سـازمانی   فرهنـگ  بـا بایست ابزارهـا   همچنین می. دانش است

غلبـه   "قـدرت اسـت  دانش "متعادل شوند تا بر این بینش که 
ي مـدیریتی  هـا  چـارچوب گردد و استراتژي مدیریت دانش با 

بنابراین نیاز است تا مـدیریت دانـش بـا    . تراز گرددموجود هم
هـا لینـک داده   و اهداف اسـتراتژیک شـرکت   5برگشت سرمایه

مشــکل دیگــر، فقــدان آگــاهی از ســودهاي کــاربردي  . شــود
]. 17[ت متوسـط اسـ  کوچک و هاي مدیریت دانش در شرکت

هاي مدیریت دانـش در سـنگاپور شـامل فنـاوري،     توانمندساز
هاي مدیریت منابع انسـانی و عـواملی   رهبري، فرهنگ و شیوه

  ].19[باشند از این قبیل می
  مدیریت دانش در ویتنام 2-6

بر طبق ارزیابی بانک جهانی، سطح پیشرفت ویتنام بـه سـمت   
را در بـین   91م رتبه ویتنا. بنیان بسیار پائین است اقتصاد دانش

. بنیـان داراسـت   هاي اقتصـاد دانـش  کشور داراي شاخص 128
هـا و  مدیریت دانـش یـک مفهـوم بسـیار جدیـد در سـازمان      

هـاي  هاي این کشور بوده و هنوز در اسناد یـا سیاسـت  شرکت
و تنهـا توسـط مرکـز     نشده اسـت رسمی و موثق ذکري از آن 

آگـاهی و  -وزشـی هـاي آم وري در چندین کارگـاه و دوره بهره
اینها همگی اشاره به گام . هاي پایلوت معرفی شده استپروژه

داري بـراي اجـراي   هـاي معنـی  اگرچـه تـالش  . شروع دارنـد 
هـا  مدیریت دانش در ویتنام صورت نگرفته ولی برخـی شـیوه  

ریـزي  یس یا تـرویج مـدیریت دانـش در آینـده پـی     تأسبراي 

                                                 
4- Singapore’s Information and Knowledge Management Society 
(IKMS) 
5- Return On Investment (ROI) 
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افزایش است  در حالبنیان  آگاهی درباره اقتصاد دانش. اند شده
هایی براي بحث در مورد چگونگی ترویج اقتصـاد  و کنفرانس

ــش ــد شــده برگــزاربنیــان در ویتنــام  دان توســعه  برنامــهدر . ان
بنیـان بـه    ، توسعه اقتصاد دانـش 2006-10اجتماعی -اقتصادي

اده شـده  عنوان یک مسیر براي پیشرفت آینده ویتنـام نشـان د  
توسعه سریع بخـش فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات و     . است

کاربرد آن یک درك خوب از کاربرد مدیریت دانش در آینـده  
گذاري در بخش علوم و فناوري را خلق خواهد کرد و سرمایه

برخی اقـدامات در جریـان هسـتند کـه     . افزایش خواهد یافت
د تا امکانات ها خواهند بوبراي شرکت منجر به افزایش انگیزه

فناورانه خود را بهبود دهند از جملـه کـاهش مالیـات، اعطـاء     
هـایی   هاي تحقیـق و توسـعه و برنامـه   ینه براي پروژههز  کمک

از نقش مدیریت دانش و توانایی بهبـود   جهت افزایش آگاهی
اي بـراي حمایـت از توسـعه    برنامـه : مدیریت دانش در آینـده 

هـا در  ننـد افـزایش آگـاهی   هـا ما هاي دانشی در شرکت ییدارا
 2005هـاي فکـري کـه از سـال      یـی دارامورد درك درست از 

شروع شـده اسـت؛ کمـک بـه افـزایش آگـاهی در خصـوص        
هـاي غیرملمــوس؛ کــاربرد   هـاي درســت مـدیریت دارایــی   راه

؛ 1المللـی ماننـد ایـزو   ابزارهاي مدیریتی با اسـتانداردهاي بـین  
وسـط و کوچـک   هایی با سـایز مت اهمیت دادن به نقش شرکت

نیـز تحـت حمایـت دولـت      به شدتدر اقتصاد که این بخش 
  ].17[ است

  یعربکشورهاي مدیریت دانش در  2-7
به دنبال چارچوب مـدیریت دانشـی    2008در سال  2الشماري

براي این کـار بـا   . براي اقتصاد در حال ظهور منطقه عربی بود
استفاده از مطالعات موردي و برگـزاري دوازده دوره مصـاحبه   
هـا   بین مدیران اجرایی شرکت ارتباطات و آنالیز نتایج مصاحبه

شـامل  الیـه اول  . یر دست یافـت زهاي به چارچوبی با ویژگی
هـاي  ي بـازار، پیشـرفت  آزادسـاز (هاي مدیریت دانش محرك

بود که نخستین گـام بـراي شـروع    ) فناورانه و سالئق مشتریان
الیـه دوم شـامل فرآینـدهاي مـدیریت     . مدیریت دانش اسـت 

استانداردسازي دانش، خلق، ترکیب، تسهیم و اسـتفاده  (دانش 
داران دانش، رفتار خری(و الیه سوم شامل توانمندسازها ) از آن

همگرایی بازار و فناوري، کیفیـت منبـع اطالعـاتی و فرهنـگ     

                                                 
1- ISO 
2- Al-shemari 

هاي مدیریت دانش  سازي موفق طرحکه منجر به پیاده) تسهیم
نیازمند تسـت و   شده ارائهاز نظر نویسنده چارچوب . شوندمی

چارچوب . ها در منطقه مورد مطالعه استتسخیر بهترین شیوه
در خالصه کردن فرآیندها و اي سطح باال مدیریت دانش شیوه

ها یا مازاد دانـش بـوده و اجـازه    ابزارها، براي مدیریت شکاف
  ].20[دهد دانش در سازمان جریان داشته باشد  می
  مدیریت دانش در فرانسه 2-8

نمونه فرانسوي مدیریت دانش کمترین امتیاز را در مدل خلـق  
. ددهـ  دانش نوناکا و تاکوچی نسبت به همه کشورها نشان مـی 

سازي دانـش در آن بسـیار    سازي و درونی به طور ویژه بیرونی
رسـاند کـه شـرکاء فرانسـوي     پائین است و ایـن نکتـه را مـی   

دانـش   دانش را به صورت بسته ،هاي داروسازي ژاپنی شرکت
ها دانش خیلـی انـدکی را   در صورتی که بسته. کنندتسهیم می
لق و قوي کـه در  ها با یک رهبري مطاین یافته. دهندانتقال می

آن چــارچوب کارمنــدان از دســتورات پیــروي کننــد ســازگار 
ــائین . هســتند ــن کشــور داراي پ ــین ای ــاز در همچن ــرین امتی ت

توانمندسازي و آشفتگی خالق است که کارکنان دانشـی را از  
هـاي تسـهیم دانـش منـع     هاي ابتکـاري در فعالیـت  دادن طرح

هـایی بـا   زمانکنـد کـه در سـا   هـا پیشـنهاد مـی   یافتـه . کنـد  می
. شـود ساختاریافتگی باال، رهبري در هـر سـطحی درگیـر مـی    

کننـد کـه آمـوزش رسـمی و     آنالیزها این نتیجه را نمایـان مـی  
نقـش   SECI مستمر در به تعادل رسیدن فرآیندهاي چرخـه  

  ].15[اساسی را دارد 
 مدیریت دانش در تایوان 2-9

در حوزه مدیریت دانش در تایوان  2006اي که در سال  مطالعه
کند که براي بـاقی مانـدن در عرصـه     صورت گرفت تأکید می

رقابت و ادامه رشد در محیط اقتصاد کنونی، جوامع ناچـار بـه   
ایـن مطالعـه بـه تفـاوت     . استفاده از مـدیریت دانـش هسـتند   

گ هـاي کوچـک و بـزر    سازي مدیریت دانش در مقیـاس  پیاده
اشاره دارد بـدین صـورت کـه در مـدیریت دانـش در سـطح       

و  "رهبـري "، "فرهنـگ سـازمانی  "سازمانی مفاهیمی همچون 
اهمیت دارند در صورتی کـه در مـدیریت    "معماري کتابخانه"

دانش در سطح کـالن، فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات نقـش      
در مطالعـه دیگـري کـه در سـال     ]. 21[کند  اساس را بازي می

در حوزه مدیریت دانـش در ایـن کشـور     3سط یانگتو 2012
                                                 
3- Young 
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هـا   ایـن یافتـه  . انجام گرفته به اهمیت فرهنگ اشاره شده است
تحـت وب،  مـدیریت دانـش    دهد که اگرچه سیسـتم  نشان می

گذاري دانش شده امـا قابلیـت نظـارت     قادر به توسعه اشتراك
، بـه شـدت آن را محـدود کـرده     سیستم مدیریت دانـش ذاتی 
ــش  هــايسیســتمکــه معمــوالً  از آنجــا. اســت ــدیریت دان م
هــاي طراحــان غربــی و از جملــه مســائل فرهنگــی آن  ارزش

انـد کـه    کنند برخی مطالعات نشـان داده  جوامع را منعکس می
سازي و استفاده از  هاي فرهنگی در پیاده عدم لحاظ این تفاوت

تواند منجر بـه بـروز مشـکالتی     میمدیریت دانش  هاي سیستم
با توجه بـه قابلیـت ذاتـی    . شورهاي غربی گردددر بیرون از ک

هاي مدیریت دانش بـراي نظـارت، افـراد بـراي حفـظ      سیستم
گذاري دانش و و شخصیت خود در تایوان از به اشتراك چهره

اطالعاتشان به دلیل این که از نگاه نظارتی افراد در امان بمانند 
عـث  کنند زیرا که نگـاه افـراد و نظـارت آنـان با    خودداري می

خود را در خطر ببینـد و  ) جایگاه اجتماعی(شود فرد چهره  می
ــتراك  ــه اش ــد   از ب ــش خــودداري کن ــذاري دان ــن رو . گ از ای

هاي مدیریت دانش در شهرها و کشورها باید مطابق بـا   سیستم
ــه     ــت ب ــراد را جه ــا اف ــه باشــد ت ــرف آن منطق ــگ و ع فرهن

گذاري دانش تشویق نموده و سبب شـود کـه فـرد در     اشتراك
]. 22[شایسته و قابل قبـولی برخـوردار گـردد     معه از چهرهجا

بنـدي   جمـع  2شـده در قالـب جـدول     اشاره کشوريمطالعات 
  .اند شده

 شده مطالعات موردي انجام) 2جدول 

 در خصوص مدیریت دانش

  منابع  سال  مورد مطالعه

  آمریکا
2005 ،2007 

  2011و 
  ]15و13،14[

  ]17و13،14،16[  2007و  2005  چین
  ]15و13[  2011و  2005  ژاپن
  ]17[  2008  فیلیپین
  ]19-17[  2006و  2005  سنگاپور
  ]17[  2008  ویتنام

  ]20[  2008  منطقه عرب
  ]15[  2011  فرانسه
  ]22و21[  2012  تایوان

  
  
 

 هاآوري دادهروش انجام پژوهش و جمع -3
ی در این پژوهش براي ارائه الگو از یک رویکرد ترکیبی کم-

بنیاد به عنوان روش  سازي داده استفاده شده، روش نظریهکیفی 
کیفی و روش مدلسازي ساختاري تفسیري به عنوان روش 

 .کمی مدنظر بوده است

بنیاد  سازي داده سازي رویش نظریه یا تئورياستراتژي مفهومی
به جامعه علمی  1براي نخستین بار توسط گالسر و استراوس

ویکرد برجسته ساختن شیوه هدف از این ر]. 23[ معرفی شد
ها بود زیرا در پی ایجاد تئوري از طریق در تحقیق 2استقرایی

هاي براي گردآوري داده. آوري شده استهاي جمعداده
هاي کیفی استفاده اطالعاتی در مورد یک پدیده از شیوه

چون این . آیدبه وجود میتئوري  ،هاشود و از این داده می
کیفی است مسأله تحقیق در قالب استراتژي نوعی تحقیق 

بلکه صرفاً سؤال اصلی  شدهمتغیرهاي مستقل و وابسته بیان ن
محورهاي کلیدي در این استراتژي . گرددتحقیق مطرح می

   .اعم از فرعی و اصلی هستند 5هاو مقوله 4، مفاهیم3کدها
ها بر استحکام تئوري دقت در گردآوري، تحلیل و تنظیم داده

سازي خوب، نوعی  یک تئوري با مفهوم. تأثیرگذار است
 :تئوري است که

  .ها استخراج شده باشدبه صورت استقرایی از داده) الف
 . تابع تأمل و بازاندیشی تئوریک باشد) ب

بر اساس معیارهاي ارزیابی خاص خود به حد کفایت ) ج
 ].24[مورد قضاوت قرار گرفته باشد 

دي به شرح زیر سازي بنیاهاي عمده رویکرد مفهومرویه
 :هستند

نامگذاري مفاهیمی که بیانگر  :6کدگذاري باز •
ها هاي پدیدهرویدادهاي قطعی و دیگر نمونه

  .هستند
هایی که از طریق آنها، رویه :7کدگذاري محوري •

ها در فرآیندي مستمر با یکدیگر مقایسه داده
شوند تا سرانجام پیوندي باز از کدگذاري  می

 .ها مشخص شود مقوله

                                                 
1- Glaser and Strauss 
2- Inductive approach 
3- Codes 
4- Concepts 
5- Categories 
6- Open Coding 
7- Axial Coding 
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به فرآیند انتخاب مقوله  :1کدگذاري انتخابی •
ها، مند آن با دیگر مقولهمحوري، پیوند نظام

هایی که نیاز گذاري روابط آنها و درج مقوله ارزش
 .کندبه تأیید و توسعه بیشتري دارند اشاره می

ها، در این استراتژي ابتدا سؤال تحقیق بر اساس این رویه
هاي  به این سؤال، داده شود و سپس براي پاسخمطرح می

هایی که از منابع داده. گردداطالعاتی گردآوري و تحلیل می
به دست ...) مصاحبه، بررسی اسناد و مدارك و (اطالعاتی 

. کنندآید در قالب جداولی سیر تکاملی خود را طی میمی
ها احصاء و براي هر نکته یک بنابراین ابتدا نکات کلیدي داده

و سپس با مقایسه این کدها، چند کد که شود کد معین می
اشاره به یک جنبه مشترك پدیده مورد بررسی را دارند عنوان 

آنگاه چند مفهوم یک مقوله و . گیرندیک مفهوم را به خود می
براي تحکیم . گرددچند مقوله در قالب یک تئوري متجلی می

هاي آن با ها و شباهتبخشیدن به تئوري حاصله، تفاوت
ها مورد  هاي دیگر در قالب بررسی دیگر پژوهش تحقیق

هاي بیشتري گیرد و در صورتی که تحقیقبررسی قرار می
اجزاء آن تئوري را تأیید کنند تئوري از استحکام بیشتري 

 ].24[برخوردار خواهد بود 

هاي موجود در الگو و تست نظریه بندي مؤلفهبه منظور سطح
ز تکنیک مدلسازي ساختاري بنیاد، ا سازي دادهحاصل از نظریه

تفسیري استفاده شده که الگوریتم آن در ذیل به تفصیل 
هاي موجود در این تکنیک بدین گام. شودتوضیح داده می

  ]:25[ باشدترتیب می
عناصر موجود در سیستم مورد نظر با استفاده از ) گام اول
هاي گیري و استخراج ایدهنتیجه"یا  "خلق ایده"روش 

شاخص یا . شوندلیست می "قضاوت خبرگاناساسی از 
ها، نهادها و روندهاي مؤثر بر یک متغیر، افراد کلیدي، فعالیت

دهنده عناصر یک ساختار مدلسازي  توانند تشکیل سیستم می
هر عنصر از عناصر موجود نیز یک . ساختاري تفسیري باشند

  . دهد از دیاگرام ترسیمی را شکل می 2گره یا ایستگاه
ها در این گام روابط حاکم بر ارتباط ایستگاه) گام دوم

  .شودمشخص می

                                                 
1- Selective Coding 
2- Node 

گیري گروهی براي توافق جمعی بر قانون تصمیم )گام سوم
مشخص  Bو  Aروي رابطه موجود براي هر زوج از عناصر 

  .شود می
اساس تکنیک مدلسازي ساختاري تفسیري بر  )گام چهارم

برگان استوار بوده و قضاوت خ 3"پذیري روابطانتقال"
در این مرحله ماتریس مجاورت . بایست بر این پایه باشد می

  . شودها تشکیل می از دیاگراف نظیر از مؤلفه
ریس مجاورت موجود ماتریس دسترسی از مات )گام پنجم
  :شودمحاسبه می

  
T = (I+D)n-1 

  

با  jبه  iاست اگر مسیري از  1برابر  tijکه در آن مقدار 
 tijد و در غیر اینصورت کمان موجود باش (n-1)حداکثر 

  .برابر صفر خواهد بود
. پذیردصورت می Tدر این گام، افراز ماتریس  )گام ششم

براي افراز سطوح یک ماتریس، چهار روش افراز به سطوح 
هاي مجزا، افراز سطح به ممکن از یک ساختار، افراز به بخش

 Vهاي مجموعههایی ناسازگار از عناصر و افراز از مجموعه
وجود دارد که در این تحقیق از روش اول یعنی افراز به 

  . سطوح ممکن از یک ساختار استفاده شده است
سطوح ساختاري ممکن از یک سیستم اطالعاتی را به صورت 

L0,L1,...,Lk  در نظر گرفته که در آنL0=Ø آنگاه . است
  :براي افراز به این سطوح خواهیم داشت

  
Lj = {Ni Є [N-L0-L1-L2-...-Lj-1] / Rj(Ni) = 

Rj(Ni) ∩ Aj(Ni)} 
  

هاي آنها شامل کلیه رئوسی است که ستون Rj(Ni)که در آن 
شامل  Aj(Ni)و   iدر ردیف  1داراي ورودي  Tماتریس   از

 1داراي ورودي  Tهاي آنها از ماتریس کلیه رئوسی که ردیف
  .باشد i=jدر ردیف 
حاصل از نتایج افراز گام قبل در این گام دیاگراف ) گام هفتم
  ].25[ گرددترسیم می

در قالب توان  هاي این پژوهش را می به طور خالصه ویژگی
  .خالصه نمود 3جدول 

  
                                                 
3- Transitivity of Relations 
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 مشخصات پژوهش) 3جدول 

  روش تحقیق
  کمی-کیفی/ ترکیبی 

سازي  نظریه: کیفی
  بنیاد داده

ی مدلسازي ساختاري : کم
  تفسیري

  هاي ورودي داده
موردي در خصوص تجربه مدیریت دانش مطالعات 

  در کشورهاي مختلف

هاي  خروجی
  حاصل

  مفاهیم مشترك
  سطوح کالن
  الگوي مفهومی

  
الزم به ذکر است که این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به 

 :باشد سؤاالت زیر می

چرا مدیریت دانش در سطح کالن داراي اهمیت  )1
  باشد؟ می

 کدامند؟ هاي مدیریت دانش در سطح کالن مؤلفه )2

الگوي مدیریت دانش در سطح ملی به چه صورت  )3
 خواهد بود؟

سازي مدیریت دانش بر اساس  در گام شروع، اهمیت پیاده
پاسخ (تجربه تعدادي از کشورها مورد مطالعه قرار گرفت 

بنیاد  سازي داده هاي دوم و سوم نظریه در گام. )سؤال نخست
با استفاده از گام شود و در نهایت  به سؤال دوم پاسخ داده می
گیرد و بر اساس تکنیک مدلسازي  سوم، ساخت الگو انجام می

  .شود ساختاري تفسیري به تست این نظریه یا الگو پرداخته می
  
  تجزیه و تحلیل -4

گرفته در سطح  بر طبق تحلیل مطالعات موردي صورت
بنیاد، کدها به  سازي داده کشورها و با استفاده از روش نظریه

استخراج گردید که در ادامه این روند  4ل صورت جدو
اند در قالب  کدهایی که به یک مفهوم مشترك اشاره داشته

الزم به ذکر است که در جداول، . بندي شدند مفاهیم دسته
اند نتایج  مشخص شده* کدها و مفاهیمی که با عالمت 
  .باشند حاصل از اجراي تکنیک دلفی می

 کدهاي باز اولیه) 4جدول 

  منابع  کدهاي اولیه  مفاهیم

  خلق دانش
 ]13و12[  تأکید بر دانش ضمنی و تکیه بر فعل و انفعاالت گروهی براي خلق دانش

  ]17و12،13[  تأکید بر فرآیندهاي مدیریت دانش
  ]13و12[  ترکیبی گرایش ملی به خلق، انتقال و استفاده از دانش

  بکارگیري دانش
 ]17و12،13،15[  کاربرد دانش و مستندسازي و استفاده دوباره از آن

 ]13[  هاي مدیریت دانش بر گردآوري، توزیع، استفاده دوباره و سنجش اطالعات و دانش کدشدهتأکید شیوه

  ]13[  گیري و مدیریت دانش صریح و تسخیر جوهره دانشتأکید بر اندازه

  اشتراك دانش

 ]17و12[  هاتسهیم بهترین شیوه

  ]17[  تأکید بر ذخیره دانش به منظور انتشار آن
  ]17[  انتشارات درباره مدیریت دانش

  ]12[  اکتساب و استخراج دانش از منابع داخلی
  ]15و13[  وکار و جامعه تأکید بر کدنویسی براي پردازش دانش در کسب

  ]13[  سازي فرآیند بیرونیتأکید بر دانش صریح و 
  ]16و13[  سازي تأکید بر دانش ضمنی و فرآیند اجتماعی

  ]17و13[  تأکید بر فناوري اطالعات و ارتباطات براي محافظت و تسهیم دانش

  رشد درآمد و رونق اقتصادي

  ]27و13،16،17[ وري، کارآمدي، موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی پایداررشد، بقاء، افزایش سود، بهره
  ]17و12،13[  نظیر در بخش عمومی و خصوصیوري بیبهره

  دلفی  وکار رونق بیشتر فضاي کسب *
  دلفی  کسب درآمد از طریق دانش و سرمایه فکري *

  ]17[  بنیان حرکت به سمت اقتصاد دانش
  ]17[  رشد درآمد ناخالص ملی
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 کدهاي باز اولیه) 4جدول 

  منابع  کدهاي اولیه  مفاهیم
قدرت پاسخگویی و 

  پذیري انعطاف
  دلفی پذیريقدرت پاسخگویی و انعطاف *

  ]17و12،13[  جوابگویی در شرایط چالشی

توسعه علم و فناوري و 
  نوآوري در کشور

  ]15-13[ هاي شگرف در بخش عمومی و خصوصینوآوري
  دلفی  پیشرفت فناوري در کشور* 

  دلفی  تبدیل شدن به قدرت برتر علمی* 

  هاي پشتیباننظام

سرمایه انسانی و مدیریت آن، مهارت و انگیزش نیروي انسانی، عوامل { نظام نیروي انسانی 
  })سرمایه اجتماعی، ساختاري و سرمایه فرهنگی و انسانی(افزایی سرمایه فکري  بالقوه ارزش

شده  و تکمیل ]27و1،17[
  در فرآیند دلفی

 دلفی  نظام مالکیت فکري* 

  دلفی  نظام نوآوري ملی* 
  دلفی  نظام مدیریت بر خبرگی* 

 دلفی  (Triple Helix)هاي پشتیبان دولت، صنعت و دانشگاه نظام *

 (IT Master plan)نظام جامع فناوري اطالعات * 

هاي فناوري اطالعات، هاي ارتباطی مشترك، تجهیز امکانات و زیرساختایجاد پروتکل{
 }هاي دانش با فناوري اطالعات، ایجاد شبکه ملیپایگاهها و همخوانی سیستم

  ]20و1،12،17[
  

  هامحرك

 ]17و1[ تعهد و حمایت مدیران ارشد

 ]17و12[ رهبري

 ]17[  دهندگان مدیریت دانشمتخصصان و ترویج

  ]20و12،17[  ها و الگوبرداريانتخاب بهترین شیوه
  ]17و12[  حمایت دولت

  ]17و12[  هاي مدیریت دانشگذاري روي طرحسرمایه
هاي اطالعاتی هاي سیستمدپارتمان: حامیان مدیریت دانش به ترتیب اولویت عبارتند از

  هاي نیروي انسانیمدیریت، مدیران اجرایی رده باال، مقامات ویژه و دپارتمان
  ]17و1[

  ]20و17[  هاي مدیریت دانشتأکید بر محرك
  دلفی  )APOاز الگوهایی مانند (کاوي  بهینه* 

و اسناد  اندازسند چشم
  باالدستی

 ]20و1،12،17[  انداز مدیریت دانشتعریف چشم

 ]17و12[  توجه به بخش خصوصی و عمومی

 ]27و1،12،17[  ...)ها والمللی، اهداف، ارزشروندهاي بین/ اندازها چشم(تأکید بر استراتژي سیاسی 

 دلفی  قرآن و روایاتآیات * 

 دلفی  بیانات مقام معظم رهبري* 

 دلفی  قانون اساسی* 

 دلفی  هاي جمهوري اسالمی ایرانارزش* 

 دلفی  هاي کلی کشورسیاست* 

خردورزي، خوداتکایی، * 
  خودکفایی و غرور ملی

 ]17و12[ یادگیري

  ]17و1[  برخورداري از مزیت رقابتی بر پایه دانش و همبستگی اجتماعی
  دلفی  خردورزي، خوداتکایی، خودکفایی و غرور ملی* 

  عوامل محیطی
 ]20و15[ ساختارهاي افقی و ساختارهاي سازمانی

 دلفی  گیري سرمایه فکريشناسایی و اندازه* 

  دلفی  شناسایی شرایط موجود و فاصله با وضع مطلوب* 
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 کدهاي باز اولیه) 4جدول 

  منابع  کدهاي اولیه  مفاهیم

  فرهنگ

ها و سمینارها در خصوص مدیریت آموزش، اجتماعات کاري، برگزاري کنفرانس{آگاهی عمومی
 })افتدهاي بین افراد اتفاق میمکان و زمان مشخصی که تعامل( Baدانش، 

 ]17و12،15[

 ]20و12،13،15،17[  تأکید بر فرهنگ موجود در جامعه

  ]13[  در سطح کالنتأکید بر ارتباطات رسمی براي انتقال دانش 
  دلفی  اصول اخالقی* 
  دلفی  تطابق فرهنگی* 

  دلفی  تعهد و پاسخگویی* 
  دلفی  هاي پیشروسازمان* 

وري و بهبود افزایش بهره
  هاي رفاه اجتماعیشاخص

  ]17[  هاي رفاه اجتماعیوري و بهبود شاخصافزایش بهره

  دلفی  معرفت الهی*   معرفت الهی* 
 ]17[ بنیان تبدیل به یک ایالت یا جامعه دانش  بنیان دانشجامعه 

  

سازي مدیریت دانش در سطح  کلیدي پیاده عواملاین مفاهیم، 
دهند که توسط بسیاري از کشورها استفاده و  کالن را نشان می

کنند که کشورها به  مطالعات موردي بیان می. اند تأیید شده
بنیان شروع به  منظور حرکت به سمت جامعه و اقتصاد دانش

. دان سازي مدیریت دانش کرده و از آن فواید بسیاري برده پیاده
به منظور ساخت الگو و اعتبارسنجی آن، مفاهیم مستخرج در 

ر و الگو زیر نظ هحوزه قرار گرفتاین تن از خبرگان  12اختیار 
خبرگان  شناختیاطالعات جمعیت. آن متخصصین ساخته شد
همچنین کدهاي باز و  .باشد می 5مذکور به شکل جدول 

شوند  مل میمفاهیمی را شا 6و  4دار در جداول  مفاهیم ستاره
اند و برخی از این  که در اجراي راندهاي دلفی اضافه شده

 .باشند مفاهیم، مفاهیم بومی کشور می

 خبرگان شناختیجمعیتاطالعات ) 5جدول 

  تعداد  ها گروه  ویژگی

  سن
 4 سال 30تا  20

 4 سال 40تا  30

 4 سال 50تا  40

 حرفه

 2 مدیر ارشد

 2 محقق

 8 عضو هیأت علمی

 تحصیالت
 3 دانشجوي دکتري

 9 دکتري و باالتر

 سابقه خدمت

 4 کمتر از پنج سال

 3 پنج تا ده سال

 5 ده تا بیست سال

شایان ذکر است که در ساخت الگوي مدیریت دانش در سطح 
ملی با تکیه بر مفاهیم کلیدي مستخرج از تجارب کشورهاي 

کارت و ایده آن از روش ) 6جدول (مختلف عمل شده 
کارت امتیازي متوازن نه . امتیازي متوازن برداشته شده است

تنها روشی براي ارزیابی عملکرد بلکه روشی به منظور 
  ].26[باشد  سازي الگو نیز می ساخت و پیاده

الگو با توجه به منظرهاي موجود در این روش که شامل چهار 
لی منظر رشد و یادگیري، فرآیندهاي داخلی، مشتري و منظر ما

در فرآیند الگوسازي از منظر رشد و . است ساخته شد
یادگیري وجه زیرساخت در نظر گرفته شده که شامل 

ها،  انداز و اسناد باالدستی، محرك مفاهیمی همچون سند چشم
به . هاي پشتیبان است عوامل محیطی، عوامل فرهنگی و نظام

در این دلیل مفاهیم مورد اشاره در این دسته جاي گرفتند که 
انداز و  اکثر مطالعات موردي، مفهومی چون تعیین چشم

ها به عنوان نقطه شروعی براي ارائه یک  اهداف و مأموریت
]. 27و12[روند  مدل جامع مدیریت دانش به شمار می

سازي مدیریت دانش در سطح ملی و کالن  همچنین براي پیاده
ز به یک پایه فناوري ارتباطات و اطالعات قوي در کشور نیا

است تا فرآیندهاي مدیریت دانش در سطح کالن به سهولت 
از مفهوم فناوري ارتباطات و اطالعات به . صورت پذیرند

سازي  ترین سازوکارها براي پیاده اي عنوان یکی از پایه
اي ه مدیریت دانش یاد شده و این مفهوم در دسته نظام

  ].30[پشتیبان قرار گرفته است 
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 مفاهیم کلیدي مستخرج از مطالعات موردي) 6جدول 

الگوي 
  استخراجی

مفاهیم 
  سطح کالن

مفاهیم ضروري 
سازي  پیاده براي

در  مدیریت دانش
مفاهیم ( سطح کالن
  )اصلی

  ویتنام  سنگاپور  فیلیپین  ژاپن  چین آمریکا
منطقه 
  عرب

  تایوان  فرانسه
مؤلفه 
سطح 
  کالن

  ایران *

می
فهو
ي م
گو
یا ال

الن 
ه ک
طبق

  

وجه 
  زیرساخت

انداز و سند چشم
  اسناد باالدستی

  ü    ü        ü    ü    

  ü    ü  ü    ü  ü      ü   هامحرك
  ü        ü              عوامل محیطی
    ü  ü  ü    ü    ü    ü  ü  عوامل فرهنگی

  ü ü      ü            ü  هاي پشتیباننظام
وجه 

فرآیندهاي 
مدیریت 
  دانش

      ü  ü  ü        ü    ü  خلق دانش
      ü  ü  ü        ü  ü  ü  بکارگیري دانش

      ü  ü        ü  ü  ü    اشتراك دانش

وجه بهبود 
فرآیندهاي 

وکار  کسب
و رشد 

اقتصادي 
  کشور

قدرت پاسخگویی و 
  پذیري انعطاف

      
  
  

          ü    

رشد درآمد و رونق 
    ü         ü  ü  ü    ü  اقتصادي

توسعه علم و 
                ü  فناوري در کشور

وجه تولید 
 ارزش

  ü                 معرفت الهی* 
خردورزي، * 

خودکفایی، 
خوداتکایی و غرور 

 ملی

               ü  

وري و افزایش بهره
هاي  بهبود شاخص
 رفاه اجتماعی

  ü           ü   

   ü    ü      ü      بنیان جامعه دانش
  

علت قرارگرفتن مفهوم عوامل محیطی در این دسته نیز 
شناسایی و سنجش سرمایه فکري موجود در سطح ملی و 

سازي مدیریت دانش در سطح  تحلیل محیط به منظور پیاده
. سازي صورت پذیرد قبل از شروع به پیادهملی است که باید 
سازي مدیریت دانش  ترین عوامل در پیاده فرهنگ یکی از مهم

رود و  چه در سطح سازمانی و چه در سطح کالن به شمار می
سازي، آگاهی عمومی را در مورد مزایا و باید قبل از پیاده
]. 31[سازي پروژه مدیریت دانش افزایش داد  پیامدهاي پیاده

امع و افراد تمایل دارند که به وضع موجود ادامه داده مگر جو

 اینکه محرکی آنها را از اصرار بر تداوم وضع موجود منع کند

سازي  هاي الزم براي پیاده لذا یکی دیگر از زیرساخت]. 32[
هاي بالقوه و بالفعل در  مدیریت دانش در سطح ملی، محرك

وجه  وجه دوم در روش کارت امتیازي. جوامع است
، وجه فرآیندهاي آنفرآیندهاي داخلی است که برابر با 

ها به  مدیریت دانش در نظر گرفته شده و اگر زیرساخت
که  شودمیدرستی تعریف و تمهید شوند منجر به این 
وجه سوم . فرآیندهاي مدیریت دانش به خوبی صورت پذیرند

وکار است و شامل  شده نیز وجه بهبود فرآیندهاي کسب لحاظ
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پذیري، رشد درآمد، رونق  درت پاسخگویی و انعطافق
باشد و نتیجه  اقتصادي و توسعه و همچنین علم و فناوري می

یا خروجی آن هم اجراي درست فرآیندهاي مدیریت دانش 
در نهایت وجه چهارم برابر با وجه مالی است که . خواهد بود

شامل مفاهیمی همچون معرفت الهی، خردورزي، خوداتکایی، 
هاي  وري و بهبود شاخص کفایی، غرور ملی، افزایش بهرهخود

باشد و در دسته پیامدهاي فرآیند مدیریت  رفاه اجتماعی می
گنجد و طبعاً با تحقق این مفاهیم، جامعه و اقتصاد  دانش می

بنیان که هدف نهایی از اجراي مدیریت دانش در سطح  دانش
این مطالعه الزم به ذکر است که در . یابد ملی است تحقق می

سعی بر آن شد که با مالحظه شرایط موجود در جامعه و 
]. 29و28[توجه به موازین اسالمی به تهیه الگو پرداخته شود 

شده طبق نظر خبرگان و بر پایه  در نهایت نیز الگوي ساخته
 7مفاهیم مستخرج از مرور مطالعات قبلی در قالب جدول 

  .باشد می

 شده براي مدیریت دانش در سطح ملی الگوي ارائه) 7جدول 

 آفریدنوجه 
  ارزش

  معرفت الهی
  هاي رفاه اجتماعیوري و بهبود شاخص افزایش بهره  خردورزي، خودکفایی، خوداتکایی و غرور ملی

وجه بهبود 
فرآیندهاي 

وکار و رشد  کسب
  اقتصادي کشور

  پذیري قدرت پاسخگویی و انعطاف
  رشد درآمد و رونق اقتصادي

o رشد درآمد ناخالص ملی  
o وکار رونق بیشتر فضاي کسب 

o  کسب درآمد از طریق دانش و سرمایه
 فکري

  توسعه علم و فناوري و نوآوري
o نوآوري در سطح ملی  
o پیشرفت فناوري 

o تبدیل شدن به قدرت برتر علمی 

وجه فرآیندهاي 
  مدیریت دانش

  فرآیندهاي مدیریت دانش
  اشتراك دانش  بکارگیري دانش  خلق دانش

  ها وجه زیرساخت

 محیط تحلیل

o  شناسایی و
  گیري سرمایه فکري ملی اندازه
o  شناسایی شرایط

موجود و فاصله آن با وضع 
 مطلوب

o آوري شناسایی و جمع
 هاي معطوف به آینده داده

  هاي پشتیبان نظام
o هاي نیروي انسانینظام  
o  مالکیت فکرينظام 

o نظام نوآوري ملی 

o نظام مدیریت بر خبرگی 

o هاي پشتیبان دولت، نظام
 Triple)صنعت و دانشگاه 

Helix) 
o  نظام جامع فناوري

  (IT Master Plan)اطالعات 
o هاي ایجاد پروتکل

 ارتباطی مشترك

o  تجهیز امکانات و
 ICTهاي  زیرساخت

o ها و همخوانی سیستم
 عاتهاي دانش با فناوري اطال پایگاه

o ایجاد شبکه ملی 

  ها محرك
o اجرا در پایلوت  
o حمایت دولت 

o مشی و قوانین دولتی خط 

o از الگوهایی (کاوي بهینه
 )APOهمانند 

  انداز چشم
o قرآن و روایات  
o بیانات رهبري 

o قانون اساسی 

o هاي جمهوري ارزش
 اسالمی ایران

o هاي کلی سیاست
  کشور

  عوامل فرهنگی
o آگاهی عمومی  
o اصول اخالقی 

o  پاسخگوییتعهد و 

o تطابق فرهنگی 

در ادامه از روش مدلسازي تفسیري ساختاري براي   
بنیاد  سازي داده شده با روش نظریه اعتبارسنجی الگوي ساخته

هاي مستخرج با اولویت علت یا  استفاده شد تا مفاهیم و مؤلفه

انجام  8بندي شوند که این کار در جدول  معلول بودن دسته
هاي ذکرشده براي این روش در  با توجه به گام. شده است



  بنیاد و مدلسازي تفسیري ساختاريطراحی الگوي مدیریت دانش در سطح ملی با استفاده از روش تئوري داده

14  

طات کامل به صورت شکل بخش روش تحقیق، ماتریس ارتبا
 .باشد می 1

  بندي متغیرها نامگذاري و دسته) 8جدول 
  ها معلول  ها علت

C1  
انداز و سند چشم

 اسناد باالدستی
C9  

رشد درآمد و رونق 
  اقتصادي

C2  هاي پشتیباننظام  C10  
توسعه علم، فناوري و 
  نوآوري در کشور

C3  عوامل محیطی  C11  
قدرت پاسخگویی و 

  پذیري انعطاف

C4  هامحرك  C12  
خردورزي، خودکفایی، 
  خوداتکایی و غرور ملی

C5  عوامل فرهنگی  C13  معرفت الهی  

C6  خلق دانش  C14  
 وري وافزایش بهره
هاي رفاه بهبود شاخص
  اجتماعی

C7  بکارگیري دانش  C15  بنیان جامعه دانش  
C8  اشتراك دانش      

  
ها  بندي مؤلفه با استفاده از این ماتریس روابط کامل به سطح 

بندي را نشان  مرحله اول این طبقه 2پرداخته شد که شکل 
هاي  بندي نیز با استفاده از گام ادامه روند طبقه. دهد می

شده در بخش روش تحقیق صورت پذیرفت و در  مطرح
 .بندي شدند طبقه 3ها به صورت شکل  نهایت مؤلفه

انداز،  ها در سه سطح چشم الزم به ذکر است که مؤلفه
ها و  هاي مدیریت دانش و خروجی فرآیندها و محرك
ترین و  بندي شدند که سطح اول علّی پیامدهاي آن دسته

انداز و  داده و شامل سند چشم ترین سطح را نشان اي پایه
سطح دوم نیز شامل فرآیندها، . باشد اسناد باالدستی می

ها و توانمندسازهاي مدیریت دانش است که در  محرك
هاي قبلی عناوین این مفاهیم ذکر گردید و سطح سوم  بخش

نیز شامل نتایج حاصل از فرآیند مدیریت دانش در سطح ملی 
حرکت به سمت جامعه و  ترین این پیامدها است و مهم
  .باشد بنیان می اقتصاد دانش

  
 گیري نتیجه -5
با توجه به اهمیت دانش و مدیریت آن در هر دو سطح خرد  

ترین منبع کسب مزیت  عنوان مهم و کالن و اهمیت آن به
ها و کشورها، بجز مطالبی که از منابع متعدد رقابتی در سازمان

بیان شد تحقیقاتی که در زمینه مدیریت دانش در سطح کالن 
و ملی صورت پذیرفته هنوز در سطح بسیار پائینی قرار دارد و 
صرفاً در تعداد محدودي از آنها به بیان فاکتورهاي کلیدي 

سازي مدیریت دانش در سطح کالن اشاره یت براي پیادهموفق
تاکنون به طور سیستماتیک موضوع مدیریت دانش . شده است

در سطح ملی مورد مطالعه قرار نگرفته و الگوي کالنی براي 
لذا در این پژوهش سعی شد تا با . آن ارائه داده نشده است

استفاده از تجربیات کشورهاي مختلف در این زمینه و 
همچنین مفاهیم بومی موجود، الگویی براي مدیریت دانش در 

در ارائه این الگو از منطق روش کارت . سطح کشور ارائه شود
ها،  امتیازي متوازن استفاده و الگو در چهار سطح زیرساخت

وکار و  فرآیندهاي مدیریت دانش، بهبود فرآیندهاي کسب

 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C11 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C15 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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از  همچنین. رشد اقتصادي کشور و وجه ارزش طراحی شد
روش مدلسازي تفسیري ساختاري براي تست نظریه استفاده 

شاید بتوان گفت که پژوهش حاضر از معدود مطالعاتی . شد
 به عنوان. است که به ارائه الگو در سطح کالن پرداخته است

به عرصه شود که الگو  پیشنهادات آتی پژوهش، پیشنهاد می
آن به یک مشکالت موجود در عمل درآمده و با رفع خطاها و 

به عنوان پیشنهاد دوم . مدل جامع در سطح کالن تبدیل شود
توان از روش معادالت ساختاري براي سنجش شدت  نیز می

ها را بر  ثیرگذاري مؤلفهأها استفاده کرد و ت ارتباطات بین مؤلفه
روي یگدیگر و باالخص روي مؤلفه اقتصاد و جامعه 

  .بنیان مورد سنجش قرار داد دانش
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