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 چکیده
علّی –مدل تلفیقی تفسیری های آب و فاضلاب شهری و ارائههای کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکتهدف بررسی شاخص این پژوهش، با

 عنوان عوامل اصلی انتخابمطالعه ادبیات تحقیق، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، نه عامل به با است.صورت گرفته 

های مربوط، بین خبرگان بندی و تعیین روابط مؤلفهای جهت رتبهنامههای مرتبط توسط خبرگان صنعت، پرسششده است. پس از تأیید شاخص

 ارتباط ترسیم شد.-مدل ساختاری شکل گرفت و روابط علی میان عوامل بوسیله دیاگرام اثر DEMATELتفاده از رویکرد توزیع شد. با اس

سازی مدیریت دانش در دهد که از بین عوامل مورد بررسی، استراتژی و اهداف، بیشترین تأثیر را در موفقیت پیادهتحلیل نتایج نشان می

وضعیت فعلی جامعه مورد  بر اساس نتایج مطالعه KMمدل پیشنهادی نویسنده برای اجرای  خواهد داشت.های آب و فاضلاب شهری شرکت

 موعدرمجبود که این عوامل  شده گرفتهنظر سازی مدیریت دانش دریادهپبینی موفقیت یشپعامل برای  3در این تحقیق مطالعه ارائه شده است. 

 شده انجامی هاآزمونییدی استفاده شد. نتایج تأای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از تحلیل عاملی بر ،بودند. در مرحله اول مؤلفه 22شامل 

سازی هیادپتوانند نقش کلیدی در موفقیت یم در این پژوهش شده گرفتهنظر ی درهاشاخصخبرگان صنعت آب و فاضلاب،  نظر ازدهد یمنشان 

مید است در این بخش کسب دهد که اتحقیق اطلاعات ارزشمندی ارائه میاین  داشته باشند.ی آب و فاضلاب شهری هاشرکتمدیریت دانش در 

 کند.گام فراهم میبهانش با روشی گامراهکاری برای توسعه مؤثر مدیریت د جرای مدیریت دانش کمک کند.اطور موثری بهو کار به

 
 یشهرفا آبهای شرکت، دانش تیریمد ت،یموفق یدیعوامل کل متل،ید کیتکن: های کلیدی واژه
 

 مقدمه  -1
 

و  یهمچون بانک جهان یست هزار پرسنل و مرتبط شدن با مؤسسات بزرگیبه ب یکفاضلاب با داشتن نزدآب و  صنعت

 در جهت ثبت، ضبط و اشتراک و انتشار یمشخص یهرو یچتاکنون ه یرا کسب نموده ول یادیدانش ز ی،بانک توسعه اسلام

 نامنظم است. یول یتمتنوع و بااهم بسیار هاشرکت ینجهت اطلاعات موجود در ا یندانش وجود نداشته است، به هم ینا

دائم هستند که احتمال  یرغ یبا قراردادها یروهایها شامل نشرکت یناز کارکنان ا یاازآنجاکه بخش عمده یاز طرف

 ازپیشیشنگهداشت دانش آنان در سازمان ب یبرا یسازوکار دیجاضرورت ا رود،یاز سازمان م یلیخروج آنان به هر دل

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در  در خصوصدر ادبیات،  شدهانجاممطالعه  بر اساس موردتوجه است.

 واست؛ اما در صنعت آب  شدهاشاره هاآنکه در بخش پیشینه پژوهش به برخی از  گرفتهانجامبخش دولتی، تحقیقاتی 

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات مدیریت دانش،  فاضلاب تاکنون تحقیقی جامع در این خصوص صورت نگرفته است.

یت الگویی برای درنهاو  قرارگرفتهعوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در جامعه هدف به روش علمی موردشناسایی 

 .است شدهارائهسازی مدیریت دانش در سازمان یادهپ
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 پیشینه پژوهش -2
 

ی شود که توسط محققان بسیاریمسازی مدیریت دانش از طریق گروهی از عوامل کلیدی موفقیت تعیین یادهپموفقیت 

ی موفقیت مدیریت دانش در هامؤلفهاست، با مطالعه و بررسی صورت گرفته در ادبیات، ابعاد و  قرارگرفتهی بررس  مورد

 .شودیمخلاصه  7به شرح جدول هاسازمان

 
 ی آنهامؤلفهعوامل کلیدی موفقیت و  -1جدول 

 کد بعد مؤلفه منابع

(، 7911 رهنورد و محمدی،(، )7932 ،، جنیدی و غضنفرییسنجق)

دلانگ و  ،داونپورت(، )7931 ،قرب انی زاده، نوربخش و منص   وریان)

، (2111 ی،هولس اپل و جوش(، )2179(، )پاتیل و کنت، 7331 ،بیرز

 ،نیفرز(، )2172ی، زاده و ک  ا م نیحس    ی،مهرگ ان، جم پورآزم)

چنگو، هانگ، (، )2177(، )لاندر و والد، 2172یی، خالو و حسن ،کهره

، ش  اه کوه و ی، س  قفیممقان(، )2172(، )وو، 2113 ،س  نگیو ت نی

(، 2179ی، واتیو روحاج وی، سنسوس، سوکاایآنج(، )2171ی، ص ادق

(، )گای و 2112)المبروک، (، 2177، و زارع ی، ص   فرییاخوان، اولا)

، میو ک ا(، )ی2172(، )مس م اچوک ا و م ارتینزک اس   تا، 2113زو، 

(، 2172، ولوسی، پول و اس   تجروپلوی، عز، پاپازفزیعبدالعز(، )2112

 ،یفتوحی و میعب  اس زاده، ابراه)(، 7331 دونی  و آم رمیاس   ک)

2171). 

 سازمان یبرا یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد تیابراز اهم

 هارساختیز هیته یمنابع برا گریو د ینمودن منابع مال فراهم

 سازمان یدیکل یهادانش سنجش

 دانش ندیفرا یکنترلها 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
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(، 7911 رهنورد و محمدی،(، )7932 ،جنیدی و غضنفری ی،سنجق)

 ،داونپورت، دلانگ و بیرز(، )7931،قربانی زاده، نوربخش و منصوریان)

، یمهرگان، جم پورآزم، )(2111 ،ی)هولس   اپ ل و جوش   (، 7331

یی، خالو و حس   ن ،کهره ،نیفرز(، )2172ی، زاده و کا م نیحس   

چنگو، هانگ، (، )2177(، )لاندر و والد، 2172لای، (، )هانگ و 2172

ی، واتیو روحاج وی، س  نس  وس، س  وکاایآنج(، )2113 ،س  نگیو ت نی

، شاه کوه و ی، سقفیممقان(، )2171، کالهیو ک لویاجمل، ه(، )2179

، و زارع ی، ص   فرییاخوان، اول  ا(، )2172(، )وو، 2171ی، ص   ادق

(، )مس م  اچوک  ا و 2113(، )گ  ای و زو، 2112(، )المبروک، 2177

(، 2179، ، وودز و رامانیپ ارام س   وت(، )2172م ارتینزک اس   ت ا، 

و  رمیاسک(، )2172، ولوسی، پول و استجروپلوی، عز، پاپازفزیعبدالعز)

 .(2171 ،یفتوح و یمی)عباس زاده، ابراه(، 7331، دونیآم

 آن عیمثبت افراد نسبت به دانش و توز یریگجهت جادیا

 یررسمیاز ارتباطات غ تیحما

 شکست رشیخطا و پذ تحمل

 دانش گرا یسازمانفرهنگ جادیا

 یهاهیلا یمداوم و مستمر در تمام یریادگیفرهنگ  کی جادیا

 سازمان

 یساز میو ت یکار یهاگروه جادیا

 و صداقت تیاعتماد، شفاف یاساس یهابر ارزش دیتأک

 ییو تخصص گرا یبر همکار دیتأک

 یافهیو  یریپذانعطاف جادیا

گ 
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مان
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(، 7911 رهنورد و محمدی،(، )7932 ،جنیدی و غضنفری ی،)سنجق

 ،داونپورت، دلانگ و بیرز)(، 7931،)قربانی زاده، نوربخش و منصوریان

(، )لاندر 2172، )هانگ و لای، (2111 ،یهولس اپل و جوش(، )7331

 لویاجمل، ه(، )2113 ،س  نگیو ت نیچنگو، هانگ، (، )2177و والد، 

(، 2171ی، ، ش  اه کوه و ص  ادقی، س  قفیممقان(، )2171، کالهیو ک

(، )گای و 2112(، )المبروک، 2177، و زارع ی، ص   فرییاخوان، اولا)

، یپارام س   وت(، )2172(، )مس ماچوکا و مارتینزکاس   تا، 2113زو، 

، پول و روپلوی، عز، پ  اپ  ازفزیع  ب  دال  عز(، )2179، وودز و رام  ان

عباس زاده، )(، 7331، دونیو آم رمیاس   ک) (،2172، ولوسیاس   تج

 افراد نیارتباط ب کنندهلیتسه یستمهایس

 یداده دانش گاهیپا جادیا

 متعدد انتقال دانش یهاکانال جادیا

 کاربرپسند یکیالکترون یستمهایس وجود

 اطلاعات یآورکامل فن رساختیز وجود

 فناوری اطلاعاتاستفاده از  آموزش

 یداخل یهاتیسا

 یمجاز یبحث گروه یسازوکارها

 یمنابع اطلاعات عیتوز یبرا ییهاشبکه
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(، 2112یی، س  ایت ن،یلا وانگ،یهانگ، ه، )(2171 ،یفتوح ،یمیابراه

 (.2112، میو ک ا)ی

 دانش میبا تسه یاطلاعات ستمیس تناسب

 میتصم بانیخبره و پشت یستمهایاز س استفاده

 یافزارسخت زاتیتجه

 داده یهاگاهیبه پا یدسترس

، (7911 رهنورد و محمدی،(، )7932 ،جنیدی و غضنفریسنجقی، )

هولساپل (، )2172، ولوسی، پول و استجروپلوی، عز، پاپازفزیعبدالعز)

 ،کهره ،نیفرز(، )7331 ،داونپورت، دلانگ و بیرز، )(2111 ،یو جوش

، یممقان(، )2171، کالهیو ک لویاجمل، ه(، )2172یی، خالو و حسن

، ییاخوان، اولا(، )2172(، )وو، 2171ی، ، شاه کوه و صادقیسقف

(، )مس ماچوکا و 2113(، )گای و زو، 2177، و زارع یصفر

 (.2172مارتینزکاستا، 

 بر دانش یپاداش به اقدامات مبتن

 ینوآور بیترغ

 دانش دیبه تول یگذارارزش

ش یگروه یهاتیفعال قیتشو
یز
نگ
ا

 
ان
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داونپورت، دلانگ و (، )7931 ،زاده، نوربخش و منص   وریانقرب انی )

، یممقان(، )2172یی، خ الو و حس   ن ،کهره ،نیفرز(، )7331 ،بیرز

، و زارع ی، صفرییاخوان، اولا(، )2171ی، ، ش اه کوه و ص ادقیس قف

(، 2172(، )مس ماچوکا و مارتینزکاس  تا، 2113(، )گای و زو، 2177

 (.7331 ،دونیو آم رمیاسک)

 یسطوح سازمانتعدد 

 یسازمان گاهیجا

 ساختار یریپذانعطاف

 ساختار و سازمان اندازه

 یموجود در ساختار سازمان یندهایفرا تعداد

تار
اخ
س

 
ان
زم
سا
(

) 

2 

(، 7911، رهنورد و محمدی(، )7932 ،جنیدی و غضنفری ی،سنجق)

(، 2172یی، خالو و حس   ن ،کهره ،نیفرز(، )2179)پ اتیل و کنت، 

(، )گای و زو، 2179ی، واتیو روحاج ویس   وکا، س   نس   وس، ایآنج)

(، 2172، ولوسی، پول و اس   تجروپلوی، عز، پاپازفزیعبدالعز(، )2113

 .(2171 ،یفتوح ،یمیعباس زاده، ابراه)
 

 موقع پرسنلو آموزش مناسب و به لاتیتحص

 کیالکترون آموزش

 یگریمرب

 تیحل مسئله و خلاق 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
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 ، )مس(2111 ،یهولس   اپل و جوش   )(، 7911رهنورد و محمدی،)

یی، س   ایت ن،یلا وانگ،یهانگ، ه(، )2172ماچوکا و مارتینزکاس   تا، 

2112.) 

 ارتقاء دانش کردیعملکرد با رو یابیارز

 دانش یابیمناسب ارز یسازوکارها یطراح

 دانش یابیمناسب ارز یهااسیاحصاء مق

 عملکرد یابیارز یبرا یاریعنوان معدانش به هیتوجه به سرما

ش
نج
س

 
ش
دان
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(، 2172یی، خالو و حسن ،کهره ،نیفرز، )(7911محمدی، و )رهنورد

، یممقان(، )2179(، )پاتیل و کنت، 2171، ک ال هیو ک لویاجم ل، ه)

 (.2112(، )جنیکس و اولفمن، 2171ی، ، شاه کوه و صادقیسقف

 افراد انیدانش و تجارب م یگذاربه اشتراک

 یساز میدغدغه ت

 باز و مورد اعتماد طیمح

 یمغزوجود جلسات طوفان 

 یافهیو  انیکار م

 کار
ی
یم
ت
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ی، ، ش  اه کوه و ص  ادقی، س  قفیممقان(، )7911رهنورد و محمدی،)

(، )مس م  اچوک  ا و 7331 ،داون  پورت، دل  ان  گ و بیرز(، )2171

)گای و زو، (، 7331، دونیو آم رمیاس   ک)(، 2172مارتینزکاس   تا، 

(، 2172، ولوسی، پول و اس   تجروپلوی، عز، پاپازفزیعبدالعز(، )2113

 (.2171 ،یفتوح ،یمیعباس زاده، ابراه)

 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
اتژ
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 شناسی پژوهشروش -3

 تکنیک دیمتل 3-1
 

های مختلفی به کار های اخیر در زمینهش ود و در سالرویکرد دیمتل برای یافتن و حل مش کلات پیچیده اس تفاده می

ش  ده اس  ت. هدف دیمتل تبدیل ارتباط بین معیارها و ابعاد علّی س  یس  تمهای پیچیده به یک مدل س  اختاری گرفته

 (. 2177از آن سیستم است )دلاله و هیانه و بتیها،  فهمقابل

در این پژوهش از نتایج تکنیک دیمتل در فرایند تحلیل شبکه ای برای درک روابط علت و معلولی بین عوامل استفاده 

 دهندگان است، تشکیل داده وگیری اولیه که میانگین ساده نظرات پاسخیمتصمبرای این منظور، ابتدا ماتریس شد. 

ماتریس اثر اولیه را از طریق نرمالایز کردن آن به دست آوردیم. در این ماتریس عناصر روی قطر اصلی همگی برابر صفر 

 شود:استفاده می 7هستند. برای محاسبه این ماتریس از رابطه 

n∗n[dij] (7 رابطه
= s[aij]n∗n

. s > 0. i. j ∈ {1.2. … . n} 

 

 شود:صورت زیر محاسبه میبه sمقدار 

𝑆 (2 رابطه = 𝑀𝑖𝑛 [
1

max
1≤𝑖≤𝑛

∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑗=1

.
1

max
1≤𝑗≤𝑛

∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑖=1

] 

 

 آوریم:را با استفاده از رابطه زیر به دست می ، (T)کلدر مرحله بعد ماتریس اثر 

𝑇 (9 رابطه = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1 

 

نمایش داده  dو  rبه ترتیب با بردار  Tدر ماتریس  هاستونماتریس واحد است. اگر مجموع سطرها و  Iدر این رابطه، 

 داشت: شوند خواهیم

𝑇 (2 رابطه = [𝑡𝑖𝑗]
𝑛∗𝑛 

 

𝑅 (2 رابطه = [𝑟𝑖]𝑛∗1 = (∑ 𝒕𝒊𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

)

𝑛∗1

 

𝐷 (2 رابطه = [𝑑𝑖]1∗𝑛 = (∑ 𝒕𝒊𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

)

1∗𝑛

 

 

دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان ri، پس باشد T ماتریس ام iدهنده جمع سطری ردیف نشان riاگر 

دهنده نشان dj باشد، پس T ماتریس ام jدهنده جمع ستونی ستون نشان djبر روی دیگر عوامل است. اگر  ام iعامل 

نمایانگر شاخص قدرت اثرگذاری  ri + diپذیرد. می عوامل یگرداز  ام jمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که عامل 

همچنین  ؛کند چقدر استدر این مسئله بازی می i دهد که درجه نقش مرکزی که عنصرو اثرپذیری است و نشان می

دهد که عنصر گذارد و اگر منفی باشد، نشان میبر دیگر عناصر اثر می iمثبت باشد بیانگر این است که عنصر  ri - diاگر 

i (.2171؛ کومار و دیکسیت، 2179؛ پاتیل و کنت، 2172)وو،  پذیرداز دیگر عناصر اثر می 

 



 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22

 

 

 بحث -4
 

از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت  آنی اطلاعات پرسشنامه بوده است که برای طراحی آورجمعدر این پژوهش، ابزار 

 د تنچنی موردنظر که بر اساس مطالعه منابع داخلی و خارجی تهیه گردید، توسط پرسشنامهدانش استفاده شده است. 

فت و پس از تصحیح نهایی و رفع ایرادها و پس از اطمینان ی و بازنگری قرار گرموردبررس نظرانصاحباز متخصصان و 

نظران صنعت آب و فاضلاب قرار گرفت نفر از خبرگان و صاحب 91از صحت پرسشنامه، به تعداد لازم تکثیر و در اختیار 

 .وتحلیل قرار گرفته استیهتجزی و مورد آورجمعو پس از تکمیل توسط ایشان 

یک تکنگامهای این ها و بازخورد میان عوامل اس تفاده شد. یوابس تگگیری ل، جهت اندازهدر این تحقیق، از نتایج دیمت

 به شرح زیر است:

 

ین در ا ش  د.دهندگان اس  ت، تش  کیل داده گیری اولیه که میانگین س  اده نظرات پاس  خیمتص  مابتدا ماتریس   .7

اس  تفاده  7ماتریس عناص  ر روی قطر اص  لی همگی برابر ص  فر هس  تند. برای محاس  به این ماتریس از رابطه 

 شود.محاسبه می 2با استفاده از رابطه  sشود، مقدار می

می به دست   2و7روابط با اس تفاده از  و گیری اولیهیمتص مماتریس اثر اولیه از طریق نرمالایز کردن ماتریس  .2

 آید.

ماتریس واحد است.  I، 9آید. در رابطه به دس ت می 9(، با اس تفاده از رابطه Tماتریس اثر کل ) ،در مرحله بعد .9

 نشان دهنده تاثیر کلی مستقیم و غیرمستقیم عناصر بر یکدیگر است. ماتریس اثر کل

علیت هر عامل محاسبه و مرکزیت و  اثرگذاری و اثرپذیریدرجه  2و 2، 2و روابط ماتریس اثر کل با استفاده از  .2

 .(2179؛ پاتیل و کنت، 2172)وو،  می شود

 

بر روی دیگر  ام iمجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم عامل دهنده نشان ،ir بیشترین جمع ردیفی در ماتریس اثر کلی،

دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که نشان ،jd بیشترین جمع ستونی در ماتریس اثر کلی،عوامل است. 

مشخص   id - irو   i+ d ir جایگاه واقعی هر عامل در سلسله مراتب نهایی براساس مقادیر پذیرد.می عوامل یگرداز  ام jعامل 

ها منفی است در گروه اثر آن id - irمثبت دارند و دیگر عوامل که مقادیر  id - irمی شود؛ بنابراین عوامل گروه علت مقادیر 

دهد که درجه نمایانگر شاخص قدرت است و نشان می i+ d irقرار می گیرند و تحت تاثیر گروه علت قرار دارند. مقدار 

. برای تعیین روابط بین عوامبل مفروضات تکنیک دیمتل کند چقدر استدر این مسئله بازی می iنقش مرکزی که عنصر 

 قرار می گیرد: به شرح زیر مورد استفاده

 

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 می کند و باید در حل  را مسئله مشکل اصلی

 .اولویت قرار گیرد

III.  0>اگرid - ir باشد و Ɛ=i+ d ir (Ɛ  کوچکعددی ،)است i  یک عامل وابسته است و تحت تاثیر دیگر عوامل

 .قرار دارد

IV.  0<اگرid - ir باشد و Ɛ =i+ d ir (Ɛ  کوچکعددی ،)است i  یک عامل مستقل است و تحت تاثیر عوامل کمی

 .قرار دارد
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دهد که عوامل استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیر ارشد، کار تیمی وساختار نشان می 2جدول  نتایج

 بالاترین مقدار "استراتژی و اهداف "مثبت دارند و می توانند به عنوان گروه علت طبقه بندی شوند. عامل  id - irمقدار 

id - ir  را دارد و از نظر مقدار ir+id گذاری آن سوم را دارد، همچنین درجه تاثیر نیز رتبه)ir( 72.39  است که بیشترین

مقدار بین گروه علت می باشد، بر این اساس می توان گفت که این عامل بالاترین تاثیر را بر سایر عوامل می گذارد در 

مدل است و برای اجرای مدیریت حالیکه کمترین تاثیر را از آنها می پذیرد. بنابراین، این عامل، عامل اصلی و زیربنای 

دانش در این مجموعه باید در اولویت قرار گیرد. به علاوه، کار تیمی، حمایت مدیریت ارشد و فرهنگ سازمان درجه 

(، بنابراین هر تغییری در این عوامل باعث تغییر در دیگر ir+id تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بالایی دارند )بالاترین مقادیر

رتبه چهارم را دارد اما  id - ir. نکته مهم در این زمینه عامل فرهنگ سازمان است که از نظر شاخص عوامل می شود

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

 
 دیمتل عناصر در رویکردهای مختلف تکنیک شدنواقع: ترتیب 2 جدول

(R-D) 

 یبترت

واقع 

شدن 

 عناصر

(R+D) 

 یبترت

واقع 

شدن 

 عناصر

(R) 

 یبترت

واقع 

شدن 

 عناصر

(D) 

 یبترت

واقع 

شدن 

 عناصر

 عوامل

 ارشد ریمد تیحما 2 77.12 2 72.12 2 22.21 2 7.19

 یسازمان فرهنگ 2 72.99 9 72.21 7 22.3 2 1.22

 اطالعات یتکنولوژ 1 77.17 3 71.13 1 22.2 1 -7.12

 کارکنان زشیانگ 7 72.22 1 77.23 1 29.12 3 -7.21

 )سازمان( ساختار 3 71.13 1 71.12 3 27.29 2 1.12

 یروین میو تعل آموزش 2 72.11 2 77.22 2 29.23 1 -1.22

 یانسان
 دانش سنجش 9 72.79 2 77.1 2 29.39 2 -1.99

 یمیت کار 2 77.11 2 72.72 2 22.12 9 1.22

 و اهداف یاستراتژ 1 77.22 7 72.39 9 22.71 7 7.23

 

به اندازه کافی زیاد نیس  تند،  idو  ir ، مقادیر مثبت اس  ت id - irگرچه مقدار  "س  اختار س  ازمان"برای عامل 

 id - irبنابراین این عامل مستقل است و تاثیر قابل توجهی بر دیگر عوامل ندارد. به علاوه براساس تحلیل مقادیر 

عوامل فناوری اطلاعات، انگیزش کارکنان، سنجش دانش و آموزش کارکنان گروه اثر را تشکیل می دهند و به 

 i(d(سهولت تحت تاثیر دیگر عوامل قرار می گیرند. عوامل فناوری اطلاعات و انگیزش کارکنان امتیاز وابستگی 

دارند )سلولهای هاشور خورده در سطرهای  بالایی دارند که نشان می دهد تاثیر کمی بر تعداد اندکی از عوامل

(، بنابراین به درستی در گروه اثر قرار می گیرند. عامل فناوری اطلاعات بر هیچیک از عوامل 9مربوط در جدول 

تاثیر قابل توجهی ندارد اما تحت تاثیر عوامل فرهنگ سازمان، حمایت مدیریت ارشد، سنجش دانش، کار تیمی 

ر دارد. نتایج همچنین نشان می دهد انگیزش کارکنان بیشترین درجه تاثیرپذیری از و اس تراتژی س ازمان قرا

 .)id(سایر عوامل را دارد 
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 (T) ماتریس اثر کل: 3جدول 
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R عوامل 

 حمایت مدیر ارشد 72.12 7.27 7.2 7.22 7.22 7.9 7.22 7.29 7.22 7.99

 فرهنگ سازمانی 72.21 7.99 7.22 7.29 7.22 7.22 7.27 7.91 7.92 7.22

 تکنولوژی اطلاعات 71.13 7.79 7.27 7.21 7.22 7.77 7.22 7.77 7.22 7.27

 انگیزش کارکنان 77.23 7.27 7.21 7.23 7.21 7.72 7.22 7.22 7.92 7.21

 ساختار )سازمان( 71.12 7.72 7.29 7.22 7.22 7.12 7.21 7.22 7.21 7.2

7.21 7.92 7.21 7.91 7.71 7.2 7.9 7.21 7.27 77.22 

آموزش و تعلیم 

 انسانی نیروی

 سنجش دانش 77.1 7.22 7.92 7.22 7.92 7.22 7.93 7.99 7.92 7.92

 کار تیمی 72.72 7.22 7.22 7.2 7.91 7.29 7.22 7.92 7.22 7.92

 استراتژی و اهداف 72.39 7.21 7.21 7.23 7.22 7.99 7.22 7.22 7.2 7.29

 D 7.92ارزش آستانه:  77.22 77.11 72.79 72.11 71.13 72.22 77.17 72.99 77.12

 

 فوق، برای اجرای مدیریت دانش در جامعه موردنظر پیشنهاد می گردد: مطالببر اساس 

باید برای برنامه ریزی در اولویت قرار گیرد، بنابراین استراتژی و اهداف هسته و زیربنای مدل است و  .7

برای اجرای مدیریت دانش در ش  رکتهای آب و فاض  لاب ش  هری این عامل باید به عنوان اولین گام 

موفقیت در نظر گرفته ش ود. اس تراتژی س ازمان باید جهت گیری دانش  ی داش  ته باشد و فعالیتهای 

که استراتژی راهنمای دستیابی به اهداف مدیریت داتش است، مرتبط با دانش را حمایت کند، از آنجا 

 فعالیتهای سازمان را همشو کرده و جهت پیشرفت آتی سازمان را تعیین می کند.

حمایت مدیر ارش د یک عامل کلیدی موفقیت و اهمیت آن تقریبا به اندازه اس  تراتژی است، بنابراین  .2

رد. مدیر ارش د به عنوان الگویی برای دیگران نقشی برای اجرای مدیریت دانش ارزش توجه زیاد را دا

کلیدی در پذیرش ابتکاری چون مدیریت دانش در س  ازمان دارد و اگر حمایت وی نباش  د تلاش  های 

کارکنان به نتیجه ای نخواهد رس  ید. مدیران در توس  عه س  یس  تمهای فناوری اطلاعات، سیستمهای 

 مان برای تسهیم دانش مشارکت می کنند.های تعامل و دسترسی کارکنان به زپاداش، فرصت

فراهم کردن ش رایط یرای ایجاد زیرساخت لازم برای انجام کار تیمی در این شرکتها ضروری است. با  .9

 فراهم میایجاد محیطی باز و مورد اطمینان، کار تیمی فض  ای تسهیم دانش و تجربیات را بین افراد 

 مینان با دیگران تسهیم می کنند.کند، در چنین فضایی افراد دانش خود را با اط

فرهنگ س ازمانی مناس ب و کاربردی در بسیاری از متون مدیریت دانش مهم و یکی از نیازمندیهای  .2

در یک فرهنگ (. 2172( و )وو، 2177پیاده س   ازی آن در نظر گرفته ش   ده اس   ت )لیندنر و والد، 

سازمانی با جو اعتماد و تمایل به انتقال دانش، افراد گرایش به یادگیری مستمر دارند و پروژه مدیریت 
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چارچوب مناسبی برای پیاده سازی مدیریت دانش فراهم می دانش با آن س ازگار است که در نتیجه 

 کند.

 میو ترس   ینظر کردن از روابط جزئمنظور ص  رفبه ،(T) اثر کل سیارزش آس  تانه در ماتر یبرا 92/7با در نظر گرفتن 

 است. شدهمیستر 7در شکل  متلید کیتکنکاربرد حاصل  اگرامیاعتنا، دشبکه روابط قابل

 
 

 دیمتل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر اساس تکنیک : مدل علّی1شکل 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -5
 

ی آب و فاضلاب شهری انجام هاشرکتی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در بندرتبهاین پژوهش برای شناسایی و 

وامل بود که این ع ش  دهگرفتهس  ازی مدیریت دانش در نظر یادهپبینی موفقیت یشپعامل برای  نهدر این تحقیق  ش  د.

اده ییدی استفتأملی بودند. در مرحله اول برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از تحلیل عا مؤلفه 22ش امل  درمجموع

ی هاشاخصشاخص بقیه  72 جزبهخبرگان صنعت آب و فاضلاب،  ازنظردهد یمنشان  شدهانجامی هاآزمونش د. نتایج 

و  ی آبهاشرکتس  ازی مدیریت دانش در یادهپتوانند نقش کلیدی در موفقیت یمدر این پژوهش،  ش دهگرفتهدر نظر 

 فاضلاب شهری داشته باشند.

ی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در بندرتبهدر  متلیدیک تکندر ارتباط با نتایج حاصل از کاربرد 
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توان گفت که عامل استراتژی و اهداف، معیار یمبر نظرات خبرگان این صنعت، یهتکی آب و فاضلاب شهری با هاشرکت

سازی مدیریت دانش در یادهپکه برای یطوربهباشد، یزی باید در اولویت ربرنامهی و زیربنای مدل است و جهت اهسته

قرار گیرد. توجه به این عامل  موردتوجهی آب و فاضلاب شهری باید این عامل در حکم اولین قدم برای موفقیت هاشرکت

جود وخود انجام شود. یخودبهشود که دستیابی به سطوح بعدی تسهیل شود و در بعضی موارد این عوامل یمموجب 

استراتژی روشن و تعریف شده برای مدیریت دانش می تواند برای کارکنان ارزش سازمانی ایجاد کند و آنان را بر این  یک

 ارزشها متمرکز نماید.

یریت استراتژیها و اهداف مدبنابراین پیشنهاد می شود مدیران  به عنوان مدلساز فرهنگی برای کارکنان باشند و  

وجه با تسازمان قرار دهند و اهداف را برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش بازبینی کنند.  دانش را همتراز با استراتژی

 نهادشپی فاضلاب، و آب صنعت نظرانصاحب دگاهیدانش از د تیریمد تیسازمان در موفق یهاینقش استراتژ تیبه اهم

محور  ییدانا کردیبا رو دیبا کیاستراتژ یهایریگاندازها، اهداف و راهبردها، جهتچشم نیو تدو فیشود در تعر یم

به  یانشد یروهاین کیتحر یو سازنده را برا یرقابت ییفضا ،یابتکار یاز شگردها دهارشد با استفا رانی. مدردیصورت گ

رون د هامیت تیو تقو جادیاز ا ریمس نیفراهم آورند و در ا یعملکرد یاستانداردها دنیو درنورد شتریب یهاتیانجام فعال

از آنجا که ساختارهای سنتی عموما و یفه گرا هستند که خود مانعی برای مدیریت دانش است، کنند.  تیسازمان حما

تغییر به سوی ساختارهای جدید که کمتر سلسله مراتبی هستند می تواند به عنوان یک استراتژی در نظر گرفته شود. با 

ها در سازمان باشند و آنها را با اهداف مدیریت در به مدیریت خرده فرهنگ، مدیران و رهبران باید قاتوجه به نقش فرهنگ

 دانش همسو سازند.

پیشنهاد می کند که می تواند به عنوان خطوط راهنما این تحقیق مجموعه ای از عوامل کلیدی موفقیت را 

زی مدیریت دانش به کار گرفته برای سازمان برای اطمینان از در نظر گرفتن عوامل و موارد اصلی در جریان پیاده سا

 کند.شود. همچنین سرنخی برای توسعه موثر مدیریت دانش به روشی گام به گام ارائه می
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Abstract 
This research aims to study the key indicators of knowledge management success in urban water and 

sewage companies. First, with the literature of research literature, among the many key factors in KM's 

success, nine factors were chosen as the main factors. After confirming the related indices by industry 

experts, a questionnaire for ranking and determining the relationships of related components was 

distributed among the experts. Using DEMATEL approach, causal relationships between the factors were 

mapped out by the interaction-effect diagram. Analysis of the results shows that among the factors studied, 

the strategies and goals will have the greatest effect on the success of implementing knowledge 

management in urban water and wastewater companies. The author's proposed model for implementing 

KM is based on the results of a study of the current state of the population under study. In this study, nine 

factors were considered to predict the success of knowledge management implementation, which included 

a total of 62 components. In the first step, a confirmatory factor analysis was used to identify the key factors 

of success. The results of the performed tests indicate that the experts in the water and wastewater industry, 

the indicators considered in this study, can play a key role in the success of the implementation of 

knowledge management in urban water and wastewater companies. This research provides valuable 

information that hopes to help the KMs work effectively in this business sector. It also provides a solution 

for the effective development of knowledge management step by step. 

 

 

Keywords: Critical Success Factors, DEMATEL Technique, Knowledge Management, water and 

wastewater companies 


