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Abstract
The purpose of this research is to evaluate the applicability of knowledge
management software (MTAShare). This research is applied and carried out
using an evaluation method and a case study. The statistical population of this
study consists of 28 users of knowledge management software (MTAShare)
in the Shahr Bank and Future Development Consultants Company. The data
collection tool is a questionnaire. ISO / IEC 9126 model has been used to
evaluate the applicability of the software and SPSS software was used for data
analysis.Findings showed that the most satisfaction of the users in Future
Development Consultants Company are respectively from categories of
Reliability, transferability, efficiency, reliability, functionality and usability,
and the highest satisfaction of Bank Shahr users, respectively are reliability,
transferability, usability, efficiency, reliability and functionality. Also, the
results of t-test showed that the average difference between applicability
categories of the software are meaningful and the level of applicability of
knowledge management software (MTAShare) from the perspective of users
is desirable and this software is appropriate for internalizing, externalizing,
socializing and combining knowledge in organizations. Also it is appropriate
to create, organize, share and use knowledge in the organizations. The results
show that the use of knowledge management software’s to implement of
knowledge management processes in organizations is necessary and useful.
Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge management
software (MTAShare), applicability.
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مقاله پژوهشی

 --بازیابی دانش و نظامهای معنایی---------

ارزیابی کاربردپذیری نرمافزار مدیریت دانش
( )MTAShareاز دیدگاه کارکنان بانک شهر و

علی شرفی



دانشجوی دکتری گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
کاربردپذیری یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت نرمافزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد
و کارایی آنها ایفا میکند .لذا هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کاربردپذیری نرمافزار مدیریت دانش
( )MTAShareاز دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده بود.داین پژوهش کاربردی و با
روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل  28نفر از کاربران نرمافزار مدیریت دانش
( )MTAShareدر بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده بود .برای ارزیابی کاربردپذری نرمافزار از مدل

تاریخ دریافت1400/03/18 :؛ تاریخ پذیرش1400/08/19 :

شرکت مشاوران توسعه آینده

 ISO/IEC 9126و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .یافتهها نشان داد که مقولههای قابلیت نگهداری ،انتقالپذیری،
کارایی ،اطمینان ،کارکردی بودن و قابلیت استفاده از نرمافزار ( )MTAShareاز دیدگاه کاربران شرکت
مشاوران توسعه آینده و مقولههای قابلیت اطمینان ،انتقالپذیری ،استفاده ،کارایی ،قابلیت نگهداری و کارکردی
همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که اختالف میانگین مقولههای کاربردپذیری نرمافزار معنیدار بوده و میزان
کاربردپذی آن از دیدگاه کاربران مطلوب است و این نرمافزار برای درونیسازی ،بیرونیسازی ،اجتماعی کردن
و ترکیب دانش در سازمانها مناسب بوده است .نتایج نشان داد که کاربردپذیری و استفاده بیشتر از نرمافزار
( )MTAShareدر سازمانها میتواند به تسهیل و تسریع فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها کمک کند.

کلیدواژهها :بانک شهر ،دانش ،کاربردپذیری ،مدیریت دانش ،مشاوران توسعه آینده ،نرمافزار مدیریت
دانش (.)MTAShare

 نویسنده مسئولa.sharafi96@ut.ac.ir :

eISSN:2783-1795

بودن از دیدگاه کاربران بانک شهر به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را در مدیریت دانش سازمانی داشتند.
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مقدمه
با گذشت زمان ،مدیریت دانش به عنوان بخشی از مؤلفههای مهم زندگی فردی ،سازمانی و
اجتماعی درآمده و هزینهکردهای مختلفی در این زمینه از سوی افراد و سازمانها انجام شده
است (حسنزاده .)1399 ،مدیریت دانش یکی از مهمترین ابزارها و بسترهای مناسب برای
کنترل و هدایت دانش و دستیابی به رفتارهای نوآورانه (جدالی و جدالی )1400 ،در
محیطهای مختلف است .دستیابی به نوآوری توسط سازمانها و شرکتها نیازمند فناوری
اطالعات برای پشتیبانی مؤثر از توانمندسازهای مدیریت دانش (فروتنراد ،زارعی ،مؤمنی و
مرتضوی امیری )1399 ،و تسهیل یکﭙارﭼگی دانش پراکنده شده ،انجام بیشترین اعمال در
کوتـاهترین زمـان ( .)Metaxiotis and Ergazakis, 2005و مدیریت موفق دانش ،برای
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است (.)Drucker, 1993

سازمانهای امروزی برخالف سازمانهای گذشته از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی قوی
مانند نرمافزارهای مدیریت دانش جهت کاهش هزینهها ،زمان و تالش کارکنان برای یافتن
دانش مورد نیاز و تسهیم بهتر آن استفاده میکنند تا بتوانند به تسخیر ،مدیریت و بهرهبرداری
از دانش و اطالعات به منظور بهبود کارآیی ،مدیریت و پیگیری تغییرات پایانناپذیر بﭙردازند
(محمدیفاتح ،سبحانی و محمدی .)9 :1387 ،آنها از شاخصها ،فناوریها و روشهای
مناسب مدیریت دانش ( .)Yang, Alain, Nicolas and Lian, 2011برای خلق ،کدگذاری
و به اشتراکگذاری دانش در سریعترین زمان ممکن ( )Syed Raiyan, 2009و تبدیل دادهها
یا اقالم مصرفی به ستاده (محصول یا خدمت) استفاده میکنند (حسنوی ،اخوان و سنجقی،
 .)72 :1389همچنین برای ارتکاب اشتباهات کمتر ،کار کمتر ،پرسشهای کمتر،
دوبارهکاری کمتر ،استقالل بیشتر در زمان و مکان برای دانشکاران ،تصمیمات بهتر ،روابط
بهتر مشتری ،خدمات بهتر و سودآوری بیشتر (Gottschalk, 2005؛ نقل در :ربیعی و معالی،
 )62 :1391و تسهیل ثبت و ضبط تجارب ،روندها ،راهحلها ،ابتکارات ،اطالعات و دانش
خبرگان و کارشناسان نیز از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی مانند نرمافزارهای مدیریت
دانش استفاده میکنند.
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نرمافزارهای مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین عناصر فناوری ( Misra,

 )hariharan, and Khanjea, 2003برای افزایش داراییهای دانشی و اشتراک دانش،
استخراج و نگهداری ( )Chang, Wei-chung, 2013و استفاده بهینه از آن ،آگاهی از
فعالیتهای کارکنان ،جمعآوری داراییهای فکری و اجرای مدیریت دانش موفق مؤثر
هستند .لذا توسعه مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مدیریتی نظاممند و یکﭙارﭼه برای
اجرای فرآیندهای سازمانی (ظهیری ،کریمیخواه و میرغفوری )1393 ،و زمینهسازی انتقال
دانش به بخشهای مختلف سازمان (حسنزاده )65 :1386 ،به شدت به فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )Bebensee, 2012وابسته است بنابراین مدیریت دانش برای افزایش تواناییهای
خود نیازمند فنّاوری است و رویکردهای کاربرد فناوری در مدیریت دانش شامل تشکیل
پروندههای شخصی ،طبقهبندی ،بصریسازی دانش ،جستجو و بازیابی ،عوامل ،جریان کار،
حمایت از تصمیم و درگاه به عنوان یک برنامه کاربردی بینظیر رایانهای است
(Frappaolo, 2009؛ ترجمه احمدی.)53 :1388 ،
درنتیجه میتوان گفت که وابستگی مدیریت دانش ،به فناوریهای مؤثری مانند
نرمافزارهای مدیریت دانش برای خودکار کردن فرآیندها و پشتیبانی از انجام منظم و
هماهنگ فعالیتها ( )Snyman and Krugere, 2004و کسب و ایجاد مزیت رقابتی (پناهی،
 )1397ثبت و ضبط ،سازماندهی ،توزیع ،تسهیم و استفاده درست از اطالعات و دانش و
کاهش هزینههای کسب ،خلق ،سازماندهی ،تسهیم ،توزیع و کاربرد حجم بسیار زیادی از
اطالعات و دانش بدون محدودیتهای زمانی و مکانی برای افراد در سازمانها و شرکتها
مهم است .ﭼرا که این نرمافزارها سبب تغییر در روشهای تولید ،انتقال و استفاده از دانش
در آنها شده و از ورود و خروج اطالعات و دانش غیرمرتبط و تکراری و پردازش نامناسب
اطالعات و دانش جلوگیری خواهند کرد .درنتیجه ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت کارکرد،
قابلیت اطمینان ،شایستگی استفاده ،کارایی ،تعمیرپذیری و انعطافپذیری این نرمافزارها
میتواند برای طراحی آنها و سیستمهای مدیریت دانش (صمیمی و آقایی )1384 ،جهت
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شناسایی ،سازماندهی ،ذخیره ،توزیع ،تسهیم و استفاده درست و مناسب از دانش و بهبود
وضعیت آنها کمک کند.
در دنیای دانشمحور امروزی ،مدیریت سازمانها در تالش برای نحوه انتقال دانش ضمنی
موجود در سازمان به سراسر سازمان هستند (مردانی .)1393 ،سامانهها یا نرمافزارهای مدیریت
دانش یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریان دانش برای تسریع انتقال دانش و اجرای موفق فرایندهای
خلق ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از دانش هستند که به انواع مختلفی مانند نرمافزارهای مدیریت
محتوی ،سند ،ابزارهای همکاری ،هوش کسبوکار ،پایگاههای داده ،طبقهبندی دادهها،

راهنماهای دانش ،دستگاههای جستوجوی خبره و دادهکاوی تقسیم میشوند (محمدزاده ،درانی
و صباغگل .)1394 ،انواع مختلف نرمافزارهای مدیریت دانش دارای کارکردهای گوناگون و
مزایا و معایب خاص خود هستند .لذا برای شناخت میزان استفاده و کاربردپذیری این نرمافزارها
باید به ارزیابی آنها از دیدگاه استفادهکنندگانش پرداخت تا بتوان به تقویت نقاط قوت و رفع
موانع موجود در آنها پرداخت.
کاربردپذیری یکی از ویژگیهای کیفیت نرمافزار است که میتواند به استفاده مؤثر و کارآمد
کاربران ازنرمافزار برای رسیدن به اهداف خود کمک کند .از دیدگاه (اخوان و باقری:1389 ،
 )218ارزیابی کیفیت سامانههای مدیریت دانش ،فرآیندی مستمر برای سنجش عملکرد بهتر
آنها در آینده است که میتواند به بهبود وضعیت بهنگامسازی اسناد دانش و نقشههای دانش؛
میزان فعالیت گروههای کاری در سامانه به صورت مجازی؛ حجم اسناد داوری شده؛ روند
داوری دانش؛ تغییرات سامانه در جهت بهبود؛ میزان کاربرپسندی سامانه؛ تطابق سامانه با
اهداف و استراتژیهای دانش؛ میزان اثربخشی سامانه در تحقق اهداف سازمانی؛ کمک به
مدیران ارشد در تصمیمگیری؛ اطالعرسانی گسترده؛ درج اخبار مرتبط دانشی؛ محرمانگی
و میزان دسترسی در سامانه؛ یکﭙارﭼگی سامانه؛ امنیت اطالعات در سامانه؛ امکانات جانبی
(ایمیل ،ﭼت ،گفتگو و اتاقهای مجازی و )...؛ و گزارشی از وضعیت دانش سازمان منجر
شود.
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درواقع میتوان گفت که ارزیابی کاربردپذیری نرمافزارهای مدیریت دانش برای
شناسایی ،کسب ،خلق ،سازماندهی ،ذخیره ،توزیع ،تسهیم و استفاده درست و سریع از دانش،
افزایش برقراری ارتباط مؤثر بین کارکنان برای تسهیم دانشهای ضمنی و پاسخدهی به موقع
به پرسشهای آنها ،شناسایی خبرگان دانشی سازمان و برقراری ارتباط با آنها ،اندازهگیری
وضعیت دانشهای درون سازمان ،توانمندی کارکنان از طریق ارائه ،ارزیابی ،کسب ،ذخیره
و بازیابی دانشهای ضمنی آنان در طی فرایندهای کاری ،اخذ دانشهای آشکار سازمانی
در قالب انواع مستندات دانشی و طبقهبندی و بازیابی سریع آنها ،دستیابی سریع به اطالعات
و دانش موجود در سازمان مفید هستند .بررسی شواهد موجود توسط پژوهشگر نشان میدهد
که علیرغم رواج استفاده روزافزون از نرمافزارهای مدیریت دانش توسط سازمانها و
شرکتهای مختلف در سالهای اخیر ،تاکنون پژوهشی در حوزه ارزیابی کاربردپذیری
آنها انجام نشده است .در این راستا هدف پژوهشگر ارزیابی کاربردپذیری یکی از مهمترین
نرمافزارهای مدیریت دانش طراحی شده توسط شرکت مشاوران توسعه آینده به
نام( )MTAShareاست .ارزیابی این نرمافزار نه تنها برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و
شناسایی نقاط قوت و تقویت آن کمک خواهد کرد ،بلکه باعث افزایش میزان کارکردی و
کارآیی ،قابلیت اطمینان ،نگهداری ،انتقالپذیری و استفاده از آن برای بهبود انجام فرآیندهای
مدیریت دانش (شناسایی ،کسب ،خلق ،سازماندهی ،نگهداری ،توسعه ،تسهیم ،توزیع،
استفاده و ارزیابی دانش) در میان کارکنان شرکتها و سازمانها از طریق پاسخگویی به
پرسشهای زیر خواهد شد.
 .1وضعیت کاربردپذیری سیستم نرمافزاری جامع تبادل دانش ( )MTAShareبه لحاظ
(کارکردی ،کارآیی ،قابلیت اطمینان ،نگهداری ،انتقالپذیری و استفاده) از دیدگاه
کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر ﭼگونه است؟
 .2آیا بین دیدگاه کاربران استفادهکننده از نرمافزار در بانک شهر و شرکت مشاوران
توسعه آینده تفاوتی وجود دارد؟
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 .3وضعیت تبدیل دانش در نرمافزار( )MTAShareاز دیدگاه کاربران بانک شهر و شرکت
مشاوران توسعه آینده ﭼگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سامانهها یا نظامهای مدیریت دانش ،فناوری اطالعاتمحوری هستند که ایده ایجاد آنها در
سازمان در جهت توانمندسازی کارکنان شرکتها برای دسترسی سریع به مستندات ،تجارب
گذشته ،منابع اطالعاتی و راهحلهای امتحانشده در برابر مسائل شرکت در گذشته برمیگردد.
سامانههای مدیریت دانش برای توسعه و ارتقای فرایندهای مدیریت دانش سازمانها ،دسترسی
و به اشتراک گذاردن دانش در سطح شرکتها ،ایجاد یک پایگاه دانش قوی ،بروز ایدههای
نوآورانه و بهبود فرآیندهای کاری و استراتژیها و شیوههای مورد استفاده در یک شرکت
برای شناسایی ،خلق ،ارائه ،توزیع و فعالسازی تطبیق با تجارب و بینشهای درونسازمانی مفید
است (آکار .)61 :1392 ،پایه این سامانهها ،پشتیبانی از سامانههایی است که بر همکاری (یادگیری
مشارکتی ،سامانههای توصیهای و فضای اشتراکی) یا ساختار دانش برای مدیریت آن
(کتابخانههای دیجیتالی ،سامانههای آنتولوژیمحور و اطالعاتی) تأکید میکنند استوار است و به
انواع سامانههای پویا ،فرآیندگرا و یکﭙارﭼه تقسیم میشوند.
سامانههای مدیریت دانش پویا :این سامانهها به طور عمده از ارتباطات پویا بین خبرگان و
مدیر تیمها پشتیبانی کرده و روی دانش پنهان تمرکز دارد و شامل شبکه خبرگان و گروههای
علمی است .شبکه خبرگان دانش ،تجربیات و پسزمینه تخصصهای شرکتها را در لیستی
جمعآوری میکنند که میتواند به عنوان پل ارتباطی بین جستجوکنندگان و تهیهکنندگان دانش
نقش ایفا کنند .همچنین گروههای کاری نیز فراهمآورنده مکانی است که افراد میتوانند دانشها
و مشکالت و راهحلهای خود را در آن قرار دهند.
سامانههای مدیریت دانش فرآیندگرا :سازمانهایی که سرمایههای فکری فراوانی دارند ،نیاز
به استخراج و دریافت دانش برای استفاده مجدد در حل مشکالت جدید را نیز بیشتر احساس
میکنند ،بنابراین بهطور عمده بر روی دانش آشکار یا بیرونیسازی دانش تأکید میکنند .این
سامانهها شامل سامانههای یادگیری ،بانک اطالعاتی تجربیات ،شرح فرآیندها و انبارههای دانش
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هستند .یادگیریهای قبلی ،به ارزش تجربیات ثبتشده و نتایج دریافتشده در گذشته که ﭼه
ﭼیزی درست و ﭼه ﭼیزی نادرست است میپردازد .همچنین شرح فرآیندها ،جزئیات مربوط به
هر فعالیت و ورودی و خروجیهای درگیر با فرایندها را توصیف میکند.
سامانههای مدیریت دانش یکﭙارﭼه :سامانههای قدیمیتر مدیریت دانش بر روی یک بعد از
مدیریت دانش مانند دانشهای ضمنی در شبکه خبرگان و گروههای کاری علمی یا روی دانش
آشکار در سامانههای کدگذاری پایگاههای دادهها تأکید میکردند .امّا امروزه بسیاری از طراحی
سامانههای مدیریت دانش بر پایه یک سامانه یکﭙارﭼه هم برای مدیریت دانش آشکار و هم برای
مدیریت دانش پنهان استوار هستند .نظیر پورتالهای سازمانی که کاربردهای گوناگونی از
ابزارهای همکاری تیمی یا پایگاه دادهای از دانشهای موجود در فرآیندهای کسبوکار پشتیبانی
میکنند (اخوان و باقری .)218 :1389 ،بهطورکلی سیستمها یا سامانههای مدیریت دانش
قابلیتهای دیگری نیز دارند که در جدول  1به آنها اشاره میشود (ربیعی و معالی:1391 ،

.)222
جدول  .1قابلیتهای سیستمهای مدیریت دانش
فرآیندهای

سیستمهای

مدیریت

مدیریت

دانش

دانش

فرآیندهای

مکانیزمهای مدیریت

ثانویه

دانش توصیفی
جلسات ،مکالمات تلفنی،

ترکیب
سیستمهای
کشف دانش

مشترک دانش

کشف
دانش

مستندسازی و خلق

گردش کارکنان در
اجتماعی

سراسر سازمان،

نمودن

کنفرانسها ،طوفان مغزی
و پروژههای تیمی

سیستمهای
کسب دانش

کسب
دانش

بیرونی
کردن

فناوریهای مدیریت دانش توصیفی
پایگاه داده ،دسترسی تحت وب به
داده ،دادهکاوی ،انبارههای
اطالعات ،پورتالهای وب ،بهترین
عمل و درسهای آموخته
ویدئوکنفرانسها ،گروههای
گفتگوی الکترونیکی و پست
الکترونیکی

مدلها ،نمونههای اولیه،

سیستمهای خبره ،گروههای ﭼت و

بهترین عمل و درسهای

گفتگو ،بهتیرن عمل و پایگاه داده

آموختهها

درسهای آموخته
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یادگیری عملی ،آموزش
درونی

در محیط کار ،یادگیری

ارتباطات کامﭙیوترمحور و

کردن

از طریق مشاهده و

شبیهسازی کامﭙیوتری

جلسات ﭼهره به ﭼهره
گردش کارکنان در
اجتماعی

سراسر سازمان،

کردن

کنفرانسها ،طوفان مغزی

سیستمهای
تسهیم دانش

و پروژههای تیمی

تسهیم

ویدئوکنفرانسها ،گروههای
گفتگوی الکترونیکی و پست
الکترونیکی
ابزارهای کارتیمی ،دسترسی بر

دانش
مبادالت

یادداشتها ،نظامنامهها،

مبنای وب به داده ،پایگاه دادهها و

کتب راهنما ،نامهها،

انبارههای اطالعات ،پایگاه داده

ارائهها و نمایشها

بهترین عمل و سیستمهای درسهای
آموخته

سیستمهای
کاربرد دانش

ارتباطات سلسهمراتبی

کسب و انتقال دانش خبرگان،

هدایت و

سنتی در سازمانها ،شغل

سیستمهای عیبیابی ،سیستمهای

رهبری

و وظایف کمکی و

عیبیابی موردی ،و سیستمهای

مراکز پشتیبانی

پشتیبان تصمیمگیری

کاربرد
دانش

جریان
عادی و
دائمی

خطمشی ،عملیات و
استانداردهای سازمانی

سیستمهای خبره ،سیستمهای
برنامهریزی منابع سازمانی و
سیستمهای مدیریت اطالعات

ســیســتمهای مدیریت دانش مکان مرکزی امن و راهحلهای مناســبی را برای تســهیم
دانش ،مـدیریـت و اداره کردن اســـنـاد ،جریـان یـا رونـد کـار کـارکنـان ،مصـــرفکننـدگـان،
بخشهای مختلف ،و حامیان سـازمان ایجاد میکنند تا آنها بتوانند اطالعات را تغییر دهند،
دانش را تســـهیم کنند ،و یکدیگر و ســـازمان را برای تصـــمیمگیری بهتر هدایت کنند .لذا
بررسـی و ارزیابی آنها برای ارتقا و بهبود عملکردشـان بسـیار ضـروری اسـت و به مدیریت
کشـف ،کسـب ،تسـهیم و اسـتفاده از دانش در سـازمانها و شـرکتهای دانشمحور کمک
خواهد کرد ،به شـــرطی که بتواند بر موانعی مانند جهل تکنولوژیک ،پیچیدگی فنی بســـیار
زیاد ،قابلیت اطمینان و اسـتفاده از ابزار مدیریت دانش ضـعیف و فقدان ظرفیت پاسـخگویی
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(Lam and Chauav, 2005؛ نقـل در عموزاده خلیلی )83 :1389 ،کـه بـاعـث عـدم موفقیـت
پیادهسازی این سیستمها میشوند غلبه کند.

ویژگیها و زیرسیستمهای سامانه جامع تبادل دانش()MTAShare
امروزه اکثر سازمانها در پروژههای مدیریت دانش خود از نوعی فناوری نظیر مخازن دانشی
و اینترانتها برای تولید ،سازماندهی ،تسهیم و کاربرد دانش استفاده میکنند که درواقع
نوعی سیستم مدیریت دانش هستند .سیستم نرمافزاری جامع تبادل دانش ( )MTAShareیک
سیستم اطالعاتی مبتنی بر رایانه 1است که توسط شرکت مشاوران توسعه آینده ( )MTAدر سال
 1384طراحی شده است .این نرمافزار امکان نصب روی شبکههای محلی و جهانی ،قابلیت
کسب ،ارزیابی ،تسهیم ،ذخیرهسازی و بازیابی دانشهای خلق شده توسط پرسنل سازمان در حین
فرآیندهای کاری ،با کمترین دخالت نیروی انسانی به شیوهای کارآمد ،سریع و جذاب دارد.
همچنین اولین نرمافزار مدیریت دانش ایرانی در شورای عالی انفورماتیک کشور است که
تاکنون در بیش از  50سازمان ایرانی نصب شده و از سال  1384تاکنون در  4ویرایش اصلی
توسعه یافته است .مهمترین ویژگیهای این نرمافزار شامل امکان اخذ دانشها در فرمتهای
گوناگون و ارزیابی مطمئن آنها؛ بهرهگیری از قابلیتهای شبکههای اجتماعی؛ امکان
طبقهبندی دانشها بر روی فیلدهای دانشی؛ امکان طبقهبندی دانشکاران و خبرگان در
فیلدهای دانشی؛ امکان نگهداری مستندات آشکار دانشی؛ امکان تدوین گزارشهای دانشی
متنوع و قابل دفاع؛ ﭼرخهی پرسش و پاسخ هوشمند؛ امکان هماهنگی با سایر نرمافزارهای
سازمان؛ امکان تطبیق با نیازهای مدیریت دانشی سازمان؛ و امکان اجرای انواع دستهبندیهای
حفاظتی ماتریسی بر روی دانشهای نظامی را دارد و شامل زیرسیستمهای ﭼرخه دانش؛
ارزیابی دانش؛ پاداش مالی؛ نقشه دانش؛ بستهبندی دانش؛ گزارش به مدیران؛ ارتباطدهی
پویا؛ مستندات دانشی؛ پروفایلهای دانشی افراد؛ تغذیه دانشی کارکنان؛ و سیستم انجمنهای
خبرگی است .بهطورکلی میتوان گفت که نرمافزار  MTAShareبیشتر فرآیندهای مدیریت

)1. Computer Based Information System(CBIS
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دانش را داراست و تناظر آن با فرآیندهای مدیریت دانش در جدول  2به صورت خالصه
آورده شده است.
جدول  .2تناظر فرآیندهای مدیریت دانش و سیستم ()MTAShare
زیرفرایندهای
مدیریت دانش
شناسایی دانش

کسب دانش

توسعه دانش
تسهیم دانش
استفاده دانش
نگهداری از
دانش

ماژول مرتبط در سامانه MTA-Share
نقشه دانش -انجمنهای خبرگی -جستجو در دانشها و مستندات سامانه -درخت
دانش و فیلدهای دانشی -اندازهگیری دانشهای سازمانی
ورود دانش(در فرمتهای مختلف) -نقشه دانش-تاالر گفتگو -جستجو در دانشها
و مستندات سامانه -فرومهای دانشی -ارسال دیدگاه و کامنت
ورود دانش -تاالر گفتگو -اصالح و بروز آوری دانشها-دانشهای مورد عالقه-
بستهسازی از دانشها -کامنتگذاری
تاالر گفتوگو -دانشهای سامانه-فیلدهای دانشی مورد عالقه-پرسشوپاسخ-
جلسات دانشی -ارسال دانش به همکاران
گزارشات ادمین -گزارش دانشهای سامانه-گزارش استفاده از دانشها -اصالح
دانشها
دانشهای سامانه -دانشهای من -مستندات سامانه

ارزیابی دانش

تأیید دانش -اعتباردهی به دانش -ماتریس حفاظتی -سطوح دسترسی

هدفهای دانش

گزارشات ادمین-گزارشات دانشی

براساس اطالعات جدول  2نرمافزار مدیریت دانش ( )MTAShareیکی از مهمترین
ابزارهای شناسایی ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،استفاده ،نگهداری و ارزیابی دانش در سازمانها
و شرکتها است که میتواند نقش مؤثری را در ایجاد نقشههای دانشی ،انجمنهای خبرگی،
گفتگو و تبادل دانش ،ذخیره و مستندسازی دانش ،ارزیابی و امتیازدهی به دانش توسط
دانشکاران داشته باشد.
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پیشینه پژوهش
صمیمی و آقایی ( )1384در پژوهشی با عنوان ارائه ﭼارﭼوبی برای ارزیابی عملکرد
سیستمهای مدیریت دانش ،تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد را برای ارزیابی کارایی و
اثربخشی سیستمهای مدیریت دانش مؤثر دانستند .جاللی ،افرازه و نظافتی ( )1386در
پژوهشی با عنوان طراحی و بهکارگیری نرمافزار سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه
و ترابری جمهوری اسالمی ایران نشان دادند که نرمافزار سیستم جامع مدیریت دانش روند
رو به رشد و موفقی در رسیدن سازمان به اهداف دانشی خود و بسترسازی جهت پیادهسازی
کامل آن در سازمان داشته است .مؤمنی ،جامپرازمی ،حسینزاده و مهرافروز ( )1390در
پژوهشی با عنوان ارائه رویکرد جدیدی برای ارزیابی سیستمهای مدیریت دانش با روش
تحلیل رابطهای خاکستری نشان داد که رویکرد همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و
کسبوکار ،کیفیت سیستمهای مدیریت دانش ،کیفیت دانش ،رضایت کاربر ،مدیریت
اسناد ،ارتباطات ،پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهنگ از عوامل مهم در ارزیابی ابتکارات دانشی
در سازمانها هستند .حقگو ( )1392در پژوهشی به مطالعه تطبیقی نرمافزارهای رایج مدیریت
دانش در ایران انتخاب نرمافزار مناسب مدیریت دانش را برای سازمانها و شرکتهای ایرانی
جهت مدیریت مناسب فرایندهای دانش خود مؤثر دانست.
بابائی و حیدری ( )1394در پژوهشی به شناسایی و تحلیل دانشافزارهای مدیریت دانش
شخصی پرداختند و نشان دادند که دانشافزارهای مدیریت دانش شخصی برای کسب،
سازماندهی ،تحلیل و انتقال اطالعات و تجربیات افراد مؤثر هستند .رامپناهی ،نظافتی و
سیادت ( )1394در پژوهشی به ارزیابی ماژولهای سیستم مدیریت دانش براساس ابزارهای
وب  2/0برای جاریسازی مدیریت دانش  2/0در سازمان با استفاده از روش فرآیند تحلیل
سلسهمراتبی پرداختند و نشان دادند که عواملی مانند همکاری ،ارائه ایده ،مخزن دانش ،ارائه
نقشه دانشی ،ایجاد گروه ،پروژه و ارائه بازخورد در طراحی سیستم مدیریت دانش  2/0مؤثر
هستند .شریف و حسینقلیزاده ( )1395در پژوهشی با شناسایی سامانهها و ابزارهای مدیریت
دانش شخصی ،آنها را براساس میزان کاربردشان تحت عنوان سامانهها و ابزارهای بازیابی
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دانش ،سازماندهی دانش ،ارزیابی دانش ،تحلیل دانش ،اشاعه دانش ،اشتراک دانش و امنیت
دانش خوشهبندی کردند و همچنین مجموعه ابزارهای موردنظر را در سه قلمرو عمومی،
تعاملی و شخصی از دیدگاه متخصصان طبقهبندی کردند .همچنین قاسمینژاد و فرامرزی
( )1396عواملی مانند یادگیری و کاربرد واقعی دانش در سازمان از دیدگاه خبرگان،
زیرساخت سازمانی مناسب ،وجود فرهنگ خلق و تعامالت دانش ،بهبود کیفیت و بازدهی
سازمان و رضایت ذینفعان از نظام را در ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش مؤثر میدانند.
عالوه براین شرفی و ابوالقاسم مسلمان ( )1398نیز در پژوهشی استفاده از عناصر ممیزی
دانش در نرمافزارهای مدیریت دانش را زمینه شناسایی بهتر و مطلوبتر نیازها ،جریانها،
موجودیها و نقشههای دانشی ،خلق ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از دانش در سازمانها
دانستند.
علوی و لیدنر )2001( 1در پژوهشی با بررسی مدیریت دانش در سسیتمهای مدیریت دانش
نشان دادند که سیستمهای مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات هستند و جهت پشتیبانی
و ارتقای فرایندهای سازمانی مانند تولید ،ذخیره ،بازیابی ،انتقال و کاربرد دانش مورد استفاده
قرار میگیرند .کارنیرو )2001( 2در پژوهشی با عنوان نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش،
فنّاوری اطالعات را سبب نشر و تمرکز دانش ،دستیابی سریعتر و بادقت مدیران به اطالعات
و دانش ،جمعآوری ،تعریف ،ذخیرهسازی ،نمایهسازی ،و برقراری ارتباط بین اشیای
دیجیتالی عنوان کرد .کارلسون )2003( 3نیز در پژوهشی سیستمهای اطالعاتی را برای
مدیریت فرآیندها و جریانات دانش سازمانی و فردی در شبکههای درونسازمانی مفید
دانست .گاندی )2004( 4نیز فنّاوری را ابزاری مؤثر و کارا برای همه وجوه مدیریت دانش
مانند تسخیر ،اشتراک و کاربرد دانش است و به تسهیل اشاعه و اشتراک دانش از طریق
نمایهسازی ،سازماندهی و ردهبندی و جستجوپذیر کردن آن مؤثر دانست .همچنین جنکس

5

1. Alavi and Leidner
2. Carneiro
3. Carlsson
4. Gandhi
5. Jennex
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( )2005سیستمهای مدیریت دانش را کمکی برای کسب ،ذخیرهسازی ،بازیابی ،انتقال و
استفاده مجدد از دانش و بهبود تصمیمگیری فردی و سازمانی میداند .تسِنگ )2008( 1در
پژوهشی با عنوان «شاخص اندازهگیری عملکرد سیستم مدیریت دانش» ،سیستم مدیریت
دانش را در یادگیری سازمانی ،ارزیابی عملکرد مدیریت دانش و استفاده کارا و مؤثر از
دانش مؤثر دانستند .دیﭙالی ،نیلش و پاالوی )2017( 2در پژوهشی با عنوان «مطالعه تحلیلی
نرمافزارهای مدیریت دانش» به بررسی رابطه و ویژگیهای  72نرمافزار مدیریت دانش از
لحاظ جستوجوی پیشرفته ،همکاری ،مدیریت محتوا ،مدیریت دادهها ،گروههای بحث،
مدیریت اسناد ،جستوجوی متن کامل ،حل مسائل یادگیری ،پورتال خدمات شخصی،
خودیادگیری پرداختند و نشان دادند که بین ویژگیهای موجود در نرمافزار وابستگی وجود
دارد .سِنتوبِلی ،سِرﭼیون و اِسﭙوزیتو )2019( 3در پژوهشی با عنوان «اثربخشی و کارایی
سیستمهای مدیریت دانش در شرکتهای کوﭼک و متوسط کسبوکار» نشان دادند که
سیستمهای مدیریت دانش برای موفقیت عملکرد این شرکتها و ایجاد تغییرات مناسب و
بهبود فرایندهای مدیریت دانش بسیار مؤثر و کارآمد هستند.
مطالعه پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که پژوهشهای انجام شده بیشتر به بررسی
سیستمهای مدیریت دانش و نقش فناوری در مدیریت دانش تمرکز داشتهاند و پژوهشهای
بسیار کمی بر روی نرمافزارهای مدیریت دانش و ارزیابی آنها انجام شده است .براساس
نتایج پژوهشهای انجام شده میتوان گفت که نقش فناوری بهویژه فناوری اطالعات و
ارتباطات در مدیریت دانش و فرآیندهای آن بسیار مهم است ،ﭼراکه استفاده از آن سبب
کاهش هزینهها و انتقال و اشتراکگذاری سریعتر دانش در سازمانها خواهد شد .لذا برای
پی بردن به اهمیت فناوری در مدیریت دانش سازمانها و شناسایی نقاط قوت و ضعف و
عملکرد آنها بویژه نرمافزارهای مدیریت دانش ،نیاز به پژوهشها و ارزیابیهای بیشتری بر

1. Tseng
2. Dipali, Nilesh and Pallawi
3. Centobelli, Cerchione and Esposito
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روی این نرمافزارها است تا بتوان به اهمیت آنها در کسب ،خلق ،سازماندهی ،تسهیم ،توزیع،
بکارگیری و استفاده از دانش در سازمانها پی برد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل  12نفر از کارکنان شرکت مشاوران توسعه آینده و  16نفر از کارکنان بانک
شهر در شهر تهران است که از نرمافزار مدیریت دانش  MTAShareاستفاده کردهاند .برای
ارزیابی کاربردپذیری نرمافزار از مدل  ISO/IEC 9126سازمان جهانی استاندارد استفاده شده
است .دالیل استفاده از این مدل عبارتاند از ساختار سلسلهمراتبی بودن آن در سه سطح
جداگانه داخلی ،خارجی و قابلیت استفاده ،تعریف دقیق ویژگیهای کیفی نرمافزار ،توصیف
و تعریف ویژگیها با عبارات متداول و قابلفهم و تعریف شاخص اندازهگیری برای
ویژگیهای خاص نرمافزار است .در این مدل از  6شاخص اصلی و  21معیار فرعی -1
کارکردی بودن شامل (متناسب بودن ،صحت ،تعاملپذیری و امنیت)؛  -2قابلیت استفاده
شامل(قابلیت فهم ،یادگیری ،عملیاتی و جذابیت)؛  -3قابلیت نگهداری شامل(قابلیت تحلیل،
تغییر ،پایداری و آزمایشپذیری)؛  -4انتقالپذیری شامل(انطباقپذیری ،قابلیت نصب،
همزیستی و جایگزینی)؛  -5قابلیت اطمینان شامل(بلوغ ،تحملپذیری خطا و قابلیت بازیابی)
و  -6کارایی شامل(رفتار زمانی و بکارگیری منابع) برای ارزیابی کاربردپذیری نرمافزار
()MTAShare

استفاده شده است .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها و سنجش میزان

کاربردپذیری هر یک از این شاخصها از دیدگاه کارکنان شرکت مشاوران توسعه آینده و
بانک شهر از پرسشنامه استفاده شده است .به این معنی که شاخصهای اصلی مدل به همراه
شاخصهای فرعی آن با استفاده از طیف لیکرت از اعداد  1تا  :1( 9عدم بهکارگیری؛ :9
بهکارگیری کامل) در قالب  63گویه برای بیان دیدگاههای کاربران استفاده شده است .عالوه
بر این برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون تی و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
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یافتههای پژوهش
پاسخ به پرسش اول :وضعیت کاربردپذیری سیستم نرمافزاری جامع تبادل دانش ()MTAShare
به لحاظ (کارکردی ،کارآیی ،قابلیت اطمینان ،نگهداری ،انتقالپذیری و استفاده) از دیدگاه
کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر ﭼگونه است؟
جدول  .3محاسبه میانگین و انحراف استاندارد مقولهها از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده
مقوله

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کارکردی بودن

12

7/2083

1/74214

قابلیت استفاده

12

7/1156

1/10795

قابلیت نگهداری

12

7/8472

2/14767

قابلیت انتقالپذیری

12

7/7500

1/24259

قابلیت اطمینان

12

7/2685

1/01748

کارایی

12

7/3611

1/02669

یافتههای جدول  3نشان میدهد که از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده
مقوله قابلیت نگهداری با انحراف معیار  1/74214و میانگین  7/8472دارای بیشترین
کاربردپذیری و مقوله قابلیت استفاده با انحراف معیار  1/10795و میانگین  7/11دارای
کمترین کاربردپذیری نسبت به مقولههای دیگر است.
جدول  .4آزمون تی مستقل یکطرفه مقولههای ارزیابی از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه
آینده
Test Value = 5
مقوله

کارکردی
بودن
قابلیت
استفاده

مقدار

درجه

مقدار

اختالف

تی

آزادی

معناداری

میانگین

اختالف با سطح اطمینان
 95درصد
پایینترین

باالترین

4/391

11

/001

2/20833

1/1014

3/3152

6/615

11

/000

2/11558

1/4116

2/8195
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قابلیت
نگهداری
قابلیت انتقال-
پذیری
قابلیت
اطمینان
کارایی

4/592

11

/001

2/84722

1/4827

4/2118

7/666

11

/000

2/75000

1/9605

3/5395

7/723

11

/000

2/26852

1/6220

2/9150

7/967

11

/000

2/36111

1/7088

3/0134

یافتههای جدول  4نشان میدهد که همه مقولههای مورد نظر در سطح اطمینان  ./95با
مقدار ( )/001درصد معنیدار هستند و میتوان گفت که از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران
توسعه آینده همه مقولههای نرمافزار از کاربردپذیری مطلوبی برخوردار هستند.
نمودار  .1سهم هریک از مقولههای کاربردپذیری نرمافزار از دیگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه
آینده

8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
کارایی

قابلیت اطمینان قابلیت انتقال-
پذیری

قابلیت

قابلیت استفاده کارکردی بودن

نگهداری

یافتههای نمودار  1نشان میدهد که مقولههای قابلیت نگهداری ،انتقالپذیری ،کارایی،
قابلیت اطمینان ،کارکردی بودن و قابلیت استفاده به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را
از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده از نرمافزار داشته است.
جدول  .5محاسبه میانگین و انحراف استاندارد مقولهها از دیدگاه کاربران بانک شهر
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یافتههای جدول  5نشان میدهد که از دیدگاه کاربران بانک شهر مقوله قابلیت اطمینان
Test Value = 3
مقوله

کارکردی
بودن
قابلیت
استفاده
قابلیت
نگهداری
قابلیت انتقال-
پذیری
قابلیت
اطمینان
کارایی

تی

درجه

مقدار

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

اختالف با سطح اطمینان
 95درصد
پایینترین

باالترین

17/747

15

/000

3/80469

3/3477

4/2616

25/925

15

/000

4/42150

4/0580

4/7850

17/330

15

/000

3/85938

3/3847

4/3340

37/994

15

/000

4/70313

4/4393

4/9670

39/989

15

/000

4/77778

4/5231

4/0324

23/254

15

/000

4/40365

4/0000

4/8073

با انحراف معیار  /47791و میانگین  7/7778دارای بیشترین کاربردپذیری و مقوله کارکردی
بودن با انحراف معیار /85753و میانگین  6/8047دارای کمترین کاربردپذیری هستند.
جدول  .6آزمون تی مستقل یکطرفه مقولههای ارزیابی از دیدگاه کاربران بانک شهر
مقوله

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کارکردی بودن

16

6/8047

0/85753

قابلیت استفاده

16

7/4215

0/68220

قابلیت نگهداری

16

6/8594

0/89078

قابلیت انتقالپذیری

16

7/7031

0/49514

قابلیت اطمینان

16

7/7778

0/47791

کارایی

16

7/4036

0/75748
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یافتههای جدول  6نشان میدهد که تمام مقولههای کاربردپذیری در سطح اطمینان ./95
با مقدار ( )/000درصد معنیدار هستند و میتوان گفت که همه مقولهها از دیدگاه کاربران
بانک شهر از کاربردپذیری مطلوبی برخوردار هستند.
نمودار  .2سهم هریک از مقولههای کاربردپذیری نرمافزار از دیدگاه کاربران بانک شهر
8
7.5
7
6.5
6
کارایی

قابلیت اطمینان قابلیت انتقال-

قابلیت

پذیری

قابلیت استفاده کارکردی بودن

نگهداری

یافتههای نمودار  2نشان میدهد که مقولههای قابلیت اطمینان ،انتقالپذیری ،استفاده و
کارایی به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را از دیدگاه کاربران بانک شهر داشته ولی
مقولههای قابلیت نگهداری و کارکردی بودن نسبت به مقولههای دیگر از کاربردپذیری
کمتری برخوردار بودهاند.
پاسخ پرسش دوم :آیا بین دیدگاه کاربران استفادهکننده از نرمافزار در بانک شهر و شرکت
مشاوران توسعه آینده تفاوتی وجود دارد؟
نمودار  .3تفاوت میانگین مقولههای کاربردپذیری نرمافزار در شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک
شهر

8
7.5
7
6.5
6

کارایی

قابلیت

قابلیت انتقال

قابلیت

قابلیت

کارکردی

اطمینان

پذیری

نگهداری

استفاده

بودن

بانک شهر

شرکت Mtashare
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یافتههای نمودار  3نشان میدهد که مقولههای کارایی و قابلیت انتقالپذیری نرمافزار
 Mtashareاز دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر تقریباً نزدیک به
هم هستند و مقولههای قابلیت استفاده ،اطمینان و کارکردی بودن اختالف اندکی با هم دارند
ولی مقوله قابلیت نگهداری نرمافزار در شرکت مشاوران توسعه آینده بیشتر از بانک شهر
است.
پاسخ پرسش سوم :وضعیت تبدیل دانش در نرمافزار ( )MTAShareاز دیدگاه کاربران
بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده ﭼگونه است؟
جدول  .7میزان تبدیل دانش در نرمافزار  Mtashareاز دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و
بانک شهر
کاربران /مولفهها

درونیسازی

بیرونیسازی

جامعهپذیری

ترکیب

میانگین کل

بانک شهر

4/46

5/83

4/23

6/11

5/16

مشاوران توسعه آینده

5/12

7/32

5/52

5/94

5/98

میانگین کل

4/79

6/58

4/88

6/03

5/57

یافتههای جدول  7نشان میدهد که میانگین کل مؤلفههای درونیسازی ،برونیسازی،
جامعهپذیری و ترکیب دانش در نرمافزار  Mtashareاز دیدگاه کاربران بانک شهر به طور متوسط
 5/16درصد بوده و میانگین کل این مؤلفهها از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده
 5/97بوده است که این میانگین در شرکت مشاوران توسعه آینده بیشتر از بانک شهر است و
درکل میانگین کل کاربران هر دو  5/57است که نشاندهنده مطلوب بودن تقریبی این نرمافزار
از دیدگاه کاربران در درونیسازی ،برونیسازی ،جامعهپذیری و ترکیب دانش است.

بحث و نتیجهگیری
افزایش روزافزون دانش ،سازماندهی و ذخیرهسازی ،توزیع و تسهیم و کاربرد به موقع،
مناسب و سریع از آن در دنیای دانشمحور و رقابتی امروز نیازمند استفاده از سیستمهای
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اطالعات و مدیریت دانش است .بیشتر سازمانهای دانشمحور امروزی از نرمافزارهای
مدیریت دانش برای مدیریت بهتر دانش خود استفاده میکنند ،امّا علیرغم استفاده آنها از
این نرمافزارها تاکنون به ارزیابی آنها پرداخته نشده است .لذا برای بکارگیری و استفاده
درست از آنها باید به ارزیابی کاربردپذیری آنها پرداخته شود ،ﭼراکه با ارزیابی و سنجش
نرمافزارهای مدیریت دانش است که میتوان به رفع موانع و مشکالت آنها براساس نیازهای
کاربرانش پرداخت و به اشاعه و انتشار دانش مناسب ،در زمان و مکان مناسب برای افراد
مناسب کمک کرد و هزینهها و فرآیندهای کاری را در سازمانها و شرکتها کاهش داد.
ارزیابی سیستم جامع مدیریت دانش ( )MTAshareکه توسط شرکت مشاوران توسعه آینده
به عنوان یکی از شرکتهای دانشمحور برای مدیریت شناسایی ،تولید ،سازماندهی ،ذخیره،
توزیع ،تسهیم و استفاده از دانش خود استفاده میکند نشان داد که این نرمافزار از لحاظ
کارایی ،قابلیت اطمینان و قابلیت انتقالپذیری ،میزان کارکردی بودن ،قابلیت نگهداری و
قابلیت استفاده از وضعیت مطلوبی برخوردار است و تمامی مقولههای ارزیابی دارای میانگین
باالی حد متوسط هستند.
بهطورکلی با ارزیابی نرمافزارهای مدیریت دانش به عنوان یکی از عناصر فناوری اطالعات
و ارتباطات در سازمانها و شرکتهای دانشمحور میتوان باعث تسهیل و تسریع انجام
فرآیندهای مدیریت دانش (تولید ،سازماندهی ،توزیع ،تسهیم و استفاده) در آنها شد .نتایج
این پژوهش و پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که نرمافزارها و سیستمهای مدیریت
دانش برای کارایی و اثربخشی دانش سازمانی (صمیمی و آقایی)1384 ،؛ روند موفق اهداف
دانشی سازمان (جاللی ،افرازه و نظافتی)1386 ،؛ همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و
کسبوکار ،کیفیت سیستمهای مدیریت دانش ،کیفیت دانش ،رضایت کاربر ،مدیریت
اسناد ،ارتباطات ،پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهنگ (مؤمنی ،جامپرازمی ،حسینزاده و
مهرافروز)1390 ،؛ کسب ،سازماندهی ،تحلیل و انتقال اطالعات و تجربیات افراد (بابائی و
حیدری)1394 ،؛ همکاری دانشی ،ارائه ایده ،مخزن دانش ،ارائه نقشه دانشی ،ایجاد گروه،
پروژه و ارائه بازخورد (رامپناهی ،نظافتی و سیادت)1394 ،؛ بازیابی دانش ،سازماندهی
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دانش ،ارزیابی دانش ،تحلیل دانش ،اشاعه دانش ،اشتراک دانش و امنیت دانش و
خوشهبندی آن (شریف و حسینقلیزاده)1395 ،؛ یادگیری و کاربرد واقعی دانش،
زیرساخت سازمانی مناسب مدیریت دانش ،وجود فرهنگ خلق و تعامالت دانش ،بهبود
کیفیت و بازدهی سازمان و رضایت ذینفعان از نظام (قاسمینژاد و فرامرزی)1396 ،؛ شناسایی
بهتر و مطلوبتر نیازها ،جریانها ،موجودیها و نقشههای دانشی ،خلق ،سازماندهی ،تسهیم
و استفاده از دانش در سازمانها (شرفی و ابوالقاسم مسلمان)1398 ،؛ تولید ،ذخیره،
سازماندهی و استفاده از دانش علوی و ()Linder, 2001؛ دستیابی سریع به دانش
()Carneiro, 2001؛ مدیریت فرآیندها و جریانات دانش سازمانی و فردی ( Carlsson ,

)2003؛ تسخیر ،اشتراک و کاربرد دانش است و به تسهیل اشاعه و اشتراک دانش از طریق
نمایهسازی ،سازماندهی و ردهبندی و جستجوپذیر کردن دانش ()Gandhi, 2004؛ کسب،
ذخیرهسازی ،بازیابی ،انتقال و استفاده مجدد از دانش مفید هستند و به بهبود تصمیمگیری
فردی و سازمانی ()Jennex, 2005؛ یادگیری سازمانی ،ارزیابی عملکرد مدیریت دانش و
استفاده کارا و مؤثر از دانش مؤثر ()Tseng, 2008؛ جستوجوی پیشرفته ،همکاری،
مدیریت محتوا ،مدیریت دادهها ،گروههای بحث ،مدیریت اسناد ،جستوجوی متن کامل،
حل مسائل یادگیری ،پورتال خدمات شخصی ،خودیادگیری ( Dipali, Nilesh and

) Pallawi, 2017؛ و عملکرد موفق شرکتها و ایجاد تغییرات مناسب و بهبود فرایندهای
مدیریت دانش ( )Centobelli, Cerchione, and Esposito, 2019که هر کدام به یکی از
مقولههای کاربردپذیری نرمافزارهای مدیریت دانش مربوط میشوند مؤثر است.
درنتیجه میتوان گفت که ارزیابی نرمافزارها و سیستمهای مدیریت دانش برای تسریع و
تسهیل فرایندهای مدیریت دانش در سازمانها و شرکتهای دانشمحور امروزی بسیار
ضروری است؛ ﭼرا که باعث افزایش کارایی ،قابلیت اطمینان و قابلیت انتقالپذیری ،میزان
کارکردی بودن ،قابلیت نگهداری و قابلیت استفاده آسان از این نرمافزارها برای استفاده بهینه
از دانش در سازمانها خواهد شد و زمینه مدیریت بهتر دانش را از طریق توانمندسازی
کارکنان و کاهش اتالف وقت آنان برای تولید ،سازماندهی ،توزیع ،تسهیم ،استفاده و کاربرد
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دانش در سازمانهایشان فراهم خواهد کرد .همچنین با استفاده از ارزیابی نرمافزارهای
مدیریت دانش میتوان به شناسایی روابط بین شاخصهای عملکردی نرمافزارها با یکدیگر،
پایش عملکرد سیستم برای ارتقای کارایی آنها و عوامل مؤثر بر کاربردپذیری و رضایت
کاربران از آنها شده و به رفع مشکالت و موانع موجود در این زمینه کمک کرد .بنابراین
پیشنهاد میشود سازمانها و شرکتها :از نرمافزارهای مدیریت دانش برای اجرای آسان و
سریع فرایندهای مدیریت دانش خود از آنها استفاده کنند؛ زیرساختهای الزم برای استفاده
از این نرمافزارها را در فضای کاری خودشان فراهم کنند؛ کارکنان خودشان را برای اجرا و
انجام فعالیتهای دانشی خود از طریق این نرمافزارها تشویق کنند؛ به آسیبشناسی
نرمافزارهای مدیریت دانش خود بﭙردازند؛ نرمافزارهای مدیریت دانش خودشان را مطابق
آخرین فناوریهای روز روزآمد کنند؛ پژوهشگران به ارزیابی و مقایسه میزان کاربردپذیری
نرمافزارهای دیگر مدیریت دانش در ایران و جهان بﭙردازند.
https://orcid.org/0000-0002-3366-5995
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