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Abstract: 
The present paper raises the questions that how is the state of knowledge strategy in Iran’s 

public organizations now (Electricity Industry) and how should be the state of knowledge strategy 

in Iran’s public organizations (Electricity Industry) until 1404 and also what is the combination of 

optimal knowledge strategies to fill the knowledge gaps in the Iran’s public organizations 

(Electricity Industry). The purpose of these questions is to identify and explain knowledge 

strategies and also make strategic change in the current knowledge management in public 

organizations in order to fill the gap between the perceived situation of perspective horizon and 

current situation of knowledge management proportional to prevailing conditions in public 

organizations. In order to determine the knowledge strategies in public organizations, at first the 

main assumptions of knowledge strategy design in both areas of internal environment and external 

environment were considered and by using Fuzzy Delphi Method, opportunities, threats, strengths 

and weaknesses of knowledge were identified and then knowledge strategies were identified by 

using the experts opinion and prioritized by technique of Network Analysis. Statistical population 

of this study are managers of public organizations in Electricity Industry that 140 samples were 

selected randomly and by using questionnaires with help of Gap Analysis, the difference between 

current and desired situation was identified. According to the Gap Analysis that is done in four 

axes of knowledge strategy, some actions are proposed in the form of ten solutions to improve the 

current situation and reduce the gap. 
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 های دولتی ایرانطراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان

 ای در صنعت برق()مطالعه
 (6/4/6979، تاریخ پذیرش: 60/66/6976)تاریخ دریافت: 

 

 4زیحجت طاهری گودرـ  9 سعید صفری ـ  9غالمرضا معمارزادهـ  6ابوالحسن فقیهی

 چکیده 

 ایرانهای دولتی سازمانها می پردازد که در حال حاضر وضعیت راهبرد دانش در مقاله حاضر، به طرح این پرسش
چگونه باید  6484)صنعت برق(، تا افق های دولتی ایران سازمان)صنعت برق(، چگونه است و وضعیت راهبرد دانش در 

 های دولتی ایران )صنعتهای دانشی در سازمانکردن شكافپردانش برای ترکیب بهینه راهبردهای باشد و همچنین 
ــوال ؟برق( چیســت ــایی و تبیین راهبردهای دانش و همچنین ایجاد ت ییر راهبردی در هدف از طرح این س ــناس ها، ش

انداز و بین وضـعیت متصـور شده در افق چشم منظور پر کردن فاصـلههای دولتی، بهمدیریت دانش فعلی در سـازمان
ــع ــازمانوض ــرایط حاکم بر س ــب با ش ــت. بهیت جاری مدیریت دانش متناس منظور تعیین های دولتی ایران، بوده اس

راهبردهای دانش در صنعت برق، ابتدا مفروضات اصلی طراحی راهبرد دانش در دو حوزه محیط داخلی و محیط خارجی 
های دانش شناسایی شد و ها و ضعفدها، قوتها، تهدیمورد توجه قرار گرفت و با اسـتفاده از روش دلفی فازی فرصت

امعه بندی شدند. جای، اولویتسـسس با اسـتفاده از نظر خبرگان، راهبردهای دانش شـناسـایی و با روش تحلیل شبكه
به روش  نفر نمونه 648های دولتی صــنعت برق کشــور هســتند که از میان آنها، آماری این پژوهش، مدیران ســازمان

ده و با استفاده از پرسشنامه به کمک تحلیل فاصله، میزان اختالف بین وضعیت موجود و مطلوب را تصادفی انتخاب ش
اند. با توجه به تجزیه و تحلیل فاصله که در محورهای چهارگانه راهبرد دانش انجام شده است، اقداماتی شناسایی کرده

 شده است.  راهكار، پیشنهاد 68برای بهبود وضع موجود و کاهش فاصله در قالب 
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 مقدمه  

کنیم که به خاطر پدیده جهانی شـــدن، دچار ت ییرات ســـریع و اجتناب مـا در دنیایی زندگی می    
مت یر محیطی، بســـیاری از  منظور تداوم بقا و توانمندی در برابر شـــرایط[. به96] ناپذیری اســـت

ها و اصـــول نو، روی های بخش خصـــوصـــی به اســـتفاده از ابزار مدیریتی نوین، روشســـازمان
کارگیری مدیریت دانش ای برای بهیل فزایندهشـــواهـد، حاکی از آن اســـت که تما. [66]انـدآورده

دانش در  ها بیش از پیش به ضـــرورت و اهمیتهای دولتی پدید آمده اســـت و دولتدرســـازمـان
ــت ــیاس ــده و در برخی از بخشس ــانی به مردم واقف ش های دولتی نیز مدیریت گذاری و خدمت رس

ــتور کار دولت ــت]دانش، در دس ( و در 17الی  49در قانون برنامه چهارم )مواد [. 98ها قرار گرفته اس
مبتنی بر دانش مورد تاکید قرار  (، نیز توســـعه677و  671، 97، 90 ،94، 98قانون برنامه پنجم )مواد

ا فراهم های الزم رگرفته اسـت و دولت مكلّف گردیده تا برای توسعه مبتنی بر دانش )دانایی(، زمینه
کشوری ، 6484در سال ایران مقرر گردیده است که  انداز بیسـت سـالهچشـمسـند درآورد. همچنین 

 اوری، متكی برسـهم برتر منابع انسانی و سرمایهتولید علم و فنّ برخوردار از دانش پیشـرفته، توانا در
به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب  بوده، اجتماعی در تولید ملی

 اقتصادی، مرمست افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب وبا تأکید بر جنبش نرمدسـت یافته باشد، غربی 
ن به اشت ال کامل. در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز رانه و رسیدارتقای نسـبی سـطح درآمد سـ

گر، هایی از قبیل تحلیلموضوع مدیریت دانش مورد توجه قرارگرفته است. در این قانون، دولت با واژه
کارآفرین و کوچک توصـیف شـده اسـت. براسـاس قانون مدیریت خدمات کشـوری ساختار دولت و 

ــازمان ــد و مدیران دولتی باید کارآفرین، خالق و مهای دولتی باید محدود، قاعدهس ند و منعطف باش
 های دانش، توسعه و تحول باشند. پیشتاز عرصه

ــر به خوبی می با  ــر حاض ــازمان های عص ــه رقابت وجود این که س دانند که برای موفقیت در عرص
رسیدن به این [ و برای 67های دانشـی خود برآیند]بایسـتی از عهده مدیریت راهبردی منابع و دارایی

ریزی و در حال های مختلف طرحهای مدیریت دانش زیادی نیز در ســـازمانها و پروژههدف، برنامه
ــد]اجرا می ــلی این برنامه[. 99باش ــعه قابلیتو فعالیت هااما تمرکز عمده و اص های فناوری ها بر توس

نش مســتندشــده در ســازمان آوری، ذخیره ســازی، بازیابی و توزیع دااطالعات برای پشــتیبانی، جمع
گذاری بر روی زیرساخت های الزم برای توانمندسازی سازمان در جهت سـرمایه هرچند[. 90هاسـت]
ذاری گکند که سازمان بهترین سرمایهتواند مفید باشـد، ولی تضمین نمیکارگیری دانش میخلق و به

که ســازمان، دانش درســت را به  را برای مدیریت بهینه منابع دانشــی خود انجام داده اســت و یا این
توان گفت که برای مدیران دولتی که درصـــدد [. بنابراین، می97کند ]روشـــی درســـت مدیریت می

ــامانهبرنامه ــازی س ــازمانریزی برای پیاده س ــتند، تعیین ها و ابزار مدیریت دانش در س های خود هس
دون تعیین راهبرد دانش، احتمال به که، بطوریای برخوردار اســـت. بهراهبرد دانش از جـایگـاه ویژه
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[. زیرا در یک سازمان بدون 91های مدیریت دانش نیز بسیار زیاد است]شـكسـت منجر شدن فعالیت
ر خصوص توان دتوجه به کمیت، نوع و کیفیت دانش مورد نیاز و نیز چگونگی تامین و کسب آن، نمی

ــمیمفرآیندها و نحوه ــازمان، رگیری کرد. از اینی مدیریت آن تص و، تعیین راهبرد دانش برای یک س
 [.  91رود]شمار میشرط الزم برای استقرار موفقیت آمیز فرآیندهای مدیریت دانش به

های دولتی ایران، از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت شـواهد حاکی از آن است که در بسیاری از سازمان
های مختلف، ای از متخصــصــان رشــتهگســتردهگیری از دانش، تخصـص و تجربه طیف ... با بهره..و

ها، حجم ههای متعددی با موضــوعات بســیار متنوع در دســت انجام اســت و با اجرای این پروژپروژه
ها، نرم شـــود که قســـمتی از این دانش در قالب اســـناد و مدار ، گزارشعظیمی از دانش تولید می
از آن نیز به صــورت ناملموس بوده و در قالب  گردد و قســمتیها وغیره ثبت میافزارها، دســتورالعمل

ری کارگیها و غیره نهان مانده که احتمال اندکی برای انتقال و بهها، بینشتجربیـات، روابط، مهـارت
ی داشـــتن دولت و مجـدد آنهـا وجود دارد. بنابراین، با توجه به نقش محوری دولت در جامعه، الزمه

جایی که باشد. به عبارت دیگر، از آنراهبردهای دانش، می سـازمان های دولتی دانش محور، داشـتن
های فكری سازمان فراهم ای را برای داراییعدم وجود راهبرد دانش مدون، وضـعیت بسـیار شـكننده

در درازمـدت و همچنـان که بر نقش دانش در معادالت ســـازمانی و بین ســـازمانی افزوده آورد، می
ــود]می ــد که با توجه به ناپذیری گریبان[، پیامدهای جبران 99ش ــور خواهد ش گیر مدیریت کالن کش
انداز بیســت ساله کشور به های چهارم و پنجم توسـعه و سـند چشـمهای کالن در برنامهگیریجهت

سـوی جهش اقتصـادی و اجتماعی با تاکید بر دانایی محوری، این وضـعیت چندان مطلوب نیست. و 
ند درآینده و در مقایسـه با بخش خصـوصـی، خدمات مناســبی به های دولتی بخواهچه سـازمانچنان

شهروندان ارائه کنند، این کار مستلزم داشتن یک راهبرد دانش سازمانی است که مقاله حاضر با طرح 
 های محوری زیر به بحث پیرامون این موضوع می پردازد:سؤال

  ؟ چگونه است برق کشوردر حال حاضر وضعیت راهبرد دانش در صنعت 

 ؟ چگونه باید باشد 6484تا افق  وضعیت راهبرد دانش در صنعت برق کشور 

  ؟در صنعت برق کشور چیستکردن شكاف دانش پرترکیب بهینه راهبردهای دانش برای   

 پیشینه تحقیق

ه گویی بمیالدی، اصـطالح راهبرد دانش برای نخستین بار به منظور پاسخ 6778ی در اواخر دهه    
؟ به حوزه ادبیات مدیریت وارد شــد. مطالعات هایی برای سـازمان مهم اسـتدانش این سـؤال که چه

درصد  46باشند و های موفق دنیا دارای راهبرد دانش میدرصد سازمان 48دهند که حدود نشـان می
[. اگرچه مفهوم راهبرد دانش یا 94هایی را در دســـت اجرا دارند ]همین منظور، برنـامـه دیگر نیز بـه

ها ها را به خود جلب کرده اســـت، اما مطالعات چندانی در مورد آنی توجهمدیریت دانش همه راهبرد
ود و شانجام نشده است. در اکثر این مطالعات نیز بیشتر، راهبردهایی که از سوی سازمان پیگیری می
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این است که [. واقعیت 91اند ]همچنین عوامل موثر در انتخاب این راهبردها مورد بررسـی قرار گرفته
هـا و اصـــطالحات مرتبط با مدیریت دانش مانند راهبرد دانش و راهبرد در مورد معـانی کلیـدی واژه

ها و اصــطالحات مشابه یكدیگر نیستند، که این واژه[.  در حالی7مدیریت دانش ابهاماتی وجود دارد ]
[؛ البته وجود این 94گیرند ]یاما غالباً در ادبیات مدیریت دانش به جای یكدیگر مورد اســـتفاده قرار م

ابهام ممكن است ناشی از عدم وجود یک تعریف جامع و قابل قبول از مدیریت دانش در بین صاحب 
 [.99نظران باشد ]

ی برخی محققان، مفاهیم راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش کامالً وابسته به یكدیگر به عقیده    
شد. چرا که درعمل مراحل شناسایی دانش راهبردی سازمان و اسـت و نباید مرزی میان آن ها قائل 

« ز »از نظر  .[67سـازی فرآیندهای اجرایی مدیریت دانش به طور همزمان صورت می گیرد]پیاده
های متفاوتی را در (، راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش دو راهبرد متفاوت هستند که نقش6777)

طور مسـتقیم با شكاف دانش مرتبط است، بدین معنی که چه نش بهکنند. راهبرد داسـازمان ایفا می
ــته، راهبرد دانش تبیین کننده نیازها، روش ها و اقدامات دانشــی راهبردی اســت و چرا؟. از این گذش

ــته  ــازمان داش ــتی تأثیر زیادی روی عملكرد س ــت که بایس ــناخت دانش راهبردی اس الزم برای ش
کند که چه دانشی راهبردی است و که راهبرد دانش مشخص میی[. به عبارت دیگر، در حال99باشد]

چرا، راهبرد مدیریت دانش به دنبال نشـان دادن فرآیندهای اساسی برای پررکردن شكاف بین راهبرد 
[. از این منظر، راهبرد دانش بایسـتی بر تدوین 90های دانشـی اسـت]دانش و منطقی کردن اندوخته
توان یک طرح [. بنابراین، راهبرد مدیریت دانش را می91شـته باشد]راهبرد مدیریت دانش نظارت دا

ــاخت ــیف کرد که نمایانگر فرآیندها، ابزار و زیرس ــازمانی و فنی مورد نیاز برای ایده آل توص های س
(، راهبرد دانش و راهبرد 9884از نظر آســوه)[. 96های دانشــی اســت ]ها یا اندوختهمدیریت شــكاف

یگرند. وی معتقد اســـت که راهبرد مدیریت دانش به مثابه قطب نمایی مـدیریـت دانش مكمل یكد
چه را که راهبرد دانش تبیین و مشخص نموده را در مكان مناسب، کند چگونه آناست که تعیین می

زمان مناسـب و توسـط شـخص مناسـب به انجام رساند. بنابراین، راهبرد مدیریت دانش در واقع به 
رود. با ســازی راهبرد دانش به شــمار میها و اقدامات عملیاتی برای پیاده روشی از اعنوان مجموعه

 این رویكرد راهبرد دانش و راهبرد مدیریت دانش مكمل یكدیگرند.
عنوان پیشگامان مطالعات تجربی در خصوص راهبرد دانش یاد (، به6771) 6ازبیرلی و چاکرابارتی

به عنوان واکنش جمعی مدیران به نیازهای یادگیری شود. نویسندگان مذکور راهبرد دانش را می
ویژه این که مدیران مجبورند با در نظر گرفتن بعد یادگیری )درونی کنند. بهراهبردی سازمان تعریف می

یا بیرونی(، ماهیت یادگیری )بنیادی یا جزیی/ تدریجی(، سرعت یادگیری )سریع یا آهسته( و پایه 
تا  6777های آنها مطالعاتی را در بین سال ای راهبردی اتخاذ نمایند.هدانش)عمیق یا وسیع(، تصمیم

                                                           
1 - Bierly & Chakrabarti 
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شرکت داروسازی در ایاالت متحده انجام دادند. محققان، راهبرد  96، بر روی راهبرد دانش 6776
ها را با توجه به توان و سرعت یادگیری )تند/ کند(، عمق دانش مورد نیاز )وسیع/ دانش این شرکت
ری سازمانی )درونی/ بیرونی و بنیادی/ تدریجی( به چهار گروه نوآوران )خالق(، عمیق(، نوع یادگی

 . ها )منزویان(، تقسیم کردندبرداران، جستجوگران و جدا افتادهبهره
های راهبردی سازمان با در نظر گرفتن ای از انتخابمجموعه»(، راهبرد دانش را 9889) 6بیرلی و دالی
کارگیری و اهرم سازی دانش موجود برای خلق به -9یا کسب دانش جدید، خلق  -6دو بعد دانش: 

سازمان نتیجه  91(، با بررسی 6777، تعریف کردند. ز  )«محصوالت و فرآیندهای سازمانی جدید
توان به سه دسته )دانش پایه/ دانش پیشرفته و دانش نوآورانه( گیرد که دانش سازمانی را میمی
 های رقیب، ز ، چارچوبیی دانش سازمانی دانش سازمان با پایهی پایهایسهبندی کرد. با مقطبقه

را پیشنهاد کرد که بر اساس آن سازمان ها می توانند به عنوان سازمان های در معرض خطر، سازمان 
های نوآور شناسایی شوند. سسس های عقب مانده، سازمان های باقی مانده در عرصه رقابت و سازمان

که  چهداند و آنچه که سازمان می، یعنی تفاوت بین آن«شكاف دانش»ستفاده از مفهوم با ا« ز »
تواند انجام دهد و چه که سازمان می، یعنی تفاوت بین آن«شكاف راهبردی»سازمان باید بداند و 

چارچوب تئوریک  -به عنوان عوامل بنیادی در یک راهبرد دانش –چه که سازمان باید انجام دهد آن
ود را بسط داد. با در نظر گرفتن دورنمای فوق، ز ، راهبرد دانش را توانایی برقراری توازن بین خ

کند. به زعم وی، های مورد نیاز برای ارائه کاالها و خدمات تعریف میدانش منبع محور با قابلیت
مان آن سازتواند به پر کردن شكاف دانشی تبیین و پیاده سازی راهبرد دانش در هر سازمانی می

  [.91نشان داده شده است] 6بیانجامد. این مفهوم در شكل شماره 
 

 

 
 
 
 
 
 

 تبیین مفهوم شكاف دانش -6شكل 

                                                           
1 - Bierly and Daly 

آنچه سازمان 

 باید باشد

دانش موجود  

 سازمان 

آنچه سازمان 

 هست

دانش مورد نیاز 

 سازمان

 شکاف 

 راهبردی

 شکاف

دانشی   
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 توانند ها میرابطه با راهبرد دانش ارائه کرد. به نظر وی سازمان(، پیشـنهاداتی را در 9888)6اسـكرم

اخت، شن ؛ مانند«داندچه که سازمان مییادگرفتن از آن»یكی از این دو راهبرد را انتخاب کنند: اول، 

یل ، مانند تبد«ترنوآوری بهتر و سریع»گذاری و استفاده از دانش داخلی و خارجی و دوم، به اشترا 
  .ها به کاالها و خدماتایدهکارآتر 

 (، به بررســـی راهبرد دانش در دو بعد داخلی و خارجی، پرداخت. او با الهام از دیدگاه 9889) 9ابوزید
ها و تهدیدها در محیط (، راهبرد دانش را ســاز وکار برقراری تعادل بین فرصــت6777فكری ز  )

د. از نظر ابوزید ابعاد محیط بیرونی بیرونی و نقاط قوت وضــعف در محیط داخلی ســازمان عنوان کر
 های) ویژگی مندروشهای چه سـازمان باید بداند(، شایستگیراهبرد دانش شـامل قلمرو دانش )آن

دانش مورد نیـاز( و حكمرانی دانش )نحوه تامین دانش مورد نیاز( اســـت. همچنین وی ابعاد محیط 
ایی هساختاری و فرهنگی (، فرآیندها )فعالیتداخلی راهبرد دانش را شـامل زیرسـاخت دانش )فنی/ 

 داند. ها )فنی/ سازمانی و انسانی( میشود(، و مهارتکه از طریق دانش جدید، خلق می

 ــازمان های تولیدی/ مالی و خدماتی کره جنوبی، ابعاد 9889) 9چویی و لی (، با انجام مطالعاتی در س
های مذکور مورد بررسـی قرار دادند. اساس تحقیق آن ها عینی و ذهنی راهبرد دانش را در سـازمان

بر این فرضـیه استوار بود که بین سطح فعالیت ها و ابعاد دانش رابطه وجود دارد. بنابراین، محققین 
، چهار راهبرد مدیریت دانش را شـــامل راهبرد  9×9بر مبنای یافته های تحقیق و در یک ماتریس 

برد ســیســتم محور) ذهنی کم/ عینی زیاد(، راهبرد انســان محور) منفعل) ذهنی کم/ عینی کم(، راه
ذهنی زیاد/ عینی کم( و راهبرد پویا)ذهنی زیاد/ عینی کم( پیشـنهاد دادند و بر مبنای مطالعات شان 

 ادعا کردند که راهبرد پویا، سودآورترین راهبرد دانش برای سازمان ها محسوب می شود. 

 (، چهار راهبرد دانش 9886و دیگران ) 4ر قابلیت های ســازمانی، گرلددر یک مطالعه تجربی با تاکید ب
شـــامـل راهبرد کـدگـذاری )قابلیت فرآیند و محتوای عینی(، راهبرد بهره برداری )قابلیت فرآیند و 
محتوای ذهنی(، راهبرد یكسـارچگی)قـابلیـت زیرســـاخت و محتوای عینی( و راهبرد رشـــد)قابلیت 

 را پیشنهاد دادند.    زیرساخت و محتوای ذهنی( 

 (، 9886و همكاران ) 1ای، هانسندریک مطالعه موردی از سـازمان های تولیدی/ بهداشتی و مشاوره
دو راهبرد مدیریت دانش شـامل کدگذاری و شخصی سازی را شناسایی کردند. محققین هشدار می 

استفاده کنند.آنها توصیه می  دهند که سازمان ها نباید از هر دو راهبرد در یک سطح سازمانی مشابه
 رعایت شود.    98/08کنند که برای استفاده از این دو راهبرد ضروری است تا قانون 

                                                           
1 - Skyrme 
2 - Abou–Zeid 
3 - Choi & Lee 
4 - Gold 
5 - Hansen 
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  ـــاس یــک مطــالعــه موردی از کشـــور، داونسورت و  99پروژه مختلف مــدیریــت دانش در  96براس
ی شامل نحوه (، یک گونه شـناسـی از راهبرد مدیریت دانش را در قالب چهار گروه9888)6پروسـا 

ی ها عواملهای دانشی پیشنهاد کردند. آنانباشـت دانش/ دسـترسـی به دانش/ محیط دانش و دارایی
همچون فرهنگ دانش محور/ زیرسـاخت فنی و سازمانی/ حمایت مدیریت ارشد/ رابطه بین مدیریت 

جه/ سطح وهای انگیزشی قابل تدانش و کسـب مزایای اقتصادی/ دید مثبت/ صداقت درگفتار/ مشوق
ــایی کردند که به موفقیت راهبردهای  ــناس ــاختار دانش و کانال های متعدد برای انتقال دانش را ش س

های اصـــلی برای تدوین چارچوب راهبرد دانش در این مقاله به مولفهکنند. مدیریت دانش کمک می
 صورت زیر احصا شده است.

شود. تحقیقاتی است که بر اساس آن دانش ایجاد میراهبرد پایه دانش: پایه دانش نشان دهنده نوع -
تواند بسیار عمیق و فراگیر )مانند تحقیقات بنیادی( و یا سطحی و برای حل مساله این تحقیقات می

 [.96]مشخص )تحقیقات کاربردی( باشد

ساس بر اای از انتخابها دارد که راهبرد منبع تامین دانش: راهبرد منبع تامین دانش اشاره به مجموعه-
ازی و سسازی، درونیسازی، بیرونیتواند شامل اجتماعیشود. این انتخابها میآن دانش استخراج می

 [.90]ترکیب باشد

های بازیابی و دسترسی ی از قابلیتاد انباشت دانش عبارت از مجموعهراهبرد انباشت دانش: راهبر-
بندی ی نظیر مستندسازی، تدوین، ترجمه، طبقهمنظور استفاده از دانش است و شامل فرآیندهایافراد به

 [.90]و بروز رسانی دانش است 

وریكه طراهبرد جریان دانش: راهبرد جریان دانش عبارت است از فرآیند توزیع دانش بین متقاضیان به-
 [.68]اطالعات و دانش مورد نیاز افراد سازمان در زمان و مكان مناسب در دسترس آنها قرار گیرد 

 شناسی تحقیقروش

قای تواند موجب ارتمسأله اصلی این تحقیق، ارائه الگوی راهبرد دانش است که می روش تحقیق:  -

استفاده  ای است که باحاضر بیشتر یک تحقیق توسعه پژوهشسـطح عملكرد سازمان شود. بنابراین 
ه راهكارهایی را برای کپردازد. همچنین این پژوهش، به دلیل اینهای کمی به توصـــیف میاز داده

 شود. کند، یک تحقیق کاربردی نیز محسوب میهای دانشی بیان میکاهش فاصله
ای و ارسال پرسشنامه های مورد نظر با انجام مطالعات کتابخانه: دادههاابزار و روش گردآوری داده -

نظران و خبرگان های دولتی صنعت برق، ارسال پرسشنامه برای صاحببرای مدیران ارشـد سـازمان
های اکتشـــافی ریزی راهبردی و نیز انجام مصـــاحبههـای مـدیریت دانش و مدیریت و برنامهحوزه
 آوری شده است. جمع

                                                           
1 - Davenport & Prusak 
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ها و ابعاد، مولفهجامعه آماری اول پژوهش را خبرگان دانشـگاهی و سازمانی آشنا با   جامعه آماری: -

دهند که از تشـــكیل می راهبردی در صـــنعت برق ریزیمعیارهای راهبرد دانش و مدیریت و برنامه
در مورد این جامعه از روش  نظرات آنها برای پاالیش الگو مفهومی پژوهش اســتفاده شــده اســت.

 998ی آماری دوم این پژوهش را جامعه ، اســتفاده شــده اســت.6گیری غیراحتمالی هدفمندنمونه
ـــرکت ـــبكه برق نفر از مدیران ش ـــازمان بهرههای توانیر، مدیریت ش وری انرژی، ایران، س

دهند که بر اســاس ســازمان انرژی های نو ایران و ســازمان توســعه برق ایران تشــكیل می
   نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 648مورگان،  جدول تعیین حجم نمونه

ی لدر فرآیند انجام پژوهش، ابتدا روش شــناســایی مفروضــات اصــ ها:فرآیند تحقیق و تحلیل داده -

ــامل عوامل محیط خارجی  ــلی ش ــات اص ــنعت برق مورد توجه قرار گرفت. مفروض راهبرد دانش ص
ها( است. این مفروضات از یک طرف ها و ضعفها و تهدیدها( و عوامل محیط داخلی )قوت)فرصـت

ه با باشـــد کریشـــه در مبانی نظری تحقیق داشـــته و از طرفی دیگر برگرفته از نظر گروه خبره می
از روش دلفی فازی مورد پاالیش قرار گرفته اسـت. سسس با استفاده از روش فرآیند تحلیل  اسـتفاده
های الگوی مفهومی و روابط بین آنها استخراج و در نهایت با استفاده ای، ضرایب وزنی مولفهشـبكه

نظور ماز تحلیل فاصـله میزان فاصـله بین وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای دانش بررسی شد. به

                                                           
1. Purposive Sampling 
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نفر از  98هایی با توجه به مبانی نظری تحقیق به استخراج مفروضات اصلی راهبردهای دانش، مولفه
های واجد شـرایط صـنعت ارائه گردید که با توجه به مراحل عملیاتی روش دلفی فازی به شرح خبره

 ، مورد پاالیش و اصالح قرار گرفته است.9شكل شماره 
 ها وکســـب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آنها با مولفهنامه با هدف در این پژوهش، پرســـش

معیـارهـای الگو طراحی شـــده اســـت. لذا خبرگان از طریق مت یرهای کالمی نظیر کامالً مخالفم، 
کــه جــاییانــد. از آنمخـالفم، بــدون نظر، موافقم و کــامالً موافقم میزان موافقـت خود را ابراز کرده

ذا با تعریف ل ،بیر ذهنی آنها نسـبت به مت یرهای کیفی اثرگذار استخصـوصـیات متفاوت افراد بر تعا
به  اند. این مت یرها با توجهها پاسخ دادهدامنه مت یرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یكسـان به سـوال
 اند.شكل و جدول زیر به شكل اعداد فازی مثلثی تعریف شده

 
 

 
 تعریف مت یرهای زبانی -9شكل 

 
 

 فازی مثلثی مت یرهای کالمیاعداد  -6جدول 

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی مثلثی مت یرهای کالمی

 کامالً موافقم
 

 (6،8291،8) 827971 

 8271 (8271،8261،8261)  موافقم

 821 (821،8291،8291)  بدون نظر 

 8291 (8291،8261،8261) مخالفم 

 828191 (8،8،8291)  کامالً مخالفم 
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اعداد فازی قطعی شـده با اسـتفاده از فرمول مینكووسكی به شكل زیر محاسبه شده در جدول فوق 

 است:

                        :(: فرمول مینكووسكی 6فرمول)
4





 m 

                         کامالً موافقم:           
9375.0

4

25.00
11 


 

                   موافقم:                     
75.0

4

15.015.0
75.02 


 

 بدون نظر:                                      
5.0

4

25.025.0
5.03 


 

25.0               مخالفم:                       
4

15.015.0
25.04 


 

             کامالً مخالفم:                        
0625.0

4

025.0
05 




 

به صورت  Aµای خطی عددی با تابع عضویت تكه Aالزم به ذکر است که یک عدد فازی مثلثی 
 شود:رابطه زیر تعریف می
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، این تابع عضویت 4نشان داده شود. شكل  r, a m, a l(a(تواند به صورت عدد فازی مثلثی که می

 .دهدرا نمایش می
 
 
 
 
 
 
 

 نمایش عدد فازی مثلثی -4شكل 
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به صورت  d(A, B)دو عدد فازی مثلثی باشند، تابع فاصله  r, bm, blB=(b(و  a)=r, am, alA(اگر 
 [:61] شودرابطه زیر تعریف می

 

])ba()ba()ba[(
3

1
)B,A(d 2rr2mm2ll  

مفروضــات محیطی ارائه شــده برای راهبردهای دانش در چهار محور در نظرســنجی مرحله نخســت 
ها( ارائه شـده و شـرح مختصری در مورد هر کدام به اعضای ها و ضـعفها، تهدیدها، قوت)فرصـت

ها اخذ شده و سسس نقطه نظرات گروه خبره ارسـال گردیده و میزان موافقت آنها با هرکدام از مولفه
 بندی شده است.عپیشنهادی و اصالحی آنها جم

 
 های مرحله نخست نظرسنجیای از نتایج شمارش پاسخنمونه -9جدول 

 میزان موافقت

 هامولفه
 نوع  كامالً موافقم موافقم نظربدون مخالم كامالً مخالفم

 کرده در کشور فراوانی نیروهای متخصص و تحصیل فرصت 6 9 4 61 0

 مندی متخصصان، خبرگان و نخبگان به همكاری با صنعت برق و انرژی عالقه فرصت 6 9 1 67 4

 توانمندی تخصصی و علمی  مشاورین و پیمانكاران فعال در زمینه برق و انرژی فرصت 8 6 8 1 94

 روند انتقال دانش فنی مرتبط از خارج کشور  تهدید 6 9 4 7 69

 اروپا و آمریكاروابط ایران با کشورهای  تهدید 8 9 7 4 67

 کاهش منابع مالی برای توسعه تحقیقات  تهدید 8 8 9 0 98

 های آموزشی و پژوهشی ها در اجرای پروژهتوان  شرکت قوت 9 1 0 0 1

 ها و قوانین مربوط به قابلیت بخش در پیشنهاد سیاست قوت 4 4 68 0 4

 وضعیت حمایت از خالقیت و نوآوری  قوت 8 6 4 66 64

 توان انجام مطالعات فنی و مهندسی قوت 7 69 0 6 6

 کمیت و کیفیت نیروهای کار متخصص قوت 6 6 9 1 98

 میزان تعامل واحد تحقیق و توسعه با کل بخش ضعف 6 6 4 69 69

 فرهنگ یادگیری در داخل سازمان ضعف 9 6 1 7 69

 میزان همكاری با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج  ضعف 8 6 1 7 61

 

های پیشنهادی و مت یرهای زبانی تعریف شده در پرسشنامه، نتایج حاصل از بررسی با توجه به گزینه
ارائه گردیده اســت. با توجه به نتایج این جدول میانگین فازی هر  9های ارائه شــده در جدول پاســخ

 به روابط زیر محاسبه شده است: ها با توجهکدام از مولفه
 

niaaaA                                  (:9فرمول) iii

i ,...,3,2,1),,,( )(

3
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2
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1       
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در این رابطه 
iA گر دیدگاه خبره  بیانi  ام و

aveA  های خبرگان اســـت. به بیانگر میانگین دیدگاه
های نظرســـنجی )برای مثال کامالً موافقم( در اعداد مثلثی این معنی کـه مقدار فراوانی برای گزینه
توانیم شود. به این صورت میاسـت، تقسیم می 98ها که عدد ضـرب شـده و سـسس بر تعداد پاسـخ

این  ای از نتایجخالصهمیانگین مثلثی فازی را برای هر کدام از مفروضـات محیطی محاسـبه کنیم. 
 آمده است. 9محاسبات در جدول 

(، محاســبه شـده و ســسس با اســتفاده از 9در جدول فوق میانگین فازی مثلثی با اسـتفاده از فرمول )
 دهندهدســت آمده، نشان( فازی زدایی شـده اسـت. میانگین قطعی به6فرمول مینكووسـكی )فرمول

 9و  9گونه که جداول شدت موافقت خبرگان با هریک از مفروضات اصلی راهبرد دانش است. همان
دهند، بیشترین میزان موافقت خبرگان در مفروضات اصلی راهبرد دانش شامل عوامل: توان نشان می

 دسـترسی به فناوری روز و امكان انتقال فناوری های نوین، توانمندی تخصصی و علمی مشاورین و
 ها و مراکز تحقیقاتیها(، میزان همكاری دانشگاهپیمانكاران فعال در زمینه برق و انرژی )در فرصـت

های موجود در کشور )در تهدیدها(، کاهش منابع مالی برای با صـنعت برق و انرژی، وضعیت فناوری
اخلی د توسـعه تحقیقات، کمیت و کیفیت نیروهای کار متخصـص، توان اسـتفاده از خدمات مشاوران

های نوین وتوان جذب و حفظ ها(، توان دســـترســـی به فناوری روز و امكان انتقال فناوری)در قوت
 ها( است. این نظرسنجی تا سه دور، انجام شد.نیروهای کارآمد دانشگاهی )در ضعف

 
 ای از میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از نظرسنجی نخستنمونه -9جدول 

میانگین  

زدایی فازی

          شده 

() 

 

4





 m

 

 میانگین فازی مثلثی

),,( m 
 هامولفه

2،,2  ) 2،,9 ، 2،23 ، 
2،22 

( 
فراوانی نیروهای 

متخصص و تحصیلكرده 
 در کشور 

2،9,  ) 2،,1 ، 2،21 ، 
2،22 

( 
مندی متخصصان، عالقه

خبرگان و نخبگان به 
 همكاری با صنعت برق 

.....   .....  .....  .....  ............ 

2،,2  ) 2،,2 ، 2،22 ، 2،23 ( 
فرهنگ یادگیری در 

 داخل سازمان

2،23  ) 2،12 ، 2،22 ، 
2،23 

( 
میزان همكاری با مراکز 
علمی و تحقیقاتی داخل 

 و خارج 
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 بندی راهبردهای دانشتعیین و اولویت -

پس از شناسایی و تعیین میزان اولویت مفروضات محیطی راهبردهای دانش در صنعت، ابتدا با استفاده 
گیری از نظرات خبرگان، راهبردهای دانش بر اساس مفروضات تهیه از منطق ماتریس سوات و بهره

صالح ا و تدوین شد. این راهبردها بر اساس نظرات خبرگان منتخب و در نتیجه جلسه کانونی تدوین،
 و ویرایش نهایی گردید.  

ز ای ابا در نظر گرفتن منطق ماتریس سوات و استفاده از آن برای طراحی راهبردهای دانش، مجموعه
ای از راهبردهای دانش تهیه راهبردها توسط خبرگان پیشنهاد و اصالح گردید. ابتدا فهرست اولیه

بیست و هفت راهبرد به  گرفت. در مجموعشدکه در جلسه کانونی در اختیار خبرگان تحقیق قرار 
خبرگان پیشنهاد شد که بر اساس مفروضات محیطی بررسی شده در مرحله قبل و همچنین با در نظر 
گرفتن راهبردهای صنعت برق و لحاظ نمودن راهبردهای مرتبط با راهبردهای دانش، تهیه شده بودند. 

ا اصالح، سسس مفروضات مرتبط با هر راهبرد را از خبرگان خواسته شد تا در ابتدا این راهبردها ر
 بندی کنند. دانش، جریان دانش و انباشت دانش طبقه منبع دانش، پایه :تعیین، و در یكی از چهار مولفه

ای بكهبندی بر اساس تحلیل شدر مجموع نتیجه به صورت جدول زیر تهیه شد که مبنایی برای اولویت
 قرار گرفته است.

کارگیری عملیاتی این راهبردها، یافتن روابط و تعیین ضرایب وزنی که یكی از الزامات بهجاییاز آن
استفاده شده است. دلیل استفاده از این الگو دقت  6ایراهبردها است، لذا از الگوی فرآیند تحلیل شبكه

تاثیرگذاری  وباالی آن در تحلیل روابط بین مت یرها و استخراج ضرایب وزنی با توجه به تاثیرپذیری 
 راهبردها بر یكدیگر است. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Analytic Network Process (ANP) 
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 ها( راهبرد دانش ها و ضعفها، تهدیدها، قوتمفروضات محیطی )فرصت: 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

گیری از توانایی بهره

 خدمات مشاوران 
0,86 

S2 

گذاری حجم مناسب سرمایه

 فناوری اطالعات
0,77 

S3 

های توانایی اجرای پروژه

 پژوهشی 
0,75 

S4 

توانایی در انجام مطالعات 

 فنی و مهندسی
0,74 

S5 

صنعت  وجود دانش فنی در

 برق
0,74 

S6 

توانایی همکاری با مراکز 

 علمی و تحقیقاتی 
0,73 

S7 

توانایی و مهارت مناسب 

 منابع انسانی
0,68 

S8 

وجود امکان دسترسی به 

 روز اطالعات به
0,64 

S9 

توانایی صنعت در  پیشنهاد 

 سیاستها و قوانین
0,6 

O1 
وجود مشاورین و پیمانکاران فعال و 

 زمینه صنعت برقتوانمند در 
0,8 

O2 
ها و مراکز تمایل و توانمندی دانشگاه

 برای همکاری با صنعت
0,8 

O3 
وجود نیروهای متخصص, خبره و نخبه 

 در کشور
0,77 

O4 0,76 ارتباطی و اطالعاتی توسعه فناوری های 

O5 
فعال وجود مخترعان و طراحان صنعتی 

 در زمینه صنعت
0,76 

O6 
مطالعات علمی در وجود تحقیقات و 

 زمینه صنعت در دانشگاهها
0,65  

W1 0,81 ضعف در پردازش اطالعات 

W2 
ضعف در جذب و حفظ نیروهای 

 کارآمد
0,81 

W3 
پایین بودن فرهنگ یادگیری در 

 داخل سازمان
0,76 

W4 

های مناسب ضعف در ارائه طرح

برای اصالح فرآیندهای تولید, انتقال 

 و توزیع برق

0,66 

 

T1 

 

کاهش منابع )از جمله منابع مالی( برای 

 توسعه تحقیقات و آموزش
0,8 

T2 0,69 عدم تکافوی انتقال دانش فنی مرتبط 

T3 
فقدان و ضعف قوانین حمایت از مالکیت 

 فکری
0,68 

T4 
واگذاری و کاهش فعالیتهای مراکز تولید 

 و انتقال دانش در صنعت برق
0,60 

 قوت فرصت

 ضعف تهدید



 

 نشریه بهبود مدیریت 19

 

 

 

 
 

 مراحل اجرایی پژوهش -1شكل 

 
 
 
 

هافرصت  

 تهدیدها

هاقوت  

هاضعف  

 هدف 

 )تعيين(

 دلفی فازی 
 فرصت   قوت

ضتهقفر  تهدید  ضعف

 )تلفيق(

ANP 

 WTراهبردهای  STراهبردهای  WOراهبردهای  SOراهبردهای 

 تعیین وزن راهبردها 

راهبردهاي منبع  راهبردهاي پایه دانش 

 دانش 

راهبردهاي جریان 

 دانش 

راهبردهاي انباشت 

 دانش 

 )تحليل(

GA  بهبودي  –اصالحي  –پيشنهادات كاربردي 
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 ای از راهبردهای دانش نمونه -1جدول 

پایه 
 دانش

SO1 S4O3 

های سازی برق: ابررسانا، سیستمهای نوین انتقال و ذخیرهمطالعه و بررسی کاربرد روش
های انتقال برق فشار قوی با جریان (، سیستمEHVانتقال برق با ولتاژ خیلی باال )

(، FACTSپذیر )انعطافهای انتقال برق متناوب (، سیستمHVDCمستقیم )
 ها، هوای فشرده، هیدروژن و ...باطری

WO1 W2O3 ای در صنعت برق اندازی و استقرار نظام پروانه صالحیت حرفهراه 

ST1 S9T3 حمایت از مالكیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی 

WT1 W4T2 ،های مرتبط با صنعت برق نامهمقاالت علمی و پایان حمایت از تالیف و نشر کتب 

منبع 
 دانش

SO2 S1,4,1O1,2,1 مشتر  با مراکز علمی و پژوهشی های تحقیقاتی پروژههای دوجانبه و  انجام همكاری 

WO2 W2,3 O1,3 ها در صنعت برقانجام فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه 

ST2 S1T2 های نوینها با اولویت فناوریسازی فناوریشناسایی و بومیزا، توسعه درون 

WT2 W1T4 اندازی سامانه پایش تحوالت علمی و فناوری  صنعت برق در جهان راه 

انباشت 
 دانش

SO3 S8O1 
افزا، خالق و محور، همتوسعة فرهنگ اشترا  و حفظ دانش از طریق ایجاد محیط دانش

 بالنده 

WO3 W1O4 دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعة نظام نگهداشت دانش مستندسازی 

ST3 S1T4 روزرسانی سامانه ثبت دانش سازمانی صنعت برقبه 

WT3 W1T1 های ثبت شده صنعت برقبندی دانشاعتبارسنجی و رتبه 

جریان 
 دانش

SO4 S5O1 های الزم حمایتهای انجام شده در صنعت برق از طریق سازی پژوهشتوسعه تجاری 

WO4 W4O2 
ای همدیریتی و آموزش هایکلینیک ایجاد بر تأکید ها باشایستگی بهبود و توسعه
 مهارتی

ST4 S1T2 های صنعت برق ها و انتقال مفاهیم مربوط به فناوریسازی آموزشهنگاماصالح و به 

WT4 W2T3 دانش صنعت برای فعالیت خبرگان و متخصصین  اندازی و توسعه شبكهراه 

 
 
 ها و اتصاالت بین عوامل:تعیین خوشه -

بندی عوامل از چهار نوع راهبرد استفاده شده و هر با توجه به راهبردهای شناسایی شده، برای خوشه 
 یک از راهبردها  نیز در ابعاد به عنوان عناصر هر خوشه انتخاب گردیده است. 

ها(، انداز، ماموریت، ارزشدهد، نه تنها بین هدف )چشـــمگونـه که شـــكل فوق نشـــان میهمـان
های بیرونی و تدافعی( و عناصــر های درونی، رفع چالشای، رفع چالشها)راهبردهای توســعهخوشــه

ها و عناصر موجود در آن بر روی خود نیز تاثیر )انواع راهبردها( ارتباط متقابل وجود دارد، بلكه خوشه
تاثیر  منگذارند که توسـط پیكان برگشـتی نمایش داده شده است. همچنین هر یک از عناصر ضمی

ذیرند. پها نیز تاثیر گذاشته و تاثیر میهای موجود در سـایر خوشـهبر سـایر عناصـر خوشـه، بر مولفه
ــهجهت تاثیر پیكان ــمت عامل تاثیرپذیر ها در بین خوش ــر، از طرف عامل تاثیرگذار به س ها و عناص

 ده است.شیده شترسیم شده است. به عبارت دیگر از سمت مت یر مستقل به طرف مت یر وابسته ک
ها و عناصــر، از فرآیند مقایســه انجام مقایسـات زوجی: با توجه به اتصــاالت همبســتگی بین خوشـه

ها بهره گرفته شـده که در سـه قسمت مقایسه زوجی منظور تعیین ضـرایب وزنی شـاخصزوجی، به
و  ثیرپذیریها، مقایسه زوجی عناصر درون هر خوشه و مقایسه زوجی عناصر بر اساس میزان تاخوشه
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عمل آمده با اســـتفاده از تاثیرگذاری آنها بر روی همدیگر ارائه شـــده اســـت. مقایســـات زوجی به
 گیری از میانگین هندسی نظر خبرگان محاسبه شده است.و با بهره  Super Decisionsافزارنرم
 
 

 
 ای راهبردهای دانششمای کلی الگو فرایند تحلیل شبكه -1شكل

 

صورت زیر مورد ها با در نظر گرفتن هدف بههر یک از خوشه ها با یكدیگر:خوشهمقایسه زوجی  

 اند:مقایسه زوجی قرار گرفته

 

 

 

 

 

  

 
 هازوجی خوشه بردار ویژه مقایسه

 مقایسه زوجي خوشه ها -6جدول 
   ايتوسعه كارانهمحافظه رقابتي تدافعي 

 اي توسعه 1 10.1 10.1 10.1
 كارانهمحافظه 0.8. 1 0.1. 8011
 رقابتي 018. 10.1 1 10.1

 تدافعي 011. ..0. .01. 1
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کارانه، دارای بیشترین اهمیت و خوشه شـود، خوشـه راهبردهای محافظهگونه که مشـاهده میهمان
جایی که ها است. از آنراهبردهای تدافعی، دارای کمترین میزان اهمیت در مقایسـه با سـایر خوشـه

دست آمده است لذا نتایج بردار ویژه به 6/8بوده و این میزان کمتر از  8791/8برابر میزان ناسازگاری 
 قابل اعتماد می باشد.

دو صــورت دو بهها بههر کدام از عناصــر موجود در خوشـه مقایسـه زوجی عناصــر درون هر خوشـه:
راهبردهای باهمدیگر مقایسـه شـده که در این قسـمت برای نمونه به مقایسـه زوجی عناصر خوشه 

 ای پرداخته شده است.توسعه

 
 

 ايتوسعهمقایسه زوجي عناصر راهبردهاي  -.جدول 

 

  SO. SO. SO8 SO1  

1 .0.8 .01 1 SO1 

1088 .061 1 101 SO8 

10. 1 10.6 10.. SO. 

1 .0.6 .011 1 SO. 

 
 
 
 

 
 

دســت آمده در راهبردها، از ماتریس محدود شــده، اعداد ثابت بهدســت آوردن ضــرایب وزنی برای به
های مربوط به راهبردها در ماتریس محدود شـده به نسـبت عدد یک محاســبه شده، سسس با ردیف

شود که نتایج آن ها محاسبه میانداز و ارزشتوجه ضرایب وزنی هر راهبرد نسبت به ماموریت، چشم
  .ارائه شده است 0در جدول شماره 

 

  ایبردار ویژه راهبردهای توسعه
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 ایبردار ویژه راهبردهای توسعه -0جدول 

 هاخوشه عناصر )راهبردهای دانش(

 کد راهبرد  وزن در خوشه وزن در کل 
وزن 

 خوشه 
 نوع راهبرد 

8،8179 8،9969 SO6 

8،9174 SO 
8،8140 8،9491 SO9 

8،8041 8،9617 SO9 

8،8107 8،9984 SO4 

8،8719 8،9116 WO6 

8،9011 WO 
8،8797 8،9177 WO9 

8،8787 8،9471 WO9 

8،8114 8،9909 WO4 

8،8119 8،9184 ST6 

8،9180 ST 
8،8171 8،9110 ST9  

8،8179 8،9117 ST9  

8،8111 8،9676 ST4  

8،8198 8،9017 WT6 

8،6019 WT 
8،8480 8،9988 WT9 

8،8147 8،9719 WT9 

8،8910 8،6707 WT4 

 جمع 6،8888 - 4،8888 6،8888

 

ای سوم، دارای بیشترین ضریب اهمیت است و راهبرد شود، راهبرد توسعهطور که مشـاهده میهمان
دســت آمده برای هر راهبرد، باشــد. با در نظر گرفتن وزن بهترین اهمیت میتدافعی چهارم دارای کم

 . خواهد بودفهرست نهایی راهبردهای دانش به ترتیب اولویت به صورت زیر 
ــله: ــله عملیات جاری  تحلیل فاص ــر، تحلیل میزان فاص ــلی تمرکز مقاله حاض یكی از محورهای اص

مدیریت دانش در صـــنعت برق از راهبردهای دانش اســـت. به عبارت دیگر، اگر مدیریت دانش در 
یا است؟ آهای دولتی صنعت برق طراحی و اجرا شده است، تا چه اندازه بر مبنای راهبرد بوده شرکت

هایی هستند که در این بخش مورد توجه قرار ها سوالکند؟ ایندار را پشتیبانی میراهبردهای اولویت
لیل فاصله تح خواهند گرفت. برای بررسی این موضوع قسمت سوم تحقیق با کمک پرسشنامه بسته

 های دولتی صنعت برق انجام شد.و توسط مدیران سازمان
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 راهبردهای دانش اولویت -7جدول 

 وزن راهبرد راهبرد کد ردیف

6 SO9 8،8041 حمایت از مالكیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی 

9 WO6 
های تحقیقاتی مشتر  با مراکز علمی و های دوجانبه و  پروژهانجام همكاری
 پژوهشی 

8،8719 

9 WO9 8،8797 برقها در صنعت انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه 

4 WO9 نهای نویها با اولویت فناوریسازی فناوریزا، شناسایی و بومیتوسعه درون 
8،8787 

1 ST9 
مستندسازی دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعة نظام نگهداشت 

 دانش
8،8171 

1 ST9 8،8179 روزرسانی سامانه ثبت دانش سازمانی صنعت برقبه 

7 WO4 اندازی سامانه پایش تحوالت علمی و فناوری  صنعت برق در جهان راه 
8،8114 

0 ST6 
ا، افزمحور، همتوسعة فرهنگ اشترا  و حفظ دانش از طریق ایجاد محیط دانش

 خالق و بالنده 
8،8119 

7 SO9 8،8140 ای در صنعت برق اندازی و استقرار نظام پروانه صالحیت حرفهراه 

68 SO6 

سازی برق: ابررسانا، های نوین انتقال و ذخیرهمطالعه و بررسی کاربرد روش

های انتقال برق (، سیستمEHVهای انتقال برق با ولتاژ خیلی باال )سیستم

های انتقال برق متناوب (، سیستمHVDCفشار قوی با جریان مستقیم )

 ها، هوای فشرده، هیدروژن و ...(، باطریFACTSپذیر )انعطاف

8،8179 

66 SO4 ،برق  های مرتبط با صنعتنامهمقاالت علمی و پایان حمایت از تالیف و نشر کتب 
8،8107 

69 ST4 8،8111 های ثبت شده صنعت برقبندی دانشاعتبارسنجی و رتبه 

69 WT9 
های ها و انتقال مفاهیم مربوط به فناوریسازی آموزشهنگاماصالح و به
 صنعت برق 

8،8147 

64 WT6 
-های انجام شده در صنعت برق از طریق حمایتسازی پژوهشتوسعه تجاری

 های الزم 
8،819 

61 WT9 
-و آموزش های مدیریتیها با تأکید بر ایجاد کلینیکتوسعه و بهبود شایستگی

 های مهارتی
8،8480 

61 WT4 8،8910 دانش صنعت برای فعالیت خبرگان و متخصصین  اندازی و توسعه شبكهراه 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نشریه بهبود مدیریت 25

های اصلی بهبود و ت ییر راهبردی به سمت سازمان دهنده اولویتنشان ضرب وزن هر راهبرد در فاصله آن،حاصل -68جدول
 دانشی است.

 وزن  راهبرد  کد  محور
 وضعیت 

 فاصله 
اولویت 

 بهبود
 مطلوب  موجود 

پایه 

 دانش

SO6 

انتقال و های نوین مطالعه و بررسی کاربرد روش
رق های انتقال بابررسانا، سیستم سازی برق:ذخیره

های انتقال برق (، سیستمEHVبا ولتاژ خیلی باال )

(، HVDCفشار قوی جریان مستقیم )
پذیر های انتقال برق متناوب انعطافسیستم

(FACTSباطری ،) ها، هوای فشرده، هیدروژن

 و...

8،81 4،68 4،69 8،89 8،8867 

WO6 
ی ااندازی و استقرار نظام پروانه صالحیت حرفهراه

 در صنعت برق 
8،80 9،18 9،49 8،09 8،8196 

ST6 8،9671 9،99 4،17 6،99 8،87 حمایت از مالكیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی 

WT6 
مقاالت علمی و  حمایت از تالیف و نشر کتب،

 های مرتبط با صنعت برق نامهپایان
8،81 4،67 4،18 8،96 8،8614 

منبع 

 دانش

SO9 
های تحقیقاتی های دوجانبه و  پروژهانجام همكاری

 مشتر  با مراکز علمی و پژوهشی 
8،81 9،49 4،68 8،11 8،8498 

WO9 
انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی 

 دانشگاهها در صنعت برق
8،87 9،99 9،77 6،41 8،6809 

ST9 
ها با سازی فناوریو بومی زا، شناساییتوسعه درون
 های نویناولویت فناوری

8،87 4،84 4،66 8،87 8،8841 

WT9 
اندازی سامانه پایش تحوالت علمی و فناوری  راه

 صنعت برق در جهان 
8،84 4،99 4،14 8،96 8،8691 

انباشت 

 دانش

SO9 
توسعة فرهنگ اشترا  و حفظ دانش از طریق ایجاد 

 افزا، خالق و بالنده محور، هممحیط دانش
8،80 9،49 4،77 6،99 8،6697 

WO9 
مستندسازی دانش و تجارب صنعت برق و استقرار 

 و توسعة نظام نگهداشت دانش
8،87 9،11 4،11 8،77 8،8784 

ST9 8،8176 6،88 9،71 9،71 8،87 برق صنعتروزرسانی سامانه ثبت دانش سازمانی به 

WT9 
های ثبت شده بندی دانشاعتبارسنجی و رتبه

 صنعت برق
8،81 9،97 9،47 6،69 8،8169 

جریان 

 دانش

SO4 
های انجام شده در سازی پژوهشتوسعه تجاری

 های الزم صنعت برق از طریق حمایت
8،81 9،99 4،14 6،96 8،8779 

WO4 
ها با تأکید بر ایجاد شایستگیتوسعه و بهبود 

 های مهارتیهای مدیریتی و آموزشکلینیک
8،87 6،99 9،49 9،98 8،6497 

ST4 
ها و انتقال مفاهیم سازی آموزشهنگاماصالح و به

 های صنعت برق مربوط به فناوری
8،81 9،94 9،41 8،66 8،8814 

WT4 
 دانش صنعت برای فعالیت اندازی و توسعه شبكهراه

 خبرگان و متخصصین 
8،84 9،99 4،68 6،70 8،8114 

 
 

شـود، وضعیت جاری مدیریت دانش در اکثر موارد با مالحظه می 68طور که در جدول شـماره همان
بررســی کاربرد راهبردهای دانش ســازمان تفاوت دارند. این تفاوت در برخی محورها )مانند مطالعه و 

لویت ها با اوسازی فناوریزا، شناسایی و بومیسازی برق، توسعه درونهای نوین انتقال و ذخیرهروش
 های صنعتها و انتقال مفاهیم مربوط به فناوریسازی آموزشهنگامهای نوین و اصالح و بهفناوری

مانند حمایت از مالكیت معنوی و برق(، تفاوت بسـیار کمی با وضع مطلوب دارند، اما در راهبردهایی 
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ــترا  و حفظ دانش از طریق ایجاد محیط دانش ــعة فرهنگ اش محور، تولیدکنندگان دانش فنی، توس
تی و های مدیریها با تأکید بر ایجاد کلینیکافزا، خالق و بالنده و توســـعه و بهبود شـــایســـتگیهم

یادی هســـتند و باید در اولویت هـای مهـارتی و دارای تفاوت فاصـــله زیاد همچنین وزن زآموزش
 های اصالحی و بهبود قرار گیرند.  فعالیت
راهبردهایی است که در دانش سازمانی باید محور قرار  دهندهچه که تاکنون به دسـت آمده، نشانآن

ر ی این ت ییرات به عنوان پیشــنهادات دگرفته و بر اســاس آنها نظام مدیریت دانش ت ییر کند. نحوه
 بندی ارائه خواهد شد. جمع
 گیریبندی و نتیجهجمع

هایی به دنبال شـناسـایی و تبیین راهبردهای دانش در صنعت برق ی حاضـر، با طرح پرسـشمقاله
 های مذکور به منظور پر کردن فاصلهکشـور و ایجاد ت ییر راهبردی در مدیریت دانش فعلی سـازمان

انداز و وضعیت جاری مدیریت دانش متناسب با شرایط حاکم بین وضـعیت متصور شده در افق چشم
منظور تعیین راهبردهای دانش در صنعت برق، ابتدا مفروضات بر صـنعت برق کشـور بوده اسـت. به

اصلی طراحی راهبرد دانش در دو حوزه محیط داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از 
ترین آنها با های دانش شــناســایی و مهمها و ضــعفها، تهدیدها، قوتروش دلفی فازی فرصــت

بندی گردید و به کمک پرسـشـنامه بسته تحلیل فاصله، ای اولویتگیری از روش تحلیل شـبكهبهره
 میزان اختالف بین وضعیت موجود و مطلوب شناسایی شد.

)صنعت برق( و در محورهای اصلی عمل آمده ی بهدر مورد کاوهای حاصل از تحلیل فاصله یافته

له دهند که فاصراهبرد دانش )شامل پایه دانش، منبع دانش، جریان دانش و انباشت دانش(، نشان می

داری بین وضعیت راهبردهای دانش در شرایط فعلی با راهبردهای دانش در وضعیت مطلوب معنی

( نیازمند کمی بهبود SO6, ST9, ST4ها مانند )برخی زمینهابعاد راهبرد دانش در  وجود دارد و بنابراین

( نیازمند اصالح و ت ییر راهبردی در  ST6, SO9, WO4مانند ) های دیگرو در مقابل در برخی زمینه

مدیریت دانش است. در صورتی که محورهای اصلی راهبرد دانش را مبنا قرار دهیم، میزان فاصله 

 نشان داده شده است. 7برای هر کدام در شكل شماره 
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 تحلیل فاصله و اولویت راهبردهای دانش در جهت بهبود -66جدول 

 اولویت  فاصله  وزن  راهبرد  کد 

ST6 8،9671 9،99 8،87 حمایت از مالكیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی 

WO4 
های ها با تأکید بر ایجاد کلینیکتوسعه و بهبود شایستگی

 های مهارتیآموزشمدیریتی و 
8،87 9،98 8،6497 

SO9 
توسعة فرهنگ اشترا  و حفظ دانش از طریق ایجاد محیط 

 افزا، خالقمحور، همدانش
8،80 6،99 8،6697 

WO9 
ها در انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه

 صنعت برق
8،87 6،41 8،6809 

SO4 
صنعت برق از های انجام شده در سازی پژوهشتوسعه تجاری
 های الزم طریق حمایت

8،81 6،96 8،8779 

WO9 
مستندسازی دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعة 

 نظام نگهداشت دانش
8،87 8،77 8،8784 

ST9 8،8176 6،88 8،87 روزرسانی سامانه ثبت دانش سازمانی صنعت برقبه 

WT4 
دانش صنعت برای فعالیت خبرگان و  اندازی و توسعه شبكهراه

 متخصصین 
8،84 6،70 8،8114 

WO6 
ای در صنعت اندازی و استقرار نظام پروانه صالحیت حرفهراه
 برق 

8،80 8،09 8،8196 

WT9 8،8169 6،69 8،81 های ثبت شده صنعت برقبندی دانشاعتبارسنجی و رتبه 

SO9 
های تحقیقاتی مشتر  با های دوجانبه و  پروژهانجام همكاری

 مراکز علمی و پژوهشی 
8،81 8،11 8،8498 

WT6 
 هاینامهمقاالت علمی و پایان حمایت از تالیف و نشر کتب،

 مرتبط با صنعت برق 
8،81 8،96 8،8614 

WT9 
اندازی سامانه پایش تحوالت علمی و فناوری  صنعت برق راه

 در جهان 
8،84 8،96 8،8691 

ST4 
ها و انتقال مفاهیم مربوط به سازی آموزشهنگاماصالح و به
 های صنعت برق فناوری

8،81 8،66 8،8814 

ST9 
ها با اولویت سازی فناوریزا، شناسایی و بومیتوسعه درون
 های نوینفناوری

8،87 8،87 8،8841 

SO6 
 سازیهای نوین انتقال و ذخیرهمطالعه و بررسی کاربرد روش

 برق ...
8،81 8،89 8،8867 
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 تحلیل فاصله در محورهای اصلی راهبرد دانش -7شكل 

 

دار در تمام چهار محور اصــلی مورد نظر در راهبرد دانش در وضــعیت جاری و مطلوب، فاصــله معنی
ویژه در راهبردهای پایه دانش و جریان دانش بیشـــتر مشـــهود اســـت.  موضــوع بهوجود دارد. این 

منظور بهبود وضع موجود و کاهش فاصله انجام گیرد. اولین و شود اقداماتی، بهبنابراین، پیشـنهاد می
گذاری و هماهنگی راهبردی دانش تشكیل گردد یا شورای سیاست ترین کار این است که کمیتهمهم

ی اول، پایش مداوم محورهای معرفی شده در این پژوهش کار این کمیته یا شورا در وهلهو دسـتور 
های موجود تعریف کرده و یا هایی را برای کاهش فاصـــلهباشـــد و در وهله دوم، اقدامات و فعالیت

 آید در دستور کار قرار دهد. مواردی را که در ادامه می
 های کالن و راهبردیی بخش با رویكرد پژوهشبندی منابع تامین مالشناسایی و اولویت .6
های راه دانش صنعت برق مبتنی بر آموزش، پژوهش و سـازی و پایش نقشهطراحی، پیاده .9

 های مورد نیاز صنعت برق فناوری

 ارزیابی منافع حاصل از فروش دانش فنی  .9

های تکای منابع انسـانی شاغل و شرتدوین، ابالغ و اسـتقرار نظام تعیین صـالحیت حرفه .4
 پیمانكار و مشاور فعال 

 شناسایی بازارهای هدف و تسهیل صدور خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری  .1

 بازارها و اجرای آن های مشارکت و حضور در فنبررسی زمینه .1
های زمینه  های آموزشی جدید در های آموزشی و طراحی و اجرای دورهبازنگری سـرفصل .7

 مرتبط
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 های مرتبط با استانداردهای صنعت برقدوره شناسایی، تدوین و اجرای .0
ای با خبرگان، نخبگان و متخصصین صنعت برق، های دورهها و گفتمانبرگزاری نشـسـت .7

 منظور حفظ و نگهداشت شبكه ارتباطی و بیان مسائل و راهكارهای مرتبط با صنعت برق به

 ب و برقحمایت از ایجاد و توسعه مراکز رشد در پار  علم و فناوری صنعت آ .68
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