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 فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 51، بهار 1388، صص.26 -  1 

    

   عملكرد پژوهشگاهها براي ارتقايمديريت دانش استراتژيك  الگوي

 
  سيد محمد اعرابي

  دانشگاه عالمه طباطبايي دانشكده حسابداري و مديريتاستاد 

  ∗∗∗∗سعيد موسوي

  دانشگاه عالمه طباطبايي از دكتراي مديريت بازرگاني
 

  دهيچك

ارتقـاي عملكـرد آنهـا، پـس از مطالعـه       ايبر پژوهشگاههابه منظور تعريف الگويي براي مديريت دانش در 

ديدگاه اصلي در خصوص مديريت دانش و جايگاه آن در سه ادبيات موجود در اين حوزه  مشخص شد كه 

يك ديدگاه به مفهوم مديريت دانش همچون مفاهيمي نظير مديريت تحـول و مـديريت   . سازمانها وجود دارد

كـه بـر اسـاس مـدلهاي      سـازمانها اي از  د است كه در هر حوزهديدگاه دوم معتق. نگرد تغيير در سازمانها مي

توان آن  مختلف از جمله مدل زنجيره ارزش پورتر مفهوم و جايگاه مديريت اطالعات تعريف شده است، مي

ديدگاه سوم به مفهوم مديريت دانش از ديـدگاه سيسـتمي و اسـتراتژيك    . دكررا با مديريت دانش جايگزين 

 شود مياي تلقي  س ديدگاه سوم استراتژي مديريت دانش به عنوان يك استراتژي وظيفهبر اسا .نگريسته است

  . يردگ اي قرار مي و در كنار ساير استراتژيهاي وظيفه

بوده است و پس از مطالعات فـراوان در  مدنظر ديدگاه سوم  منظردر اين پژوهش مفهوم مديريت دانش از    

انش اين ديدگاه انتخاب و بـر اسـاس آن مـدل مفهـومي پـژوهش      حوزه ادبيات مربوط به مفهوم مديريت د

همـاهنگي بـين    فرضيه اصلي پژوهش به اين شكل تعريـف شـده اسـت كـه     .طراحي و پيشنهاد شده است

بـا توجـه بـه     پژوهشـگاهها دانـش در  كـارگيري   هانتقال دانش و ب توليد و توسعه دانش، هاي دانش،استراتژي

براي آزمـون ايـن فرضـيه جامعـه آمـاري          .شود ميمنجر تقاي عملكرد آنان به ار پژوهشگاههااستراتژي كار 

كه مقايسه عملكرد آنـان بـا ميـزان     در نظر گرفته شدندسسات دولتي ؤو م سازمانهاي وابسته به پژوهشگاهها

هـاي آن   و زيـر سيسـتم  هماهنگي استراتژيهاي اتخاذ شده توسط آنهـا در حـوزه سيسـتم مـديريت دانـش      

پس از انتخـاب نمونـه معـرف جامعـه آمـاري،      . ل خوبي براي آزمون فرضيه پژوهش باشدتوانست محم مي

هاي عضـو نمونـه جامعـه     و پس از آزمون روايي و پايايي آن در اختيار پژوهشكدهشد اي طراحي  پرسشنامه

بـر  االت با پاسخهاي بسته بودند كه ؤال بود كه يك دسته سؤدسته سدو پرسشنامه حاوي . آماري قرار گرفت

                                                
 mousavisaeid@yahoo.com: ل مكاتبات ئومس ∗

 12/2/1388: پذيرش مقاله     27/7/1387: دريافت مقاله 
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تقسيم شده بودند و پاسخهاي ارائه شـده در ايـن بخـش از پرسشـنامه      5 تا 1اساس درجه بندي ليكرت از 

االت با پاسخهاي باز بودند ؤاالت پرسشنامه سؤروه دوم سگ .دادند ي آزمون فرضيه را تشكيل ميهاي كم داده

 توزيـع و  پـس از . دادنـد  شكيل ميهاي كيفي آزمون فرضيه را ت كه پاسخهاي تشريحي و تفصيلي به آنها داده

هاي كيفي هـم   داده. تحليل آماري شدند SPSSافزار  نرم ي با استفاده ازهاي كم ها، داده آوري پرسشنامه جمع

تحليل آمـاري هـم در    ،ي شدند و در نهايتبا روش تحليل محتوا، تحليل و با تعريف شاخص هماهنگي كم

ييـد  أآوري شـده حـاكي از ت   هاي جمع ي و كيفي دادهتحليل كم نتيجه نهايي هر دو .شدخصوص آنها انجام 

   . فرضيه اصلي مطرح شده در پژوهش است
 

  .هماهنگي استراتژيك و تحليل محتوا ،پژوهشگاه ،نقاط مرجع استراتژيك ،مديريت دانش :واژگان دكلي

  

  مقدمه

شـت سـال   ارديبه اساس گزارش معاونت پژوهشي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در    بر

 فعاليـت  مجوز قطعـي  اين وزارتخانه واحد پژوهشي وجود دارد كه از 185كشور ما  در 1387

يكي  .(Ministry of Science, Research and Technology, 2008)اند كرده دريافت

گيري در وزارت علوم، تحقيقـات و   هاي سياستگذاري و تصميم هاي اصلي در حوزه از دغدغه

ولي اصلي واحدهاي پژوهشي، تعيين ميـزان موفقيـت آنهـا در رسـيدن بـه      عنوان مت فناوري به

اهداف از پيش تعيين شده در مقايسه با منابع مالي و انساني و تكنولوژيكي اختصاص يافته بـه  

  .آنهاست

شود كه فرايند توليـد   بندي اوليه مشخص مي اي، در يك جمع با توجه به آمار و ارقام مقايسه   

وري با جايگـاه تـاريخي و    عملكرد  و بهره ،ساختار، ابعاد منابع انساني و مالي علم در ايران از

از . علم و پژوهش اسـت، فاصـله زيـادي دارد    هاصول ارزشي آن كه مبتني بر ارزش گذاردن ب

ديدگاه سيستمي اين فاصله هم از بعد وروديها، هم فرايند توليد علم و هم خروجيهاي فراينـد  

مـورد   بايـد  زمينـه لي كه در ايـن  ئيكي از مسا .قابل بحث و بررسي است توليد علم  در ايران

  .مديريت دانش است ،دانش و به عبارتي كارگيريه و ب انتقال ،له توليدئتوجه قرار گيرد، مس

منظور از توليد دانش سازماني قابليت يك شركت به عنوان يك كل در توليد دانش جديـد،     

 Nonaka)  هاسـت   سم آن در محصوالت، خدمات و سيستمتسهيم آن در تمام سازمان و تج
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& Takeuchi, 1995)  توانـد در سـطح گـروه از طريـق گفتگـو، بحـث،        دانش مـي كه اين

 The High Council of)دشـو  و مشـاهده تقويـت يـا متبلـور     هـا  هنظر، انتقال تجرب تبادل

Cultural Revolution, 2003).  

تـرين شـيوه و    است كه مديريت دانش مناسب معتقد(Starbuck, 1992) ويليام استاربوك   

است كه پژوهشـگاهها نيـز از جملـه ايـن گونـه       دانش محور يسازمانهاالگوي مديريت براي 

ي پژوهشي حفظ مزيت رقابتي منوط به نوآوري است كه نوآوري سازمانهادر  .هستند سازمانها

  .است كز پژوهشيكارگيري مديريت دانش در مره خود معلول دانش و تابعي از ب

از سـوي وزارت علـوم، تحقيقـات و     پژوهشـگاهها براي ارزيابي عملكـرد   ،در حال حاضر   

فناوري فرايندي تعريف شده است كه اساس آن بر تنظيم و تكميل يك پرسشنامه در خصوص 

تـوان   :نـد از ا هاي اصلي مورد توجه در اين ارزيـابي عبـارت    لفهؤم. هر يك از اين واحدهاست

يروي انساني، توان فعاليتهاي پژوهشي، توان توليد علمي، توان مديريت مـالي و تـوان   جذب ن

  .مبادالت علمي و پژوهشي

بر اساس توانمنديها و فعاليتهاي خـود اخـذ     پژوهشگاههابا توجه به امتيازاتي كه هر يك از    

بـا آنـان و   م علـو شوند كه مالك رفتار وزارت  مي بندي درجه A, B, Cكنند، در سه گروه  مي

 ,Ministry of Science)اولويت فعاليت آنان بـر يكـديگر از ديـد ايـن وزارتخانـه اسـت      

Research and Technology, 2008).   

كه بر اساس تبيين رابطه بين سيستم مديريت دانش و زير  ،پژوهش اين ضيه اصليفر   

ماهنگي بين استراتژيهاي هاين است كه هاي اصلي آن با عملكرد سازمان بنا شده است،  سيستم

كارگيري دانش در  هدانش، استراتژي انتقال دانش، استراتژي توليد و توسعه دانش و استراتژي ب

  . شود ميمنجر به ارتقاي عملكرد آنها  پژوهشگاههاكار  استراتژيبا توجه به  پژوهشگاهها

 امـا  ،گذرد انش ميمديريت داهميت  زمينهان زيادي از بحث در اگرچه زم : مروري بر ادبيات

در خصـوص درك رابطـه بـين اسـتراتژيهاي مـديريت دانـش و عملكـرد         محدودي مطالعات

گيـري و   دشـواري انـدازه   و اين امـر هـم بـه دليـل     سازماني به شكل تجربي انجام شده است

اين مطالعات با توجه به اينكه چگونه عملكرد سازمان را انـدازه . كردن ارزش دانش است يكم  

تقسـيم  اي مـالي و غيـر مـالي    ههر دو دسـته شاخصـ   و  غير مالي ،ماليبه سه دسته  ،دگيرن مي
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ثير استراتژيهاي مديريت دانش بر عملكرد سازمان را أمطالعات مربوط به گروه يك ت .شوند مي

ميـزان   و 2، نـرخ بازگشـت سـرمايه   1اي مالي نظير نرخ بازگشـت فـروش  هبا استفاده از شاخص

  . كند گيري مي زهاندا 3حقوق صاحبان سهام

شركت  21اي دانش هستراتژيا (Bierly and Chakrabarti, 1996) بيرلي و چاكرابارتي   

منفعل و   برداران، دارويي امريكايي را تجزيه و تحليل و آنها را به گروههاي جستجوگران، بهره

كسب سودآوري آنها به اين نتيجه رسيدند كه نوآوران و جستجوگران به . كردند  نوآوران تقسيم

 .تمايل دارند نرخ بازگشت سرمايهو  نرخ بازگشت فروشبيشتر با شاخصهاي 

شركت طراحي تايواني را در فاصله سالهاي  20عملكرد  2005در سال  (Pai, 2005)  پي   

گرا،  گروه كاشف، بصيرت پنجطور تجربي مورد مطالعه قرار داد و آنها را به ه ب 2002تا  1997

او به اين  .بندي كرد دسته هاي كلي و عمومي بردار دروني و ايجاد كننده وني، بهرهيادگيرنده بير

  . شود بردار دروني بهترين عملكرد را باعث مي نتيجه رسيد كه استراتژي بهره

بندي دوم رابطه بين استراتژيهاي مديريت دانش و عملكرد سازمان از طريق  دستهدر    

  . دشو يي و قابليت نوآوري بررسي مياي، كارعملكردهاي غير مالي نظير اثربخش

اي  شركت كره 54استراتژيهاي مديريت دانش در  (Choi and Lee, 2003) چوي و لي   

. محور و پويا تقسيم كردند -محور، سيستم -، انسانايستااستراتژي  چهاررا بررسي و آنها را به 

ي فناوردوباره از دانش با استفاده از با تمركز بر قابليت كاربرد و استفاده  - استراتژي پويا 

باعث  –اطالعات و تقسيم و تسهيم دانش با استفاده از مباحثات غيررسمي بين كاركنان 

  . بود سازمانهاعملكرد باالتر در 

مديريت دانش را به دو دسته اصلي توجه به دانش  استراتژيهاي (Keskin, 2005)كسكين    

و مشخصات دانش بود و رابطه  ويژگيهايم كرد كه مبناي آن آشكار و توجه به دانش پنهان تقس

دانش پنهان . مديريت دانش و عملكرد سازمان را مورد دقت و توجه قرار داد استراتژيهايبين 

دانش فردي است كه در مغز و فكر يك فرد جاي گرفته است و براي تقسيم، انتقال و مرتبط 

                                                
1. ROS 

2. ROA 
3. ROE    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  5  الگوي استراتژيك مديريت دانش براي ارتقاي عملكرد پژوهشگاهها
 

كه برعكس، دانش  ختي مواجه است، در حاليشدن از يك فرد به فرد ديگر با دشواري و س

در اشكال قابل انتشار  آشكار به عنوان يك دانش كدگذاري شده تعريف شده است كه معموالً

مديريت دانش اثر مثبتي بر  استراتژيهايبه اين نتيجه رسيد كه  وي. شود گرفته و مستند مي

مبتني بر دانش آشكار بيش از  ثير با اتخاذ استراتژيأعملكرد سازمان دارد و ميزان اين ت

  . استراتژي مبتني بر دانش پنهان است

مديريت دانش  استراتژيهايدسته از  چهار (Schultz and Jobe, 2001)شولتز و جاب    

دند كه توسط شركتهاي كرمطرح شامل كدگذاري، آشكاري، تمركز يافته و نامتمركز را 

تحليلهاي تجربي نشان داد  .گرفتند تفاده قرار ميامريكا و دانمارك مورد اس كشور فرامليتي در

به اين  ،آنها همچنين. يهاست تر از ساير استراتژ كه استراتژي تمركز يافته و متمركز بهتر و عالي

هماهنگي شكلهاي كدگذاري براي  به نتيجه رسيدند كه انواع متفاوت دانش سازماني نياز

  . ددارافزايش عملكرد واحدهاي فرعي 

بنديها عملكرد سازمان را براساس استراتژي مديريت دانش با استفاده  ن دسته از تقسيمسومي   

   .كند بررسي و مقايسه مي آناز عملكرد مالي و غير مالي 

آنها  ستراتژيهاي دانشا اي را تحليل و شركت كره 115(Lee et al., 1999) لي و همكاران   

ني و انسان محور، دانش بيروني و استفاده مجدد پيشرو و مهاجم، دانش درو استراتژيهايرا به 

نها بر نقطه تمركز مديريت دانش و منابع دانش  محور و منفعل تقسيم كردند كه مبناي تقسيم آ

در  ،شد گيري مي اندازه  4گذاري عملكرد مالي از طريق نرخ بازگشت سرمايه. سازمان مبتني بود

زان رشد، اندازه، قابليت نوآوري و مشابه آن كه عملكرد غير مالي از طريق محاسبه مي حالي

نتايج بيانگر اين مطلب بود كه سازمانهاي با استراتژي پيشرو و مهاجم، كه . شد محاسبه مي

استراتژي انسان محور، دانش داخلي را با استراتژي استفاده مجدد محور با دانش بيروني 

كه استراتژي انسان  در حالي. دارنداند، عملكرد بهتري را از نظر عملكرد مالي  تركيب كرده

گذاري  نرخ بازگشت سرمايهمحور با كاربرد دانش دروني عملكرد بهتري را در حوزه شاخص 

  . دهد نشان مي

                                                
4. ROI 
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محور  - محور، انسان - پويا، سيستم: دسته چهارمديريت دانش را به  استراتژيهايچوي و لي    

به ابعاد مبتني بر دانش آشكار و دانش پنهان  بندي با توجه كردند كه اين تقسيم  تقسيم ايستاو 

 . اند شكل گرفته

  

 

  

 
 

  

  

    

  

  

 
 
 
 

  استراتژيهاي مديريت دانش با توجه به ابعاد مبتني بر دانش آشكار و دانش پنهان -1نمودار

  

    Choi and Lee, 2003:منبع

  

ني براي ر زمينه كدگذاري و ذخيره دانش سازمادميزان و سطح تمركز بر دانش آشكار    

كه ميزان و سطح تمركز بر دانش پنهان با  در حالي ،شود دستيابي و استفاده از آن مشخص مي

  . شود مي تعييندرجه كسب و تسهيم دانش پنهان از طريق تعامالت بين فردي 

در هماهنگي جريانهاي متفاوت دانش و  ،كنند استفاده مي ايستا شركتهايي كه از استراتژي   

آنها از دانش موجود . كنند نشهاي جديد در داخل سازمان غيرفعال عمل مياستفاده از دا

اهميت  و كنند كنند، دانش سازمان را به شكلي سيستماتيك اداره نمي برداري نمي خوبي بهره هب

توجه و تمركز بر دانش 

 آشكار

توجه و تمركز بر 

 دانش پنهان

 زياد كم

 استراتژي

محور -انسان   

 استراتژي

 پويا

 

 استراتژي

 ايستا

 

 استراتژي

محور -سيستم   

 

 كم

 زياد
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گونه استراتژي در  سازمانها با اين. دهند تسهيم دانش در داخل سازمان را تشخيص نمي

  . مانند ت در حال تغيير امروز، رقابتي باقي نميمديريت دانش در محيط به سرع

وسيله كدگذاري و ه يي سازماني باآشكار براي افزايش كار  ياستراتژي سيستم محور تالش   

اين . ي اطالعاتي پيشرفته استفناورهاي  استفاده مجدد از دانش از طريق ايجاد سيستم

 ،روند كه كاركنان از سازمان بيرون مي وقتي را، هاي دانش سازمان استراتژي تهديد ترك سرمايه

  . اند صرفه به مقياس و اثربخشي سازماني قابل دستيابي. دهد كاهش مي

سازي در جاهايي كه دانش پنهان از طريق تعامالت  استراتژي انسان محور با رويكرد شخصي   

تسهيم دانش كيد اين استراتژي بر كسب و أت. رود فرد به فرد قابل دستيابي است، به كار مي

شان  اعضاي سازمان از يكديگر و محيط سازماني. درون فردي است هاي هپنهان و تجرب

شركتهايي كه اين نوع استراتژي را . اعتماد و وابستگي بين افراد اهميت زيادي دارد. آموزند مي

اي گويي بر اي استراتژيك، مربيگري و داستانهاز روشهايي چون گروهها و انجمن ،كنند اجرا مي

  . برند افزايش اثر مديريت دانش سود مي

ي دانشي آن تمركز ويژگيهاسازماني، مشخصات و  استراتژيهاياستراتژي پويا بر هماهنگي    

. كند كدگذاري و شخصي سازي با منابع نامحدود بازي مي استراتژيهايدارد و نقشي پيشرو در 

ن رقبا، استفاده پيشروانه از دانش موجود به پيشتازي در بي  ا با انتخاب اين نوع استراتژيهشركت

اي ارتباط محور كه هسازماندر استراتژي پويا . دارند تمايل تر دانش از رقبايشان و ايجاد سريع

كنند، به كار  ضمن اينكه مفاهيم جديد را استخراج و كشف مي ،كنند برداري مي دانش را بهره

  . رود و مناسب است مي

بر اين عقيده پافشاري كردند كه  ،(Kankanchali et al., 2003)كانكانچالي و همكاران    

آنها تالش . بهره ببردخود   مديريت دانش متناسب با نوع صنعت استراتژيهاياز  دسازمان باي

مديريت دانش و عملكرد شركت را تعيين و  استراتژيهايثير صنعت بر رابطه بين أكردند تا ت

مديريت دانش انطباق يافته با يك  استراتژيهاياست كه فرضيه اصلي آنها اين . ندكنتبيين 

ثيرپذير از نوع صنعت باشند كه آنها را به سه دسته صنايع توليدي، مالي و أت دباي شركت 

  . دنكن مي  خدماتي تقسيم
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 ،توانند عملكرد شركتي باالتري ايجاد كنند اي توليدي ميهمديريت دانش شركت استراتژيهاي   

سيستم محور تطابق و هماهنگي بيشتري   انسان محور در مقايسه با استراتژي  اگر با استراتژي

  . (Kankanchali et al., 2003)داشته باشند

زيرا  ،يابند برعكس، شركتهاي مالي به عملكرد بااليي با اتخاذ رويكرد سيستم محور دست مي   

بندي  دارد شده قابل شكليندهاي كسب و كار آنان با روشهاي اجرايي استانابخش اعظمي از فر

العمل  اي اطالعات محور هستند و به عكس صنايع مالي به شكل گسترده. و فرموله شدن است

شركتها در اين حوزه بر  ،بنابراين .(Abel and Oxbrow, 2001)سريع زماني نياز دارند 

كز ي اطالعات متمرفناورهاي پيشرفته  شان از طريق سيستم مستندسازي و كدگذاري دانش

  . شوند مي

ه شده توسط ئاين مطالعه از معيارهاي ارا در به منظور تجزيه و تحليل بيانيه مديريت دانش،   

 ،(Hansen et al., 1999) ، هانسن و همكاران(Choi and Lee, 2003)چوي و لي

 Remus and) ريموس و ماير ،(Jasmuddin et al., 2005)اسمودين و همكارانج

Maier, 2003) و زك(Zack, 1999)   ي كه براي انواع يهايبند تقسيم. شده استاستفاده

محور،  -سيستم  عبارت از استراتژي ه،مديريت دانش مورد توجه قرار گرفت استراتژيهاي

  . ستپويا  محور و استراتژي - انسان  استراتژي

است يا  ثير داشتهأتعيين اينكه آيا استراتژي مديريت دانش بر نرخ بازگشت سهام سازمان ت   

افتاد؟  شد چه اتفاقي مي شود كه اگر اين استراتژي اجرا نمي بدين گونه محاسبه مي ،خير

العمل  رسد عكس آوري شده است كه به نظر مي معمول سهام جمعنااي هبازگشت ،همين منظور به

 نتايج مطالعات آنها بيانگر. جديد اتخاذ شده در سازمان باشد  بازار سهام در خصوص استراتژي

اين امر بود كه بازار سهام به شكل مثبتي به استراتژي مديريت دانش شركتها واكنش نشان داده 

  .است

كه  تغيير استراتژيك چارچوبي را ايجاد كرد مؤسسهبراي كمك به مديران اجرايي،    

رو هستند، ه اي كه شركتها با آنها روب خاص مديريت دانش را با چالشهاي ويژه استراتژيهاي

تعامل كاركنان و ميزان  ازبعد سطح وابستگي كارها  اساس دو اين چارچوب بر .ساخت مرتبط
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چهار  تغيير استراتژيك انستيتويبا استفاده از اين دو عامل  .پيچيدگي كارها تشكيل شده بود

  : را تعريف و تعيين كرد زير اي كارهطبقه از كار يا مدل

1. هر دو بعد وابستگي و پيچيدگي وجود داردي از مدل جاري و روزمره كه در آن سطح كم .

   .ها و آموزشهاي رسمي دارد اتكاي زيادي به قوانين، رويه و ساده است كار عموماً

. مدل يكپارچگي كه در آن سطح بااليي از وابستگي و سطح پاييني از پيچيدگي وجود دارد .2

   .يندهاي رسمي استاكار سيستماتيك و قابل تكرار مبتني بر استانداردها، روشها و فر

كار . آن سطح پاييني از وابستگي و سطح بااليي از پيچيدگي وجود دارد مدل هوشمند كه در .3

هاي ممتاز و شاخص عملياتي  متكي و وابسته به چهره و كامالً داردداوري و قضاوت  به نياز

  . است

كار مستلزم ابتكار . مدل همكاري كه در آن سطح بااليي از وابستگي و پيچيدگي وجود دارد .4

عميق ناشي از كاركردها و استفاده از  هاي هو يادگيري از طريق انجام كارهاست و بر تجرب

  . دارد تكيه تيمهاي منعطف

اي به عنوان يك عامل موفقيت در دستيابي به مزيت رقابتي براي  دانش به شكل گسترده   

دو گروه و طبقه دانش  به نوناكا دانش اساس ديدگاه بر .رود به شمار مي بسياري از سازمانها

الگو براي  چهاربا توجه به اين دو نوع دانش، نوناكا .  شود تقسيم مي 6و دانش آشكار 5 پنهان

سازي، تركيب و  سازي، بيروني اجتماعي: ند ازا كه عبارت تبديل دانش پيشنهاد كرده است

  .دروني سازي

 بارهواحد پژوهشي و اتخاذ تصميم در  براي قضاوت در خصوص كميت و كيفيت كار يك   

آن، نياز به بررسي دقيق عملكرد آن واحد است كه اين كار از طريق بررسي اسناد و مدارك، 

اي كه  بر اساس پرسشنامه. دشو بازديد از واحد پژوهشي و اعزام گروه ارزيابي علمي انجام مي

كارنامه عملكرد هر  ،ستدر اين خصوص در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده ا

  : ند از ا لفه تشكيل شده است كه عبارتؤم ششواحد پژوهشي از 

  ذب نيروي انساني جتوان  -     

                                                
5. Tacit 
6. Explicit 
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  توان جذب پژوهشگر  -     

  توان فعاليت پژوهشي  -     

  توان توليد علمي  -     

  توان مديريت مالي  -     

  پژوهشي  -توان مبادالت علمي -     

لعمل تكميل پرسشنامه، اين پرسشنامه توسـط كارشناسـان دفتـر بررسـي و     بر مبناي دستورا   

با هر شاخص، واحدهاي پژوهشـي   ارتباطارزيابي پژوهشي تكميل و متناسب با عددي كه در 

  .دشو امتياز نهايي واحد محاسبه مي ،كسب مي كنند، امتياز شاخص و در نهايت

هـا،   براي سيستم مديريت دانش پژوهشـكده قبل از انتخاب و پيشنهاد استراتژيهاي هماهنگ    

تـوان   مـي  ،به عبـارتي ديگـر   ؛ابتدا ضروري است كه عناصر اين سيستم تعيين و تعريف شوند

هاي آن نيز مشـخص   گفت كه ابتدا بايد مدل سيستم مديريت دانش تعريف شود تا زير سيستم

ود كـه هريـك از   شـ  اين حـوزه مشـاهده مـي    با مروري بر ادبيات موجود در .ندشوو تعريف 

پردازان مرتبط با مديريت دانش مدل خاصي را براي آن تعريف و پيشنهاد كرده انـد كـه    نظريه

   .قابل مشاهده است 1مجموعه برخي از آنها در جدول 

شود، براساس ديدگاههاي مختلف عناصـر متفـاوتي    مشاهده مي 1همان گونه كه در جدول    

امـا پژوهشـگر در ايـن مطالعـه بـا توجـه بـه        . ه استبراي سيستم مديريت دانش پيشنهاد شد

ها كه توليد، تسهيم و استفاده از دانش است، سيستم ارائه شـده در   موريت اصلي پژوهشكدهأم

  . ها پيشنهاد كرده است را براي مديريت دانش در پژوهشكده 2 نمودار

  

  

  

  

  

  
  سيستم مديريت دانش مدل -2نمودار

گيري دانشبه كار  توليد و توسعه دانش انتقال دانش 

 

 سيستم مديريت دانش
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دانش مدلهاي سيستم مديريت -1جدول   

 عناصر مدل نظريه پرداز

     يبردار بهره انتقال نگهداري خلق نيومن و كنراد

 نوناكا و تاكوچي
اجتماعي 

 سازي

بيروني 

 سازي
 تركيب

دروني 

 سازي
    

 تومي و پري
مفهوم 

 دانش

محتواي 

 دانش

گيري  اندازه

 دانش

مديريت 

 تغيير
   مديريت ابزار دانش

  جمع آوري سازماندهي توزيع تطبيق كارگيري هب ايجاد شناسايي آدل و گريسون

 هالس
جستجوي 

 دانش جديد

ايجاد دانش 

 و يادگيري
 توزيع ذخيره

حذف 

 دانش زايد
   كارگيريبه 

 توليد توربان
  دسته ب

 آوري
   توزيع مديريت ذخيره تصفيه

 دمرست
  ساخت

 دانش
 اشاعه دانش

كاربرد 

 دانش

استقرار 

 دانش
    

مك آدام و مك 

 گريدي

 ساختار

 دانش
 اشاعه دانش

كاربرد 

 دانش

استقرار 

 دانش
    

  ارزيابي استفاده نگهداري تسهيم توسعه كسب شناسايي پروبست و روب

     كار ببره ب كن منتشر ذخيره كن خلق كن هيكس

 توليد دانش مك ديوري
پيوسته 

 كردن دانش
      

APQC تبادل تسهيم بسط كسب كردن ايجاد/ خلق 
صرف 

 كردن

/ مبادله

 ارتباط

فرهنگ 

 سازي

 نويس و دبالن
دست ه ب

 آوردن
 منتشر كردن

 مورد

استفاده قرار 

 دادن

     

گروه مشاوران 

 اندرسون
    كار ببريده ب تسهيم كنيد يدكنتحليل  يدكنخلق  يدكنكسب 

 فراگيري ماكوت

منتقل كردن 

و 

 برداري بهره

ذخيره 

 سازي
     

 ويگ
ايجاد و 

 منبع بودن

و  گردآوري

 تبديل
 انتشار

كاربردي 

 دنكر
    

اسپك و اسپاج 

 كرنت

ايجاد دانش 

 جديد

حفظ دانش 

موجود و 

 جديد

 توزيع دانش

دانش 

تركيبي قابل 

 استفاده

    

 كنيدتسهيم  ذخيره كنيد توسعه دهيد تعيين كنيد وگ من
كار ه ب

 ببنديد

ارزيابي 

 كنيد
  

 مهار كنيد لمان گوئر
سازماندهي 

 كنيد
 ياد بگيريد

كار ه ب

 ببنديد

ارزيابي 

 يدكن
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 1ادامه جدول 

 يدكنمهار  خلق كنيد كيپ و دالي

چهار 

بندي  چوب

 كنيد

    يدكنتسهيم  يدكنذخيره 

 خلق كنيد گرين وود

تثبيت و 

نگهداري 

 كنيد

منتقل 

 سازيد
     يدكناستفاده 

داونپورت و 

 پروساك
 يدكنتوليد 

كدبندي و 

سازماندهي 

 كنيد

منتقل 

 سازيد
     

     يدكناستفاده  ارسال كنيد يدكنخلق  يدكنمهار  مرويك

 پروموت
هدفگذاري 

 يدكن

مشخص 

 يدساز
 كنيداستفاده  نشر دهيد توسعه دهيد

ذخيره 

 يدساز

ارزيابي 

 كنيد
 

 شناسايي بكمن
تسخير 

 كردن

ذخيره 

 كردن
  تجارت ايجاد كار بردنه ب پخش كردن

 انتخاب كسب هالس اپل
دروني 

 كردن
 توليد ادهاستف

ظاهر 

 ساختن
  

 ايجاد تسهيم يادگيري كارگيريه ب يافتن بكوويتز
/ نگهداري

 حذف
  ارزيابي

    انتقال استقرار اشاعه كسب شناسايي پاولوفسكي

  

بحـث   .اسـت   3اساس مدل و سيستم پيشنهادي مدل مفهومي پژوهش به شكل نمـودار   بر   

مفهـوم همـاهنگي    .تژيك بين عناصر مدل استكليدي و اصلي در اينجا مسئله هماهنگي استرا

اي يك شركت بـا سـاير    استراتژيك به معناي حداكثر كردن ميزان هماهنگي استراتژيهاي وظيفه

ايـن  . (Armestrong, 2001)هـاي داخلـي آنهاسـت     استراتژيهاي سـازماني و زيـر سيسـتم   

ـ     تواند از نوع عمودي با سيستمهماهنگي مي ي و عمـودي بـا   هـاي فرادسـت و زيردسـت، افق

در حوزة مطالعات مربـوط بـه اسـتراتژي    . هاي موازي و تركيبي يا همه جانبه باشـد  سيستم

در . دهد سازمان نگرش حاكم بر تدوين استراتژي يكي از بحثهاي اصلي را تشكيل مي

و ) بخردانـه (نگـرش برنامـه ريـزي عقاليـي    : اين بحث دو نگرش عمده مطرح اسـت 

  .(Bamberger and Maschulem, 2000))گام به گام(نگرش فزاينده

ريـزي بخردانـه اسـتراتژي بـر مبنـاي فراينـدهاي رسـمي و         بر اساس نگرش برنامه   

بر اساس نگرش فزاينده، فرايند تدوين استراتژي . شود گيري عقاليي تدوين مي تصميم
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  13  الگوي استراتژيك مديريت دانش براي ارتقاي عملكرد پژوهشگاهها
 

تا حد زيادي جنبه غيررسمي دارد  و بر اساس روابط سياسي درون و بـرون سـازماني   

  .(Bamberger and Maschulem, 2000)است 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومي پژوهش -3نمودار
  

ريزي بخردانه و كه نگرش برنامه هم تمايل دارند اگرچه بسياري ازكارشناسان هنوز   

انـد كـه از نگـرش     صاحبنظران به اين نتيجـه رسـيده   ولي بيشتر توصيه كنند، رسمي را

به عقيـده   .(March and Seimon, 1985) استفاده كنند گيري عقاليي محدودتصميم

  هوشمند

 همكاري

 

روزمره و 

 معمولي

 

يكپارچگي        

 

ميزان  كم

وابستگي 

 كارها

 زياد

 نوآوران كاشفان

برداران بهره مقلدان  
:استراتژيهاي دانش  

 بنيادي

 شيوه يادگيري

 تدريجي

 بيروني منبع يادگيري دروني 

 : وسعه دانشتوليد و تاستراتژيهاي 

تحقيقات 

 كاربردي

 تحقيقات

بنيادي   

تحقيقات 

بهبودي و 

 مروري 

 تحقيقات 

اي توسعه  

  فناوريهاي

 جديد

 نوع فناوري

 

فناوريهاي 

 موجود

كسب و 

كار 

 فعلي

نوع 

كسب 

 و كار

كسب و 

كار 

 جديد

 : كارگيري دانش بهاستراتژيهاي 

شيوه انسان 

 محور

 شيوه

پويا   

 شيوه

ايستا    

 شيوه سيستم

محور   

 

 زياد
ميزان 

توجه و 

تمركز بر 

دانش 

 پنهان

 كم

ميزان توجه  كم

و تمركز بر 

 دانش آشكار

 زياد

 

 : استراتژيهاي انتقال دانش

سازي اجتماعي  بيروني سازي 

سازي دروني  تركيب 

 دانش پنهان

 از

 دانش آشكار

 
  دانش

 پنهان 

دانش   به

 آشكار

 

 اي عملكردارتق

 زياد
 

ميزان 

پيچيدگي 

 كارها
 

 كم

 

استراتژيهاي 

 كار سازمان
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  1388 ،51شماره ،عالي ريزي در آموزش وهش و برنامهپژلنامه فص  14
 

 به كاربردنتوان انجام داد  اين حوزه مي بيشترين كاري كه در (Quinn, 1978)كوين

  .استتر گام به گام  يك فرايند منظم و منطقي

يكي از . تر به اين موضوع برقراري نوعي ارتباط بين اين دو نگرش است نگاه جامع   

تئـوري نقـاط مرجـع     ،براي ارتباط بين اين دو نگرش مطرح شده اسـت تئوريهايي كه 

  .است SRPs( 7(استراتژيك

الگوهاي  هدفها يا«: كنند گونه تعريف مي يناپژوهشگران نقاط مرجع استراتژيك را    

هاي خـود بـه كـار     گزينه يا گيرندگان سازماني براي ارزيابي راهها شاخصي كه تصميم

اي كـل  هـ ننـد و اولويت ك ن وسيله تصـميمهاي اسـتراتژيك اتخـاذ   بدا بتوانند برند تا مي

ــاي ذي  سيســتم را ــاهي گروهه ــه آگ ــانند  ب ــع اصــلي برس  Bamberger and) نف

Maschulem, 2000).  

پايه تعيـين هـدفها يـا نقـاط      اصل بر اي درآنها بر اين باورند كه استراتژيهاي وظيفه   

توان بـراي تعيـين    مي. گيرند نظر مي گيرندگان سيستم دركه تصميم دارند مرجعي قرار

 شـامل نموداري استفاده كرد كـه يـك مـاتريس سـه بعـدي       نقاط مرجع استراتژيك از

ــد   ــارجي و بع ــرايط خ ــي، ش ــاي داخل ــان تواناييه ــت زم  Bamberger and)اس

Maschulem, 2000).  

به منظور تعريف و طراحي اسـتراتژيهاي   توجه به تئوري نقاط مرجع استراتژيك، با   

سطح سـازمان كـافي اسـت كـه نقـاط مرجـع اسـتراتژيك مشـترك بـين           هماهنگ در

اسـاس آنهـا اسـتراتژيها طراحـي و تعريـف       بر ،سپس استراتژيها شناسايي و تعريف و

به ارتقـاي عملكـرد سـازمان     تاهماهنگي الزم بين آنها وجود داشته باشد  بايد و شوند

  .دشو منجر

 هـاي آن از  اين پژوهش براي طراحي سيستم مديريت دانش سازمان و زيرسيستم در   

بـراي ارتقـاي    همـاهنگي الزم را  تـا ده است شتئوري نقاط مرجع استراتژيك استفاده 

پژوهش مـورد   اساس رويكردي كه در اين نقاط بر. عملكرد پژوهشگاهها فراهم آورند

ان و آشـكار در طراحـي سيسـتم    يعني رويكرد توجه بـه دانـش پنهـ    ؛توجه بوده است

                                                
7. Strategic Reference Points 
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انتخاب شده است و به صورت دو بعد ميزان نياز و اسـتفاده از   مديريت دانش سازمان

ميزان نياز و استفاده از دانش آشـكار در طراحـي اسـتراتژيهاي سيسـتم      دانش پنهان و

  . هاي آن مورد استفاده قرار گرفته است مديريت دانش و زيرسيستم

يك از عناصر مدل پيشـنهادي بـراي سيسـتم مـديريت      هر د دربع اساس اين دو بر   

 شوند كه با توجه به نتايج حاصـل از  دانش چهارگونه استراتژي مشخص و تعريف مي

و بـه   شـود  مـي تئوري نقاط مرجع استراتژيك، هماهنگي استراتژيك بـين آنهـا ايجـاد    

هش با توجـه  پژوهاي اصلي و فرعي  فرضيه .ارتقاي عملكرد سازمان منجر خواهد شد

  :به مدل پيشنهادي بدين قرار است

دانش، اسـتراتژي انتقـال دانـش، اسـتراتژي      استراتژيهايهماهنگي بين : فرضيه اصلي 

كـارگيري دانـش در پژوهشـگاهها بـا توجـه بـه       ه توليد و توسعه دانش و استراتژي ب

  .شود ميمنجر ا ها به ارتقاي عملكرد آنهاستراتژي كار پژوهشگاه

  فرعيهاي  فرضيه

ها با تعداد استراتژيهاي هماهنگ آنها وجود  داري بين درجه پژوهشكده ارتباط معني. 1

  . دارد

ها با تعداد استراتژيهاي هماهنگ آنها وجـود   داري بين امتياز پژوهشكده ارتباط معني. 2

  . دارد

  .ها با شاخص هماهنگي وجود دارد داري بين امتياز پژوهشكده ارتباط معني. 3
  

  وهشپژروش 
 در اين. ها يا مثلث سازي است روش مورد استفاده در اين پژوهش روش تطبيق همگوني يافته

آوري  منبع جمع. دشو تحقيق استفاده مي جرايي و كيفي در اپژوهش از هر دو روش كم نوع

بسته  هايي با پاسخينياز پرسشنامه است كه هم داراي پرسشها ها و اطالعات مورد داده

با پاسخهاي باز تي االؤس و هم داراي] براي پاسخگوييريب يك تا پنج ليكرت از ض استفاده[

است كه پاسخهاي تشريحي ذكر شده در آن با روش تحليل محتوا تفسير و تحليل و از نتايج 
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فرمول مورد  .شده استبه عنوان مكمل نتايج به دست آمده در بخش آماري و كمي استفاده  آن

  : است  زيرقرار  بهها  نمونهاستفاده براي تعيين تعداد 

1
.

)1(
.

2
1 −

−−
= Ζ − N

nN

n

PP
αε  

 

براي واحدهاي  nدر آن صورت  ،باشد α=95.0فرض شود و  ε=075.0كه اگر 

  .است  n=26 پژوهشي برابر با

بر اساس  ي كشورپژوهشگاههاوزارت علوم به منظور ارزشيابي فعاليتها و عملكرد    

اي كه طراحي كرده است و با توجه به دستورالعملي كه براي تكميل پرسشنامه تهيه  هپرسشنام

هر ساله واحدهاي پژوهشي را بر اساس امتياز كسب كرده  و كند شده است، اقدام مي

  . دهد قرار مي A, B, C  هاي درجهكند و آنها را در  بندي مي درجه

حاضر بودند در اختيار اين پژوهش قرار  هاپژوهشگاهبا توجه به ميزان تمايل و وقتي كه    

نسخه بازپس داده شد  116كه از اين تعداد  پرسشنامه توزيع شد نسخه 125در مجموع  ،دهند

توان گفت كه نرخ پاسخ به  مي ،در نتيجه .ي و كيفي قرار گرفتو مورد تحليل كم

   .درصد بوده است 8/92هاي توزيع شده  پرسشنامه

 ،شنامه توسط پژوهشگر طراحي شده و قبالً مورد استفاده قرار نگرفته استكه پرساز آنجايي    

 ،پژوهشكده توزيع و سپسيك صورت آزمايشي در ه به منظور تعيين روايي و پايايي آن ابتدا ب

ضريب آلفاي كرونباخ در  كهتحليل و بررسي شد  SPSSافزار  نرم نتايج حاصل از آن به كمك

   .مد آ به دست 75/0اين بررسي عدد 

تحليل محتوا، مقوله بندي، كدگذاري  هاينتايج به دست آمده از پرسشهاي باز به كمك روش   

با توجه به . شدندو تحليل و تفسير و با نتايج ناشي از پرسشهاي بسته مقايسه و تفسير 

داري بين  ه شده در اين پژوهش، براي سنجش اينكه آيا رابطه معنيئفرضيات اصلي و فرعي ارا

از رگرسيون چند متغيره و  ،وجود دارد يا نه پژوهشگاههاثيرگذار بر عملكرد أمتغير ت ارچه

دست آمده از جدول تجزيه ه براي ارزشيابي معادله رگرسيون ب .شدارزشيابي معادله آن استفاده 

  . شدوتحليل واريانس استفاده 
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به منظور  .استاده شده استف و و آماره دقيق فيشرد- آزمون كاي از ها براي آزمون فرضيه   

 از كنند يا نه، ها براي متغير وابسته از توزيع نرمال پيروي مي آزمون اين فرضيه كه آيا داده

  . است شدهاسميرنف استفاده  - آزمون كلموگروف

هاي كيفي، ضمن اينكه از روش تحليل محتوا استفاده شده است،  درخصوص تحليل داده   

ي و جمع امتياز هاي كم هاي كيفي به داده استفاده از تبديل دادهپس از امتيازبندي شركتها با 

اسميرنف به منظور آزمون  - از آزمون كلموگروف سسه و پژوهشكده، مجدداًؤمربوط به هر م

  . ها استفاده شده است توزيع نرمال داده

  

 ها يافته

  :است اصل شدههاي توزيع شده نتايج زير ح هاي كسب شده از پرسشنامه داده اساس تحليل بر

 هاي دسته پژوهشكده سهكارگيري دانش استراتژي غالب در  هبخش استراتژيهاي ب در. الف

A,B,C  محور بوده است - استراتژي انسان .  

 A هاي نوع در بخش استراتژيهاي انتقال دانش، استراتژي غالب در پژوهشكده. ب

  . وده استب يتركيب C در نوع و سازي دروني  Bدر نوع  سازي و  بيروني

ها يكپارچگي بوده  ، استراتژي غالب در كليه پژوهشكدهنبخش استراتژيهاي كار سازما در .ج

  . است

 ،كاشفان  Aهاي نوع در بخش استراتژيهاي دانش در سازمان، استراتژي غالب در پژوهشكده .د

  . بوده است برداران بهره C هاي نوع در پژوهشكده مقلدان و B نوعدر پژوهشكده 

  ها در بخش استراتژيهاي توليد و توسعه دانش، استراتژي غالب در كليه پژوهشكده .هـ

  .كاربردي بوده است

از آنجايي كه هماهنگي بين : ها پژوهشكدهارتباط بين موارد استراتژي هماهنگ و درجه 

گانه مورد بررسي اهميتي فراتر از  پنجهاي  در حوزه پژوهشگاههااستراتژيهاي اتخاذ شده در 

هاي مختلف و  تعيين ميزان هماهنگي در استراتژيها در پژوهشكده ،ود استراتژي دارد، بنابراينخ

يكي از معيارها و پارامترهاي مهم تحليل و  پژوهشگاههابررسي رابطه بين آن با امتياز و درجه 
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اساس عوامل مورد توجه در تعريف و تقسيم استراتژيها در  بر. قضاوت در پژوهش فعلي است

، استراتژي تشكيل شده است و بنابراين چهارلفه يا زير سيستم از ؤگانه، هر م پنجهاي  فهلؤم

اساس مدل مورد بررسي در  تركيب هماهنگ از استراتژيها در سيستم مديريت دانش برچهار 

  : است  زير قراربه وجود آمده است كه ه اين پژوهش ب

  ؛روزمره و ايستا ،دروني سازي ،بهبودي و مروري، مقلدان .گروه الف

   يكپارچگي؛ و سيستم محور ،تركيب ،اي توسعه ،برداران بهره .گروه ب

   هوشمند؛ و انسان محور ،سازي اجتماعي ،كاربردي، كاشفان .گروه ج

  . همكاري و پويا ،بيروني سازي ،بنيادي ،نوآوران .گروه د

   ماهنگي براي هر ي كردن نتايج حاصل از اين تركيبها و تعريف شاخص هبه منظور كم

گانه و تعداد چهارهاي  براي خانه 4 تا 1پژوهشكده، تصميم گرفته شد كه از اعداد 

  .استفاده شود ،ي كه هر پژوهشكده در هر تركيب داردياهاستراتژي

كليه  ،اين اساس بر .به دست آمد 20و حداكثر آن  14حداقل امتياز شاخص هماهنگي    

 20تا  14امتيازي بين  خوداهنگي موجود در استراتژيهاي ها متناسب با ميزان هم پژوهشكده

توجه به مطالب  با. دهد ي براي تحليلهاي آماري به دست ميكه يك عامل كم كسب كردند

استراتژيهاي  ]از نظر درجه باالتر[هاي برتر  اين است كه آيا پژوهشكدهال اساسي ؤ، سيادشده،

آيا شاخص  ،اند؟ به عبارتي ديگر داشتهتر  ينهاي درجه پاي تري نسبت به پژوهشكده هماهنگ

هاي با  هماهنگي در آنها باالتر بوده است يا آيا ميانگين شاخصهاي هماهنگي در پژوهشكده

ال اصلي تحقيق ؤاين س متفاوت است يا نه؟ Cو  Bهاي داراي درجه  با پژوهشكده Aدرجه 

  :د شو مي يبند ض مقابل آماري زير فرمولاست كه به صورت فرض صفر و فر

: د هماهنگ ارتباطي وجود ندارد  بين درجه سازمان و تعداد موار
0H  

 :بين درجه سازمان و تعداد موارد هماهنگ ارتباطي وجود دارد    
1H  

ام از آنجايي كه مقادير احتمال تم. دو قابل آزمون است- وسيله آزمون كايه اين فرضيه ب   

درصد رد  95فرض صفر در سطح اطمينان  ،بنابراين ،است 05/0هاي آزمون كمتر از  آماره

ها پژوهشكده با درجه ) استراتژيهاي هماهنگ طبق مدل (يعني تعداد موارد هماهنگ شود؛  مي
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ها  پژوهشكدهارتباط مستقيم و معني داري بين تعداد موارد هماهنگ و درجه  يعني؛ ارتباط دارد

تر بوده  از نظر انتخاب استراتژي هماهنگ يك پژوهشكدهچه  هر ،به عبارت ديگر ؛ردوجود دا

  . ها به دست آورده است پژوهشكدهاست، درجه بهتري نسبت به ساير 

فرض صفر و فرض مقابل براي : ها پژوهشكدهارتباط تعداد موارد هماهنگ با امتياز  آزمون

  : اي به صورت زير است  هئلآزمون چنين مس

: داري وجود ندارد ن امتياز سازمان و تعداد موارد هماهنگ استراتژيها ارتباط معنيبي
0H  

: داري وجود دارد بين امتياز سازمان و تعداد موارد هماهنگ استراتژيها ارتباط معني
1H   

ه ب 003/0داري آن  ن سطح معنياست و ميزا 57/0ميزان ضريب همبستگي اسپيرمن برابر با    

درصد  95اين بدان معناست كه همبستگي مثبت و معناداري در سطح اطمينان و دست آمده 

تعداد موارد  ،ها باالتر بوده است پژوهشكده يعني هرچه امتياز ؛بين اين دو متغير وجود دارد

هنگ در انتخاب چه تعداد موارد هما هر و هماهنگ در انتخاب استراتژي باالتر رفته است

  .امتياز باالتر رفته است ،استراتژي بيشتر بوده

  

 رگرسيوني تحليل

آزمون به صورت زير نوشـته   براي فرض صفر و فرض مقابل : خطي بودن ونرمال بودن .الف

  :شود مي

: كند ها براي متغير وابسته از توزيع نرمال پيروي مي داده
0H

 

: كند  وابسته از توزيع نرمال پيروي نمي ها براي متغير داده
1H  

مقدار سطح  وبراي بررسي فرض صفر باال به كار رفته  8اسميرنف - آزمون كلموگروف

   .ندهست ها نرمال پس داده ،شود يعني فرض صفر رد نمي؛ است 05/0داري باالتر از  معني

بـاط بـين امتيـاز نهادهـا بـا شـاخص همـاهنگي        براي بررسي ارت:  برآورد پارامترهاي مدل. ب

ه مدلي است كه با ئهدف اراو استراتژي حاكم بر آن سازمانها از تحليل رگرسيوني استفاده شده 

                                                
8. Kolmogorev-smirnov Test 
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ين لحاظ بسيار مـورد اسـتفاده   درگرسيون ساده خطي ب .دكرآن بتوان بهترين الگو را شناسايي 

  :ترسيون ساده خطي به صورت زير اسگمدل ر. گيرد قرار مي

iii XY εββ ++= 10
  

  :ترين فرض صفر و فرض مقابل به صورت زير است در اين مدل مهم





:

:

1

0

H

H
  

 

فـرض بـاال    Fداري  و مقدار سطح معني  (ANOVA)با استفاده از جدول تحليل واريانس   

قـدار آلفـا يـا    است و اين مقـدار از م  003/0برابر با  Fداري مقدار سطح معني.  شود آزمون مي

 95فرض صـفر بـاال در سـطح اطمينـان      ،بنابراين.  كمتر است است، 05/0خطاي نوع اول كه 

ها وجـود    پژوهشكدهداري بين شاخص هماهنگي و امتياز  يعني رابطه معني ؛شود درصد رد مي

  .دارد

ميزان    
2R  كه در پژوهشهاي ميداني  دست آمده استه درصد ب 32يا ضريب تعيين برابر با

هـا توسـط شـاخص      پژوهشـكده درصد از تغييرات امتياز  32،به عبارت ديگر ؛قابل توجه است

براي آزمون برابري شيب يا اثر شاخص هماهنگي در امتيـاز فـرض    .هماهنگي قابل بيان است

  .شود صفر و فرض مقابل نوشته مي

  

                                                                          




≡




≠

=

:

:

0:

0:

1

0

11

10

H

H

H

H

β

β  

 

 95توان گفت كه در سطح اطمينان  مي ،است 003/0داري  سطح معني ارينكه مقدبا توجه به ا   

 ،داري با صفر ندارد مدل تفاوت معني أضمن اينكه عرض از مبد ؛شود ميدرصد فرض صفر رد 

دهنده شاخص هماهنگي صفر است و اين مقدار صفر نشان  أاما از آنجايي كه عرض از مبد

 ،به عبارت ديگر ؛شود نوشته مي أمدل با عرض از مبد ،بنابراين ها معنا ندارد،  در داده عمالً

  .يابد واحد افزايش مي 4/2ازاي يك واحد افزايش در شاخص هماهنگي ميزان امتياز  به

  .داري وجود ندارد مدل معني

 .داري وجود دارد مدل معني

 

 .ثيري نداردأشاخص هماهنگي در امتياز ت

 .ثيري داردأشاخص هماهنگي در امتياز ت
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Y= 0/798+2/41X  

بندي شركتها و شاخص هماهنگي از تحليل  ين درجهبراي بررسي ارتباط ب :تحليل واريانس. ج

 000/0برابر با  Fداري  مقدار سطح معني .آزمون تعقيبي دانكن استفاده شده است واريانس و

در سطح [شود  فرض صفر رد مي ،بنابراين ،كمتر است 05/0كه اين مقدار از  از آنجايي .است

با درجات وجود  ها پژوهشكده اهنگيداري بين ميزان هم تفاوت معني و ]درصد 95اطمينان 

  .دارد

اين در .  استفاده شدروش تحليل محتوا  ازهاي كيفي  براي تحليل داده: هاي كيفي  تحليل داده

هاي كيفي از دو شيوه استقرايي و قياسي استفاده  بندي داده بندي و طبقه روش براي مقوله

كه  ،ري شده مقوالت و مفاهيم كليآو هاي جمع شود كه در شيوه استقرايي بر اساس داده مي

در  .شوند ميتحليل  ،تعريف و انتخاب و سپس ،هاي مشابه باشند بندي از داده بيانگر يك جمع

هاي كيفي  داده ،شوند و سپس روش قياسي ابتدا مقوالت اصلي و كالن تعريف و مشخص مي

بنديهاي مربوط به  و گروهبنديها  در طبقه ،با مقوالت تعريف شده آنهابر اساس محتوا و نزديكي 

  . كردرا تحليل و بررسي  توان آنها گيرند و مي هر مقوله قرار مي

در پژوهش حاضر از روش قياسي براي تحليل محتواي پاسخهاي ارائه شده به پرسشهاي با    

مقوالتي كه به عنوان مقوالت اصلي و كليدي مورد توجه قرار . پاسخ باز استفاده شده است

همانند تحليل  .گانه بودند پنجهاي  يك از حوزه ابعاد مشخص كننده استراتژي در هر اند، هگرفت

با استفاده از  .االت باز نيز از تحليل رگرسيوني استفاده شده استؤبراي س ،يهاي كم داده

داري بين شاخص هماهنگي با امتياز  رابطه معني كه اسميرنف مشخص شد - آزمون كلموگروف

و مدل رگرسيون در اين حالت به صورت  ا وجود دارده و درجه پژوهشكده

ii XY 74/19/10 مفهوم است كه به ازاي يك واحد تغيير در  داناين ب .تعريف شد =+

  .يابد مي واحد افزايش 7/1ها  شاخص هماهنگي ميزان امتياز پژوهشكده
 

  گيري نتيجه
تراتژيهاي سيسـتم  اساس اين پرسش اوليه شكل گرفت كه آيا بـين اسـ   اين پژوهش بر

اي  نه و اگر چنين رابطـه  اي وجود دارد يا مديريت دانش با عملكرد پژوهشگاهها رابطه
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توان با انتخاب استراتژيهاي مناسب درحوزه مديريت دانش بـه   چگونه مي ،وجود دارد

توزيـع پرسشـنامة    با انتخاب جامعة آمـاري و  .ارتقاي عملكرد پژوهشگاهها كمك كرد

 .آنها، فرضية مربوط به پاسخگويي به اين پرسش آزمـون شـد  ميان ده آزمون ش تهيه و

روش كمي و كيفـي تحليـل و    نتايج حاصل از پاسخهاي ارائه شده به پرسشنامه به دو

، فرضية اصلي پـژوهش  روشهر دو  از به دست آمدهاساس نتايج  مشخص شد كه بر

كـه بـين درجـة     هـا مشـخص شـد    اساس تحليـل كمـي داده   بر. يد رسيده استأيبه ت

اسـتراتژيهاي سيسـتم مـديريت     ها و امتياز آنها با تعداد موارد هماهنـگ در  پژوهشكده

با شاخص هماهنگي ارتباط معنـاداري وجـود دارد و فرضـيه ارائـه      ،دانش و به عالوه

كه هـر   يد شدأييعني ت ؛شود درصد رد نمي 95شده در اين خصوص در سطح اطمينان 

هاي  نتخاب استراتژيهاي سيستم مديريت دانش و زير سيستماي از نظر ا چه پژوهشكده

  .درجه و امتياز باالتري كسب كرده است ،تر عمل كرده آن هماهنگ

دانش پنهـان و آشـكار كاركنـان     توجه و تأكيد بر استفاده از نقاط مرجع استراتژيك   

عناصر  هاي مختلف استراتژي براي عنوان عامل هماهنگي در طراحي و تعريف گزينه به

وجود رابطه  ،به عالوه. مدل سيستم مديريت دانش نقشي كليدي و اساسي داشته است

يـد شـد كـه مـدل بـرآوردي      أيهـا ت  معنادار بين شاخص هماهنگي و امتياز پژوهشكده

يد شد كه به ازاي أييعني ت؛ تعريف شد Y=0.798+2.41Xرگرسيون آن به صورت 

واحد افـزايش   4/2ها  امتياز پژوهشكدهميزان  ،يك واحد افزايش در شاخص هماهنگي

  . يابد مي

هاي حاصل از تحليل محتواي پاسـخ پرسشـهاي بـاز     در خصوص تحليل كيفي داده   

پرسشنامه هم نتايج مشابهي حاصل شد و مدل برآوردي رگرسيون در ايـن حالـت بـه    

آمد كه بيانگر اين موضوع است كه به ازاي يـك واحـد    در Y=10.9+1.74Xشكل 

  .يابد ميواحد افزايش  74/1ها  ش در شاخص هماهنگي، ميزان امتياز پژوهشكدهافزاي

حالت فرضيه اصلي پژوهش رد نشده  دو اين است كه در هر ياد شدهمعناي مطالب    

يد شده است كه رابطه معناداري بين ميـزان همـاهنگي اسـتراتژيك اسـتراتژيهاي     أيت و

  .د پژوهشگاهها وجود داردهاي آن با عملكر زير سيستم مديريت دانش و
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هاي مديريت دانش مثالً  يكي از زيرسيستم اگر يك پژوهشكده بخواهد در ،بنابراين   

از  ،مثـال  بـراي زيرسيستم توليد و توسعه دانش تغييري در استراتژي خود ايجاد كنـد،  

بـراي   ،استراتژي تحقيقات كاربردي به استراتژي تحقيقات بنيادي تغيير استراتژي دهـد 

سيستم مـديريت دانـش بهـم نخـورد و اثـر منفـي بـر         نكه هماهنگي استراتژيك دراي

هـا   ساير اسـتراتژيهاي زيرسيسـتم   داند كه بايد در عملكرد پژوهشكده نداشته باشد، مي

اي قبلـي عملكـرد مطلـوبي داشـته     ههمان اسـتراتژي  تواند با نمي هم تغيير ايجاد كند و

  . باشد

ها و شاخص هماهنگي اسـتراتژيك   از پژوهشكدهشاخص ضريب هماهنگي بين امتي   

درصـد از عملكـرد    32يعنـي  ؛درصـد شـد   32هـاي كمـي    آنها درحالت محاسـبه داده 

ها متأثر از هماهنگي استراتژيك آنهاسـت كـه رقـم بـااليي اسـت و ميـزان        پژوهشكده

  .دهـد  هماهنگي استراتژيك آنها را نشان مـي  ها از تأثيرپذيري زياد عملكرد پژوهشكده

هـم رقـم    رسـد كـه بـاز    درصد مي 20هاي كيفي به  اين رقم درحالت تحليل داده ،البته

  . هاست بااليي است و نشان دهنده سهم باالي اين عامل در عملكرد پژوهشكده

يعني رابطه بـين اسـتراتژي    ؛يد رسيدأياين پژوهش به ت آنچه در كه است ذكر شايان   

يـد كننـده مطالعـاتي اسـت كـه      أيلكرد آنان، تبا عم سازمانها سيستم مديريت دانش در

 در اين حوزه توسط ساير انديشمندان انجام شده است و به تعدادي از آنهـا  تاكنون در

تمام اين مطالعات بيانگر رابطه بين استراتژيهاي مديريت دانش  .اشاره شدابتداي مقاله 

فـاوت عمـده ايـن    امـا ت  ،ي مورد بررسي بودندسازمانهاشاخصهاي مالي و غيرمالي  با

 ،عالوه بر استراتژي دانش سـازمان  در اين مقاله مطالعات قبلي اين است كه پژوهش با

نيـز  هـاي مـديريت دانـش     زيرسيسـتم  اي هماهنگ از استراتژيهاي سيسـتم و  مجموعه

يـد  أيت ها دار بين اين استراتژيهاي هماهنگ با عملكرد پژوهشكده رابطه معني بررسي و

 را تكميل كننده پژوهشهاي قبلـي انجـام شـده در    توان آن اي مي است كه به گونه شده

 . اين حوزه دانست

در نگاه استراتژيك به مفهوم مديريت دانش در سازمان، سيستم مديريت دانش به عنوان    

هاي آن هاي اصلي سازمان تلقي شده است كه هم خود سيستم و هم زير سيستم يكي از سيستم
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توانند از استراتژيهاي متفاوتي براي موريتهاي سازماني ميأتژيها و ممتناسب با اهداف، استرا

اثربخش  جرايوري سازماني و ارسيدن به اهداف كالن سازمان كه همانا بهبود و افزايش بهره

در بعد  سازمانهاآنچه باعث تفاوت و تمايز عملكرد . موريت سازماني است، استفاده كنندأم

نه فقط ناشي از نوع استراتژي خاصي است كه در  شود مي  انشاجراي استراتژيهاي مديريت د

نوع  تر از تر و حياتي كنند، بلكه مهم هر حوزه و هر زير سيستم از مديريت دانش انتخاب مي

استراتژي، هماهنگي بين استراتژيهايي است كه در مجموعه سيستم مديريت دانش در سازمان 

است كه براي انتخاب نوع خاصي از  بودهقصد آن ن اين پژوهشدر  ،واقع در. شود برگزيده مي

است كه اهميت هماهنگي و  شده دنبال ميبلكه بيشتر اين مطلب  شود،استراتژي ارزشگذاري 

   .گيردانسجام در انتخاب و گزينش استراتژيها مورد توجه قرار 
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