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ارتقای چابکی  منظور بهدولتی  های سازمانتدوین مدل بلوغ مدیریت دانشی در  

 سازمان
 

 پریسا مختاری پور 

 واحد بروجرد یدانشگاه آزاد اسالم، یاهیارشد علوم گ یکارشناس

 

 چکیده

 .بوده است سازمان ارتقای چابکی منظور بهدولتی  های سازمانتدوین مدل بلوغ مدیریت دانشی در هدف از انجام این مطالعه 

 ،هارویکرد تحلیل داده .توصیفی از نوع پیمایشی است ،هاآوری دادهکاربردی و از حیث نحوه جمع ،هدف ازنظرپژوهش حاضر 

 علمی هیئتجامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه اعضای  .دهدقرار می هتفسیرگرایاناین مطالعه را در حوزه مطالعات کیفی از نوع 

های دولتی شهر مدیریت دانش و مدیران ارشد سازمان ،مدیریت دولتی ،های مدیریت فناوری اطالعاتا تخصصب هادانشگاه

گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه ،پذیری انجام پژوهشجهت امکان .اندتهران تشکیل داده

های موردنیاز جهت طراحی الگوی سرمایه مسیر داده .ردیدندژوهش تعیین گنمونه پ عنوان بهنفر از جامعه آماری موردنظر  18

منظور ارزیابی اعتبار مصاحبه از رویکرد در این مطالعه به .آوری گردیدندساختاریافته جمعهای نیمهشغلی با استفاده از مصاحبه

غنی و رویکرد قابلیت  توضیح ،سازیمثلث ،نفیراهبردهای موارد مهای قابلیت اعتبار یا باورپذیری شامل استفاده از معیار

اطمینان شامل استفاده از شخص ثالث و همچنین تکرار مجدد فرایند کدگذاری بر اساس الگوی اعتبار پژوهش کیفی لینکلن و 

مند مبر اساس رهیافت نظا بنیادهای مصاحبه با استفاده از روش دادهتحلیل دادهوتجزیه .گیری شدبهره ،(1385) 1گوبا

ها نشان داد که فرایندهای یافته .محوری و انتخابی صورت گرفت ،بر پایه سه مرحله کدگذاری باز ،(1338) 5استراوس و کوربین

گیری بلوغ مدیریت دانش بوده نقشه راه مدیریت دانش عوامل اثرگذار بر شکل ،سرمایه فکری ،فناوری اطالعات ،مدیریت دانش

 . انش تشکیل شده استدو وجه کیفیت و مطلوب د بلوغ مدیریت دانش نیز ازو 

 

 .یدولت یهاسازمان، سازمان یدانش، چابک تیریبلوغ مدهای كلیدی:  واژه

 

                                                           
1 . Guba & Lincoln  
2 . Strauss & Corbin 
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 مقدمه -1

ای  طوور فزاینوده   ها به وکار ضروری است؛ بدین منظور سازمان ها در محیط پویای کسب برای بقای سازمان مدیریت دانش امروزه

فرآیندها و فنواوری را   ،فرآیندی پیچیده بوده که افراد مدیریت دنش با توجه به اینکه .کنند ذاری میگ مدیریت دانش سرمایهدر 

 نیواز اسوت   مودیریت دانوش   ای از اصول و فهم منسجم و قابول در  از  سازی آن به مجموعه برای هدایت و پیاده ،کند درگیر می

هوا   در مورد سازمان .فناوری یا سازمان در طول زمان است ،آیندرف ،فرآیند توسعه یک شی ،بلوغ .(5413 ،و همکاران 1مارکوس)

بندی کورده و اقودامات مودیران را هودایت و راهنموایی       طور سیستماتیک الگوهایی را طبقه به مدیریت دانش های بلوغ مدل ،نیز

 سوازمان  دانشوی  هوای  دارایوی  مدیریت با رابطه در اثربخش فرآیندی دانش مدیریت بلوغ ارزیابی لذا در مدیریت دانش .کنند می

 تعریف مراحل طریق از را دانشی های دارایی مداوم صورت به دانش مدیریت بلوغ ارزیابی این .(5413 ،و همکاران 5هاتونو) است

هودایت   ،وسویله پوایش راهکارهوا    رشد مدیریت دانوش بوه   ،در مراحل این ارزیابی .کند پایش می، کسب نتایج مؤثر زمان تا شده

 ،و همکواران  3میکوووی  ) شوود  ریت دانوش در سوازمان تشوریح موی    های عملکرد مدی نمایش پیشرفت گیری و ر تصمیممدیران د

های سوازمان   ها و قابلیت هایی جهت کمک به پایش اثربخش و در  توانمندی منظور انجام این ارزیابی از ابزار و مدل به .(5413

 آن ارتقوای  و بهبود منظور به راهکارهایی و شده مشخص سازمان جاری عضو ،دانش مدیریت بلوغ های مدل در .شود استفاده می

بازیوابی و بکوارگیری    ،تسوهیم  ،ذخیوره  ،خلق ،دهد تا چه میزان سازمان در گردآوری یبلوغ مدیریت دانش نشان م .شود می ارائه

در اقتصواد دانوش بنیوان     انوش مدیریت د نظر به اهمیت موضوع .(5413 ،و همکاران 0آریاس پرز) نش موفق عمل کرده استدا

هوا در دسوتیابی بوه ایون      میزان موفقیت سازمانبنابراین  .اند سازی کرده اصول این رویکرد را پیاده ،ها امروزی بسیاری از سازمان

ارزیوابی ایون    .های متعددی برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش ارائوه شوده اسوت    مدل .اصول در میزان بلوغ آن قابل ردیابی است

در همین راستا الزم اسوت ایون مسوئله موورد حمایوت و پشوتیبانی        .طور مشخص و معین بررسی و هدایت شودها باید به   لمد

 . (5413 ،2اولیوا و کوتبه) ها اعالم گردد قرار گرفته و ضمن ایجاد فرهنگ سازمانی الزم به تمامی بخشها سازمانمدیریت ارشد 

یکی از مهمترین پیامودهای بلووغ مودیریت     .مدهای مثبت بیشماری را به همراه داردپیاها تحقق بلوغ مدیریت دانش در سازمان

 .چوابکی سوازمانی اسوت    ،دهود های دولتی که بخش اعظم مبادالت اداری شهروندان را تشوکیل موی  دانش بخصوص در سازمان

 الیی در رفع نیازهای مشوتریان دارد پذیری با دهد و انعطاف سازمانی است که به تغییرات محیطی سریع پاسخ میچابک مان ساز

هوای سوازمان و    تئووری  یکوی از مباحوث بااهمیوت در    چابک و مبحث چوابکی سوازمان   سازمان .(5451 ،6مروگاسکاال و احمد)

هوا بوه علوت ارتبواد نزدیوک و فراگیور بوا        چرا که این قبیل سوازمان  ،دولتی استهای سازمانمدیریت  بویژه در حوزه مدیریت

 .  (5451 ،و همکاران 7دنگان با سرعت و کیفیت مطلوب هستند )زمند ارائه خدمات موردنیاز شهروندشهروندان نیا

 عنووان  بوه بینوی و اسوتفاده از آن تغییورات     پیش قابلرغیچابکی به معنای واکنش اثر بخش به محیط متغیر و  ،در فضای کنونی

 ،فعوال  ،چواال   ،بوه معنوای حرکوت سوریع     ،فرهنگ لغتفرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است ولی در اصل واژه چابک در 

 .توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه بکار گرفته شده است

بوک فراتور از   هوای چا  سوازمان در نتیجوه   .هایی با نرخ فزاینده تغییر اسوت  در محیط مدیریت سازمان چابکی سازمان از ابزارهای

                                                           
1 . Marques 
2 . Hartono 
3 . Miković 
4 . Arias-Pérez 
5 . Oliva, F. L., & Kotabe 
6 . Mrugalska, B., & Ahmed 
7 . Deng 
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های بالقوه در یوک محویط موتالطم و کسوب یوک موقعیوت ثابوت         اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت نطباق با تغییرات میا

 . (5451 ،و همکاران 1ژن) باشند های خود می ها و شایستگی بخاطر نوآوری

ای در مطالعه ،های دولتیآن بر چایکی در سازمان در نهایت با توجه به اینکه علیرغم اهمیت بیشمار بلوغ مدیریت دانش و تاثیر

تاکید بر  گیری از وبنابراین این مطالعه با بهره .یابدانجام این مطالعه بیش از پیش ضرورت می ،داخل کشور صورت نگرفته است

هوای دولتوی   ماندر پی طراحی مدل اثرگذاری بلوغ مدیریت دانش بر چابکی ساز ،شرایط و فضای خاص فرهنگی و اداری کشور

 . است

 

 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 بلوغ مدیریت دانش

هوا و   دانوش در شورکت  اجورای مودیریت    .هوا در شورف پوذیرش قورار دارد     های مدیریت دانش توسط اکثر سازمان ابعاد و سبک

 ،فرهنوگ سوازمانی   در ایون تغییورات نیازمنود دگرگوونی و تغییور شوکل       .باشد اساسی می تغییر سازمانی ها در واقع یک سازمان

تبیین و تفسویر ابعواد و    منظور بهدر همین راستا تحقیقاتی  .باشد های راهبردی و اعتقادات در بین کارکنان می اولویت ،فرایندها

 .  (5451 ،و همکاران 5کورنیا) انجام شده است اثربخشی سازمانی یت دانش و تاثیر آن بورهای مدیر سبک

مودیریت   هوای بلووغ   مودل  ،ها نیوز  در مورد سازمان .فناوری یا سازمان در طول زمان است ،فرآیند ،فرآیند توسعه یک شی ،بلوغ

لذا در مدیریت دانوش   .کنند بندی کرده و اقدامات مدیران را هدایت و راهنمایی می طور سیستماتیک الگوهایی را طبقه به دانش

هوای   این ارزیابی بوه صوورت موداوم دارایوی     .دانشی سازمان است های ارزیابی بلوغ فرآیندی اثربخش در رابطه با مدیریت دارایی

 . (5455 ،3تجاکراتماچا) کند می پایش، مؤثر نتایج کسب زمان تا دانشی را از طریق مراحل تعریف شده و

ی هوا  گیوری و نموایش پیشورفت    هدایت مدیران در تصومیم  ،وسیله پایش راهکارها رشد مدیریت دانش به ،در مراحل این ارزیابی

هایی جهت کمک به پایش اثربخش  مدلمنظور انجام این ارزیابی از ابزار و  به .شود عملکرد مدیریت دانش در سازمان تشریح می

وضع جاری سازمان مشخص شوده   ،های بلوغ مدیریت دانش در مدل .شود های سازمان استفاده می ها و قابلیت و در  توانمندی

 .  (5451 ،و همکاران 0پریرا) شود قای آن ارائه میمنظور بهبود و ارت و راهکارهایی به

این ارزیابی بور اسواس شوناخت     .کند راه ارائه می ریزی و ایجاد نقشه ا فرصتی برای برنامهه ارزیابی بلوغ مدیریت دانش به سازمان

مودیریت دانوش بورای     طور کلی پنج مزیت برتر ارزیابی بلوغ به .دهد روی خود می های پیش ها و فرصت چالش ،ضعف ،نقاد قوت

 :زها عبارتند ا سازمان

 کمک به در  سیستماتیک از موقعیت کنونی سازمان 

 در  موانع اشترا  و حفظ دانش در سازمان 

  گذاری دانش مورد نظر سازمان اجماع در مقصد نهایی به اشترا 

 شناخت اقدامات و فرآیندهایی با بیشترین اثربخشی و کارایی در سازمان 

 ر راستای تحقق اهداف اشترا  دانش در سازمانمشی د ه و خطتهیه نقشه را 

 ملموس کردن نتایج مدیریت دانش 

                                                           
1 . Zhen 
2 . Kurnia  
3 . Tjakraatmadja 
4 . Pereira 
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 نفعان کلیدی های مدیریت دانش به مدیران و ذی ارائه راهی برای انتقال ارزش 

 توانود هور موضووع موورد     ایون موجودیوت موی    .نماینود  چگونگی توسعه یک موجودیت را در طی زمان تشریح می ،مدلهای بلوغ

 تعوداد  بوا  ،سوازمان  در دانوش  مودیریت  توسوعه  …فرآینود یوا    ،فناوری ،یک واحد سازمانی ،اعم از انسانها .عالقهای را در برگیرد

 . (5413 ،اخوان و همکاران) گردد سازی شده و تشریح می ( سادهسطح شش تا چهار در معمول بطور) بلوغ سطح محدودی

ه است که مهمترین آنهوا عبارتنود   مدیریت دانش توسط متخصصین پیشنهاد گردید های بلوغ متعددی در ارتباد با تاکنون مدل

 :از

 مدل قابلیت بلوغ 

 مدل بلوغ قابلیت یکپارچه شده 

 مدل عمومی بلوغ مدیریت دانش   

 مدل ارزیابی مدیریت دانش دیوید اسکیرم 

 مدل بلوغ مدیریت دانش زیمنس  

 مدل کیفیت فرآیندهای دانش   

 سیاییمدل سازمان بهرهوری آ  

 وری و کیفیت امریکا مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره  

گردد که سازمان باید در آن سطح بوه   های مشخصی تعریف می هر سطح با نیازمندی .ای سطوح مختلفی هستندها دار این مدل

کمال مربوطوه میباشود   سطوح به ترتیب از یک سطح اولیه شروع شده و تا سطح پایانی که نشانگر درجه  .آنها دست یافته باشد

 .هر مرحله تنها از یک سطح به سوطح بعودی امکوان پوذیر اسوت      پیشرفت مدیریت دانش در ،در طی مراحل توسعه .باال میروند

 . (5413 ،1سوسا و روچا) امکان پرش از روی یک سطح وجود ندارد

 

 چابکی سازمانی

هوای جدیود    یادی در زمینه نظامتصادی و سیاسی اقدامات زدر پی تحوالت گسترده اق 1334تا اواسط دهه  1384از اواخر دهه 

ایاالت متحده امریکا وقتی که رکود چشمگیری را در سهم کسب وکار جهانی به ویژه در عرصه  .وکار جهانی صورت گرفت کسب

از  گروهوی  1331در سوال   .(5455 ،و همکواران  5کیوامپی ) ن رهبری این نهضوت را در دسوت گرفوت   سکا ،تولید به چشم دید

های تولیدی سنتی در جهت  های سازمان خصصان صنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط تجاری از تواناییمت

شود   ه موی ها در استفاده از مزایای فرصتهایی که برای آنهوا ارائو   این سازمان .سریعتر و شتابان تر است ،تطبیق و سازگاری با آن

نوابراین بورای    .شان شود لندمدت باعث ورشکستگی و ناکامیر تطبیق با شرایط تغییر ممکن بود در بناتوان بودند و این ناتوانی د

های تولیدی در قورن بیسوت و یکوم: دیودگاه متخصصوان       پارادایمی جدید در گزارشی که عنوانش استراتژی بنگاه ،نخستین بار

عبارت تولید چابک به طور مشتر  با انتشار ایون   ،اصلهفبال .شد معرفی همگان به و منتشر یاکوکاصنعتی بود به وسیله مؤسسه 

 .  (5451 ،3پاندا) گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت

های با حمایت مالی نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا بوه   دانشگاه لی ،1331تکمیل مطلب باال باید گفت که در سال  عنوان به

 ،ام .بوی  .آی ،جنورال الکتریوک   ،سازمان تولید کننده بزرگوی ماننود: جنورال موتوور     13مطالعاتی بر روی  ،همراه مؤسسه یاکوکا

                                                           
1 . Sousa, M. J., & Rocha  
2 . Ciampi  
3 . Panda 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

333-325، صفحات 1041، بهار 1، شماره 8دوره   

303 

 

 قورن  سوالهای  در موفوق  هوای  سوازمان  کوه  بود پرسش این به پاسخ ،مطالعه این از هدف .دادند انجام …تگزاس اینستریومنت و 

گرفتنود و در سوال    قورار  مطالعه مورد زنی دیگر سازمان صد یک از بیش ،آن از پس .داشت خواهند ویژگیهایی چه ،یکم و بیست

حاصل این تحقیقوات   ،1332بعدها در سال  ،نامگذاری شده 51این تحقیقات با عنوان مطالعه مؤسسات تولیدی در قرن  1331

 ،1مانورونوگ و کورنیواوان  ) های مجازی انتشار یافوت  نایجل و پریس با عنوان: رقبای چابک و سازمان ،ب استیون گولدمندر کتا

5154) . 

 و پژوهشوگرین  بوه وسویله   ،و پس از اولین معرفوی  ،است معرفی شده( 1331) یاکوکا بنیاد پژوهشگرینمفهوم چابکی به وسیله 

 کوردن  فوراهم  جهوت  توالش  در ،موضووع  ایون  مورد در زیادی انتشارات تابحال .گرفت قرار روزافزون توجه مورد صنعتی جوامع

طور موؤثر بوه    ها برای پاسخ سریع و به ده چابکی را به توانایی سازمانش پذیرفته رایج تعاریف .است گرفته صورت ،چابکی تعریف

مربوود   ،و تحویول  ،کمیت ،کیفیت ،خصوصیات ،برحسب قیمت ،های مشتری با هدف یافتن نیازمندی ،تغییرات در تقاضای بازار

هوای   چوابکی قابلیوت   ،عالوه بر این .دهند نشان می طور مؤثر واکنش های چابک به بازارهای متغیر با سرعت و به بنگاه .است کرده

افوزایش   ،هوای تولیود   ینوه کواهش هز  .دهد تحت تأثیر قرار می ،ور سازمان را برای تولید و تحویل محصوالت جدید با هزینه بهره

انود از طریوق   تو از جملوه مزایوایی اسوت کوه موی      ،و افزایش رقابت ،های فاقد ارزش افزوده از بین بردن فعالیت ،رضایت مشتری

 .  (5455 ،و همکاران 5ژانگ) دست بیایداستراتژی چابکی ب

 

 روش پژوهش

و از  هوای سوازمانی(  گیری از نتایج این مطالعه در راستای تدوین استراتژی)با توجه به بهره کاربردی ،هدف ازنظرپژوهش حاضر 

 ها بوا رویکورد میودانی(   آوری دادهاز پرسشنامه و جمع)به علت استفاده  توصیفی از نوع پیمایشی ،هاآوری دادهحیث نحوه جمع

چورا کوه ایون مطالعوه در      ،دهدقرار می هتفسیرگرایانمطالعات کیفی از نوع این مطالعه را در حوزه  ،هارویکرد تحلیل داده .است

 . پژوهش را استخراج نمایدمقوالت مرتبط با اهداف  ،های حاصل از مصاحبه با روش استقراییگیری از دادهتالش است تا با بهره

 ،مودیریت دولتوی   ،ریت فنواوری اطالعوات  های مدیها با تخصصدانشگاه علمی هیئتجامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه اعضای 

بوا اسوتفاده از    ،پذیری انجام پوژوهش جهت امکان .اندتشکیل دادههای دولتی شهر تهران مدیریت دانش و مدیران ارشد سازمان

نمونوه پوژوهش تعیوین     عنووان  بوه نفور از جامعوه آمواری مووردنظر      18و با رعایت اصل اشباع نظری  هدفمندری یگروش نمونه

   .ندگردید

 .آوری گردیدنود سواختاریافته جموع  های نیموه های موردنیاز جهت طراحی الگوی سرمایه مسیر شغلی با استفاده از مصاحبهداده

یی آن با اخذ نظرهوای کارشناسوی از   ابق نظرهای استادان متخصص تنظیم و رواکار گرفته شد مطهایی که در مصاحبه بهسوال

  .د شدخبرگان آگاه به موضوع پژوهش تأیی

های قابلیت اعتبار یوا باورپوذیری شوامل اسوتفاده از راهبردهوای      معیارمنظور ارزیابی اعتبار مصاحبه از رویکرد در این مطالعه به

قابلیت اطمینان شامل استفاده از شخص ثالث و همچنین تکرار مجودد فراینود    و رویکرد غنی توضیح ،سازیمثلث ،موارد منفی

مفواهیمی   ،در تحلیول مووارد منفوی    .گیوری شود  بهوره  ،(1385) 3الگوی اعتبار پژوهش کیفی لینکلن و گوباکدگذاری بر اساس 

سوازی  دگان شفافشون حبه برای مصاحبهدر قالب پروتکل مصا ساختارها و ارتباطات کند سازمانی ،ضعف مدیریت دانشهمچون 

                                                           
1 . Manurung, A. H., & Kurniawan 
2 . Zhang  
3 . Guba & Lincoln  
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لی کارکنان دانشوی را بوا تکیوه بور مفواهیم متضواد آن در        درستی بتوانند مفهوم سرمایه مسیر شغشوندگان بهشد تا مصاحبه

 مودیریت دانوش   ،مدیریت فناوری اطالعاتها با افراد دانشگاهی در سه حوزه تالش شد تا مصاحبه ،سازیدر رویکرد مثلث .کنند

نظوران  ی صواحب از برخو  ،در روش توضویح مفصول و غنوی    .صورت گیرد تا بر میزان اعتبار نتایج افزوده شوود  مدیریت دولتی و

اتفواق ایون افوراد    بوه کار رود یا خیر کوه قریوب  تواند در قلمرو و محیط دیگری بههای این پژوهش مینظرخواهی شد که آیا داده

   .مطلوب ارزیابی کردند ،های مختلفطهای پژوهش را برای کاربرد در محییافته

در رویکورد   .همچنوین تکورار مجودد کدگوذاری اسوتفاده شود       در بررسی پایایی مصاحبه از دو راهبرد استفاده از شخص ثالث و

شده را کُدگذاری کند توا بوا   آوریاستفاده از شخص ثالث از فرد دیگری خارج از فضای این مطالعه درخواست شد تا متون جمع

گیوری مقولوه   لخصووص در شوک  بوه  ،نظر باالیی در این حووزه  نتیجه نشان داد که اتفاق .های پژهشگر مقایسه شودج تحلیلنتای

هایی ایجواد شود کوه البتوه     مقوله فرعی از شرایط علی تفاوت هفتمقوله انتخابی و  دوبرقرار است و تنها در  ،محوری و پیامدها

پژوهشگر فرایند کدگوذاری را مجودداب بررسوی و     ،در رویکرد تکرار مجدد کدگذاری .تغییر ماهیتی در نتایج کل صورت نپذیرفت

 نظر مطلوبی در تکرار کدگذاری حاصل شدتحلیل کرد که اتفاق

بور پایوه    ،(1338) 1مند استراوس و کووربین بنیاد بر اساس رهیافت نظامهای مصاحبه با استفاده از روش دادهتحلیل دادهوتجزیه

 ،شده در قالب شورایط علیوی  های اصلی شناساییمقوله ،در این رویکرد .محوری و انتخابی صورت گرفت ،گذاری بازسه مرحله کد

کدگوذاری بواز یوک فراینود تحلیلوی       .شوندبندی میراهبردها و پیامدها طبقه ،گرعوامل مداخله ،ایعوامل زمینه ،مقوله محوری

تورین سوطح   این مرحلوه در پوایین   .شودها کشف میها و ابعاد آن در دادهمفاهیم شناسایی شده و ویژگی ،آناست که از طریق 

ها و ابعاد اسوت؛  ها در سطح ویژگیدادن مقولهها و پیوندها به زیرمقولهدهی مقولهکدگذاری محوری فرایند ربط .انتزاع قرار دارد

هوا  سازی و بهبود مقولوه یستند؛ چراکه برای تولید نظریه نیاز است تا فرایند یکپارچهیی نهای نهامقوله ،هااما همچنان این مقوله

  .(1338 ،استراوس و کوربین)شود میصورت گیرد که به آن کدگذاری انتخابی گفته 

 

 های پژوهشیافته

 كدگذاری شرایط علّی

 ،اسوت  بلووغ مودیریت دانوش   یده مرکزی که همانا های مصاحبه در این بخش به دنبال یافتن عواملی است که بر پدتحلیل داده

کُد باز اسوتخراج شود    87کُد محوری از میان  12کُد انتخابی و  0مجموع ها درپس از بررسی و تحلیل مصاحبه .گذارندتاثیر می

  .است 1که نتایج به شرح جدول 

 كدگذاری شرایط علی: 1جدول 

 كُد محوری كُد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 فرایندهای مدیریت دانش رایط علیش

 خلق دانش

 تسهیم دانش

 ذخیره سازی دانش

 اکتساب دانش

                                                           
1 . Strauss & Corbin 
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 سازماندهی دانش

 بکارگیری دانش

 فناوری اطالعات

 ابزارهای فناوری اطالعات

 زیرساخت فناوری اطالعات

 دانش فنی

 سرمایه فکری

 سرمایه انسانی

 سرمایه بازار

 ساختاریسرمایه 

 سرمایه اجتماعی

 نقشه راه مدیریت دانش
 معماری مدیریت دانش

 طبقه بندی نقشه ها

 

 ایزمینهكدگذاری عوامل 

هوای کیفوی   انجام تحلیل .این بخش به دنبال شناسایی عواملی است که بر انتخاب راهبرد مناسب در وضعیت موجود تاثیر دارد 

 5کُد باز استخراج کند که نتایج در جدول  36کُد محوری و  2را از میان  سازمانی و فرهنگمحیط کُد انتخابی  5توانسته است 

   .شودمشاهده می

 

 ایكدگذاری عوامل زمینه :2جدول 

 كُد محوری كُد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 ایعوامل زمینه

 محیط سازمانی
 محیط داخلی

 محیط خارجی

 فرهنگ 

 فرهنگ متمرکز دانش

 فرهنگ همکاری

 مشتر  مشاغلنقاد 

 

 گركدگذاری عوامل مداخله

کُود   5گرفتوه توانسوته اسوت توا     های صورتتحلیل .گر به عواملی عمومی اشاره دارد که بر راهبردها اثرگذار استعوامل مداخله

  .است 3د که نتایج به شرح جدول کُد باز استخراج کن 06کُد محوری و  8را از میان  حمایت رهبریای و انتخابی اخالق حرفه
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 گركدگذاری عوامل مداخله :3جدول 

 كُد محوری كُد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 گرعوامل مداخله

 ایاخالق حرفه

 های اخالقیتوانمندی

 ایتعهدات حرفه

 حساسیت اخالقی

 تحلیل اخالقیوتجزیه

 تعامالت اخالقی

 حمایت رهبری

 مدیریت ارشد حمایت

 مدیریت ارشدتعهد 

 حمایت مدیر اجرائی

 

 كدگذاری راهبردها

هوای  تحلیل .شودهایی است که از پدیده مرکزی منتج میکنشها و برهمتحلیل متون مصاحبه در این بخش در پی یافتن کنش

شوده بوه   نتیجه حاصل .استخراج کندکُد باز  25کُد محوری و  11راهبرد را از میان  3گرفته در این بخش توانسته است تا انجام

 .  است 0شرح جدول 

 

 كدگذاری راهبردها :4جدول 

 كُد محوری كُد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 راهبردها

 سیستم های اطالعاتی مدیریت

 مدیریت بانک اطالعاتی

 مستندسازی و گزارش نویسی

 امنیت سیستم های اطالعاتی

 کاراستراتژی کسب و 

 استراتژی مدیریت دانش

 توسعه برنامه ها

 اقدامات خالقانه

 بازنگری ساختارها

 مدیریت منابع انسانی

 کارمندیابی

 انگیزش و پاداش

 های آموزشیدوره

 هابروزرسانی قابلیت
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 كدگذاری پیامدها

 . است 2شده به شرح جدول یجه حاصلنت .پیامدهایی را به همراه خواهد داشت ،کاربست راهبردهای انتخابی

 

 كدگذاری پیامدها :5جدول 

 كُد محوری كُد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 چابکی سازمانی پیامدها

 سرعت

 دقت

 کیفیت

 ظرفیت سازگاری

 هماهنگی

 ارتباطات 

 وریبهره

 سازمان پویا

 هوشمندی

 انعطاف پذیری

 نوآوری

 ش بنیاندان

 یادگیرندگی

 

 كدگذاری مقوله مركزی

بدون شک مقوله مرکزی در این پژوهش نیز هماننود سوایر مطالعوات از     .است« بلوغ مدیریت دانش»پدیده مرکزی این مطالعه 

ز کُود بوا   05 کد محووری و  13از میان کیفیت دانش و مطلوبیت دانش وجه  5 ،هاشود که با تحلیل مصاحبهوجوهی تشکیل می

 . است 6شناسایی شد که نتایج آن به شرح جدول 

 

 كدگذاری مقوله مركزی :6جدول 

 كُد محوری كد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 کیفیت دانش مقوله مرکزی

 کیفیت خلق دانش

 کیفیت تسهیم دانش

 کیفیت سیستم مدیریت دانش دانش

 اجرای فرایندهای مدیریت دانشکیفیت 

 دگیری دانشقابلیت یا



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

333-325، صفحات 1041، بهار 1، شماره 8دوره   

308 

 

 كدگذاری مقوله مركزی :6جدول 

 كُد محوری كد انتخابی نقش كُدهای استخراجی

 کیفیت متخصصان دانش

 مطلوبیت دانش

 دسترسی دانش

 پاسخگویی دانش

 اثربخشی دانش

 بهبود روابط

 کمیت دانش

 انتقال دانش

 تثبیت دانش

 

منود  بنیاد و تکیوه بور رویکورد نظوام    مصاحبه با روش دادههای الگوی استخراجی پژوهش بر اساس کدگذاری داده ،در این بخش

 . گرددارائه می 1استراوس و کوربین به شرح نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانهای دولتیاثرگذاری بلوغ مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در الگوی  :1نمودار 

 پدیده مرکزی:

 کیفیت دانش

 مطلوبیت دانش

 

 

 

 

 شرایط علی:

 فرایندهای مدیریت دانش

 فناوری اطالعات

 سرمایه فکری

 نقشه راه مدیریت دانش

 

 راهبردها:

سیستم های 

 اطالعاتی مدیریت

استراتژی کسب و 

 کار

مدیریت منابع 

 انسانی

 

 پیامدها:

 چابکی سازمانی

گر:عوامل مداخله  

ایاخالق حرفه  

 حمایت رهبری

 

 

ای:عوامل زمینه  

 محیط سازمانی

 فرهنگ 
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 گیرینتیجه

بوا یوادگیری در   یادگیری در یک محیط کاری  .سازد یادگیری افراد را در یک مجموعه سازمانی تسهیل می ،لوغ مدیریت دانشب

تواند در تبدیل آن به یک دانشوگاه سوازمانی هموانطور کوه بوه مفهووم        هنر مدیریت شرکت می .مدرسه و دانشگاه متفاوت است

در یوک دانشوگاه یوا     .مانی در بخش مربود به مطالعات داخل و خارج در همین زمینه اشاره گردید نمود پیودا کنود  دانشگاه ساز

در مجموعه مدیریت سازمان رسوالت اصولی بلووغ مودیریت دانوش       .تحصیل علم و یادگیری استموسسه آموزشی رسالت افراد 

این امر به جز دانایی و آگاهی به علم روز دارو مقدور نیست پس کمک به یافتن جایگاه تحصیل دانوش در ایون مجموعوه     .است

صویل و مطالعوه   های داخلی کوه تح  ب بخشنامهباشد و الزمه آن تصوی پیشنهاد دیگر به مدیران مدیریت شرکت مورد مطالعه می

وانین دسوت و پواگیر   قو تسهیل بنمایند و ابالغ آنها به ادارات تابعه ونیز انواع کمکهای مالی به کارمندان جویای دانش و تعودیل  

کوه از  ایجواد سوازمانی    .باشود  های بدون حقووق موی   اداری برای این دسته از پرسنل از جمله قوانین مرخصی ماهانه و مرخصی

ثبت وقایع حسواس علموی یوا وقوایعی کوه بوه نووعی بوه          .گیرد: این بند مطالب بسیاری را در خود دارد یهای خود پند م تجربه

دهد البته با در نظر گرفتن شدت و ضعف آن و ارائه آن برای هموه پرسونل    سازمان ارتباد پیدا کرده و آن را تحت تاثیر قرار می

اعالم راهکارهای  .ای که این موضوعات ملکه ذهنی برای پرسنل گردد سات مختلف ماهانه به گونهدر زمانهای معینی مثال در جل

هوای متغیور    توان به صورت همسویی نزدیک سوازمان بوا نیواز    چابکی را می .مناسب هم همزمان با این کار مثمر ثمر خواهد بود

ن در یک راسته قرار داشوته  اف کارکنان با اهداف سازمااهد ،در چنین سازمانی .در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد ،کاری

چابکی به  ،برحسب نتایج و پیامد ها .و این دو توام با یکدیگر در صدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند

 .ی به مشتریان انبوه استشود که متضمن موفقیت در سهم بازار و دستیاب موقعیت گرا و جسورانه تلقی می ،معنای تغییرات پویا

توانایی یک واحد کسب وکار برای رشد و بقاء در یک محویط رقوابتی اسوت کوه تغییورات آن       ،منظور از چابکی ،ه عبارت دیگرب

 ،یه منظور عملیاتی ساختن پواردایم چوابکی   .های متغیر است بینی بوده و نیازمند واکنش سریع به بازار مستمر و غیر قابل پیش

هوای   بیشمار دانست که هر یکی مهارت یا شایسوتگی کلیودی خاصوی را بورای فعالیوت      را برای تلفیقی از موسسات توان آن می

کوامال   .آمواده سوازند   ،تواند سازمان را به کمک یکدیگر برای واکنش سریع به نیازمنودیهای متغیور مشوتریان    می .مشتر  دارند

توانود بطوور کامول درهور      بک بودن نمیمعتقد است چا ،کید .زی استهمان سازمان مجا ،مشهود است که منظور کاید در اینجا

هوا وسواختارهای    شوکل  ،های چابک با اسوتفاده از تکنولووژی هوا    برای اینکه وجود داردخلق سازمان .سازمانی وجود داشته باشد

نی پیش رفتوه وبوه شوکل    های ذه سازمانی و انسانها وبا هدف تدوین شکل جدیدی از ساختارهی تولیدی است که فراتر از نقشه

 .  های تولیدی آینده خواهند بود ای تحت تسلط ساختار دهفزاین
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Abstract 

The purpose of this study was to develop a model of knowledge management maturity in government 

organizations in order to improve organizational agility. The present study is applied in terms of purpose and 

descriptive in terms of data collection method. The data analysis approach places this study in the field of 

qualitative studies of interpretive type. The statistical population of the present study consists of all faculty 

members of universities with specialties in information technology management, government management, 

knowledge management and senior managers of government organizations in Tehran. In order to make the 

research feasible, using purposive sampling method and observing the principle of theoretical saturation, 18 

people from the statistical population were selected as the research sample. The data needed to design a career 

path capital model were collected using semi-structured interviews. In this study, in order to evaluate the validity 

of the interview from the approach of credibility or credibility criteria including the use of negative case 

strategies, triangulation, rich explanation and reliability approach including the use of third parties and also 

repetition of the coding process based on the validity pattern. Qualitative research by Lincoln and Guba (1982) 

was used. Interview data were analyzed using the data-based method based on the systematic approach of 

Strauss and Corbin (1998), based on three stages of open, axial and selective coding. Findings showed that 

knowledge management processes, information technology, intellectual capital, knowledge management 

roadmap are the factors affecting the formation of knowledge management maturity and knowledge management 

maturity is composed of two aspects of quality and knowledge.  
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