اثربخشی فراینذهای مذیریت دانش
پیشینه پژوهش:

دّمبًی ٍ اٍلیب ( )3535هذل دیٌبهیىی ثشای اًذاصُ گیشی اثشثخـی فشآیٌذّبی هذیشیت داًؾ ثش تؼبلی ػبصهبى ّب اسائِ وشدُ
اًذ .ثِ ایي گًَِ وِ جٌجِ ّبی ولیذی تبثیشگزاس دس هذیشیت داًؾ ثش استمبی ػبصهبى اص عشیك ؿجیِ ػبصی هذل تجضیِ ٍ تحلیل
ؿَد .ثشای اسصیبثی فؼبلیت ّبی اًجبم ؿذُ دس ساػتبی هذیشیت داًؾ هذل ّبیی ًیبصاػت وِ ثتَاًذ آى سا دس توبهی اثؼبد
ثشسػی وٌذ وِ ایي هذل ّب ؿبهل هذل  EFQMٍKMATهی ؿًَذ پغ ثشاػبع تلفیمی اص ایي دٍ هذل ثِ ثشسػی سفتبس ٍ
اثشثخـی هذیشیت داًؾ پشداختِ هی ؿَد .داًؾ ثبیذ دس اثؼبد هختلفی اًذاصُ گیشی ؿَد وِ ایي اًذاصُ گیشی ثبیذ دس ّش دٍ
ًَع ویفی ٍ ووی ٍ ثب سٍیىشدی ػیؼتوبتیه اًجبم ؿَد یىی اص سٍؽ ّبی ػیؼتوبتیه ،پَیبیی ّبی ػیؼتن هی ثبؿذ.ثشای
ثشلشاسی استجبط هذیشیت داًؾ ثشتؼبلی ػبصهبى ،الصم اػت وِ استجبط ػلی ٍهؼلَلی ثیي اثؼبد هذل  EFQMٍ KMATثشلشاس
ؿَد ٍ سٍیىشد ػیؼتوی هی تَاًذ ایي سٍاثظ سا ؿفبف ػبصد .هذل  KMATجبیگبُ ػبصهبى سا دس  7ثؼذ ،فشآیٌذّب ،سّجشی،
تىٌَلَطی ،فشٌّگ ػبصهبًی ٍ اًذاصُ گیشی ثشسػی هی وٌذ ٍ هذل  EFQMداسای  3هؼیبس اػت وِ ؿبهل سّجشی ،خظ
هـی ،وبسوٌبى ،هـبسوت ّب ٍ هٌبثغ ،فشآیٌذّب ،هـتشیبىً ،تبیج وبسوٌبىً ،تبیج جبهؼِ ٍ ًتبیج ولیذی ػولىشد هی ثبؿذ .سٍؽ
تحمیك دس ایي پظٍّؾ ثِ ایٌگًَِ اػت وِ دیبگشام ػلی ٍ هؼلَلی هذل تلفیمی سػن هی ؿَد ٍ هـبّذُ هی ؿَد وِ اػتشاتظی
یب خظ هـی ّب سٍی اثؼبد هذل  KMATتبثیش هی گزاسًذ ّوچٌیي اثؼبد هذل  KMATثش سٍی ؿبخق ّبی ػولىشدی
ثخؾ ًتبیج هذل  EFQMتبثیش هی گزاسًذ ٍ آى ًیض سٍی ؿبخق ّبی ثشداؿتی ثخؾ ًتبیج تبثیش هی گزاسد ٍ اص آى عشف
هذیشیت داًؾ ثشسٍی اػتشاتظی ػبصهبى ٍ ّوچٌیي ؿبخق ّبی ػولىشدی ٍ ثشداؿتی اثش هی گزاسد ٍ ثبػث ایي حلمِ هی
ؿًَذ ٍ .دسآخش عجك تحلیل ایي حلمِ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ًٍؼین ًتیجِ هی ؿَد وِ چٌبًچِ اٍلَیت ػبصهبى ثشٍفبداسی
وبسوٌبى ثبؿذ سٍیىشد هذیشیت داًؾ ثبیذ ثش هحَسیت فشٌّگ ػبصهبًی ٍ چٌبًچِ تبویذ ػبصهبى ثش ٍفبداسی هـتشیبى ٍ ثشًذ
ػبصهبى ثبؿذ سٍیىشد هذیشیت داًؾ ثبیذ ثش هحَسیت فشآیٌذ ثبؿذ.
ػبلی لذس ٍ آخًَذصادُ ( )3535پظٍّـی ثِ دًجبل یبفتي دالیل ایجبد فبكلِ ثیي ٍضؼیت هغلَة هذیشیت داًؾ ٍ ٍضؼیت
فؼلی آى ثب اػتفبدُ اص پَیبیی ػیؼتن ثَدًذ ٍ سٍؽ ّبیی ثشای سفغ ایي فبكلِ هی ثبؿذ .دس ایي تحمیك یىی اص هذل ّبی
فشآیٌذی هذیشیت داًؾ هجٌبی هذل ثٌذی لشاس گشفتِ اػت هذل ّبی فشآیٌذی صیبدی دس صهیٌِ هذیشیت داًؾ اسایِ ؿذُ وِ
اصایي هیبى هذل پشٍثؼت ٍ ّوىبساى ثب ًبم پبیِ ّبی ػبختوبى هذیشیت داًؾ (پشٍثؼت ،سٍة ٍ سهْبسدت )4222،هَسداػتفبدُ
لشاس گشفتِ وِ ایي هذل ثشاػبع ؿٌبػبیی ،تَػؼِ ،اوتؼبة ،تؼْین ،اػتفبدًُ ،گْذاسی ٍاّذاف داًؾ هی ثبؿذ .سٍؽ تحمیك
دس ایي پظٍّؾ ثِ ایي گًَِ اػت وِ اثتذا ثِ ؿٌبػبیی ٍ تؼشیف هؼئلِ پشداختِ اػت ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اصهتغیشّبی ولیذی
تبثیشگزاس دسهؼئلِ حلمِ ّبی ػلی ٍهؼلَلی خلك هی ؿَد وِ ایي هتغیشّبی ولیذی ؿبهل وؼت داًؾ ،تالؽ ،تؼْین داًؾ،
اًگیضًُ ،گْذاسی داًؾ ،سٍحیِ ًَآٍسی ٍ  ...هی ؿَد ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص ؿجیِ ػبصی هذل دس ًشم افضاس ًٍؼین ٍاػتجبسػٌجی
آى ػیبػت ّبیی ثشای ثْجَد ػغح داًؾ فؼلی ٍ ون ؿذى اختالف آى ثب ػغح هغلَة هی ؿَد .پغ اص اػتجبس ػٌجی هذل ثِ
ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ ػغح داًؾ ػبصهبى سًٍذ ًضٍلی داسد ٍ ثشای ایٌىِ ایي سًٍذ ًضٍلی وبّؾ یبثذ ثبیذ الذاهبتی ًظیش

وبّؾ دفؼبت تغییش وبسؿٌبػبى ٍ هذیشاى ،افضایؾ ػَاهل خبسجی تبثیشگزاس ثشهغلَثیت پبیگبُ داًؾ ،تغییش تؼذاد ٍاػغِ ّب ٍ
هیضاى خشیذ هـبٍسٍ ...اًجبم داد.

جؼفشی ٍ ّوىبساى ( )3538هذل دیٌبهیىی جْت اًذاصُ گیشی اثشثخـی فشآیٌذّبی هذیشیت داًؾ دسػبصهبى ّبی داًؾ
هحَس اسائِ وشدُ اًذ ٍ ػؼی ثشایي اػت وِ جٌجِ ّبی ولیذی تبثیشگزاس ثش اثشثخـی هذیشیت داًؾ اص عشیك ؿجیِ ػبصی هذل
دسیىی اص ػبصهبى ّب هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گیشد .ایي پظٍّؾ ثشاػبع هذل ػبیجشًتیه ػبصهبى ّب ٍ ثِ وبسگیشی اثضاس
ػیؼتن ّبی دیٌبهیىی هذلی دیٌبهیىی جْت اًذاصُ گیشی اثشثخـی فشآیٌذّبی هذیشیت داًؾ دس ػبصهبًِ ّبی داًؾ هحَس
اسائِ هی وٌذ .ػبیجشًتیه ثِ ػٌَاى ػلوی وِ ػیؼتن ّبی ّذف هحَس سا تَكیف ًوَدُ ٍ ساٌّوبیی یه ػیؼتن تحت ؿشایظ
هتغیش اػت تؼشیف هی ؿَد .هالحظِ ػبصهبى ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن ػبیجشًتیه ثش اّویت ػولیبت ،عشص ًظبست ٍاػتشاتظی
تبویذ داسد .سٍؽ پظٍّؾ ثِ ایي گًَِ اػت وِ ػَاهل تبثیش گزاس ثش اثشثخـی هذیشیت داًؾ ؿٌبػبیی هی ؿَد ٍ دس حلمِ
ّبی ػلی ٍ هؼلَلی لشاسهی گیشًذ ػپغ ؿجیِ ػبصی ٍ اػتجبس ػٌجی هی ؿًَذ وِ ایي ػَاهل تبثیشگزاس ؿبهل ًیشٍی اًؼبًی،
ّضیٌِ ،دسآهذ ،آهَصؽ پشػٌل ٍ هٌبثغ داًؾ هی ؿَد وِ دس ػِ ػغح اػتشاتظیه ،ساّجشی ٍػولیبتی لشاس هی گیشًذ .ثب
ثشسػی ًوَداس ػَد ثِ دػت آهذُ اص ًشم افضاس ًٍؼین ًتیجِ هی گیشًذ وِ ثِ وبسگیشی سٍیىشد فٌبٍسی هحَس ثِ دلیل وبّؾ
تؼذاد ًیشٍی اًؼبًی ثبػث افضایؾ ػَد ٍ دس ًتیجِ افضایؾ اثشثخـی ػبصهبى ؿذُ اػت.
فْبم ٍ سججی )3535( ،پظٍّـی ثشای ثشسػی هؼئلِ ػذم استمبی كالحیتْبی اػضبی ّیئت ػلوی ثشای آهَصؽ پبیذاسی ٍ
اسائِ ساّىبسّبیی ثشای ثْجَد ثب اػتفبدُ اص پَیبیی ّبی ػیؼتن اسائِ وشدُ اًذ .دستحمیك حبضش اص سٍؽ ؿٌبػی پَیبیی ّبی
ػیؼتن ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت ؿبیبى روش اػت وِ پَیبیی ّبی ػیؼتن دس ٍالغ تؼویوی اص سٍؽ هَسدوبٍی اػت ثٌبثشایي
پشدیغ وـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی داًـگبُ تْشاى ثِ ػٌَاى هغبلؼِ هَسدی دس ًظشگشفتِ ؿذُ اػت .سٍؽ ثِ ایٌگًَِ اػت وِ
اثتذا هؼئلِ ثِ عَس دلیك تؼشیف هی ؿَد ٍ هتغیشّبی ولیذی ٍ افك صهبًی هـخق هی ؿَد ٍ ثشای تؼییي اػتجبس هحتَایی ٍ
ظبّشی اص پشػـٌبهِ ّبی اػضبی ّییت ػلوی ثْشُ گشفتِ ؿذُ ٍثشای ػٌجؾ پبیبیی پشػـٌبهِ ّب سٍؽ هحبػجِ ضشیت آلفبی
وشًٍجبخ ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت .دس ایي تحمیك ثشای تـشیح هؼئلِ اص سٍؽ تحلیل الیِ الیِ ای ػلتْب اػتفبدُ وشدُ اػت
ٍػپغ ثب اػتفبدُ اص هتغیشّبی ولیذی حلمِ ّبی ػلی هؼلَلی سا تـىیل دادُ ٍ ػپغ دس ًشم افضاس ًٍؼین فشهَلِ ٍ ؿجیِ ػبصی
ٍ اػتجبس ػٌجی هی وٌذ ٍ ػیبػت ّبیی سا ثشای ثْجَد اسایِ هی دّذ .ثبتَجِ ثِ فشضیبت پَیب الگَّب ،هی تَاى ایٌگًَِ ثیبى
داؿت وِ الگَی پَیبیی كالحیت ّبی اػضبی ّییت ػلوی ثشای آهَصؽ پبیذاسی تحت ػِ صیش ػیؼتن ؿىل گشفتِ :تَاًبیی
ّب ٍ اًگبسُ ّبی اػضبی ّییت ػلوی دس خلَف آهَصؽ پبیذاسی ،ػیبػت ّبی پشدیغ ٍ ثشًبهِ سیضی دسػی ٍ آهَصؿی دس
صهیٌِ هزوَس اص جولِ ساّىبسّبیی وِ ثشای استمبی كالحیت ّبی اػضبی ّییت ػلوی پیـٌْبد دادُ ؿذُ ػجبستٌذ اصٍ :اسد
وشدى ٍاحذ هشثَط ثِ ثشًبهِ آهَصؿی اص عشیك هؼبًٍت داًـجَیی ،ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍیظُ اػضبی ّییت ػلوی،
ثشگضاسی جلؼبت گفت ٍ گَی ساّجشدی ٍ ....
فشتَن صادُ ٍ ّوىبساى ( )3536پظٍّـی ثشای یبفتي ػلل خشٍج وبسوٌبى داًـی اص ؿشوت ّب ٍ ثشسػی آى ثب سٍیىشد
پَیبیی ػیؼتن ّب ٍ اتخبر ثؼتِ ّبی ػیبػتی هٌبػت جْت ًگْذاسی وبسوٌبى داًـی اسائِ وشدُ اًذ .دس ایي همبلِ اص هتذلَطی

پَیبیی ػیؼتن ثشای ثشسػی ٍحل هؼئلِ خشٍج وبسوٌبى اص ؿشوت ّبی داًؾ ثٌیبى اػتفبدُ هی گشدد وِ دس  7هشحلِ كَست
هی گیشد اثتذا هؼئلِ تؼشیف ٍ هشص ّبی هذل هـخق هی ؿَد ػپغ فشضیِ ّبی پَیب اسایِ هی ؿَد ٍ ػپغ هذل دس ًشم افضاس
فشهَلِ هی ؿَد ٍ دس آخش ثِ تؼت ٍ اسصیبثی ػیبػت ّب هی پشداصًذ .فشضیِ ّبی پَیب اسائِ ؿذُ ػجبستٌذ اص:هؼیش ؿغلیٍ ،ػَػِ
گشی هـتشیبى  ،ؿَن وبسی ٍ  ....هی ثبؿذ وِ ثشاػبع ّشوذام اص ایي فشضیِ ّب حلمِ ّبی ػلی ٍهؼلَلی تـىیل ؿذُ ٍ دس
ًشم افضاس ًٍؼین اػتجبس ػٌجی هی ؿًَذ .ثب اػتفبدُ اص ًتبیج ًشم افضاس ٍ ًوَداسّب هی تَاى ثِ ایي ًتیجِ سػیذ وِ ووجَد فشكت
ّبی سؿذ ٍ استمبی ػبصهبًی یىی اص ػَاهل اكلی تحشیه اًگیضُ تشن خذهت وبسوٌبى داًـی اػت.
حبجی غالم ػشیضدی ٍ هٌغمی ( )3534همبلِ ای تحت ػٌَاى آیب ػیبػت ّبی پبسن ػلن ٍ فٌبٍسی ثش تَػؼِ فٌبٍسی هَػؼِ
ّبی هؼتمش دس آى تبثیش گزاؿتِ اػت یب خیش؟ اسائِ وشدُ اًذ .سٍؽ پظٍّؾ ثِ ایٌگًَِ اػت وِ اثتذا ػیبػت ّبیی وِ پبسن
عی دٍدٍسُ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی دس پیؾ گشفتِ اػت سا ثیبى هی وٌذ وِ ػجبست اػت اص :ایجبد كٌذٍق پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی،
توشوض ثش حَصُ ّبی هختلف ،ایجبد هشاوض سؿذ الوبسی ،ایجبد هشوض ًَآٍسی ٍ ٍ ....ػپغ تبثیش ػیبػت ّب سا ثش تَػؼِ
فٌبٍسی هَػؼِ ّبی هؼتمش دس آى ثب اػتفبدُ اص حلمِ ّبی ػلی ٍ هؼلَلی ًـبى هی دّذ ٍ ػپغ آى سا تحلیل هی وٌٌذ .ثب
تحلیل حلمِ ّب ثِ ایي ًتیجِ هی سػٌذوِ ثب تمَیت تَاى هبلی هَػؼِ اص عشیك حوبیت ّبی پبسن ٍ ّوچٌیي ایجبد كٌذٍق
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ثِ ػٌَاى یه ساّجشد حوبیتی پبسن تَاًؼتِ اػت ػغح فٌبٍسی هَػؼِ ّب سا استمب دّذ اهب دس ایي صهیٌِ
ًَاللی اص جولِ تـشیفبت اداسی صیبد ،ػذم تخلیق ثِ هَلغ ٍ هٌبػت حوبیت ّب ٍ ّوچٌیي ػذم اعالع سػبًی وبفی دس
هَسد كٌذٍق ٍ ًحَُ وبسوشد آى ٍجَد داسد وِ ثبیذ سفغ گشدًذ.

وبهبت ٍ ّوىبساى ( )4233اص پَیبیی ّبی ػیؼتن ثشای ًـبى دادى ًمؾ حوبیت هذیشیت اسؿذ ثشای ثْجَد هذیشیت داًؾ ثِ
ػٌَاى اثضاس ًَآٍسی اػتفبدُ ًوَدًذ .آًْب ثب یه هغبلؼِ هَسدی سٍی یه كٌؼت تَلیذی ًـبى دادًذ وِ اثتىبسات هذیشیت
اسؿذ دس اػتفبدُ اص هذیشیت داًؾ دس ًَآٍسی ّبی ػبصهبى ًمؾ تبثیش گزاسی داسد (.)Kamath et. al, 4233
دس هَسد هَضَع اًتمبل داًؾ جْت هذیشت ثحشاى ّبی ػبصهبًی ًیض ًٍگ ( )4232اص پَیبیی ّبی ػیؼتن اػتفبدُ ًوَدُ اػت.
ایـبى ثِ دلیل ایٌىِ دس ؿشایظ ثحشاى هذیشاى ًیبص اػت وِ تلویوبت كحیح سا ثب تَجِ ثِ داًؾ ون هَجَد دس وَتبُ تشیي
صهبى اخز ًوبیٌذ هَضَع اًتمبل داًؾ سا دس ایي ؿشایظ تحلیل ًوَدًذ .هغبلؼِ هَسدی ایـبى سٍی ثحشاى فشاخَاى ثشگـت
هحلَل یه ؿشوت تَلیذوٌٌذُ هَتَس ػیىلت ثَد (.)Wang, 4232
دس هغبلؼِ ای دیگش اص پَیبیی ّبی ػیؼتن ثشای تحلیل فبوتَسّبی ولیذی هَفمیت هذیشیت داًؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت
( .)Mathew and Rodrigues, 4237دس ایي هغبلؼِ اثتذا ثب هشٍس پیـیٌِ پظٍّؾّب ،پٌج ػبهل ولیذی هَفمیت هذیشیت
داًؾ ؿٌبػبیی ؿذًذ .ایي فبوتَس ّب ػجبست ثَدًذ اص فشٌّگ ػبصهبى ،پـتیجبًی ٍ تؼْذ هذیشیت اسؿذ ،فٌبٍسی ٍ اثضاسّبی
هذیشیت داًؾ ،فشآیٌذ ٍ ػبصهبى هذیشیت داًؾ ٍ ًْبیتب هـَق ّب ٍ اًذاصُ گیشی هذیشیت داًؾ .توشوض تحمیك سٍی ثؼذ
فٌبٍسی اثتىبسات هذیشیت داًؾ ثَد وِ چگًَِ سٍی ػولىشد ػیؼتن هذیشیت داًؾ تبثیش هی گزاسد .هذل پَیبیی ّبی
ػیؼتن تَػؼِ دادُ ؿذُ دس ایي تحمیك ٍاثؼتگی دسًٍی ثیي فبوتَسّبی ولیذی هَفمیت ثب تَجِ ثِ ثؼذ فٌبٍسی هذیشیت داًؾ
دس ػٌبسیَ ّبی هختلف هوىي ؿجیِ ػبصی ؿذُ اػتً .تبیج ؿجیِ ػبصی ایي هذل پَیبیی ّبی ػیؼتن ًـبى داد وِ پزیشؽ ثِ

هَلغ فٌبٍسی ٍ وبّؾ تبخیش دس اػتفبدُ اص فٌبٍسی هٌجش ثِ دػتیبثی ثِ هضیت سلبثتی هی ؿَد ( Mathew and Rodrigues,

.)4237
ثب تَجِ ثِ هشٍس ادثیبت كَست گشفتِ تب وٌَى وبس ووی دس صهیٌِ استجبعبت فشآیٌذّبی هذیشیت داًؾ ٍ تحلیل ػیؼتوی آًْب
كَست گشفتِ اػت .لزا ّذف ایي همبلِ آى اػت وِ یه تحلیل ػیؼتوی اص فشآیٌذّبی هذیشیت داًؾ ّوشاُ ثب یه هغبلؼِ
هَسدی اسائِ ًوبیذ.

