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چکیده
با عنايت به مطالعات صورت گرفته طرح راهبردی مديريت دانش راههای رسيدن بهه اههدام مهديريت
دانش را تعيين و هموار مينمايد.مسئله پژوهش حاضر فقدان طرح راهبردی مدون با تکيه بر مهديريت دانهش
در بستر فناوری اطالعات در سطح سازمان صنعت،معدن و تجارت استان يزد است .هدم ايهن مقالهه ارائهه
راهبردی مناسب جهت پياده سازی مديريت دانش در بستر فنهووری اطالعهات بها اسهتفاده از سيسهت ههای
مهندسی نرم و مطالعه موردی در سازمان مذکور است .مولفه های موثر بر ابعهاد «طهرح راهبهردی مهديريت
دانش در بستر فناوری اطالعات در وزارت صنعت ،معدن و تجهارت ،مطالعهه مهوردی سهازمان صهنعت ،
معدن و تجارت استان يزد»در بعد عملی بستر ساز (عوامل خارجی) ،توانمند ساز(عوامل داخلی) ،رفتهاری و
ساختاری و در بعد نظری جهت سازها و زمينه سازها ميباشند .يافته های تحقيق نشان داد بين بعد نظهری و
طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمان صهنعت ،معهدن و تجهارت اسهتان يهزد
رابطه معنی داری وجود دارد .همچنين بين بعد عملی و طرح راهبهردی مهديريت دانهش در بسهتر فنهاوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسهتان يهزد رابطهه معنهی داری وجهود دارد .در ايهن تحقيهق
مشخص گرديد بين مولفه های ساختاری ،رفتاری ،توانمندساز و بستر ساز طرح راهبهردی مهديريت دانهش
در بستر فناوری اطالعات در سازمان يادشده و بعد عملی رابطه معنی داری وجود دارد و بهين مولفهه ههای
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جهت ساز و زمينه ساز طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمان صهنعت ،معهدن
و تجارت استان يزد و بعد نظری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژهها :مديريت دانش ،فنهاوری اطالعهات  ،طهرح راهبهردی مهديريت دانهش ،ساختاخی ،،یتااخی،،
توانمندسخز ،بسار سخز ،جهت سخز و زمینه سخز.

مقدمه
امروزه مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم نوین در تمامی سطوح ساازمانی ماورد اسادفاده
قرار گرفده و هر روز به عمق بهره گیری از آن افزوده می شود چرا که بنگاههای خصوصی و دولدای
بخوبی این مفهوم را درک نمودهاند که دانش موجب افزایش قدرت شده و در سطح ملی نیز بایاد از
راهبرد مناسبی جهت بکارگیری صحیح دانش در تمامی بخشهای عمده ملی اسادفاده نماود تاا در
نهایت به پیشرفت دست یافت ،در این میان آنچه مهم مینماید آن است که به منظاور اررگاراری و
تداوم بکارگیری مفاهیم مدیریت دانش میبایست راهبردهای مدیریت دانش در قالب طرحی جاام
در هر مجموعه با درنظر گرفدن نیازهای مدنظر و نیاز در راسادای راهبردهاای اصالی آن مجموعاه
صورت گیرد ،نظر به اینکه یکی از بخشهای مهم و تاریرگرار در کشور حوزه فعالیتهای اقدصاادی
است و در این عرصه بخش صنعت ،معدن و تجارت سهم مهمی را در این پهناه گسادرده دارد و باا
توجه به وضعیت موجود میزان اشدغال و نیز سایر شاخصهای اقدصادی تأریرگرار و عنایت به اینکه
هر روزه دانش جدیدی تولید می گردد ،ضرورت دارد طرحی جام در سطح راهبردی مدون شود تا
از دانشهای جدید ایجاد شده بخوبی بهرهگیری و زمینه ارتقاء کارآمدی و تعالی صنای وابساده باه
دانش در اسدان یزد فراهم گردد.
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مناسب برای توسعه سيست های مديريت دانش درنظر باشد ،در حال حاضر با توجه بهه اجهرای مفهاد اسهناد

عنوان مقاله

بر همين اساس در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان يزد نيز بايستی زيرساخت فناوری اطالعهات
باال دستی و سياستهای استقرار دولت الکترونيک تعهداد  96سهامانه تحهت ود در سهطح وزارت بهه ارائهه
خدمات در بخشهای صنايع ،امور معادن و بازرگانی و تجارت می پردازند و در آنها بنگهاهههای اقتصهادی و
کارکنان و همچنين ساير دستگاههای اجرايی مرتبط فعاليت دارند ،که برخی از آنهها عبارتنهد از بههين يهاد،
کاداستر ،امور اصنام ،نماد اعتماد الکترونيکی ،سامانه تدارکات الکترونيهک دولهت و( . ...مرکهز نوسهازی و
تحول اداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت)1961 ،
مديران سازمانهای پيشرو و دانش محور ،فناوری اطالعات را به عنوان نيروی محهر و عامهل کارسهاز
و مؤثر در پيشرفت و موفقيت مديريت دانش و غلبه بر چالشها ،بکار ميگيرند .مديريت دانش فراينهد توليهد
ثروت و ارزش با استفاده از داراييهای فکری و مبتنی بر دانهش اسهت(کوچک زاده .)1969 ،تحقيقهی ديگهر
نشان ميدهد که فناوری اطالعات در نقش يک زيرسهاخت ،بسهتر مناسهبی را بهرای بهبهود همهه فعاليتهها و
فرايند مديريت دانش فراه ميکند(جيمی .)2009 ،
اهمیت و مسئله تحقیق
سازمانها برای انجام مأموريتها و دستيابی به اهدام خود دارای منابع و داراييههای متعهددی مهی باشهند.
برخی از اين منابع و داراييها بسيار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزيت رقهابتی سهازمان نقهش
محوری دارند .دانش ،برای تمام سازمانها ازجمله اين منابع و داراييها اسهت ،بهه طوريکهه صهاحبنظران عله
مديريت ،دانش را جايگزين نهايی توليد ،ثروت و سرمايه پولی ميدانند(رضائيان و ديگهران .)1960 ،مليهز دو
مزيت برای مديريت دانش بيان نموده که عبارتند از:
نظام مديريت دانش موجب می شود که سازمانها بطهور هوشهمند عمهل کننهد بطهوری کهه کهارآيی و
موفقيت آنها بيشتر شود.
نظام مديريت دانش موجب می شود که سازمان به ارزش وجودی دانش در پيشبرد اههدام سهازمان و
ادامه رقابت در بازار جديد جهانی پی ببرد(.ارسر و همکاران)1969 ،
طرح راهبردی مديريت دانش راههای رسيدن به اهدام مديريت دانش را تعيين و هموار مينمايهد البتهه
راهبردهای حاصل از طرح مزبور بايستی در راستای راهبهرد کهالن سهازمان و بهه جههت حصهول اههدام
سازمانی تدوين گردند و سازمانهای تابعه ملزم هستند به مقتضای چش انداز ،وظايف و مأموريتههای خهود،
راهبرد مناسب مقتضی را انتخاد ن مايند؛ لهذا بها در نظهر گهرفتن شهرايط ويهژه کشهور( تهديهدات مسهتمر
اقتصادی دشهمنان و برخهورداری از توانمنهديهای فناوريههای جديهد ماننهد فنهاوری اطالعهات) و وجهود
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زيرساختهای الزم ،بهره گيری از موضوع مديريت دانش به عنوان يهک ضهرورت بهه منظهور توليهد دانهش،
انتشار و به کارگيری و تبديل آن به ثروت ملی اجتناد ناپذير است ،استفاده از ابزارهای موجهود بخصهو
ابزارها و تکنيکهايی که به صورت مستمر درحال توسهعه ميباشهند فراينهد توليهد و بهه کهارگيری دانهش را
دگرگون نموده است .در اين وضعيت ضرورت دارد در هر مجموعه ای از دولهت بها بههره منهدی از طهرح
راهبردی مديريت دانش ضمن مديريت مناسب بر آن نسبت به توسعه دانش نيز اقدام گهردد .وجهود طهرح
راهبردی مديريت دانش در دستگاههای اجرايی و سازمانها و بنگاههای مختلف ميتوانهد عهالوه بهر مزايهای
مختلف در سازمان و بهرهگيری از دانش درونی سهازمان ،آن را در فضهای رقهابتی از سهاير رقبها برجسهته
نمايد ،به طور خالصه می توان اهميت اين تحقيق را با رويکرد ايجابی به شرح موارد ذيل اعالم نمود:
 )1مطالبه مديران ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت از بدنه کارشناسی و منابع انسهانی ايهن وزارت
در همه سطوح مديريتی و سازمانهای تابعه بخصو

سازمانهای استانها همانند سازمان صنعت ،معهدن و

تجارت استان يزد اين است که دانهش موجهود در ايهن وزارت مهورد شناسهايی ،ذخيهره سهازی  ،انتقهال و
بکارگرفته شود و اين امر با وجود طرح راهبردی مديريت دانش محقق می گردد.
 )2ذينفعان سازمان از منابع انسانی انتظار دانش تخصصی و فنهی در حهوزه صهنعت ،معهدن و تجهارت
دارند تا با دانش موجود و توليد هرچه بيشتر آن خدمات موثر و با کيفيتی را ارائه دهند لهذا ايهن دانهش مهی
تواند با ارائه طرح راهبردی در بستر فناوری اطالعات ايجاد و انتقال و بکارگيری شود.
 )9از آنجاکه دانش در رويه هها ،دسهتورالعملها ،ديهدگاهها ،اقهدامات و تصهميمات سهازمانی مسهتتر و
مستقر است و زمانی به محصوالت و خدمات ارزشهمندی تبهديل ميشهود کهه بهه آن اهميهت داده شهود و
درواقع سازمان آنچه را ميداند با سرعت و به نحو مطلود بکار گيرد ،اين امهر در بسهتر فنهاوری اطالعهات
بايستی صورت گيرد که از طريق ارائه طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات امکهانپهذير
میگردد.
 )9وجود طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمانهای پيچيده ماننهد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت موضوعات توليد ،تسهي  ،حفظ ،انتقال و توسعه فرهنگ دانش محهوری بها وجهود
توانمندسازهايی همچون تکنولوژی ،منابع انسانی ،سهازماندهی و سهاختار و راهبهرد را منسهج و يکپارچهه
کرده و سازمان را در پيشبرد اهدام ابالغی ازجمله سياستگذاری و برنامهريزی ياری مينمايد.
 )1طرح راهبردی مديريت دانش زمينه تصمي گيری مناسب را به خوبی فراه میآورد به اين ترتيهب
کاهش هزينه ها ،بهبود عملکرد ساز مانی ،کاهش زمان توسهعه خهدمات ،دسترسهی سهريع بهه انهواع دانهش
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و به اشترا گذاری خت شود ،براساس مطالب گفته شده مسئله اصلی مقاله اين است که چگونهه مهیتهوان

عنوان مقاله

فقدان چنين طرحی میتواند به مسئله ای بغرنج در چرخه دانش از خلق و به بکهارگيری آن تها تسههي
مديريت دانش در بسهتر فنهاوری اطالعهات را بها توجهه بهه گسهتردگی وظيفهه ای و جغرافيهايی سهازمان
صنعت،معدن وتجارت استان يزد عمالً اجرا کرد از اين روست کهه ارائهه طهرح راهبهردی بهرای مهديريت
دانش با تاکيد بر فناوری اطالعات با هدم ساماندهی مديريت دانش در بخهشههای مختلهف اقتصهادی و
توليدی و تجاری استانی بايستی تدوين گردد ،البته اين مه در سطح ملی نيهز در حهوزه صهنعت ،معهدن و
تجارت بايستی در دستور کار قرار گيرد.
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان يزد ؛ فرصتها و چالشهاي انتقال دانش:
نظر به اينکه در استراتژی سهازمان صهنعت معهدن و تجهارت اسهتان يهزد اجهرای مهديريت دانهش از
اولويتهای با اهميت بااليی می باشد و توفيق سازمان در انجام وظهايف تخصصهی در گهرو اجهرا و اسهتقرار
صحيح مديريت دانش است اين سازمان از تمامی امکانات بهره گيری نموده تا دانش جهاری در سهازمان را
بويژه در بخش صنعت و حوزه معدن مديريت شده و درفضای مناسب ذخيره گرديده و به موقع نيهاز و بهه
سبک شايسته انتقال يافته و مورد استفاده قرار گيهرد .ايهن سهازمان دارای  60درصهد نيهروی انسهانی دارای
خدمت بيش از  20سال دارند و ضرورت دارد تا از دانش کسب شده نيروهای انسانی بخهوبی بههره گيهری
شود و در اين راستا می بايست از زيرساختهای فنی سازمان استفاده شده تها در انتقهال دانهش بهويژه دانهش
ضمنی به نحو قابل قبول صورت گيرد.
با سرمايه گذاری انجام شده در حوزه فناوری اطالعات در حوزه های سهخت افهزاری ،نهرم افهزاری و
محيطی و ارتباطی ونيز حوزه تربيت نيروی انسانی با ارتقاء سواد اطالعهاتی در سهازمان مهذکور زيرسهاخت
مناسبی فراه گرديده تا مديريت دانش به فرصتی دست يابد که نيروی انسهانی امهر انتقهال دانهش را انجهام
دهند  .تاثير فناوری اطالعات بر انتقال دانش از چالشهای سازمانی است که در اين مقاله به بررسی موضهوع
می پردازد(.رسولی پشته)1966،
مبانی نظري و پیشینه شناسی تحقیق
انجام مراحل هر تحقيق مستلزم آگاهی از تحقيقات صورت گرفته قبلی و نتايج حاصل از آن اسهت کهه
برای محقق چراغ راهنمايی خواهد بود که از پژوهشهای قبلی بهرهگيری کرده و ادامه تحقيقهات جديهد را
به سرانجام برساند .بايد مشخص شود چه بررسی هايی تا به حال در مورد موضوع ارائه شده انجهام شهده و
چه نتايجی به دست آمده است؟ برای اين منظور محقق منابع موجود را مرور می نمايهد و بهتهر اسهت ايهن
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بخش ،به عنوان بخش بازنگری منابع موجود تلقی شود .محقق بايد ارتبها تحقيهق پيشهنهادی را بها ديگهر
پژوهشهای انجام شده در آن زمينه به خوبی تبيين نمايد (ميرمحمدی ميبدی1961،؛.)261
رضائيان ،احمد وند و تواليی در تحقيقی تحت عنهوان « بررسهی الگوههای راهبهرد مهديريت دانهش و
راهبرد دانش در سازمانها » به بررسی و تبيين ضرورتها ،کارکردها و الگوههای مربهو بهه ايهن دو مفههوم و
بيان تفاوتهای آنها در سازمانها پرداختند نتايج تحقيق نشان ميدهد که با توجه بهه تفهاوت ماهيهت و کهارکرد
اين دو مفهوم ،سازمانها برای انجام پروژههای مهديريت دانهش نيازمنهد تهدوين راهبهرد مهديريت دانهش و
راهبرد دانش خود بهصورت جداگانه ميباشند .راهبرد مديريت دانش بر مبنای دسته بنهدی دانهش بهه انهواع
دانش آشکار (صريح) و دانش پنهان (ضمنی) تعريف ميشود و راهبرد دانش بيهان ميکنهد کهه سهازمان چهه
دانشی را ،با چه عمقی ،از چه منبعی و از چه طريقی برای پشتيبانی از برنامهه ههای راهبهردی خهود بايسهتی
کسب نمايد.
مولوی ،فرشی قنبر پور و انصاری در پژوهشی تحت عنوان «تهدوين راهبهرد مهديريت دانهش در يهک
آزمايشگاه تحقيقاتی -صنعتی با بهره گيری از رويکرد پويا» ايهن پهژوهش در تهالش اسهت بها اسهتفاده از
رويکرد پويا در راهبرد سازی مديريت دانش ،راهبرد مناسهبی جههت مهديريت دانهش در يهک آزمايشهگاه
پژوهشی -صنعتی به صورت طيفی از کدگذاری تا شخصی سازی ،تهدوين نمايهد بهر اسهاس نتيجهه ههای
بهدست آمده از پژوهش ،راهبرد شخصی سازی بهعنوان راهبرد اصلی و راهبرد کدگذاری به عنهوان راهبهرد
فرعی و مکمل ،جهت مديريت دانش در آزمايشگاه شناخته شدند.
موريس ورامجيون مطالعه ای با عنوان « مديريت دانش در موسسات آموزش عالی :موانهع و مشهکالت
موجود» انجام دادند .هدم از اين مطالعه ،کمک به تحقيق در زمينه مديريت دانهش در موسسهات آمهوزش
عالی و بررسی موانع و مشکالت مديريت دانش در اين موسسات بوده است .نتايج ايهن تحقيهق نشهان داد
که تغييرات مکرر رهبری  ،فقدان يک فرهنگ اشترا دانش و مخازن پژوهش و ارتباطات ضعيف صهنعت
و دانشگاه از موانع مديريت دانش است.
اريک سی .کا چنج در مقاله ای با عنوان «استراتژی های مديريت دانش برای سرمايه گهذاری در دانهش
دانشگاهها» با هدم اندازه گيری ميزان مديريت دانش ( )KMو تعيهين اسهتراتژی  KMبها اختصها

دادن

ابزار مناسب مديريت دانش در راستای جهتگيری مناسب سازمان پرداخته است .نتايج نشان مهی دههد کهه
ابزارهای ذخيره سازی ،به کارگيری و تسهي دانش میتواننهد بهرای تشهخيص اسهتراتژی مهديريت دانهش
استفاده شوند .عالوه بر اين ،برخی ويژگی های شرکت مانند ماهيت آن ،فرهنگ ملی ،انهدازه و طهول عمهر
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صنعت به عنوان عوامل احتمالی تأثيرگذار عمل میکنند .اسهتراتژی شخصهیسهازی احتمهاال بهه ايهن دليهل
مجيد در تحقيق با موضوع «بررسی تاثير و نقش فناوری اطالعات بر توسعه مديريت دانش» به بررسهی
تاثير و نقش فناوری اطالعات بر توسعه مديريت دانش پرداخته است .يافته های تحقيق نشهان داد کهه بهين
مولفه های فناوری اطالعات( سيست ههای اطالعهاتی ،فراينهد ههای کسهب اطالعهات ،مهديريت فنهاوری
اطالعات) با توجه به در نظر گرفتن سن ،جنسيت و ميزان تحصهيالت کارکنهان و تهاثير آن هها بهر توسهعه
مديريت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
ايزدی وساده در پژوهشی به موضوع «نقش توانمند ساز فناوری اطالعات در استقرار مهديريت دانهش
مطالعه موردی شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان گلستان» پرداخته است .نتيج حاصل از پهژوهش
نشان داد که کفايت فناوری اطالعات تاثير مستقي و معنی داری بهر ابعهاد سهه گانهه مهديريت دانهش دارد.
فناوری اطالعات به عنوان زيرساخت حياتی برای استقرار موفق مديريت دانش نقش آفرينی می کند.
تعاريف صوري وعملیاتی متغیرها:

دانش :دانش عبارت است از ايجاد باوری که بتواند ظرفيتهای اقدامات اثهربخش را در سهازمان افهزايش
دهد(.جلوداری ممقانی .):1969 ،بنت به دانش بهعنوان «فه » موقعيتهها ،روابهط و پديهده ههای علهی اشهاره
دارد .ليکن داده ها ،اطالعات ،تئوريها و قوانين و همچنين «فه » آنها مرتبط بادانش در نظر ميگيرنهد(.اخوان،
.)1969
تعريف دانش از منظر آموزه های دينی ه بيايد بيگمان ارزش انسان در آمهوزه ههای قرآنهی بهه دانهش
است؛ ازاينروست که تسخير فرشتگان و هستی ،زمانی برای انسان شدنی است که خداوند به انسان اسهمای
خويش را تعلي داد و انسان به دانش اسمايی آگاه شد و عَلَّ َ آدم اسماء کُلّها( .بقره آيه  91تا .)99
مديريت دانش :مديريت دانش فرايند نظام مند کشف ،انتخاد ،سازماندهی ،تلخيص و ارائهه اطالعهات
است به گونه ای که شهناخت افهراد را در حهوزه موردعالقهه اش بهبهود مهیبخشد(.رضهائيان و همکهاران،
.)1966
راهبرد مديريت دانش :راهبرد مديريت دانهش مسهير حرکهت در جههت اههدام سهازمان را مشهخص
مينمايد که هدم اصلی آن بالفعل ساختن مديريت دانش در سازمان است .در راهبرد مديريت دانش فراينهد
پيادهسازی  ،فعاليتها و استانداردسازی اجزاء اصلی راهحلها مهدنظر قرارمهی گيرنهد .مجموعهه عمليهاتهها و
فعاليتهای سازمان در پرتو راهبرد مديريت دانش موجب ميگردد تا نظام مديريت دانهش بههصهورت مهؤثر و
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کارآمد عمل نمايد ،به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمايت از سازمان ،بهه کهارکرد مهؤثر خهود
ادامه دهد ( .رضائيان و همکاران)1966 ،
مديريت راهبردی دانش :در بررسيهای انجامشده به تعهاريفی برخهورد شهده کهه در زيهر بهه برخهی از
تعاريف مديريت راهبردی دانش اشاره شده است:
•

در بررسی منابع داخلی از اصطالح و واژه «مديريت راهبردی دانش» تعهاريف زيهادی در اختيهار

نيست .در تعريفی مديريت استراتژيک دانش را اينگونه تعريهف نمهوده کهه مهديريت راهبهردی دانهش بهه
فرآيندها و زيرساختهايی ميپردازد که بنگاه برای کسب ،ايجهاد و درميهان گذاشهتن دانهش در جههت تنظهي
استراتژی و اتخاذ تصميمات تجاری از آنها استفاده میکند(بيدمشکی پور : 1962 ،شماره .)2662
•

پورنژدی اعتقاد دارد؛ مديريت دانش سازمان بايستی همسو و هماهنگ بها اقهدامات استراتژيهک

سههازمان در سههطح کههالن مطههرح و موردتوجههه قرار گيههرد .بههه ايههن ترتيههب مفهوم مديريت استراتژيک
دانش(مديريت دانش با نگرش استراتژيک) را ميتوان به صورت مديريت دانش ،همسو و ه راستا با مسهير
و اهدام استراتژيک سازمان ،تعريف نمود(پورنژدی.)1969 ،
طرح راهبردی مديريت دانش :طرح راهبردی مناسهب بايهد بهه ابعهاد سهخت افهزاری ،نهرم افهزاری و
ساختاری موضوع مورد مطالعه داشته باشد ،هر طرح راهبردی بايستی تمهامی شهرايط و امکانهات خهود در
محيط(فرصتها ،تهديدات ،ضعفها و قوتها) را در سطح کالن با بهترين روشهای ممکن تشريح کنهد ،طهرح
راهبردی بايد دارای ويژگی های ذيل باشد:
1ه شرايط محيط و خود را تشريح کند.
2ه هدم ،جهت و شيوه مناسب را مشخص نمايد.
9ه معياری برای مشارکت سازمان يافته همه اعضاء فراه کند.
9ه ارزيابی مستمر را ممکن سازد.
1ه برای رويارويی با آينده آمادگی را ايجاد کند.
9ه وضعيت موجود و مطلود را ترسي کند.
2ه شکام بين وضع موجود و مطلود را تعيين کند( .احمدوند)90 ،1969،
در اين مقاله طرح راهبردی مديريت دانش مشتمل بر  10گام میباشد:
1ه تدوين ارکان جهت ساز
2ه تحليل آسيب شناسانه وضع موجود
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9ه تحليل شکام بين وضع موجود و مطلود
9ه تعيين ابعاد ،مولفهها ،شاخص ها و روابط بين آنها
2ه تعيين نقا قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد
6ه تعريف راهبردها تبيين شکام وضع موجود و مطلود
6ه ارائه سياستها و رويه های مناسب جهت پياده سازی راهبردها
10ه ارائه مکانيس مناسب کنترل و ارزيابی راهبردی
فناوری اطالعات :فناوری اطالعات در نقش يک زيرساخت ،بستر مناسبی را برای بهبهود همهه فعاليتهها
و فرايند مديريت دانش فراه می کند .فناوری اطالعات انواع رو شهای توليد دانش شامل :جامعهه پهذيری،
درونی سازی ،بيرونی سازی ،و ترکيب را بهبود و توسعه می دهد و محدود به انتقال دانش آشهکار نيسهت/
بنابراين ،به کارگيری فناوری اطالعات يکی از ارکان اساسی مديريت دانش به شمار مهی آيهد .مهدل هفهت
مرحله ای بکوويتز و ويليامز ،که شامل يافتن ،به کارگيری ،يادگيری ،تسهي  ،ارزيهابی ،ايجهاد و نگههداری و
حذم می باشد به عنوان يکی از مدلهای نظهری مطهرح در تحقيقهات اسهتفاده مهی شهود .مفههوم فنهاوری
اطالعات ،بر پايه تعريف انجمن فناوری اطالعهات آمريکها مهد نظهر قهرار گرفتهه کهه بهر پايهه آن فنهاوری
اطالعات تنها در قالب استفاده از رايانه و اينترنت مد نظر می باشد .در اين تعريف پنج مولفه اصهلی فنهاوری
اطالعات شامل ذخيره ،تبديل ،پردازش ،انتقال و پشتيبانی اطالعات می باشد( .موحدی و همکاران)1969 ،
مهندسی سيست های نرم :روشهای سنتی انجام تحقيق از علوم طبيعی وام گرفته شده است کهه در آن
ابتدا يک فرضيه طرح شده سپس آزمون آن از طريق آزمايش جهت تائيد يا رد فرضيه مطرح شهده.البته ايهن
مدل را نمی توان به سادگی در موقعيهت پيچيهده و پويهای اجتمهاعی و انسهانی بکهار گرفهت ،متهدولوژی
سيست های نرم در نتيجه استفاده از يک مدل تحقيق جايگزين به وجود آمهد ،روشهی تحهت عنهوان"اقهدام
پژوهشی " که برای تحقيق اجتماعی در سطح يک موقعيت ،گروه يا سازمان مناسبتر است.
در اين نوع از تحقيق،محقق دشواریهای کار آزمايشی عملی را میپذيرد ،بهه ايهن دليهل کهه موقعيهت
انسانی از يک سو منحصر به فرد است و از سوی ديگر در طول زمان تغيير مهیکنهد و در برگيرنهده جههان
بينیهای متعدد است .با اين حساد الگوی اقدام پژوهی به اين صورت است که پژوهشگهر وارد موقعيهت
انسانی میشود و در آن ايفای نقش میکند و از اين تجربه به عنوان هدم تحقيق استفاده میکند.
روش شناسی سيست های نرم برای نخستين بار در  20مهيالدی توسهط پيترچکلنهد ( ) ckland,1978و
همکههارانش در دانشههگاه لنکتههر انگلههيس ابههداع گرديههد .ايههن روششناسههی از رويکههرد اقههدام پژوهههی در
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سيست هايی استفاده مینمايد که عالوه بر پيچيدگی ،با مسائل دنيهای واقعهی يکپارچهه شهده انهد .در اقهدام
پژوهی ،محقق و ذی نفعان در موقعيت مسأله مداخله نموده و سعی در انجام اقداماتی دارنهد کهه منجهر بهه
حل مشکل و بهبود موقعيت مسأله تحقيق میگردد.
مدل تحقیق

در اين مدل از دو بعد نظری و عملی در  9مولفه ساختاری ،رفتاری ،توانمندساز و بستر ساز ،جههت سهاز و
زمينه ساز در  20شاخص بهره گرفته شد.
شکل  -1مدل مفهومی تحقيق

روششناسی تحقیق
نوع تحقیق :

از آنجا که تحقيق حاضر برای افزايش دانش و در ما از مسائل خاصی تهالش دارد و بهه دنبهال ،مهی
توان آن را از لحاظ اهدام تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی توسعه ای به شمار آورد.
در اين مقاله از طرح تحقيق آميخته مجموعه داده های کمی به صورت کمی تحليهل مهی شهوند و بهه
همين صورت داده های کيفی نيز به صورت کيفی تحليل و در نهايت نتايج جهت تصمي گيهری نههايی بهر
روی ه ريخته می شوند .شکل زير فرايند مزبور را نمايش می دهد .با توجه به مطالهب بيهان شهده روش
تحقيق به کار برده شده در اين پژوهش از نوع آميخته اکتشافی سه سطحی است.
جامعه آماري:

در تحقيقات آميخته ابتدا با استفاده از روش های کيفی ،با کمک چند نفهر از خبرگهان محهدود
(معموال بين  9تا  11نفر تا حد کفايت تئوريک) به شناسايی ابعاد و مولفه های موضوع تحقيق مهی
پردازند سپس با استفاده از روش های کمی به اعتبار يابی و برازش مدل طراحی شده توسط نمونه
های آماری اقدام می کنند(.تواليی )1961 ،به همين دليل اين مقالهه بهه طهور کلهی دارای دو نهوع
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است:
جامعه خا

عنوان مقاله

جامعه آماری خبرگان خا

و عام است .اين مقاله با توجه به قلمرو تحقيق شامل دو جامعه زيهر

:

منظور از خبرگان خا

در اين مقاله خبرگانی است که ضمن داشتن مدر

تحصيلی حهداقل

کارشناسی ارشد دارای حداقل  11سال سابقه مديريتی در موضهوع مقالهه بهوده انهد .کهه از طريهق
مصاحبه نيمه ساختار يافته و تحليل محتوی مصاحبه های صورت گرفته به صورت کيفی نسبت بهه
دو موضوع (تعيين ابعاد و مولفه ها و شاخص های مدل تحليلی و اسهتاندار سهازی پرسشهنامه و
استخراج نقا قوت ،فرصت ،تهديد و ضعف) اقدام گرديده است الزم به ذکر است انتخهاد افهراد
به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفته است .در اين مقالهه تعهداد خبرگهان خها

تها

اشباع نظری  6نفر می باشد.
جامعه عام:
از اين جامعه به منظور پاسخ به پرسشنامه ها جهت استخراج نسبت هها و روابهط متغيرهها و
همچنين امتياز دهی و وزن دهی به پرسشنامه مربو به تعيين نقا قوت ،فرصت ،تهديد و ضهعف
ها استفاده شده است که شامل خبرگان ،صاحبنظران ،انديشمندان ،اساتيد مديريت دانش و همچنين
مديران عالی و ارشد در حوزه مديريت دانش و وزارت صنعت ،معدن وتجهارت و حهدود  20نفهر
بودند.
اين پژوهش از نظر موضوعی در حوزه های راهبهردی مهديريت دانهش ،فنهاوری اطالعهات و
صنعت ،معدن  .تجارت است و قلمرو زمانی اين پژوهش در افق چش انداز بيست سال به عبارتی
سال 1909ميباشد و قلمرو مکانی وزارت صنعت ،معهدن و تجهارت و همچنهين سهازمان صهنعت،
معدن و تجارت استان يزد ميباشد.
شکل شماره  : 1فرايند تحقيق
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ابزار و روش هاي گردآوري اطالعات:

نظر به اينکه روشهای گردآوری دادهها در اين مقاله روشهای کتابخانه علمی و تخصصی و نيهز
ميدانی است ابزارها ه متناسب با آنها تعيين می گرددکه شامل موارد زير است:
•

ابزارهای روش ميدانی :مصاحبه ،پرسش نامه ،تکنيک دلفی و تحليل محتوا خواهد بود.

•

ابزارهای روش کتابخانه علمی و تخصصی شامل :مقاالت علمهی و پژوهشهی و اسهناد و

مدار علمی و آرشيو کتابخانه ها و سايت های اينترنتی خواهد بود.
در اين پژوهش ابزار اصلی سنجش پرسشنامه است کهه در  9نهوع پرسشهنامه نظهر خبرگهان و
متخصصان و کارمندان اخذ گرديد.
08

روش هاي تحلیل داده ها:
آمار توصیفی:

دانشجوی دکتری) نشان می دهد که  %6از پاسخ وگويان دارای مدر کارشناسی  % 90،کارشناسی

عنوان مقاله

توزيع فراوانی پاسخ گويان بر حسب تحصيالت در سه گروه ( کارشناسی ،کارشناسی ارشد يا
ارشد يا دانشجوی دکترا و % 19از آنها مدر تحصيلی دکترا می باشند.
توزيع فراوانی پاسخ گويان بر حسب سابقه خدمت نشان می دهد که  1درصد از پاسهخگويان
زير  10سال19 ،درصد آنها بين 11تا  20سال  99،درصد از آنها بين  20تا  90سهال و  20درصهد
آنها سابقه خدمتی بيش از  90سال داشته اند.
توزيع فراوانی پاسخ گويان بر حسب سابقه مديريتی مرتبط با موضوع تحقيق نشهان مهی دههد
که  1درصد از پاسخگويان زير  10سال 21 ،درصد آنها بين 11تا  11سال و  20درصد آنها سهابقه
مديريتی بيش از  11سال داشته اند.
روش تجزيههه و تحليههل داده ههها در بخههش آمههار توصههيفی اسههتفاده از نههرم افههزار هههای
 Excel,SPSS25همچنين در بخش استخراح نقا قوت ،ضعف ،تهديد ها و فرصت ها با رويکرد
تلفيقی از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
آمار استنباطی
استخراج مدل مفهومی تحقیق مبتنی بر هفت گام چکلند:

با توجه به اطالعات جمع آوری شده و مصاحبه ابعاد ،مولفه و شاخص های مدل اوليه تهدوين
گرديد .سپس به منظور تائيد روابط بين ابعاد و مولفه ها و شاخص ههای مهدل اوليهه بهه خبرگهان
مراجعه شد و از آنها در خصو

روابط بين اجزای مدل سوال شد که پس از هشت نفهر اشهباع

نظری حاصل شد .اين مدل دارای دو بعد عملی و نظهری ،شهش مولفهه بسهتر سهاز ،توانمندسهاز،
رفتاری ،ساختاری ،جهت سازها و زمينه سازها است .با توجه به تفاوت مهاهوی دو بعهد مزبهور از
منظر عينيت و ذهنيت از متدولوژی سيست های نرم چکلند کهه مراحهل هفهت گانهه آن در شهکل
نشان داده شده است چگونگی استفاده از اين روش در اين تحقيق در ادامهه توضهيح داده خواههد
شد.
شکل  :1هفت مرحله بنيادی چکلند(تواليی ،روح اهلل)1961،
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گام اول و دو م :ادرا و تشريح مسئله
با توجه به مطالب بيان شده محقق مدل اوليه تحقيق را مطابق شکل به صورت ترکيبی درقالهب
مدل زير تبيين نمود.1
شکل  :1سازه و ابعاد اصلی تحقيق

گام سوم :انتخاد مفاهيمی که با فعاليت های سيست مرتبط هستند.
در اين مرحله با استفاده از مصاحبه باز و مستندات موجود مفاهيمی که بهر تحقيهق اثهر گهذار
هستند تبيين گرديد .اين مفاهي عبارتند از دانش ،مديريت دانش ،راهبرد مديريت دانش ،مهديريت
راهبردی دانش،طرح راهبردی مديريت دانش ،فناوری اطالعات
گام چهارم  :جمع آوری مدل های مفهومی در يک ساختار ذهنی

11
 - 1شش شاخگی که بسط یافته مدل سه شاخگی مرحوم اهرنجانی است

فرصت ها ) را از طريق مصاحبه نيمه باز و مراجعه به خبرگان تبيين نموده اسهت .در ايهن مرحلهه
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محقق در اين مرحله شاخص های مربو به طرح راهبردی(نقا قهوت و ضهعف ،تهديهدها و
پس از مراجعه به هشت نفر اشباع نظری حاصل شد .سواالت مطرح شده در اين بخش عبارتند از:
آيا طرح راهبردی مديريت دانهش در بسهتر فنهاوری اطالعهات در سهازمان صهنعت ،معهدن و
تجارت استان يزد به صورت مدون و مقتضی وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت بهازيگران يها
ذينفعان اساسی آن چه کسانی هستند.؟
عوامل تاثير گذار در طرح راهبردی کدامند؟
قوت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهديدهای منبعث از عوامل مزبور کدامند؟
آيا بستر  ITالزم جهت پياده سازی مديريت دانش در وزارت و صهنعت و معهدن يهزد وجهود
دارد؟(تعيين عوامل بستر ساز)
مسئول فرايند پياده سازی و نگهداری سيست  ITالزم جهت اجرای طهرح راهبهردی مهديريت
دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان يزد کيست؟
پس از اخذ پاسخ مقتضی از خبرگان در حوزه سواالت طرح شهده مهدل ترکيبهی جههت ارائهه
طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فنووری اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
يزد به شرح زير ارائه گرديد.
الف) بعد عملی شامل چهار مولفه بستر ساز ،توانمند ساز ،رفتاری و ساختاری که ههر دو بعهد
آن در يک شکل نشان داده شده است
شکل  :9اجزای بعد عملی تحقيق
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در ضمن الگوی نهايی طرح راهبردی شامل دو بعد مجزای عملی و نظری است که که از بعهد
عملی در راهبرد نويسی استفاده شده است و بعد نظری مقومات و توانمندسازها هستند.
گام پنج :
بکارگيری ساختار جهت کشف موقعيت در دنيای واقعی :در اين مرحله به منظور تعيين نقها
قوت  ،ضعف ،فرصت و تهديد دو پرسشنامه مبتنی بر مدل ارائه شده در گام چهارم بمنظهور اخهذ
روابط و نسبت ها و استخراج عوامل راهبردی در اختيار خبرگان و متخصصين قرار گرفت. .
گام شش و هفت :تحليل عملی و مطلود تغييرات برای موقعيت مورد نظر
در اين بخش مراحل اجرايی دسهتيابی بهه طهرح راهبهردی مهديريت دانهش در بسهتر فنهاوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان يزد تشريح می گردد.

جدول دسته بندی نظام متغیرها:
در جدول زیر شاخص های مسدخرجه از نرم افزار اسمارت پی ال اس در چهار طبقه تهدید،
فرصت ،ضعف و قوت هر یک با تعداد تعیین شده از نظر خبرگان بررسی و به شرح ذیل ارائه
گردیده است .چنانچه مالحظه می شود در حوزه تجارت  41عامل ،در حوزه صنعت و معدن 44
عامل و در حوزه مدیریت دانش  41عامل و در حوزه فناوری اطالعات  41عامل به عبارت دیگر
جمعا  25شاخص مربوط به بعد عملی احصاء شده اند بدین ترتیب با احدمال  52درصد عوامل
راهبردی از هر چهار حوزه تجارت ،صنعت و معدن ،مدیریت دانش و فناوری اطالعات لحاظ شده
اند.
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شاخص اصلی

تهدید

فرصت

ضعف

قوت

جم

تجارت

5

2

1

1

41

صنعت و معدن

5

1

5

1

44

مدیریت دانش

1

1

1

1

41

جم

45

41

44

42

25
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فناوری اطالعات

1

5

5

2

41

آزمون کلی مدل
در مدل سازی معادالت ساختاری به کمک روش  PLSبرخالم روش کواريانس محور (

CB

 ) - SEMشاخصی برای سنجش کل مدل وجود ندارد ولی شاخصی به نام نيکويی برازش ()GOF
توسط تننهاوس و همکاران ( )2001پيشنهاد شد .اين شاخص هر دو مدل اندازه گيری و ساختاری
را مدنظر قرار می دهد و به عنوان معياری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار مهی رود .حهدود
اين شاخص بين صفر و يک بوده و وتزلس و همکاران ( )2006سه مقدار  0/21 ، 0/01و  0/99را
به ترتيب به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوی برای ( )GOFمعرفهی نمودنهد ايهن شهاخص بهه
صورت ميانگين و متوسط شاخص مقادير اشتراکی به صورت دستی محاسبه می شود:
2

C o m m u tu a li ty  R

GOF 

اين شاخص ،مجذور ضرد دو مقهدار متوسهط مقهادير اشهتراکی ( )Commutualityو متوسهط
ضريب تعيين ( )R Square Averageاست.
متغیر

AVE

R2

عملی

B1

0.46

0.99

نام متغیر
نظری

B2

0.53

0.88

بسدر ساز

M1

0.56

0.75

توانمند ساز

M2

0.54

0.91

رفداری

M3

0.52

0.81

ساخداری

M4

0.56

0.86

نرم افزار

MM1

0.65

0.90

سخت افزار

MM2

0.62

0.89

نرم افزار

MM3

0.6

0.85

سخت افزار

MM4

0.65

0.88

محدودیت های
فکری

MM5

5522

0.86

مفروضات و عقاید

MM6

0.64

0.88
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نام متغیر

متغیر

AVE

R2

فرایندی

MM7

0.74

0.90

عملیاتی

MM8

0.56

0.80

فرصت

MMM1

0.67

0.88

قوت

MMM10

0.69

0.86

ضعف

MMM11

0.91

0.87

قوت

MMM12

0.69

0.73

ضعف

MMM13

0.83

0.93

قوت

MMM14

0.76

0.95

ضعف

MMM15

0.77

0.75

قوت

MMM16

0.68

0.82

تهدید

MMM2

0.84

0.86

فرصت

MMM3

0.77

0.90

تهدید

MMM4

0.62

0.91

فرصت

MMM5

0.69

0.88

تهدید

MMM6

0.73

0.83

فرصت

MMM7

0.7

0.95

تهدید

MMM8

0.69

0.91

ضعف

MMM9

0.72

0.70

جهت ساز ها

N1

0.63

0.97

زمینه ساز

N2

0.46

0.92

قابلیت سازها

NN1

0.71

0.90

اصول و ارزش

NN2

0.69

0.89

بینشی

NN3

0.89

0.85

منشی

NN4

0.85

0.88

روشی

NN5

0.6

0.75

S

0.45

سازه اصلی
میانگین

0.66

=0.76

0.87

=GOF

شاخص  GOFاین مدل 5567 ،بدست آمده است که نشان دهنده برازش قوی مدل دارد.
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درنتیجه روایی و پایایی و مناسب بودن مدل تحقیق را اثبات می شود.
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فرضیه های اصلی
فرضیه اصلی  )4بین بعد نظری و طرح راهبردی مدیریت دانش در بسدر فنااوری اطالعاات
در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی  )5بین بعد عملی و طرح راهبردی مدیریت دانش در بسادر فنااوری اطالعاات
در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی  )4بین مولفه سااخداری طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد عملی رابطاه معنای داری وجاود
دارد.
فرضیه فرعی )5بین مولفه رفداری طرح راهبردی مدیریت دانش در بسدر فنااوری اطالعاات
در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد عملی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ) 1بین مولفه ت وانمند ساز طرح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد عملی رابطاه معنای داری وجاود
دارد.
فرضیه فرعی  )1بی ن مولفاه بسدرسااز طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد عملی رابطاه معنای داری وجاود
دارد.
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فرضیه فرعی  )2بی ن مولفه جهت سااز طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد نظری رابطاه معنای داری وجاود
دارد.
فرضیه فرعی  )7بین مولفه زمینه سااز طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری
اطالعات در سازمان صنعت ،معدن و تجارت اسدان یزد و بعد نظری رابطاه معنای داری وجاود
دارد.
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چرخه بکارگیری ابزارهای سه گانه
سیستم نرم چکلند /نرم افزار اسمارت پی ال اس /ماتریس Space

در این تحقیق بمنظور تدوین راهبرد با رویکرد تلفیقی بایسدی ابددا باا اسادفاده از رویکارد سیسادم
های نرم چکلند ابعاد ،مولفه ها و شاخصها در دو سطح ذهنی و عینی بدست می آمدناد و در اداماه
شاخص های مزبور توسط نخبگان بر اساس فرمهای ضمیمه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصات و تهدیاد
تبدیل می شوند ،سپس با اسدفاده از خبرگای شادت و وزن هار یاک از نقااط راهباردی چهارگاناه
وضعیت موجود و مطلوب اسدخراج می شود و خبرگان به هریک از عوامل راهبردی شدت مورد نظر
18

را اعمال نموده اند و محقق فقط به عنوان تسهیل گر در این قسمت نظارات خبرگاان را در فرماول

تعیین و برای پر کردن شکا ها توصیه های راهبردی ارائاه گردیاده اناد ،در واقا نحاوه اتصاال و

عنوان مقاله

های اسداندارد روش تلفیقی وارد نموده و پس از تحلیل وض موجود و مطلوب شاکا باین آنهاا را

ارتباط سیسدم های نرم ،نرم افزار معادالت ساخداری و مدل  spaceبه نحو شکل فوق می باشد.
یکی از نوآوریهای این رساله لزوم پویا نمودن یا دینامیک بودن طرح ارائه شده اسات کاه ایان مهام
توسط رصد مسدمر محیطی و تعیین میزان شاخصها در هر دوره زماانی  1تاا  7ماهاه امکاان پاریر
است و در واق با اندازه گیری مسدمر شاخصهای این تحقیق می توان حدی میزان موفقیات برناماه
های سازمان را در توسعه تجارت در بسدر فناوری اطالعات رصد نمود.
برای این منظور به کمک پرسشنامه ابددا از خبرگان در خصاو

عوامال ماورر بار طارح راهباردی

مدیریت دانش در بسدر فن آوری اطالعات سازمان صنعت ،معدن وتجاارت اسادان یازد ساوال شاد
سپس از ایشان درخواست شد که هریک از عوامل معرفی شده را درقالب تهدیدها،فرصت ها ،قوتهاا
و ضعف ها دسده بندی نمایند و به هر یک از گویه ها وزن و شادت در وضاعیت موجاود و مطلاوب
ارائه نمایند .جدول زیر عوامل مورر را نشان می دهد.
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جدول  :4نقاط قوت ،ضعف،تهدید و فرصت

وجود دانش علمی و فنی تولید
در حوزه کاشی و سرامیک در
صنای اسدان یزد

پایین بودن سطح دانش علمی و
فنی مربوط به ماشین االت و
تجهیزات تولید در صنای یزد

امکان تعامل دانشی با بازارهای
هد در کشورهای همجوار

وجود سازمانهای جهانی
رقیب و تحریم های
موجود در زمینه اندقال
دانش علمی و فنی
تجهیزات تولیدی
محصوالت اسدان یزد

تنوع دانش علمی وفنی در
سطح تخصصی و عمومی مبدنی
بر محصوالت تولیدی یزد

کاهش سطح بهره وری در
صنای یزد ناشی از فقدان
دانشکاران و مشاوران تسهیل گر
دانشی

کسب دانش علمی و فنی در
تکنولوژی های حیاتی در حوزه
های الکدرونیکی

تغییرات گسدرده سیاست
های کلی و عدم امکان
تدوین نقشه دانشی در
سطح اسدان یزد

حمایت از سرمایه گراران با
توان مالی باال جهت ارتقاء سطح
دانش از طیق اندقال دانش
علمی و فنی به داخل یزد

تجاری سازی و بازار یابی بدلیل
انجام امور تجاری توسط مدیران
تولیدی

دست یابی به دانش و تکنولوژی
بهره برداری از مناب انرژی پاک

کمبود اعدبارات و
تسهیالت برای بهبود نرم
افزار های

توسعه دانش بنیادین در حوزه
های اسدخراح و غنی سازی
معادن و ارتقاء امکان دسدیابی
به صنای تبدیلی

فقدان نظام مناسب شبکه سازی
سر مایه های دانشی با توجه به
تنوع صنای وابسده یزد

وجود خبرگان و نخبگان دانشی به
عنوان سرمایه های مولد در بخش
خصوصی

کمبود اعدبارات و
تسهیالت برای بهبود زیر
ساختهای سخت افزاری

ارتقاء توانمند سازی دانشی
سرمایه های انسانی از طریق
جرب دانش ناشی از اندقال
تکنولوژی

تمرکز سرمایه های دانشی در
صنای خرد

توانمند سازی دانشکاران داخلی با
اسدفاده از جرب دانش علمی و
فنی در حوزه های معدنی و
اسدخراج و اکدشا آن

پایین بودن توان توسعه
صنعت به دلیل تحریم

وجود زیر ساخت اولیه در
شرکت های تابعه اسدان یزد

عدم تناسب دانش مدیریت
موجود با نیازهای صادراتی و
بازارهای هد

امکان جرب سرمایه بخش های
معدنی و صنعدی به منظور ایجاد
مراکز دانش بنیان

عدم امکان پشدیبانی
دانشی و فنی در راسدای
تقویت بنیه مراکز
تحقیقاتی و دانشگاهی

وجود بانکهای نرم افزار مرتبط
در سطح اسدان یزد

فقدان مراکز مشاورههای
تخصصی و حرفهای در زمینه
های دانش مزیت ساز با سبقه
محصوالت
کشاورزی(پسده،بادام ،روناس)

امکان توسعه زیر ساخت های
ارتباطی از طریق به کارگیری
شبکه ای اندقال دانش و به روز
نمودن مسدمر دانش موجود

قیمت تمام شده باالی
محصوالت

گسدرش مناب دانش صنای
وابسده فوالد به منظور دسدیابی
قطب علمی و فنی فوالد

بال اسدفاده ماندن بخش قابل
توجهی از ظرفیت های دانشی
مربوط به صنای معدنی اسدان
یزد

امکان بهره برداری از سرمایه
دانشی موجود در شبکه های
مردمی در قالب نمایشگاههای بین
المللی

عدم امکان دست یابی
مناسب به شبکه ای
دانشی جهانی مورد نیاز
نیاز صنای یزد

وجود حوزههای صنعدی فعال و
قدرتمند به عنوان مناب ایجاد
 11بکار گیری دانش در سطح
و
اسدان

توزی نامناسب صنای در اسدان
در ندیجه عدم تمرکز دانش
فنی در یک منططقه (فقدان
برنامه آمایش صنعدی)

امکان ایجاد بسدر مناسب سخت
افزاری با توجه به پدانسیل سرمایه
ای صنعدی موجود در اسدان یزد
در حوزه های لجسدیک الکدرونیکی

فقدان پایانه صادراتی
حمل و نقل محصوالت
کارخانه ای
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قوت

ضعف

فرصت

تهدید

عنوان مقاله

وجود نیروهای جوان و معدقد و
مقدصد به منظور جرب دانش
ضمنی

عدم وجود تشکلهای فعال
تخصصی ا به منظور صادرات
محصوالت دانشی

وجود فرودگاه بین المللی جهت
دعوت از اساتید و خبرگان سایر
شهر ها که کشورهای صاحب
تکنولوژی بمنظور اندقال دانش
ضمنی

مهاجرت خبرگان و
نخبگان دانشی به دلیل
کمبود مناب طبیعی در
اسدان

امکان ایجاد مرکز توسعه تجارت
الکدرونیک بمنظور جرب دانش
مدناسب با توان بالقوه یزد

عدم وجود بسدر مناسب اشدراک
گراری دانش

شرایط اقلیمی خا اسدان جهت
انجام فعالیت های صنعدی توزی
کاالهای اساسی (بندر خشک)

کمبود اعدبارات و
تسهیالت برای بهبود و
توسعه زیر ساخت های
نمایشگاه بین المللی

امکان ایجاد مرکز توسعه تجارت
الکدرونیک بمنظور جرب دانش
مدناسب با توان بالقوه یزد

نداشدن مراکز تخصصی مدیریت
دانش در کنار صنای با دانش
فنی پایین

مشارکت محدود فعاالن اقدصادی
بمنظور حمایت از بنگاههای
کوچک و مدوسط در جهت شکل
گیری و گسدرش دانش بومی

وجود مراکز دانشی قوی
در اسدانهای هم جوار

امکان طراحی و بکار گیری نرم
افزارهای مناسب کندرل و
هدایت زیر ساخت های اشدراک
دانش

وجود زمینه ای ارزان قیمت جهت
احداث مراکز صنعدی دانش بنیاد

عدم امکان دست یابی
مناسب به شبکه ای
دانشی جهانی مورد نیاز
نیاز صنای یزد

امکان کسب دانش علمی و
فنی در حوزه های جدید علم و
فن آوری با توجه به زیر ساخت
های صنعدی موجود در اسدان

امکان عرضه محصوالت دانش به
ویژه دانش مربوط به صنای معدنی
به کشورهای همجوار

وجود قابلیت های انسانی و زیر
ساخدی جهت بسدر سازی فن
آوری اطالعات

ایجاد جاذبه جهت جرب نیروی
بومی که در مراکز دانش خارج از
اسدان و یا کشور فعالیت دارند.
وجود مراکز دانشی قوی در
اسدانهای هم جوار

تعیین کمی وضع موجود و مطلوب

جدول زير امتياز هريک از عوامل قوت،ضهعف،قوت و ضهعف را در شهرايط موجهود و آتهی
نشان می دهد.

10
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جدول : 1امتیاز هریک از عوامل قوت،ضعف،قوت و ضعف
عوامل

امتیاز شرایط موجود

امتیاز شرایط آتی

قوت

6.37

8.16

ضعف

5.93

8.17

فرصت

5.28

7.27

تهديد

5.48

5.98

برای اين منظور از ماتريس زير استفاده می شود.

11

همانطوريکه مشخص است وضعيت فعلی تهاجمی خفيف است کهه بايهد بهه سهوی تههاجمی
معطوم به فرصت حرکت شود .لذا بايستی راهبردهای متناسب با اين شرايط تدوين گردد.

نقا قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد به راهبردها تخصيص داده شده و مبتنی براعداد نهايی چنانکهه

عنوان مقاله

با توجه به اعداد حاصل از جمع حاصلضرد موزون جذابيت که توسط نخبگهان بها توجهه بهه
مالحظه می شود راهبردهای چهارم،دوم و شش بترتيب با اعداد1619، 1699 ،2099 :اولويت های
اول تا سوم را به خود اختصا

داده و درواقع راهبردهای اصلی مهی باشهند و راهبردههای پهنج

،سوم ،اول و هفت بترتيب با اعداد  1299 ، 1299، 1269،1269 :راهبردهای فرعی را تشهکيل مهی
دهند .مطالب ذکر شده که درواقع راهبردهای با اولويت می باشند بشرح جدول ذيل ارائه شده اند:

جدول :2راهبرد های اصلی

راهبردهای اصلی

جم کل حاصل ضرب موزن جرابیت
راهبرد ها

 )1غنی سازی مناب تولید و به کارگیری دانش در
سطح اسدان یزد با اسدفاده از بسدر های سخت
افزاری و تبدیل ظرفیت ها و پدانسیل سرمایه بالقوه
خارج از اسدان به قابلیت های بالفعل در سطح اسدان
یزد با توسعه صادرات محصوالت صنعدی و توسعه
تولیدات گلخانه ای.

5511

 )5به روز رسانی مسدمر دانش نرم افزاری در سطح
اسدان یزد و توسعه صنعت و معدن و به کارگیری آن
به منظور جرب دانش علمی و فنی مناسب در
راسدای توسعه دانشی صنای اسدان و ارائه
توانمندیهای اسدان در حوزه های صنای کاشی و
سرامیک ،فوالد و نساجی.

4671

 )7تبدیل دانش مناسب و مفید ضمنی مرتبط با
حوزه موجود در صنعت یزد به دانش آشکار و به
کارگیری آنها از طریق برگزاری جلسات و نشست
های علمی مشدرک در اسداندارد سازی دانش آشکار
موجود و برگزاری همایشها و نمایشگاههای
دسداوردهای دانشی در داخل و خارج.

4621
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راهبردهای اصلی

جم کل حاصل ضرب موزن جرابیت
راهبرد ها

 )6توسعه تامین و توزی کاالهای اساسی از طریق راه
اندازی بندر خشک مبدنی بر شرایط اقلیمی خا
اسدان.

4625

 )5توسعه صادرات با رویکرد تجاری سازی محصوالت
صنای مخدلف در بازارهای جهانی از طریق تغییر
مدولی و مدیران بخش تولید به امور بازرگانی و
صادراتی.

4622

جدول : 3راهبرد های فرعی

راهبردهای فرعی

جم کل حاصل ضرب موزن جرابیت
راهبرد ها

 )2جرب دانش علمی و فنی موجود در سایر کشور
ها و باال بردن توان علمی و فنی سرمایه های دانشی
موجود در اسدان یزد از طریق برگزاری نمایشگاههای
بین المللی و سایر روشها و طرحهای هدایت
صادراتی.

4657

 )1تسری در دسدیابی به قطب علمی و فنی در حوزه
فوالد و صنای وابسده معدنی با به کارگیری سرمایه
دانشی موجود در شبکه های محلی و جرب بازارهای
جدید داخلی و خارجی.

4651

 )4به روز رسانی بانک ها نرم افزاری در راسدای
توسعه زیر ساخت ارتباطی از طریق به کارگیری و
فعال سازی شبکه اندقال دانش بمنظور ارتقاء توان
دانش و تسهیل در سیسدم توزی و لجسدیک کاال.

4617

 )6گسدرش قطب های دانشی علمی – فنی تخصصی
مرتبط با صنای کلیدی مزیت ساز فوالد ،سرامیک،
صنای معدنی و تبدیلی با اسدفاده از مناب و معادن
خام موجود در اسدان یزد و تبدیل آن به محصوالت

4611

عنوان مقاله

راهبردهای فرعی

جم کل حاصل ضرب موزن جرابیت
راهبرد ها

دانشی با تکیه بر بهره گیری از تکنیکهای لجسدیک
الکدرونیکی.

نتیجهگیري و پیشنهاد

 )1از آنجائيکه طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فهنآوری اطالعهات در سهطح سهازمان
صنايع يزد تهيه شده کليه صنايع وابسته مبتنی بر اين طرح الزم است تها طهرح راهبهردی مهديريت
دانش در بستر فناوری خود را هماهنگ با سطح سازمان تهيه نمايند لذا به تعداد صنايع وابسته يهزد
امکان تعريف رساله تحقيقاتی وجود دارد.
 )2به منظور بررسی تناسب اجرای طرح ارائه شدهدر عمهل پيشهنهاد مهی شهود الگهوی پيهاده
سازی و اجرای طرح مزبور در سطح صنايع صنايع فوالد ،سراميک و ديگر محصوالت تهرا ريختهه
در قالب رساله دکتری تدوين گردد.
 )9از آنجايکه يکی از مهمترين عوامل تاثير گذار بر موفقيت هر طرح راهبردی تهدوين نظهام و
ارزيابی مناسب آن است لذا پيشنهاد می شود رساله با عنوان طراحی نظام کنتهرل و ارزيهابی طهرح
راهبردی سازمان صنعت و معدن تجارت يزد در آينده نزديک تعريف گردد.
 )9تدوين راهبرد های مديريت دانش عمدتا به دنبال تبديل دانش پنهان به آشکار می باشهد از
همين رو پيشنهاد می شهود راهبهرد ههای شهخص سهازی و کدگهذاری بهه صهورت عمليهاتی بهه
دانشجويان به ويژه با گرايش مديريت دانش آموزش داده شود.
 )1از انجا که عوامل موثر برطرح راهبردی درقالب نقا قوت،ضعف،فرصت و تهديهد احصهاء
گرديده و اوزان آن ها از طريق خبرگی بدست آمده اند مجموعه حاصل مهی توانهد نقهش مهوثری
دررصد مستمر محيطی و اطالع از آخرين تغييرات درعوامهل مزبهور را بهه سهازمان ارائهه و زمينهه
برنامه ريزی مناسب را فراه نمايد از سوی ديگر با توجه به فراه بودن منطق رصد محيطهی مهی
توان نرم افزار تحليل ميزان موفقيت برنامه ها را نيز درقالب يک رساله دکتهری يها طهرح پژوهشهی
دردستور کارقرار داد.
11
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ارسر ،ژاله و محمدی ،يونس()1969؛ نقش فناوری اطالعهات درمهديريت دانهش در سهازمانها ،
اولين همايش ملی دستاوردهای نوين در علوم مديريت و حسابداری.



احمدوند ،علی محمد؛ نورنگ ،احمد؛ فيروزشاهی ،محسن؛ تربتی ،امير ،توسعه الگهوی مهديريت
دانش به منظور بومی سازی در سازمان ههای پهروژه محهور  ،توسهعه انسهانی پلهيس ،آذر و دی
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استيری ،مجيد ،1969 ،بررسهی تهاثير و نقهش فنهاوری اطالعهات بهر توسهعه مهديريت دانهش،
پژوهشهای جديد در مديريت و حسابداری  ::بهار  - 1969شماره  ، 16از  111تا 12



اسکندری ،زهرا و سعادت ،وجيهه ،)2019( ،مديريت دانهش ،رويکهردی نوظههور در مهديريت،
دومين کنفرانس تحقيقات مدرن در مديريت در مالزی.



اشرفی ،حميدرضا زمستان  ، 1962مولفهه هها ،و عوامهل موفقيهت مهديريت دانهش در سهازمان،
فصلنامه رويکردهای پژوهشی نوين در مديريت و حسابداری ( ::جلد دوم)  -شماره  6از  92تها
91



آزاده ،سهيال و آهنين پنجه ،مهدی؛ بررسی تاثير فنهاوری اطالعهات بهر مهديريت دانهش ( مهورد
مطالعه  :شرکت توزيع نيروی برق استان ق )  ،پنجمين کنفرانس ملی پژوهش ههای کهاربردی در
مديريت و حسابداری؛ .1962



پورنژدی عبدااهلل  ،شههريار ،پايهان نامهه کارشناسهی ارشهد ،مهندسهی سيسهت ههای اقتصهادی و
اجتماعی ،دانشگاه عل وصنعت ايران« ،ارايه چهارچوبی برای مديريت راهبهردی دانهش ،مطالعهه
موردی :سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران»1969 ،



تقی پور ,حسينعلی ،1969 ،بررسی رابطه مديريت دانش با کارآفرينی سهازمانی مطالعهه ی مهورد:
دانشگاه آزاد اسالمی استان مازنهدران ،سهومين کنفهرانس ملهی کهارآفرينی و مهديريت کسهب و
کارهای دانش بنيان ،بابلسر ،شهرکت پژوهشهی طهرود شهمال ،دانشهگاه جهامع علمهی کهاربردی
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مازندران،

تعاملی بر مبنای رويکرد سيستمی با نگرش  ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،صص-999
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