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موفقیت مدیریت دانش در های کلیدی هدف بررسی شاخص این پژوهش، با

ورت علّی ص-های آب و فاضالب شهری و ارائه یک مدل تلفیقی تفسیریشرکت

مطالعه ادبیات تحقیق، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی  ابتدا با گرفته است.

عنوان عوامل اصلی انتخاب شده است. پس عامل به 9موفقیت مدیریت دانش، 

رتبه برایای نامههای مرتبط توسط خبرگان صنعت، پرسشاز تأیید شاخص

های مربوط، بین خبرگان توزیع شد. با استفاده از بندی و تعیین روابط مؤلفه

یک مدل ساختاری شکل گرفت و سپس روابط علی میان  DEMATELرویکرد 

دهد که تحلیل نتایج نشان می ارتباط ترسیم شد.-دیاگرام اثروسیله هعوامل ب

از بین عوامل مورد بررسی، استراتژی و اهداف، بیشترین تأثیر را در موفقیت 

 های آب و فاضالب شهری خواهد داشت.سازی مدیریت دانش در شرکتپیاده

وضعیت فعلی جامعه  براساس نتایج مطالعه KMمدل پیشنهادی برای اجرای 

بینی موفقیت یشپعامل برای  9در این تحقیق ورد مطالعه ارائه شده است. م

 62شامل  درمجموعکه این عوامل  شدگرفتهسازی مدیریت دانش در نظر یادهپ

هستند. در مرحله اول برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از تحلیل  مؤلفه

 ازنظردهد یمن نشا شدهانجامی هاآزمونییدی استفاده شد. نتایج تأعاملی 

در این پژوهش،  شدهگرفتهی درنظر هاشاخصخبرگان صنعت آب و فاضالب، 

ی هاشرکتسازی مدیریت دانش در یادهپتوانند نقش کلیدی در موفقیت یم

این تحقیق اطالعات ارزشمندی ارائه می آب و فاضالب شهری داشته باشند. 

موثری به اجرای مدیریت طور دهد که امید است در این بخش کسب و کار به

کاری برای توسعه مؤثر مدیریت دانش با روشی دانش کمک کند. همچنین راه

 گام به گام فراهم می کند.

، دانش تیریمد ت،یموفق یدیعوامل کل متل،ید کیتکن :کلمات کلیدی

 ی.آب و فاضالب شهرهای شرکت

This research aims at studying the key indicators of 

success in knowledge management (KM) in urban water 

and sewage companies. The authors’ proposed model for 

implementing KM was based on the investigating the 

current state of the population under study. First, through 

literature review, nine factors which included a total of 62 

components were chosen as the main factors from many 

key factors in KM's success. A confirmatory factor 

analysis was used to identify the key factors of success. 

The results of the performed tests indicated that the 

experts in the water and wastewater industry confirmed 

that the indicators considered in this study, can play a key 

role in the success of the implementation of KM in urban 

water and wastewater companies. Having the related 

indices confirmed by industry experts, a questionnaire 

was distributed among experts for ranking and 

determining the relationships between the components. 

Using DEMATEL approach, causal relationships between 

the factors were mapped out by the interaction-effect 

diagram. Analysis of the results showed that among the 

factors studied, the strategies and goals have the greatest 

effect on the success of implementing KM in urban water 

and wastewater companies. This research provided 

valuable information which can help the effectiveness of 

KM in this business sector. It also provided a solution for 

the effective step by step development of knowledge 

management. 

Keywords: Critical Success Factors, DEMATEL 

Technique, Knowledge Management, Water and 

Wastewater Companies. 
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مقدمه  -1

ست هزار پرسنل و یبه ب یکفاضالب با داشتن نزدآب و  صنعت

و بانک توسعه  یچون بانک جهانهم یشدن با مؤسسات بزرگمرتبط

 یمشخص یهرو یچتاکنون ه یرا کسب نموده ول یادیدانش ز ی،اسالم

دانش وجود نداشته است،  ینثبت، ضبط و اشتراک و انتشار ا برای

 یتاهم متنوع و با بسیار هاشرکت یناطالعات موجود در ا دلیل ینهمبه

 یناز کارکنان ا یاکه بخش عمده جاآن از یاز طرف نامنظم است. یول

دائم هستند که احتمال یرغ یبا قراردادها یروهایها شامل نشرکت

 یبرا یسازوکار یجادضرورت ا رود،یاز سازمان م یلیهر دلخروج آنان به

 بر اساس موردتوجه است. ازپیشیشداشت دانش آنان در سازمان بنگه

شناسایی عوامل کلیدی  درخصوصدر ادبیات،  شدهانجاممطالعه 

ه در ک گرفتهانجامموفقیت مدیریت دانش در بخش دولتی، تحقیقاتی 

اما در صنعت  .است شدهاشاره هاآنبخش پیشینه پژوهش به برخی از 

آب و فاضالب تاکنون تحقیقی جامع در این خصوص صورت نگرفته 

ادبیات مدیریت دانش، عوامل در این مقاله، ضمن مروری بر  است.

کلیدی موفقیت مدیریت دانش در جامعه هدف به روش علمی 

ت سازی مدیرییادهپیت الگویی برای درنهاو  قرارگرفتهموردشناسایی 

 است. شدهارائهدانش در سازمان 

عبارتند از: عدم  یدر بخش عموم KM یاجرا یهااز چالش یبرخ

مطالعات  کم بودن ها،سازمان نیدانش در ا تیریمد یندهایاز فرا یآگاه

 جینتا میو عدم امکان تعم یبخش عموم یدانش برا تیریمد نهیدر زم

دو  نیا انیم یاساس یهاتفاوت لیدلبه یبه بخش خصوص قاتیتحق

از انحصار کاالها و خدمات  یرقابت ناش دانفق گرید یهابخش. چالش

قرار و است راتییتغ رشیدر پذ یو ناتوان یارائه شده توسط بخش دولت

پرسنل از سازمان به  یو خروج ناگهان نینو یهایها و تکنولوژروش

 رییشامل تغ شتریب یهااست. چالش یشغل ی سستهاقرارداد لیدل

 جهینتارشد، و در حسطو ژهیودر سطوح مختلف سازمان، به رانیمد

 ییم تواناعد لیکارکنان، خروج نخبگان و دانش پژوهان به دل ییجابجا

در بخش  یکنواخت و روزمره یو فضا یانسان هیسرما یگذاردر ارزش

ی.دولت

پیشینه پژوهش -2

سازی مدیریت دانش از طریق گروهی از عوامل یادهپموفقیت 

شود که توسط محققان بسیاری یمکلیدی موفقیت تعیین 

عنوان هموفقیت ب کلیدی عامل 9است.  قرارگرفتهی موردبررس

 برای اجرای هاسازمانی موفقیت مدیریت دانش در هامؤلفه

 کارشناسان نظرات و گذشته مطالعات به توجه مدیریت دانش با

 است.  شده انتخاب 1و جدول زیر شرح به

 ریزیبرنامه یا برنامه هر موفقیت ارشد: پشتیبانی مدیریت -

 .اردد بستگی ارشد مدیریت تعهد و حمایت به مستقیما سازمان در

یک برنامه مدیریت دانش نیز در تمامی مراحل طراحی و اجرا، به 

 حمایت و پشتیبانی مدیر ارشد وابسته است.

فرهنگ سازمانی، معرف عقاید اصلی،  سازمانی: فرهنگ -

عمل و  های اجتماعی است که بر نحوهها، هنجارها و سنتارزش

طور کلی، فرهنگ رفتار افراد در درون سازمان حاکم است. به

 سازمانی مدیریت دانش، چیزی است که دانش را در سازمان با

 کند.ارزش نموده و خلق، تسهیم و کاربرد آن را تشویق می

مدیریت دانش و فنّاوری اطالعات وابستگی  فناوری اطالعات: -

عات فقط یک آرشیو ایستا از هم دارند. فّناوری اطالنزدیکی به

اتصال بین یک شخص با اطالعات  اطالعات نیست، بلکه یک حلقه

تواند امکان و یک شخص با دیگری است. فّناوری اطالعات می

جستجو، دسترسی و بازیابی سریع اطالعات را فراهم نموده و 

 همکاری و ارتباط بین کارکنان را پشتیبانی نماید.

بط های مرتاعطای پاداش مناسب به فعالیت انگیزش کارکنان: -

با تسهیم دانش، در حدی فراتر از حقوق و مزایای معمول و قوام 

نظام مالکیت معنوی، در زمره عوامل کلیدی موفقیت مدیریت 

شود. تقسیم و پراکندگی دانش در داخل سازمان، دانش تلقی می

مان زاطالعات و تجاربی است که سا شرط حیاتی برای ایجادپیش

ی هایتواند از آن استفاده کند و در این امر منظور نمودن پاداشمی

گذاری دانش، حمایت فرهنگ سازمانی از اشتراک برای به اشتراک

 تواند مؤثر باشد. و انتقال دانش و ... می

مراتب مختلف یا ساختار سازمان را سلسله ساختار سازمانی: -

دهد دانش د که نشان میکننتعداد سطوح در سازمان، تعریف می

. کندچگونه در سازمان از سطحی به سطح دیگر جریان پیدا می

 و هانقش از ایمجموعه ایجاد طریق از سازمانی هایزیرساخت

 کمک کارکنان به دانش، با مرتبط وظایف انجام برای هاتیم

منتقل کنند.  و تسهیم ایجاد، سازمان در را خود دانش تا کندمی

تحصیالت و آموزش نیروی  نیروی انسانی: تعلیم و آموزش -

شده برای اصالح یا ریزیانسانی، تالش سیستماتیک و برنامه

توسعه دانش/ مهارت/ نگرش از طریق تجربه یادگیری برای 

ها یتای از فعالدستیابی به عملکرد مؤثر در یک فعالیت یا مجموعه

با چالش  است. آموزش و تحصیل نیروی انسانی برای رویارویی

پیشرفت سریع فنّاورانه کمک کرده و تسخیر، ذخیره و انتشار 

 درک کارکنان آموزش، چنین طریق از کند.دانش را تسهیل می

 داشت.  خواهند مدیریت دانش مفهوم از بهتری

 که وکاریکسب هایفعالیت با مدیران عموما   سنجش دانش: -

 .کنندنمی راحتی احساس ندارند، صریحی و روشن هایمقیاس

 اطالعات که است داده آوریجمع سیستم یک مانند سنجش،

. دهدمی ارائه خاص موقعیت یا فعالیت یک خصوص در ارزشمندی

 خطر با نشود سنجش اگر دانش، مدیریت مانند موضوعی

 . است مواجه مدیریتی هوس یک تنها به شدنتبدیل

همکارانه با یک  کار کردنمعنی فرآیند کار تیمی به کار تیمی: -

عمل پوشیدن منظور تبادل دانش است. برای جامهگروه از افراد به

ا هیاستراتژمدیریت دانش از سطوح باالی سازمان به  اندازچشم

و تسهیل تسهیم دانش میان  ، برای همکاریاجراقابل هایروشو 
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برای  میل، برای انگیزش و کمک به افرادیبواحدهای سازمانی 

به و دانش خود به دانش سازمانی، هر سازمان نیاز به تبدیل تجر

 ایجاد یک تیم مدیریت دانش فعال دارد. 

مدیریت  موفقیت محرک ابزارهای از یکی استراتژی و اهداف: -

 و رقابتی شده،ریزیبرنامه روشن، استراتژی یک دانش داشتن 

 و هاقابلیت اعمال چگونگی برای استراتژی مبنایی .است نوآورانه

 فراهم دانش مدیریت اهداف به دستیابی برای سازمان منابع

 موقعیت در استراتژیک اهمیت مدیریت دانش دارای کند.می

 خوب و روشن استراتژی یک .است شرکت یک پایدار رقابتی

 تواندمی سازمان یک چگونه که است مبنایی شده،طراحی

 شدان مدیریت اهداف به دستیابی برای را خود منابع و هاقابلیت

 اروککسب استراتژی با باید استراتژی این. دهد گسترش خود

. دباش سازگار موسسه متن و موقعیت با و بوده یکپارچه شرکت

 شدان مدیریت شده تسهیم اندازچشم و اهداف توانندمی کارکنان

 .بفهمند را

ی آنهامؤلفهعوامل کلیدی موفقیت و  -1جدول 

منابع مؤلفه بعد  کد

قربانی ؛(1388) رهنورد و محمدی ؛(1392) و همکاران یسنجق زاده و 

؛(1390) همکاران
Patil and Kant (2013); Davenport et al. (1998); 

Holsapple and  Joshi (2000); Mehregan et al. (2012); 

Farzin et al. (2014); Lindner  and  Wald (2011); Wu 

(2012); Mamaghani et al. (2010); Anggia et al. (2013);  

Akhavan et al. (2011); Al-Mabrouk (2006); Gai  and  Xu 

(2009); Mas-Machuca  and  Martínez Costa (2012); Yu 

et al. (2004); Abd-Elaziz et al. (2012); Skyrme  and  

Amidon (1997); Abbaszadeh et al. (2010); Chang et al. 

(2009) 

سازمان یبرا یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد تیابراز اهم -

هارساختیز هیته یمنابع برا گریو د ینمودن منابع مال فراهم -

سازمان یدیکل یهادانش سنجش -

دانش ندیفرا یهاکنترل یاجرا -

دانش تیریبلندمدت مد یزیربرنامه یاجرا -

  رشیپذ یکارکنان برا زشیانگ جادیو ا یو فن یمال تیحما -

دانش تیریمد -

دانش موردنظر رشیپس از پذ یحسابرس -

ت
مای
ح

 
ت
ری
دی
م

 
شد

ار

1

قربانی ؛(1388) رهنورد و محمدی ؛(1392) و همکاران یسنجق زاده و 

؛(1390) همکاران  
Davenport et al. (1998); Holsapple  and  Joshi (2000), 

Mehregan et al. (2012); Farzin et al., (2014); Anggia et 

al. (2013); Mamaghani et al. (2010); Chang et al. (2009); 

Lindner  and  Wald (2011), Huang  and  Lai (2012); 

Ajmal et al. (2010), Wu (2012); Gai  and  Xu (2009);

Akhavan et al. (2011); Al-Mabrouk (2006); Mas-

Machuca  and  Martínez Costa (2012); Abd-Elaziz et al. 

(2012); Abbaszadeh et al. 2010); Skyrme  and  Amidon 

(1997); Paramsothy et al., (2013) 

آن عیمثبت افراد نسبت به دانش و توز یریگجهت جادیا -

یررسمیاز ارتباطات غ تیحما -

شکست رشیخطا و پذ تحمل -

گرادانش یسازمان فرهنگ جادیا -

 یهاهیال یمداوم و مستمر در تمام یریادگیفرهنگ  کی جادیا -

سازمان

یسازمیو ت یکار یهاگروه جادیا -

و صداقت تیاعتماد، شفاف یاساس یهابر ارزش دیتأک -

ییگراو تخصص یبر همکار دیتأک -

یافهیوظ یریپذانعطاف جادیا -

گ 
هن
فر

ی
مان
ساز

2

زاده و قربانی ؛(1388) رهنورد و محمدی ؛(1392)و همکاران  یسنجق

؛(1390) همکاران
Hung et al. (2005); Davenport et al. (1998); Holsapple  

and  Joshi (2000); Huang  and  Lai (2012); Lindner  and  

Wald (2011); Chang et al. (2009); Ajmal et al. (2010); 

Mamaghani et al. (2010); Akhavan et al. (2011); Al-

Mabrouk (2006); Gai  and  Xu (2009); Mas-Machuca  

and  Martínez Costa (2012); Abd-Elaziz et al. (2012); 

Skyrme  and  Amidon (1997); Abbaszadeh et al. (2010); 

Yu et al. (2004); Paramsothy et al. (2013) 

افراد نیارتباط ب کنندهلیتسه یهاستمیس -

یداده دانش گاهیپا جادیا -

متعدد انتقال دانش یهاکانال جادیا -

کاربرپسند یکیالکترون یهاستمیس وجود -

اطالعات یوراکامل فن رساختیز وجود -

فناوری اطالعاتاستفاده از  آموزش -

یداخل یهاتیسا -

یمجاز یبحث گروه یهارسازوکا -

یمنابع اطالعات عیتوز یبرا ییهاشبکه -

دانش میبا تسه یاطالعات ستمیس تناسب -

میتصم بانیخبره و پشت یهاستمیاز س استفاده -

یافزارسخت زاتیتجه -

داده یهاگاهیبه پا یدسترس -

ی
ور
فنّا

 
ت
عا
طال

ا 3

؛(1388) محمدیرهنورد و  ؛(1392) و همکاران یسنجق  
Abd-Elaziz et al. (2012); Davenport et al. (1998); 

Holsapple  and  Joshi (2000); Farzin et al. (2014); Ajmal 

et al. (2010); Mamaghani et al. (2010); Wu (2012);

Akhavan et al. (2011); Gai  and Xu (2009); Mas-

Machuca  and  Martínez Costa (2012)

بر دانش یپاداش به اقدامات مبتن -

ینوآور بیترغ -

دانش دیبه تول یگذارارزش -

یگروه یهاتیفعال قیتشو -

ش
یز
نگ
ا

 
ان
کن
کار

4
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شناسی پژوهشروش -3

تکنیک دیمتل -3-1

 رویکرد دیمتل برای یافتن و حل مشکککالت پیچیده اسککتفاده

نهشکککود و در سکککالمی بههای اخیر در زمی کار های مختلفی 

ست. هدف دیمتل تبدیل ارتباط بین معیارها و ابعاد گرفته شده ا

ستم سی ساختاری علّی  از آن  فهمقابلهای پیچیده به یک مدل 

 .(Dalalah et al., 2011)سیستم است 

در این پژوهش از نتایج تکنیک دیمتل در فرایند تحلیل شبکه 

ای برای درک روابط علت و معلولی بین عوامل استفاده شد. برای 

گیری اولیه که میانگین ساده یمتصممنظور، ابتدا ماتریس این

دهندگان است، تشکیل داده شده و ماتریس اثر اولیه نظرات پاسخ

آید. در این ماتریس عناصر دست میکردن آن بهاز طریق نرماالیز

صفر هستند. برای محاسبه این  روی قطر اصلی همگی برابر

شود:( استفاده می1ماتریس از رابطه )

(1)[dij]n∗n
= s[aij]n∗n

. s > 0. i. j ∈ {1.2. … . n}

شود:صورت زیر محاسبه میبه sمقدار 

(2)𝑆 = 𝑀𝑖𝑛 [
1

max
1≤𝑖≤𝑛

∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑗=1

.
1

max
1≤𝑗≤𝑛

∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑖=1

] 

دست به (3)با استفاده از رابطه  ، (T)کلدر مرحله بعد ماتریس اثر 

 :دآیمی

(3)𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1 

در  هاستونماتریس واحد است. اگر مجموع سطرها و : I که

 :گاهآن نمایش داده شوند dو  rبه ترتیب با بردار  Tماتریس 

(4)𝑇 = [𝑡𝑖𝑗]
𝑛∗𝑛 

(5)𝑅 = [𝑟𝑖]𝑛∗1 = (∑ 𝒕𝒊𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

)

𝑛∗1

(6)𝐷 = [𝑑𝑖]1∗𝑛 = (∑ 𝒕𝒊𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

)

1∗𝑛

؛(1390) زاده و همکارانقربانی
Davenport et al. (1998); Farzin et al. (2014); 

Mamaghani et al. (2010); Akhavan et al. (2011); Gai  

and  Xu (2009); Mas-Machuca  and  Martínez Costa 

(2012); Skyrme  and Amidon (1997) 

یتعدد سطوح سازمان -

یسازمان گاهیجا -

ساختار یریپذانعطاف -

ساختار و سازمان اندازه -

یموجود در ساختار سازمان یندهایفرا تعداد -

تار
اخ
س

 
ان
زم
سا
(

) 

5

؛(1388) و محمدیرهنورد  ؛(1392) و همکاران یسنجق
Patil  and  Kant (2013); Anggia et al. (2013); 

Abbaszadeh et al. (2010); Abd-Elaziz et al. (2012); 

Farzin et al. (2014); Mamaghani et al. (2010); Akhavan 

et al. (2011); Gai  and  Xu (2009); Mas-Machuca  and  

Martínez Costa (2012); Skyrme  and  Amidon (1997); 

Rohajawati et al. (2016) 

موقع پرسنلو آموزش مناسب و به التیتحص -

کیالکترون آموزش -

یگریمرب -

تیحل مسئله و خالق یهاآموزش ارائه -

انتقال دانش به افراد یهاروش آموزش -

یو خارج یداخل یهادر آموزش مشارکت -

یشاگرد -استاد ستمیسطریق دانش از  انتقال -

یگروه یریادگیبر توسعه  یمبتن یآموزش یهاروش -

یستمیبر تفکر س یمبتن یآموزش یهاروش -

ش
وز
آم

 و 
یم
تعل

 
ی
رو
نی

 
ی
سان

ان
 

6

؛(1388) رهنورد و محمدی
Holsapple  and  Joshi (2000); Mas-Machuca  and  

Martínez Costa (2012); Hung et al. (2005) 

دانش یارتقا کردیعملکرد با رو یابیارز -

دانش یابیمناسب ارز یسازوکارها یطراح -

دانش یابیمناسب ارز یهااسیمق یاحصا- 

عملکرد یابیارز یبرا یاریعنوان معدانش به هیتوجه به سرما -

ش
نج
س

 
ش

دان
 

7

؛(1388) محمدی و رهنورد
Farzin et al. (2014); Ajmal et al. (2010); Patil and Kant 

(2013, 2014);  Mamaghani et al. (2010), Jennex  and  

Olfman (2006) 

افراد انیدانش و تجارب م یگذاربه اشتراک -

یساز میدغدغه ت -

باز و مورد اعتماد طیمح -

 یوجود جلسات طوفان مغز -

یافهیوظ انیکار م -

 کار
ی
یم
ت

 

8

 ؛(1388) رهنورد و محمدی
Mamaghani et al. (2010); Davenport et al. (1998); Mas-

Machuca  and  Martínez Costa (2012); Skyrme  and  

Amidon (1997); Gai  and  Xu (2009); Abd-Elaziz et al. 

(2012); Abbaszadeh et al. (2010) 

بر دانش یانداز مبتنچشم میتنظ -

دانش تیریو مد یکار یاستراتژ تناسب -

در خلق دانش یگذارهدف -

در استقرار چرخه دانش یگذارهدف -

ینوآور یبه استراتژ توجه -

یرقابت طیمح لیدانش به دل تیریبه مد توجه -

ی
تژ
ترا
اس

 و 
ف
دا
اه

9
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باشد، پس  Tام ماتریس  iدهنده جمع سطری ردیف نشان irاگر 

ir دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل نشانi  ام بر

 jدهنده جمع ستونی ستون نشان jdروی دیگر عوامل است. اگر 

دهنده مجموع اثرات مستقیم و نشان jdباشد، پس  Tام ماتریس 

 i+ d irپذیرد. ل میام از دیگر عوام jغیرمستقیم است که عامل 

دهد نمایانگر شاخص قدرت اثرگذاری و اثرپذیری است و نشان می

کند در این مسئله بازی می iکه درجه نقش مرکزی که عنصر 

مثبت باشد بیانگر این است که  id - irچنین اگر قدر است. همچه

گذارد و اگر منفی باشد، نشان بر دیگر عناصر اثر می iعنصر 

 Wu, 2012; Patil)پذیرد از دیگر عناصر اثر می iدهد که عنصر می

and Kant, 2013). 

بحث -4

نامه وده است که آوری اطالعات پرسشدر این پژوهش، ابزار جمع

از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش استفاده  برای طراحی آن

موردنظر که بر اساس مطالعه منابع داخلی  نامهاست. پرسششده 

نظران و خارجی تهیه شد، توسط چند تن از متخصصان و صاحب

موردبررسی و بازنگری قرار گرفت و پس از تصحیح نهایی و رفع 

نفر  30نامه، در اختیار ایرادها و پس از اطمینان از صحت پرسش

اضالب قرارگرفت. پس نظران صنعت آب و فاز خبرگان و صاحب

و تحلیل آوری و مورد تجزیه از تکمیل توسط ایشان، جمع

 قرارگرفت.

ها گیری وابستگیدر این تحقیق، از نتایج دیمتل، برای اندازه

روش به شرح های این گامو بازخورد میان عوامل استفاده شد. 

 زیر است:

 تگیری اولیه که میانگین ساده نظراابتدا ماتریس تصمیم -

دهندگان است، تشکیل داده شد. در این ماتریس عناصر پاسخ

روی قطر اصلی همگی برابر صفر هستند. برای محاسبه این 

با استفاده از  sشود، مقدار استفاده می (1ماتریس از رابطه )

شود.( محاسبه می2رابطه )

یری گکردن ماتریس تصمیمماتریس اثر اولیه از طریق نرماالیز -

آید.دست می(  به2و  1با استفاده از روابط )اولیه و 

( 3، با استفاده از رابطه )(T)ماتریس اثر کل  ،در مرحله بعد -

ماتریس واحد است. ماتریس  Iآید. در این رابطه، دست میبه

دهنده تاثیر کلی مستقیم و غیرمستقیم عناصر اثر کل نشان

بر یکدیگر است.

( درجه اثرگذاری و 6-4و روابط )با استفاده از ماتریس اثر کل  -

 ,Wu)شوداثرپذیری و مرکزیت و علیت هر عامل محاسبه می

2012; Patil and Kant, 2013).

دهنده ، نشانirبیشترین جمع ردیفی در ماتریس اثر کلی، 

ام بر روی دیگر عوامل  iمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل 

دهنده ، نشانjdاست. بیشترین جمع ستونی در ماتریس اثر کلی، 

ام از دیگر  jمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که عامل 

پذیرد. جایگاه واقعی هر عامل در سلسله مراتب نهایی عوامل می

مشخص می شود؛ بنابراین   ri - diو  ri + diبراساس مقادیر 

مثبت دارند و دیگر عوامل که   id - irوه علت مقادیر عوامل گر

گیرند و ها منفی است در گروه اثر قرار میآن id - irمقادیر 

نمایانگر شاخص  i+ d irتاثیر گروه علت قراردارند. مقدار تحت

در  iدهد که درجه نقش مرکزی که عنصر قدرت است و نشان می

ای تعیین روابط بین قدر است. برکند چهاین مسئله بازی می

شرح زیر مورد استفاده قرار عوامل مفروضات روش دیمتل به

گیرد:می

I.  0>اگرid - ir  باشد و =Mi+ d ir (M ،)عددی بزرگ است i 

است و باید حل شود. مسئله مشکل اصلی

II.  0<اگرid - ir  باشد و =Mi+ d ir (M ،)عددی بزرگ است i 

قرارگیرد. باید در اولویتکند و را حل می مسئلهمشکل اصلی 

III. 0> اگرid - ir  باشد و =Ɛi+ d ir (Ɛ ،)عددی کوچک است i 

یک عامل وابسته است و تحت تاثیر دیگر عوامل قرار دارد.

IV.  0<اگرid - ir  باشد و = Ɛi+ d ir (Ɛ ،)عددی کوچک است i 

یک عامل مستقل است و تحت تاثیر عوامل کمی قرار دارد.

دهد که عوامل استراتژی و اهداف، نشان می 2نتایج جدول 

فرهنگ سازمانی، حمایت مدیر ارشد، کار تیمی و ساختار مقدار 

id - ir بندی عنوان گروه علت طبقهمثبت دارند و می توانند به

را دارد و  id - irباالترین مقدار  "استراتژی و اهداف "شوند. عامل 

چنین درجه نیز رتبه سوم را دارد، هم ir  +id از نظر مقدار

است که بیشترین مقدار بین گروه  ir( 93/12(گذاری آن تاثیر

توان گفت که این عامل باالترین تاثیر علت است. بر این اساس می

ها که کمترین تاثیر را از آنگذارد در حالیرا بر سایر عوامل می

پذیرد. بنابراین، این عامل، عامل اصلی و زیربنای مدل است و می

رای مدیریت دانش در این مجموعه باید در اولویت برای اج

عالوه، کار تیمی، حمایت مدیریت ارشد و فرهنگ قرارگیرد. به

سازمان درجه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری باالیی دارند )باالترین 

(، بنابراین هر تغییری در این عوامل باعث تغییر در ir  +id مقادیر

ن زمینه عامل فرهنگ سازمان شود. نکته مهم در ایدیگر عوامل می

رتبه چهارم را دارد اما باالترین  id - irاست که از نظر شاخص 

 بنابراین بیشترین تاثیر را بر سایر عوامل دارد. و ir +id مقدار 

مثبت  id - irگرچه مقدار  "سکککاختار سکککازمان"برای عامل 

ن ایاندازه کافی زیاد نیسککتند، بنابراین  به idو  ir اسککت، مقادیر 

توجهی بر دیگر عوامل ندارد. عامل مسکککتقل اسکککت و تاثیر قابل

عوامل فناوری اطالعات،  id - irعالوه براسکککاس تحلیل مقادیر به

زش کارکنان گروه اثر را انگیزش کارکنان، سکککنجش دانش و آمو

تاثیر دیگر عوامل قرار دهند و به سکککهولت تحتتشککککیل می

عات و می ناوری اطال مل ف ند. عوا یاز گیر نان امت کارک انگیزش 

ستگی  شا )id(واب دهد تاثیر کمی بر تعداد ن میباالیی دارند که ن
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های هاشککور خورده در سککطرهای اندکی از عوامل دارند )سککلول

جدول  به3مربوط در  نابراین  درسکککتی در گروه اثر قرار می (، ب

ع ناوری اطال مل ف عا ند.  تاثیر ات بر هیچگیر مل  یک از عوا

سازمان، حمایت توجهی ندقابل ارد اما تحت تاثیر عوامل فرهنگ 

مدیریت ارشد، سنجش دانش، کار تیمی و استراتژی سازمان قرار 

دهد انگیزش کارکنان بیشککترین دارد. نتایج همچنین نشککان می

 .)id(درجه تاثیرپذیری از سایر عوامل را دارد 

دیمتل روشعناصر در رویکردهای مختلف  شدنواقعترتیب  -2جدول 

-R)عوامل

D)

واقع شدن  یبترت

عناصر
(R+D)

واقع شدن  یبترت

عناصر
(R)

واقع شدن  یبترت

عناصر
(D)

واقع شدن  یبترت

عناصر

1/03224/67212/85211/826حمایت مدیر ارشد

0/24424/9112/57312/332فرهنگ سازمانی

822/6810/79911/817 1/02-تکنولوژی اطالعات

1/27923/85711/29712/561-انگیزش کارکنان

0/05521/63910/84810/799ساختار )سازمان(

آموزش و تعلیم 

انسانی نیروی
-0/65723/49611/42612/074

0/33623/93511/8512/133-سنجش دانش

0/26324/02412/14411/885کار تیمی

1/69124/17312/93111/248استراتژی و اهداف

(Tماتریس اثر کل ) -3جدول 

عوامل
ت 

مای
ح

یر
مد

گ
هن

فر

ی
ور

نا
ف

ت
عا

ال
اط

ش
یز

نگ
ا

ار
خت

سا

ش
وز

آم

ش
نج

س

ی
یم

ر ت
کا

ی
تژ

را
ست

ا

R

 12/85 1/41 1/4 1/46 1/46 1/3 1/54 1/43 1/52 1/33حمایت مدیر ارشد

 12/57 1/33 1/44 1/43 1/45 1/26 1/51 1/38 1/35 1/42سازمانیفرهنگ 

 10/79 1/13 1/21 1/27 1/24 1/11 1/26 1/11 1/25 1/21اطالعات فناوری

 11/29 1/21 1/27 1/29 1/28 1/15 1/24 1/25 1/32 1/28انگیزش کارکنان

 10/84 1/14 1/23 1/24 1/24 1/02 1/28 1/22 1/27 1/2ساختار )سازمان(

 11/42 1/21 1/28 1/3 1/2 1/17 1/37 1/27 1/34 1/28انسانی آموزش و تعلیم نیروی

 11/8 1/25 1/32 1/25 1/36 1/22 1/39 1/33 1/36 1/32سنجش دانش

 12/14 1/25 1/26 1/4 1/38 1/23 1/45 1/36 1/42 1/35کار تیمی

 12/93 1/27 1/47 1/49 1/46 1/33 1/52 1/46 1/5 1/43استراتژی و اهداف

D 11/8212/3311/8112/5610/7912/0712/1311/8811/24 :35/1ارزش آستانه

انش در جامعه فوق، برای اجرای مدیریت د مطالببراساس 

د:شوموردنظر پیشنهاد می

بنای مدل است و باید برای استراتژی و اهداف هسته و زیر-

بنابراین برای اجرای مدیریت  .ریزی در اولویت قرار گیردبرنامه

ید های آب و فاضالب شهری این عامل بادانش در شرکت

ه شود. استراتژی نظر گرفتعنوان اولین گام موفقیت دربه

های گیری دانشی داشته باشد و فعالیتسازمان باید جهت

هنمای جا که استراتژی رااز آن .مرتبط با دانش را حمایت کند

های سازمان ش است، فعالیتندستیابی به اهداف مدیریت دا

کند.ت پیشرفت آتی سازمان را تعیین میو کرده و جهسرا هم

حمایت مدیر ارشد یک عامل کلیدی موفقیت و اهمیت آن -

بنابراین برای اجرای مدیریت  .اندازه استراتژی استتقریبا به

عنوان الگویی برای هدانش ارزش توجه زیاد دارد. مدیر ارشد ب

دیگران نقشی کلیدی در پذیرش ابتکاری چون مدیریت دانش 

های کارکنان نباشد تالش در سازمان دارد و اگر حمایت وی

های ای نخواهد رسید. مدیران در توسعه سیستمنتیجهبه

های تعامل و های پاداش، فرصتفناوری اطالعات، سیستم

یم دانش مشارکت زمان برای تسه دسترسی کارکنان به

کنند.می

کردن شرایط یرای ایجاد زیرساخت الزم برای انجام کار فراهم-

ها ضروری است. با ایجاد محیطی باز و تیمی در این شرکت

مورد اطمینان، کار تیمی فضای تسهیم دانش و تجربیات را 
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ا در چنین فضایی افراد دانش خود ر .کندفراهم میبین افراد 

کنند.دیگران تسهیم میبا اطمینان با 

فرهنگ سازمانی مناسب و کاربردی در بسیاری از متون -

سازی آن های پیادهمدیریت دانش مهم و یکی از نیازمندی

 ,Wu, 2012; Lindner and Wald)نظر گرفته شده است در

در یک فرهنگ سازمانی با جو اعتماد و تمایل به انتقال  .(2011

ی مستمر دارند و پروژه مدیریت دانش، افراد گرایش به یادگیر

چارچوب مناسبی برای  ،در نتیجه .دانش با آن سازگار است

کند.سازی مدیریت دانش فراهم میپیاده

 سیارزش آستانه در ماتر یبرا 35/1 مقدار با در نظر گرفتن

 میو ترس ینظر کردن از روابط جزئمنظور صرف، به(T) اثر کل

ر د متلید روشکاربرد حاصل  اگرامیاعتنا، دشبکه روابط قابل

است. شدهمیستر 1شکل 

دیمتل روشاساس امل کلیدی موفقیت مدیریت دانش برعو مدل علّی -1شکل 

گیری و پیشنهادهانتیجه -5

ی عوامل کلیدی موفقیت بندرتبهاین پژوهش برای شناسایی و 

در  ی آب و فاضالب شهری انجام شد.هاشرکتمدیریت دانش در 

 سازی مدیریتیادهپبینی موفقیت یشپعامل برای  9این تحقیق 

 62شامل  درمجموعبود که این عوامل  شدهگرفتهدانش در نظر 

بودند. در مرحله اول برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت  مؤلفه

 شدهانجامی هاآزمونییدی استفاده شد. نتایج تألی از تحلیل عام

 12 جزبهخبرگان صنعت آب و فاضالب،  ازنظردهد یمنشان 

در این پژوهش،  شدهگرفتهی در نظر هاشاخصشاخص بقیه 

سازی مدیریت دانش در یادهپتوانند نقش کلیدی در موفقیت یم

 ی آب و فاضالب شهری داشته باشند.هاشرکت

ی ندبرتبهدر  متلید روشا نتایج حاصل از کاربرد در ارتباط ب

ی آب و هاشرکتعوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در 

ان تویمبر نظرات خبرگان این صنعت، یهتکفاضالب شهری با 

ی و زیربنای مدل اهستهگفت که عامل استراتژی و اهداف، معیار 

 که براییطوربهیزی باید در اولویت باشد، ربرنامه برایاست و 

ی آب و فاضالب شهری هاشرکتسازی مدیریت دانش در یادهپ

 موردتوجهباید این عامل در حکم اولین قدم برای موفقیت 

شود که دستیابی به سطوح یماین عامل موجب گیرد. توجه بهقرار

خود انجام یخودبهبعدی تسهیل و در بعضی موارد این عوامل 

تعریف شده برای مدیریت شود. وجود یک استراتژی روشن و 

دانش می تواند برای کارکنان ارزش سازمانی ایجاد کند و آنان را 

 ها متمرکز نماید.بر این ارزش

ساز فرهنگی عنوان مدلبهبنابراین پیشنهاد می شود مدیران  

ها و اهداف مدیریت دانش را برای کارکنان باشند و استراتژی
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سازی اده و اهداف را برای پیادهقرار دتراز با استراتژی سازمان هم

نقش  تیبا توجه به اهمکنند. ق مدیریت دانش بازبینیموف

 دگاهیدانش از د تیریمد تیسازمان در موفق هاییاستراتژ

و  فیشود در تعریم شنهادپی فاضالب، و آب صنعت نظرانصاحب

 یهایریگاندازها، اهداف و راهبردها، جهتچشم نیتدو

ارشد  رانی. مدردیمحور صورت گییدانا کردیبا رو دیبا کیاستراتژ

 یراو سازنده را ب یرقابت ییفضا ،یابتکار یاز شگردها دهبا استفا

 دنیو درنورد شتریب یهاتیانجام فعالبه یدانش یروهاین کیتحر

و  جادیاز ا ریمس نیفراهم آورند و در ا یعملکرد یاستانداردها

جا که ساختارهای از آنکنند.  تیسازمان حمادرون هامیت تیتقو

گرا هستند که خود مانعی برای مدیریت دانش یفهسنتی عموما وظ

د که کمتر سلسله مراتبی است، تغییر به سوی ساختارهای جدی

نظر گرفته شود. با توجه عنوان یک استراتژی درتواند بههستند می

به نقش فرهنگ، مدیران و رهبران باید قادر به مدیریت خرده 

ها را با اهداف مدیریت دانش ها در سازمان باشند و آنفرهنگ

 سو سازند.هم

 پیشنهاداین تحقیق مجموعه ای از عوامل کلیدی موفقیت را 

تواند به عنوان خطوط راهنما برای سازمان برای کند که میمی

اطمینان از در نظر گرفتن عوامل و موارد اصلی در جریان پیاده 

چنین سرنخی برای کار گرفته شود. همهسازی مدیریت دانش ب

کند.توسعه موثر مدیریت دانش به روشی گام به گام ارائه می

جعامر -6

تحقیق در عملیات (، 1392آذر، ع.، خسروانی، ف.، و جاللی، ر.، )
، سازمان مدیریت نرم )رویکردهای ساختاردهی مسئله(

صنعتی، چاپ اول، تهران.

(، 1392سنجقی، م.ا.، جنیدی جعفری، ی.، و غضنفری، س.م.ج.، )

، "سنجش فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش"

امنیتی، دانشگاه جامع امام  –های حفاظتی فصلنامه پژوهش
.100-77(، 2)2، السالمحسین علیه

عوامل "(، 1390زاده، و.، نوربخش، م.، و منصوریان، ا.، )قربانی

، "های عمومیموفقیت مدیریت دانش در سازمان حیاتی

.486-470(، 3)3، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی

شناسایی عوامل کلیدی "(، 1388رهنورد، ف.، و محمدی، ا.، )

 ها و مراکز آموزشموفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده

-37(، 3)1، نشریه مدیریت فناوری اطالعات، "عالی تهران
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