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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 82  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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  افزار مدیریت دانشارزیابی کاربردپذیری نرم

(MTAShare از دیدگاه کارکنان بانک شهر و )

 شرکت مشاوران توسعه آینده

 چکیده
افزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد  های ارزیابی کیفیت نرم ترین شاخص کاربردپذیری یکی از مهم 

آن  کارایی  می و  ایفا  نرم ها  کاربردپذیری  وضعیت  ارزیابی  پژوهش  این  هدف  لذا  دانش  کند.  مدیریت  افزار 

(MTAShareاز دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده )  این پژوهش کاربردی و با  د. بود

شامل   پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  شده  انجام  پیمایشی  نرم  28روش  کاربران  از  دانش  نفر  مدیریت  افزار 

(MTAShare  در بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده )افزار از مدل  . برای ارزیابی کاربردپذری نرم بود

ISO/IEC 9126   داده گردآوری  برای  او  تحلیل  ها  و  تجزیه  برای  همچنین  است.  شده  استفاده  پرسشنامه  ز 

  پذیری، انتقال   نگهداری،  قابلیت  های مقوله  که  داد  نشان  هایافته.  استفاده شده است  SPSSافزار  اطالعات از نرم

نرم   استفاده  قابلیت  و  بودن  کارکردی  اطمینان،  کارایی،  شرکت  کاربران  دیدگاه  از   (MTAShare)افزار  از 

  کارکردی   و  نگهداری  قابلیت  کارایی،  استفاده،  پذیری،انتقال   اطمینان،  قابلیت  هایو مقوله  آینده  توسعه  مشاوران 

. داشتند از دیدگاه کاربران بانک شهر به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را در مدیریت دانش سازمانی    بودن

و میزان    بودهدار  افزار معنی های کاربردپذیری نرمولههمچنین نتایج آزمون تی نشان داد که اختالف میانگین مق

سازی، اجتماعی کردن  سازی، بیرونی افزار برای درونیکاربردپذی آن از دیدگاه کاربران مطلوب است و این نرم 

سازمان در  دانش  ترکیب  مناسب  و  استها  نرم   .بوده  از  بیشتر  استفاده  و  کاربردپذیری  که  داد  نشان  افزار  نتایج 

(MTAShare در سازمان ) ها کمک کند. تواند به تسهیل و تسریع فرایندهای مدیریت دانش در سازمان ها می 

افزار مدیریت  دانش، کاربردپذیری، مدیریت دانش، مشاوران توسعه آینده، نرم،  بانک شهر  ها:کلیدواژه

 .  ( MTAShareدانش )

 

 
  :نویسنده مسئولa.sharafi96@ut.ac.ir 

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا  ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش یدکتر ی دانشجو      علی شرفی

  

https://orcid.org/0000-0002-3366-5995


 107 |   شرفی

 

 

 مقدمه  
های مهم زندگی فردی، سازمانی و  لفهؤبا گذشت زمان، مدیریت دانش به عنوان بخشی از م

ها انجام شده  کردهای مختلفی در این زمینه از سوی افراد و سازماناجتماعی درآمده و هزینه

ترین ابزارها و بسترهای مناسب برای  مدیریت دانش یکی از مهم  .(1399زاده،  )حسن   است

)جدالی   نوآورانه  رفتارهای  به  دستیابی  و  دانش  هدایت  و  جدالی،  کنترل  در  1400و   )

ها نیازمند فناوری  ها و شرکتهای مختلف است. دستیابی به نوآوری توسط سازمانمحیط

راد، زارعی، مؤمنی و  مؤثر از توانمندسازهای مدیریت دانش )فروتن  اطالعات برای پشتیبانی

امیری،   و  1399مرتضوی  ر  د   ل عما ا   بیشترین   م نجا ا شده،    ه کند ا پر   نش دا   چگی ر یکپا   تسهیل ( 

برای  و  (.  Metaxiotis and Ergazakis, 2005)   ن ا ـ م ز   ترین اه ـ کوت  دانش،  موفق  مدیریت 

 (. Drucker, 1993)دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است 
قوی    طیارتباو    ی های اطالعاتفناوری  های گذشته ازبرخالف سازمانی امروزی  هاسازمان

ها، زمان و تالش کارکنان برای یافتن  هزینهافزارهای مدیریت دانش جهت کاهش  مانند نرم 

برداری کنند تا بتوانند به تسخیر، مدیریت و بهره دانش مورد نیاز و تسهیم بهتر آن استفاده می

ناپذیر بپردازند از دانش و اطالعات به منظور بهبود کارآیی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان

از شاخص آن(.  9:  1387فاتح، سبحانی و محمدی،  )محمدی فناوریها  های  ها و روشها، 

برای خلق، کدگذاری    (.Yang, Alain, Nicolas and Lian, 2011)مناسب مدیریت دانش  

ها و تبدیل داده  (Syed Raiyan, 2009)ترین زمان ممکن  گذاری دانش در سریعو به اشتراک

کنند )حسنوی، اخوان و سنجقی،  یا اقالم مصرفی به ستاده )محصول یا خدمت( استفاده می

کمتر،  72:  1389 کار  کمتر،  اشتباهات  ارتکاب  برای  همچنین  کمتر،    هایپرسش (. 

کاران، تصمیمات بهتر، روابط  کاری کمتر، استقالل بیشتر در زمان و مکان برای دانش دوباره

؛ نقل در: ربیعی و معالی،  Gottschalk, 2005تر و سودآوری بیشتر )بهتر مشتری، خدمات به 

ها، ابتکارات، اطالعات و دانش  حل ( و تسهیل ثبت و ضبط تجارب، روندها، راه62:  1391

فناوری از  نیز  کارشناسان  و  نرم خبرگان  مانند  ارتباطی  و  اطالعاتی  مدیریت های  افزارهای 

 کنند.  دانش استفاده می
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مهمافزانرم    از  یکی  عنوان  به  دانش  مدیریت  فناوری  رهای  عناصر   ,Misra)ترین 

hariharan, and Khanjea, 2003)    داراییبرای دانش،  افزایش  اشتراک  و  دانشی  های 

نگهداری   و  آن،    (Chang, Wei-chung, 2013) استخراج  از  بهینه  استفاده  از  و  آگاهی 

جمعفعالیت کارکنان،  داراییهای  مؤثر  های  آوری  موفق  دانش  مدیریت  اجرای  و  فکری 

مند و یکپارچه برای  هستند. لذا توسعه مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مدیریتی نظام

سازی انتقال  ( و زمینه1393خواه و میرغفوری،  اجرای فرآیندهای سازمانی )ظهیری، کریمی

ه فناوری اطالعات و  ( به شدت ب65:  1386زاده،  های مختلف سازمان )حسن دانش به بخش 

های  مدیریت دانش برای افزایش تواناییوابسته است بنابراین  (Bebensee, 2012)ارتباطات 

فّناوری است و رویکردهای کاربرد فناوری در مدیریت دانش شامل تشکیل   نیازمند  خود 

سازی دانش، جستجو و بازیابی، عوامل، جریان کار،  بندی، بصریهای شخصی، طبقهپرونده

بی کاربردی  برنامه  یک  عنوان  به  درگاه  و  تصمیم  از  رایانه حمایت  اسنظیر  ت  ای 

(Frappaolo, 200953: 1388ترجمه احمدی،  ؛  .) 

فناوریمی   درنتیجه      به  دانش،  مدیریت  وابستگی  که  گفت  مانند توان  مؤثری  های 

و  نرم  منظم  انجام  از  پشتیبانی  و  فرآیندها  کردن  خودکار  برای  دانش  مدیریت  افزارهای 

و کسب و ایجاد مزیت رقابتی )پناهی،    (Snyman and Krugere, 2004)ها  هماهنگ فعالیت

و  ثبت و ضبط، سازماندهی، توزیع، تسهیم  (  1397 از اطالعات و دانش  استفاده درست  و 

حجم بسیار زیادی از  کسب، خلق، سازماندهی، تسهیم، توزیع و کاربرد  های  کاهش هزینه

ها  ها و شرکت در سازمانهای زمانی و مکانی برای افراد  بدون محدودیتو دانش  اطالعات  

ال و استفاده از دانش  تولید، انتق   های روشافزارها سبب تغییر در  مهم است. چرا که این نرم

ها شده و از ورود و خروج اطالعات و دانش غیرمرتبط و تکراری و پردازش نامناسب  در آن

خواهند کرد. درنتیجه ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت کارکرد،  اطالعات و دانش جلوگیری  

انعطاف و  تعمیرپذیری  کارایی،  استفاده،  شایستگی  اطمینان،  نرم قابلیت  این  افزارها  پذیری 

( جهت  1384های مدیریت دانش )صمیمی و آقایی،  ها و سیستمتواند برای طراحی آنمی
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بهبود   شناسایی، سازماندهی، ذخیره، توزیع، تسهیم و استفاده درست و مناسب از دانش و 

 ها کمک کند. وضعیت آن

دانش ضمنی  ل  در تالش برای نحوه انتقاها  مدیریت سازمان  محور امروزی،در دنیای دانش      

افزارهای مدیریت  ها یا نرم سامانه  . (1393هستند )مردانی، سازمان به سراسر سازمان  موجود در

دانش یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریان دانش برای تسریع انتقال دانش و اجرای موفق فرایندهای  

مدیریت  افزارهای  نرم  د خلق، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانش هستند که به انواع مختلفی مانن 

کسب  هوش  همکاری،  ابزارهای  سند،  پایگاهومحتوی،  طبقهکار،  داده،  دادههای  ها،  بندی 

شوند )محمدزاده، درانی  تقسیم می   کاویجوی خبره و دادهوهای جست راهنماهای دانش، دستگاه

افزارهای مدیریت دانش دارای کارکردهای گوناگون و  (. انواع مختلف نرم 1394گل،  و صباغ 

افزارها  مزایا و معایب خاص خود هستند. لذا برای شناخت میزان استفاده و کاربردپذیری این نرم 

تا بتوان به تقویت نقاط قوت و رفع    کنندگانش پرداخت ها از دیدگاه استفاده باید به ارزیابی آن 

 ها پرداخت.  موانع موجود در آن 

تواند به استفاده مؤثر و کارآمد  افزار است که می های کیفیت نرم کاربردپذیری یکی از ویژگی       

:  1389اخوان و باقری، )  افزار برای رسیدن به اهداف خود کمک کند. از دیدگاه کاربران ازنرم 

فرآیندی مستمر برای سنجش عملکرد بهتر    های مدیریت دانش،  فیت سامانه ارزیابی کی (  218

های دانش؛  سازی اسناد دانش و نقشهنگاموضعیت بهتواند به بهبود  ها در آینده است که می آن 

های کاری در سامانه به صورت مجازی؛ حجم اسناد داوری شده؛ روند میزان فعالیت گروه

تغییرات   با  داوری دانش؛  تطابق سامانه  میزان کاربرپسندی سامانه؛  بهبود؛  سامانه در جهت 

های دانش؛ میزان اثربخشی سامانه در تحقق اهداف سازمانی؛ کمک به  اهداف و استراتژی 

رسانی گسترده؛ درج اخبار مرتبط دانشی؛ محرمانگی  گیری؛ اطالعمدیران ارشد در تصمیم

مانه؛ امنیت اطالعات در سامانه؛ امکانات جانبی  و میزان دسترسی در سامانه؛ یکپارچگی سا

های مجازی و ...(؛ و گزارشی از وضعیت دانش سازمان منجر  )ایمیل، چت، گفتگو و اتاق 

 . شود
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می      نرمدرواقع  کاربردپذیری  ارزیابی  که  گفت  برای توان  دانش  مدیریت  افزارهای 

استفاده درست و سریع از دانش،   شناسایی، کسب، خلق، سازماندهی، ذخیره، توزیع، تسهیم و

دهی به موقع  های ضمنی و پاسخبرقراری ارتباط مؤثر بین کارکنان برای تسهیم دانش افزایش  

گیری  ها، اندازهها، شناسایی خبرگان دانشی سازمان و برقراری ارتباط با آنآن  هایپرسش به  

ه، ارزیابی، کسب، ذخیره  کارکنان از طریق ارائ  توانمندیهای درون سازمان،  وضعیت دانش 

های آشکار سازمانی  های ضمنی آنان در طی فرایندهای کاری، اخذ دانش و بازیابی دانش 

ها، دستیابی سریع به اطالعات  بندی و بازیابی سریع آندر قالب انواع مستندات دانشی و طبقه

دهد  ن میبررسی شواهد موجود توسط پژوهشگر نشاو دانش موجود در سازمان مفید هستند.  

علی  نرمکه  از  روزافزون  استفاده  رواج  سازمانرغم  توسط  دانش  مدیریت  و  افزارهای  ها 

در سالشرکت مختلف  کاربردپذیری های  ارزیابی  در حوزه  پژوهشی  تاکنون   اخیر،  های 

ترین  ها انجام نشده است. در این راستا هدف پژوهشگر ارزیابی کاربردپذیری یکی از مهمآن

به  افزارهانرم  آینده  توسعه  مشاوران  شرکت  توسط  شده  طراحی  دانش  مدیریت  ی 

ها و  افزار نه تنها برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آن( است. ارزیابی این نرمMTAShareنام)

کارکردی و  شناسایی نقاط قوت و تقویت آن کمک خواهد کرد، بلکه باعث افزایش میزان  

از آن برای بهبود انجام فرآیندهای    پذیری و استفاده ل کارآیی، قابلیت اطمینان، نگهداری، انتقا 

توزیع،   تسهیم،  توسعه،  نگهداری،  سازماندهی،  خلق،  کسب،  )شناسایی،  دانش  مدیریت 

میان کارکنان شرکت در  دانش(  ارزیابی  و  و سازماناستفاده  به  ها  پاسخگویی  از طریق  ها 

 های زیر خواهد شد.  پرسش 

( به لحاظ  MTAShareافزاری جامع تبادل دانش ) نرم سیستم  وضعیت کاربردپذیری   .1

انتقال  نگهداری،  از دیدگاه  )کارکردی، کارآیی، قابلیت اطمینان،  پذیری و استفاده( 

 است؟   کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر چگونه 

استفاده  .2 بین دیدگاه کاربران  نرم آیا  از  بانک شهر و شرکت مشاوران  کننده  در  افزار 

 وسعه آینده تفاوتی وجود دارد؟ ت 
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( از دیدگاه کاربران بانک شهر و شرکت  MTAShareافزار) وضعیت تبدیل دانش در نرم  .3

 مشاوران توسعه آینده چگونه است؟ 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 در  ها آن  ایجاد  محوری هستند که ایده اطالعات  فناوری های مدیریت دانش،  نظام ها یا  سامانه 

 تجارب  مستندات،  به  دسترسی سریع  برای  ها شرکت  کارکنان  توانمندسازی  جهت  در  سازمان 

 گردد. برمی  گذشته  در  شرکت  مسائل  برابر  در  شده امتحان  های حل راه  و  اطالعاتی  منابع  گذشته، 

 دسترسی  ها، سازمان  دانش  های مدیریت دانش برای توسعه و ارتقای فرایندهای مدیریت سامانه 

 های ایده  بروز  قوی،  دانش  پایگاه  یک  ایجاد  ها، شرکت  سطح  در  دانش  گذاردن  ک اشترا  به  و 

 شرکت  یک  در  استفاده  مورد  های شیوه  و  ها استراتژی  و  کاری  فرآیندهای  بهبود  و  نوآورانه 

مفید   سازمانی های درون بینش  و  تجارب  با  تطبیق  سازی فعال  و  توزیع  ارائه،  خلق،  شناسایی،  برای 

هایی است که بر همکاری )یادگیری  ها، پشتیبانی از سامانه (. پایه این سامانه 61:  1392است )آکار،  

سامانه  توصیه مشارکتی،  آن  های  مدیریت  برای  دانش  ساختار  یا  اشتراکی(  فضای  و  ای 

کنند استوار است و به  محور و اطالعاتی( تأکید می های آنتولوژی های دیجیتالی، سامانه )کتابخانه 

 شوند.  های پویا، فرآیندگرا و یکپارچه تقسیم می انه انواع سام 

ها به طور عمده از ارتباطات پویا بین خبرگان و  این سامانه   های مدیریت دانش پویا: سامانه 

های  ها پشتیبانی کرده و روی دانش پنهان تمرکز دارد و شامل شبکه خبرگان و گروه مدیر تیم 

لیستی  های شرکت زمینه تخصص پس   علمی است. شبکه خبرگان دانش، تجربیات و  در  را  ها 

کنندگان دانش  تواند به عنوان پل ارتباطی بین جستجوکنندگان و تهیه کنند که می آوری می جمع 

ها  توانند دانش آورنده مکانی است که افراد می های کاری نیز فراهم نقش ایفا کنند. همچنین گروه 

 دهند. های خود را در آن قرار  حل و مشکالت و راه 

های فکری فراوانی دارند، نیاز  هایی که سرمایه سازمان   های مدیریت دانش فرآیندگرا: سامانه 

به استخراج و دریافت دانش برای استفاده مجدد در حل مشکالت جدید را نیز بیشتر احساس  

کنند. این  سازی دانش تأکید می طور عمده بر روی دانش آشکار یا بیرونی کنند، بنابراین به می 

های دانش  های یادگیری، بانک اطالعاتی تجربیات، شرح فرآیندها و انباره ها شامل سامانه سامانه 
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شده در گذشته که چه  شده و نتایج دریافت های قبلی، به ارزش تجربیات ثبت هستند. یادگیری 

ط به  پردازد. همچنین شرح فرآیندها، جزئیات مربو چیزی درست و چه چیزی نادرست است می 

 کند. های درگیر با فرایندها را توصیف می هر فعالیت و ورودی و خروجی 

تر مدیریت دانش بر روی یک بعد از  های قدیمی سامانه   های مدیریت دانش یکپارچه: سامانه 

های کاری علمی یا روی دانش  های ضمنی در شبکه خبرگان و گروه مدیریت دانش مانند دانش 

کردند. اّما امروزه بسیاری از طراحی  ها تأکید می های داده ری پایگاه های کدگذا آشکار در سامانه 

های مدیریت دانش بر پایه یک سامانه یکپارچه هم برای مدیریت دانش آشکار و هم برای  سامانه 

هستند.   استوار  پنهان  دانش  از  پورتال   نظیر مدیریت  گوناگونی  کاربردهای  که  سازمانی  های 

کار پشتیبانی  و های موجود در فرآیندهای کسب ای از دانش پایگاه داده ابزارهای همکاری تیمی یا  

باقری،  می  و  )اخوان  به 218:  1389کنند  سامانهسیستم طورکلی  (.  یا  دانش  ها  مدیریت  های 

:  1391)ربیعی و معالی،  شود  ها اشاره میبه آن  1های دیگری نیز دارند که در جدول  قابلیت

222). 

 های مدیریت دانش یستمهای س. قابلیت1جدول 
فرآیندهای  

مدیریت 

 دانش

های  سیستم

مدیریت 

 دانش

فرآیندهای  

 ثانویه 

های مدیریت مکانیزم

 دانش توصیفی 
 های مدیریت دانش توصیفی فناوری 

 کشف دانش

های  سیستم

کشف 

 دانش

 ترکیب

  تلفنی، مکالمات جلسات،

  خلق و مستندسازی

 دانش مشترک

به  پایگاه داده، دسترسی تحت وب 

های  کاوی، انباره داده، داده 

های وب، بهترین  اطالعات، پورتال

 های آموخته عمل و درس 

اجتماعی  

 نمودن 

گردش کارکنان در 

سراسر سازمان،  

ها، طوفان مغزی کنفرانس

 های تیمی و پروژه 

های  ها، گروهویدئوکنفرانس 

گفتگوی الکترونیکی و پست  

 الکترونیکی 

 کسب دانش

های  سیستم

کسب 

 دانش

بیرونی  

 کردن 

های اولیه،  ها، نمونه مدل 

های  بهترین عمل و درس 

 ها آموخته

های چت و  های خبره، گروهسیستم

گو، بهتیرن عمل و پایگاه داده  گفت

 های آموخته درس
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درونی  

 کردن 

یادگیری عملی، آموزش  

در محیط کار، یادگیری  

از طریق مشاهده و  

 جلسات چهره به چهره

ارتباطات کامپیوترمحور و  

 سازی کامپیوتری شبیه

 تسهیم دانش 

های  سیستم

تسهیم  

 دانش

اجتماعی  

 کردن 

گردش کارکنان در 

سراسر سازمان،  

ها، طوفان مغزی کنفرانس

 های تیمی و پروژه 

های  ها، گروهویدئوکنفرانس 

گفتگوی الکترونیکی و پست  

 الکترونیکی 

 مبادالت

ها،  نامهها، نظامیادداشت

ها،  کتب راهنما، نامه 

 ها ها و نمایشارائه

ابزارهای کارتیمی، دسترسی بر  

ها و  مبنای وب به داده، پایگاه داده 

های اطالعات، پایگاه داده  انباره 

های  های درسبهترین عمل و سیستم 

 آموخته

 کاربرد دانش

های  سیستم

کاربرد 

 دانش

هدایت و  

 رهبری 

مراتبی  ارتباطات سلسه

ها، شغل  سنتی در سازمان

و وظایف کمکی و  

 مراکز پشتیبانی

کسب و انتقال دانش خبرگان،  

های  یابی، سیستمهای عیبسیستم

های  یابی موردی، و سیستم عیب

 گیری پشتیبان تصمیم

جریان  

عادی و 

 دائمی 

مشی، عملیات و  خط

 استانداردهای سازمانی

های  های خبره، سیستمسیستم

ریزی منابع سازمانی و  برنامه

 های مدیریت اطالعات سیستم

های مناســبی را برای تســهیم  حلهای مدیریت دانش مکان مرکزی امن و راهســیســتم           

ــرف ان، مصـ د ـکار ـکارکـن ا روـن ان ـی اد، جرـی ـــن کنـندـگان،  دانش، ـمدیرـیت و اداره کردن اسـ

ها بتوانند اطالعات را تغییر دهند،  کنند تا آنمیهای مختلف، و حامیان ســازمان ایجاد  بخش 

ــازمان را برای تصـــمیم  لذاگیری بهتر هدایت کنند.  دانش را تســـهیم کنند، و یکدیگر و سـ

ها برای ارتقا و بهبود عملکردشـان بسـیار ضـروری اسـت و به مدیریت  بررسـی و ارزیابی آن

محور کمک های دانش کتها و شـرکشـف، کسـب، تسـهیم و اسـتفاده از دانش در سـازمان

موانعی مانند جهل تکنولوژیک، پیچیدگی فنی بســـیار   خواهد کرد، به شـــرطی که بتواند بر

قابلیت اطمینان و اسـتفاده از ابزار مدیریت دانش ضـعیف و فقدان ظرفیت پاسـخگویی  زیاد،  
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(Lam and Chauav, 2005  ،83: 1389؛ نـقل در عموزاده خلیلی  )  ـکه ـباـعث ـعدم موفقـیت

   شوند غلبه کند.ها میسازی این سیستمدهپیا

 ( MTAShareهای سامانه جامع تبادل دانش) ها و زیرسیستمویژگی
های مدیریت دانش خود از نوعی فناوری نظیر مخازن دانشی  ها در پروژهامروزه اکثر سازمان 

اینترانت میو  استفاده  دانش  کاربرد  و  تسهیم  سازماندهی،  تولید،  برای  درواقع  ها  که  کنند 

( یک  MTAShareافزاری جامع تبادل دانش ) سیستم نرم نوعی سیستم مدیریت دانش هستند.  

( در سال  MTAاست که توسط شرکت مشاوران توسعه آینده )   1سیستم اطالعاتی مبتنی بر رایانه 

نرم   1384 این  است.  شبکه طراحی شده  روی  نصب  امکان  قابلیت  افزار  و جهانی،  محلی  های 

های خلق شده توسط پرسنل سازمان در حین  سازی و بازیابی دانش ، ارزیابی، تسهیم، ذخیره کسب 

ای کارآمد، سریع و جذاب دارد.  فرآیندهای کاری، با کمترین دخالت نیروی انسانی به شیوه 

عالی انفورماتیک کشور است که  افزار مدیریت دانش ایرانی در شورای  همچنین اولین نرم

ویرایش اصلی   4تاکنون در  1384سازمان ایرانی نصب شده و از سال  50از  تاکنون در بیش 

های  ها در فرمتامکان اخذ دانش افزار شامل  های این نرمترین ویژگیتوسعه یافته است. مهم

آن مطمئن  ارزیابی  و  بهرهگوناگون  قابلیتها؛  از  شبکهگیری  امکان  های  اجتماعی؛  های 

دانش طبقه بر  بندی  طبقهها  امکان  دانشی؛  فیلدهای  دانش روی  در  بندی  خبرگان  و  کاران 

های دانشی  فیلدهای دانشی؛ امکان نگهداری مستندات آشکار دانشی؛ امکان تدوین گزارش

افزارهای  ی پرسش و پاسخ هوشمند؛ امکان هماهنگی با سایر نرممتنوع و قابل دفاع؛ چرخه

های  بندیانشی سازمان؛ و امکان اجرای انواع دستهسازمان؛ امکان تطبیق با نیازهای مدیریت د

دانش  بر روی  ماتریسی  زیرسیستمحفاظتی  و شامل  دارد  را  نظامی  دانش؛  های  های چرخه 

به مدیران؛ ارتباطارزیابی دانش؛ پاداش مالی؛ نقشه دانش؛ بسته دهی  بندی دانش؛ گزارش 

های  دانشی کارکنان؛ و سیستم انجمن   های دانشی افراد؛  تغذیهپویا؛ مستندات دانشی؛ پروفایل

بیشتر فرآیندهای مدیریت   MTAShareافزار  توان گفت که نرمطورکلی میخبرگی است. به

 
1. Computer Based Information System(CBIS) 
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به صورت خالصه    2دانش را داراست و تناظر آن با فرآیندهای مدیریت دانش در جدول  

 آورده شده است. 

 (MTAShare) سیستم تناظر فرآیندهای مدیریت دانش و. 2جدول 

 MTA-Shareماژول مرتبط در سامانه 
زیرفرایندهای  

 مدیریت دانش

درخت   -ها و مستندات سامانهجستجو در دانش -های خبرگیانجمن  -نقشه دانش

 های سازمانی گیری دانشاندازه  -دانش و فیلدهای دانشی
 شناسایی دانش 

ها  جستجو در دانش -گفتگو تاالر -نقشه دانش -های مختلف(ورود دانش)در فرمت

 ارسال دیدگاه و کامنت  -های دانشیفروم -و مستندات سامانه
 کسب دانش

  -های مورد عالقهدانش-هااصالح و بروز آوری دانش - تاالر گفتگو  -ورود دانش

 گذاری کامنت -هاسازی از دانشبسته
 توسعه دانش 

  -پاسخوپرسش-فیلدهای دانشی مورد عالقه-سامانههای دانش - گو وتاالر گفت

 ارسال دانش به همکاران  -جلسات دانشی
 تسهیم دانش 

اصالح   - هاگزارش استفاده از دانش-های سامانهگزارش دانش  -گزارشات ادمین

 ها دانش
 استفاده دانش 

 مستندات سامانه  -های مندانش - های سامانهدانش
نگهداری از  

 دانش

 ارزیابی دانش سطوح دسترسی  -ماتریس حفاظتی -اعتباردهی به دانش -دانشیید أت

 های دانش هدف  گزارشات دانشی-گزارشات ادمین

اطالعات جدول   )نرم  2براساس  دانش  مدیریت  مهمMTAShareافزار  از  یکی  ترین  ( 

ها  ابزارهای شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش در سازمان

های خبرگی،  های دانشی، انجمن تواند نقش مؤثری را در ایجاد نقشهها است که میو شرکت

توسط   دانش  به  امتیازدهی  و  ارزیابی  دانش،  مستندسازی  و  ذخیره  دانش،  تبادل  و  گفتگو 

 اشته باشد.  دانشکاران د
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 پیشینه پژوهش 
( آقایی  و  عملکرد  1384صمیمی  ارزیابی  برای  چارچوبی  ارائه  عنوان  با  پژوهشی  در   )

تعیین شاخصسیستم های ارزیابی عملکرد را برای ارزیابی کارایی و  های مدیریت دانش، 

سیستم دانستند.اثربخشی  مؤثر  دانش  مدیریت  نظافتی    های  و  افرازه  در 1386)جاللی،   )

افزار سیستم جامع مدیریت دانش در وزارت راه  کارگیری نرمهپژوهشی با عنوان طراحی و ب

افزار سیستم جامع مدیریت دانش روند ند که نرم دو ترابری جمهوری اسالمی ایران نشان دا

سازی  رو به رشد و موفقی در رسیدن سازمان به اهداف دانشی خود و بسترسازی جهت پیاده

مؤمنی، جامکامل   است.  داشته  سازمان  )پرازمی، حسین آن در  مهرافروز  و  در  1390زاده   )

ارزیابی سیستم برای  ارائه رویکرد جدیدی  با عنوان  با روش  پژوهشی  های مدیریت دانش 

رابطه و تحلیل  دانش  مدیریت  استراتژیک  همراستایی  داد که رویکرد  نشان  ای خاکستری 

سیستموکسب کیفیت  مدکار،  مدیریت های  کاربر،  رضایت  دانش،  کیفیت  دانش،  یریت 

اسناد، ارتباطات، پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهنگ از عوامل مهم در ارزیابی ابتکارات دانشی  

افزارهای رایج مدیریت ( در پژوهشی به مطالعه تطبیقی نرم1392گو )ها هستند. حقدر سازمان 

های ایرانی  ها و شرکتدانش را برای سازمان  افزار مناسب مدیریتدانش در ایران انتخاب نرم

   جهت مدیریت مناسب فرایندهای دانش خود مؤثر دانست.
افزارهای مدیریت دانش  ( در پژوهشی به شناسایی و تحلیل دانش 1394بابائی و حیدری )     

دانش  که  دادند  نشان  و  پرداختند  کسب،  شخصی  برای  شخصی  دانش  مدیریت  افزارهای 

ت  رامسازماندهی،  هستند.  مؤثر  افراد  تجربیات  و  اطالعات  انتقال  و  و  حلیل  نظافتی  پناهی، 

های سیستم مدیریت دانش براساس ابزارهای  ( در پژوهشی به ارزیابی ماژول1394سیادت )

در سازمان با استفاده از روش فرآیند تحلیل    0/2سازی مدیریت دانش  برای جاری  0/2وب  

ادند که عواملی مانند همکاری، ارائه ایده، مخزن دانش، ارائه  مراتبی پرداختند و نشان دسلسه

مؤثر   0/2نقشه دانشی، ایجاد گروه، پروژه و ارائه بازخورد در طراحی سیستم مدیریت دانش  

ها و ابزارهای مدیریت ( در پژوهشی با شناسایی سامانه1395زاده ) قلیهستند. شریف و حسین 

ها و ابزارهای بازیابی  کاربردشان تحت عنوان سامانه  ها را براساس میزاندانش شخصی، آن
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دانش، سازماندهی دانش، ارزیابی دانش، تحلیل دانش، اشاعه دانش، اشتراک دانش و امنیت  

قلمرو عمومی،  دانش خوشه ابزارهای موردنظر را در سه  بندی کردند و همچنین مجموعه 

نژاد و فرامرزی مچنین قاسمیبندی کردند. هتعاملی و شخصی از دیدگاه متخصصان طبقه

خبرگان،  1396) دیدگاه  از  سازمان  در  دانش  واقعی  کاربرد  و  یادگیری  مانند  عواملی   )

زیرساخت سازمانی مناسب، وجود فرهنگ خلق و تعامالت دانش، بهبود کیفیت و بازدهی  

  انند. دسازمان و رضایت ذینفعان از نظام را در ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش مؤثر می

( مسلمان  ابوالقاسم  و  براین شرفی  ممیزی 1398عالوه  عناصر  از  استفاده  پژوهشی  در  نیز   )

بهتر و مطلوبدانش در نرم نیازها، جریانافزارهای مدیریت دانش را زمینه شناسایی  ها،  تر 

ها  های دانشی، خلق، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانش در سازمانها و نقشهموجودی 

    ند.دانست 

های مدیریت دانش  ( در پژوهشی با بررسی مدیریت دانش در سسیتم2001)  1علوی و لیدنر     

های مدیریت دانش مبتنی بر فناوری اطالعات هستند و جهت پشتیبانی  نشان دادند که سیستم

استفاده  و ارتقای فرایندهای سازمانی مانند تولید، ذخیره، بازیابی، انتقال و کاربرد دانش مورد  

( در پژوهشی با عنوان نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش،  2001)  2گیرند. کارنیرو قرار می

تر و بادقت مدیران به اطالعات  فّناوری اطالعات را سبب نشر و تمرکز دانش، دستیابی سریع

جمع دانش،  ذخیرهو  تعریف،  نمایهآوری،  اشیای  سازی،  بین  ارتباط  برقراری  و  سازی، 

کارلسون دیجیت  کرد.  عنوان  سیستم2003)  3الی  پژوهشی  در  نیز  برای  (  را  اطالعاتی  های 

شبکه  در  فردی  و  سازمانی  دانش  جریانات  و  فرآیندها  درونمدیریت  مفید  های  سازمانی 

( نیز فّناوری را ابزاری مؤثر و کارا برای همه وجوه مدیریت دانش  2004)  4دانست. گاندی

اشتراک و کار از طریق  مانند تسخیر،  اشتراک دانش  و  اشاعه  تسهیل  به  و  برد دانش است 

 5بندی و جستجوپذیر کردن آن مؤثر دانست. همچنین جنکسسازی، سازماندهی و ردهنمایه

 

1. Alavi and Leidner 

2. Carneiro 

3. Carlsson 

4. Gandhi 

5. Jennex 
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برای کسب، ذخیره( سیستم2005) را کمکی  انتقال و  های مدیریت دانش  بازیابی،  سازی، 

( در  2008)  1داند. تسِنگ ازمانی میگیری فردی و ساستفاده مجدد از دانش و بهبود تصمیم

عنوان   با  اندازه»پژوهشی  دانششاخص  مدیریت  سیستم  عملکرد  مدیریت « گیری  سیستم   ،

از   استفاده کارا و مؤثر  ارزیابی عملکرد مدیریت دانش و  یادگیری سازمانی،  دانش را در 

مطالعه تحلیلی  »  ( در پژوهشی با عنوان2017)  2دانش مؤثر دانستند. دیپالی، نیلش و پاالوی

افزار مدیریت دانش از نرم  72های  به بررسی رابطه و ویژگی  « افزارهای مدیریت دانش نرم

پیشرفته، همکاری، مدیریت محتوا، مدیریت دادهولحاظ جست های بحث،  ها، گروهجوی 

اسناد،   شخصی،  وجوی  جستمدیریت  پورتال خدمات  یادگیری،  مسائل  حل  کامل،  متن 

افزار وابستگی وجود  های موجود در نرماختند و نشان دادند که بین ویژگی خودیادگیری پرد

اِسپوزیتو  و  سِرچیون  سِنتوبِلی،  عنوان  2019)  3دارد.  با  پژوهشی  در  کارایی  »(  و  اثربخشی 

نشان دادند که    « کاروهای کوچک و متوسط کسبهای مدیریت دانش در شرکتسیستم

ها و ایجاد تغییرات مناسب و  عملکرد این شرکت  های مدیریت دانش برای موفقیتسیستم

 بهبود فرایندهای مدیریت دانش بسیار مؤثر و کارآمد هستند.

های انجام شده بیشتر به بررسی  دهد که پژوهش های انجام شده نشان میمطالعه پژوهش     

ای  هاند و پژوهشهای مدیریت دانش و نقش فناوری در مدیریت دانش تمرکز داشتهسیستم

ها انجام شده است. براساس  افزارهای مدیریت دانش و ارزیابی آن بسیار کمی بر روی نرم

پژوهش مینتایج  شده  انجام  ب های  فناوری  نقش  که  گفت  و  هتوان  اطالعات  فناوری  ویژه 

چراکه استفاده از آن سبب    ،ارتباطات در مدیریت دانش و فرآیندهای آن بسیار مهم است

ها خواهد شد. لذا برای تر  دانش در سازمانگذاری سریعتقال و اشتراکها و ان کاهش هزینه 

ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف و  پی بردن به اهمیت فناوری در مدیریت دانش سازمان 

های بیشتری بر و ارزیابی   هاپژوهش افزارهای مدیریت دانش، نیاز به  ها بویژه نرمعملکرد آن

 

1. Tseng 

2. Dipali, Nilesh and Pallawi  

3. Centobelli, Cerchione and Esposito 
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ها در کسب، خلق، سازماندهی، تسهیم، توزیع،  بتوان به اهمیت آنافزارها است تا  روی این نرم

 ها پی برد.بکارگیری و استفاده از دانش در سازمان

 شناسی پژوهش روش 
این   پیمایشی است. جامعه آماری  از لحاظ روش  و  از لحاظ هدف کاربردی  پژوهش  این 

فر از کارکنان بانک  ن  16نفر از کارکنان شرکت مشاوران توسعه آینده و    12پژوهش شامل  

اند. برای استفاده کرده  MTAShareافزار مدیریت دانش  شهر در شهر تهران است که از نرم

استفاده شده   سازمان جهانی استاندارد ISO/IEC 9126مدل  افزار از  ارزیابی کاربردپذیری نرم

این مدل عبارتاست.   از  استفاده  از ساختار سلسلهادالیل  بودن آن  ند  در سه سطح  مراتبی 

افزار، توصیف  های کیفی نرمجداگانه داخلی، خارجی و قابلیت استفاده، تعریف دقیق ویژگی

ویژگی تعریف  قابلو  و  متداول  عبارات  با  اندازهها  شاخص  تعریف  و  برای فهم  گیری 

نرمویژگی خاص  است.  های  از  افزار  مدل  این  و    6در  اصلی  فرعی    21شاخص    - 1معیار 

بودن شا تعاملکارکردی  بودن، صحت،  )متناسب  امنیت(؛  مل  و  استفاده    - 2پذیری  قابلیت 

قابلیت نگهداری شامل)قابلیت تحلیل،    - 3شامل)قابلیت فهم، یادگیری، عملیاتی و جذابیت(؛  

آزمایش  و  پایداری  شامل)انطباقانتقال  -4پذیری(؛  تغییر،  نصب،  پذیری  قابلیت  پذیری، 

پذیری خطا و قابلیت بازیابی(  مینان شامل)بلوغ، تحملقابلیت اط  -5همزیستی و جایگزینی(؛  

نرم  -6و   کاربردپذیری  ارزیابی  برای  منابع(  بکارگیری  و  زمانی  شامل)رفتار  افزار کارایی 

(MTAShare  )تجزیه برای  همچنین  است.  شده  دادهواستفاده  میزان  تحلیل  سنجش  و  ها 

ها از دیدگاه کارکنان شرکت مشاوران توسعه آینده و  کاربردپذیری هر یک از این شاخص 

های اصلی مدل به همراه  بانک شهر از پرسشنامه استفاده شده است. به این معنی که شاخص

: 9کارگیری؛  : عدم به 1)  9تا    1های فرعی آن با استفاده از طیف لیکرت از اعداد  شاخص

های کاربران استفاده شده است. عالوه هگویه برای بیان دیدگا  63کارگیری کامل( در قالب  به

 استفاده شده است. SPSSافزار بر این برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون تی و نرم
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 های پژوهش یافته
(  MTAShareافزاری جامع تبادل دانش ) سیستم نرم وضعیت کاربردپذیری    پاسخ به پرسش اول: 

اطمینان،   قابلیت  کارآیی،  )کارکردی،  لحاظ  انتقال به  دیدگاه  نگهداری،  از  استفاده(  و  پذیری 

 است؟   کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر چگونه 

 ها از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده میانگین و انحراف استاندارد مقوله  محاسبه. 3جدول 
 انحراف معیار  میانگین  تعداد  مقوله

 74214/1 2083/7 12 کارکردی بودن

 10795/1 1156/7 12 قابلیت استفاده

 14767/2 8472/7 12 قابلیت نگهداری 

 24259/1 7500/7 12 پذیریقابلیت انتقال 

 01748/1 2685/7 12 قابلیت اطمینان

 02669/1 3611/7 12 کارایی 

می   3های جدول  یافته       آینده  نشان  توسعه  مشاوران  دیدگاه کاربران شرکت  از  دهد که 

معیار   انحراف  با  نگهداری  قابلیت  میانگین    74214/1مقوله  بیشترین    7/ 8472و  دارای 

با استفاده  قابلیت  مقوله  و  معیار    کاربردپذیری  میانگین    10795/1انحراف  دارای    11/7و 

 های دیگر است.  کمترین کاربردپذیری نسبت به مقوله 

های ارزیابی از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه  آزمون تی مستقل یکطرفه مقوله  .4ول جد

 آینده

 

 مقوله

Test Value = 5 

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

مقدار 

 معناداری

اختالف  

 میانگین 

اختالف با سطح اطمینان  

درصد  95  

ترینپایین  باالترین 

کارکردی 

 بودن 
391 /4  11 001 /  20833/2  1014/1  3152/3  

قابلیت  

 استفاده 
615 /6  11 000 /  11558/2  4116/1  8195/2  
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قابلیت  

 نگهداری 
592 /4  11 001 /  84722/2  4827/1  2118/4  

-قابلیت انتقال 

ذیریپ  
666 /7  11 000 /  75000/2  9605/1  5395/3  

قابلیت  

 اطمینان 
723 /7  11 000 /  26852/2  6220/1  9150/2  

7/ 967 کارایی   11 000 /  36111/2  7088/1  0134/3  

      

/. با  95های مورد نظر در سطح اطمینان  دهد که همه مقوله نشان می  4های جدول  یافته     

توان گفت که از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران  دار هستند و می/( درصد معنی001مقدار )

 کاربردپذیری مطلوبی برخوردار هستند.افزار از های نرمتوسعه آینده همه مقوله

افزار از دیگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه  های کاربردپذیری نرمسهم هریک از مقوله .1نمودار 

 آینده

 

پذیری، کارایی،  های قابلیت نگهداری، انتقالدهد که مقوله نشان می   1های نمودار  یافته     

ت استفاده به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را قابلیت اطمینان، کارکردی بودن و قابلی

 افزار داشته است.  از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده از نرم

 
 
 

6.6
6.8

7
7.2
7.4
7.6
7.8

8

کارکردی بودن فادهقابلیت است قابلیت 

نگهداری

-القابلیت انتق

پذیری

نانقابلیت اطمی کارایی
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 ها از دیدگاه کاربران بانک شهرمحاسبه میانگین و انحراف استاندارد مقوله  .5جدول 

دهد که از دیدگاه کاربران بانک شهر مقوله قابلیت اطمینان  نشان می  5های جدول  یافته    

دارای بیشترین کاربردپذیری و مقوله کارکردی    7778/7/ و میانگین  47791با انحراف معیار  

 دارای کمترین کاربردپذیری هستند. 8047/6/ و میانگین 85753بودن با انحراف معیار

 های ارزیابی از دیدگاه کاربران بانک شهرآزمون تی مستقل یکطرفه مقوله  .6جدول 
 

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  مقوله

8047/6 16 کارکردی بودن  85753/0  

4215/7 16 قابلیت استفاده  68220/0  

8594/6 16 قابلیت نگهداری   89078/0  

پذیریقابلیت انتقال   16 7031/7  49514/0  

7778/7 16 قابلیت اطمینان  47791/0  

4036/7 16 کارایی   75748/0  

 

 مقوله

Test Value = 3 

 تی
درجه 

 آزادی

مقدار 

 معناداری

اختالف  

 میانگین 

اختالف با سطح اطمینان  

 درصد  95

 باالترین ترینپایین

کارکردی 

 بودن 
747 /17 15 000 / 80469/3 3477/3 2616/4 

قابلیت  

 استفاده 
925 /25 15 000 / 42150/4 0580/4 7850/4 

قابلیت  

 نگهداری 
330 /17 15 000 / 85938/3 3847/3 3340/4 

-انتقال قابلیت 

 پذیری
994 /37 15 000 / 70313/4 4393/4 9670/4 

قابلیت  

 اطمینان 
989 /39 15 000 / 77778/4 5231/4 0324/4 

 8073/4 0000/4 40365/4 / 000 15 23/ 254 کارایی 
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/. 95های کاربردپذیری در سطح اطمینان  تمام مقولهدهد که  نشان می  6های جدول  یافته     

ها از دیدگاه کاربران  توان گفت که همه مقوله دار هستند و می/( درصد معنی000با مقدار )

 بانک شهر از کاربردپذیری مطلوبی برخوردار هستند. 

 بانک شهر افزار از دیدگاه کاربران های کاربردپذیری نرمسهم هریک از مقوله .2نمودار 

 

پذیری، استفاده و  های قابلیت اطمینان، انتقالدهد که مقوله نشان می   2های نمودار  یافته     

کارایی به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را از دیدگاه کاربران بانک شهر داشته ولی  

مقوله مقوله  به  نسبت  بودن  کارکردی  و  نگهداری  قابلیت  کاربردپذهای  از  دیگر  یری  های 

 اند.  کمتری برخوردار بوده

افزار در بانک شهر و شرکت  کننده از نرم آیا بین دیدگاه کاربران استفاده پاسخ پرسش دوم:  

 مشاوران توسعه آینده تفاوتی وجود دارد؟ 

افزار در شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک  های کاربردپذیری نرم. تفاوت میانگین مقوله3نمودار 

 شهر 

  

6
6.5

7
7.5

8

کارکردی بودن فادهقابلیت است قابلیت 

نگهداری

-القابلیت انتق

پذیری

نانقابلیت اطمی کارایی

6
6.5

7
7.5

8

کارکردی 

بودن

قابلیت 

استفاده

قابلیت 

نگهداری

قال قابلیت انت

پذیری

قابلیت 

اطمینان

کارایی

Mtashareشرکت  بانک شهر
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نمودار  یافته      مقوله نشان می   3های  انتقالدهد که  قابلیت  و  نرمهای کارایی  افزار پذیری 

Mtashare    از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و بانک شهر تقریباً نزدیک به

هم دارند    های قابلیت استفاده، اطمینان و کارکردی بودن اختالف اندکی باهم هستند و مقوله 

افزار در شرکت مشاوران توسعه آینده بیشتر از بانک شهر مقوله قابلیت نگهداری نرم  ولی

 است.  

( از دیدگاه کاربران MTAShareافزار )پاسخ پرسش سوم: وضعیت تبدیل دانش در نرم

 بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده چگونه است؟

از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و    Mtashareافزار  تبدیل دانش در نرم میزان  .7جدول 

 بانک شهر 

ها کاربران/ مولفه سازیدرونی  سازی بیرونی  پذیریجامعه   میانگین کل  ترکیب 

46/4 بانک شهر   83/5  23/4  11/6  16/5  

12/5 مشاوران توسعه آینده  32/7  52/5  94/5  98/5  

79/4 میانگین کل   58/6  88/4  03/6  57/5  

      

مؤلفه نشان می  7ل  وهای جدیافته      میانگین کل  سازی،  سازی، برونی درونی های  دهد که 

از دیدگاه کاربران بانک شهر به طور متوسط    Mtashareافزار  پذیری و ترکیب دانش در نرم جامعه 

ها از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده  درصد بوده و میانگین کل این مؤلفه   5/ 16

بوده است که این میانگین در شرکت مشاوران توسعه آینده بیشتر از بانک شهر است و    5/ 97

افزار  دهنده مطلوب بودن تقریبی این نرم است که نشان   5/ 57درکل میانگین کل کاربران هر دو 

 پذیری و ترکیب دانش است.   سازی، جامعه سازی، برونی اربران در درونی از دیدگاه ک 

 گیریبحث و نتیجه 
ذخیره و  سازماندهی  دانش،  روزافزون  موقع،  افزایش  به  کاربرد  و  تسهیم  و  توزیع  سازی، 

دانش  دنیای  در  آن  از  و سریع  از سیستممناسب  استفاده  نیازمند  امروز  رقابتی  و  های  محور 
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سازمان بیشتر  است.  دانش  مدیریت  و  دانش اطالعات  نرمهای  از  امروزی  افزارهای  محور 

ها از  رغم استفاده آنکنند، امّا علی مدیریت دانش برای مدیریت بهتر دانش خود استفاده می

ارزیابی آناین نرم به  ها پرداخته نشده است. لذا برای بکارگیری و استفاده  افزارها تاکنون 

چراکه با ارزیابی و سنجش  ،  ها پرداخته شودها باید به ارزیابی کاربردپذیری آنآندرست از  

ها براساس نیازهای  توان به رفع موانع و مشکالت آنافزارهای مدیریت دانش است که می نرم

کاربرانش پرداخت و به اشاعه و انتشار دانش مناسب، در زمان و مکان مناسب برای افراد  

ها کاهش داد.  ها و شرکتها و فرآیندهای کاری را در سازمانهزینه مناسب کمک کرد و  

( که توسط شرکت مشاوران توسعه آینده  MTAshareارزیابی سیستم جامع مدیریت دانش )

محور برای مدیریت شناسایی، تولید، سازماندهی، ذخیره، های دانش به عنوان یکی از شرکت

است  از دانش خود  استفاده  نرمفاده میتوزیع، تسهیم و  این  نشان داد که  از لحاظ  کند  افزار 

پذیری، میزان کارکردی بودن، قابلیت نگهداری و  کارایی، قابلیت اطمینان و قابلیت انتقال

های ارزیابی دارای میانگین  قابلیت استفاده از وضعیت مطلوبی برخوردار است و تمامی مقوله 

 باالی حد متوسط هستند. 

افزارهای مدیریت دانش به عنوان یکی از عناصر فناوری اطالعات  یابی نرمطورکلی با ارزبه    

سازمان  در  ارتباطات  و شرکتو  دانش ها  می های  انجام  محور  تسریع  و  تسهیل  باعث  توان 

ها شد. نتایج  فرآیندهای مدیریت دانش )تولید، سازماندهی، توزیع، تسهیم و استفاده( در آن 

پژوهش پژوهش و  انجاماین  نشان می  های  نرمشده  های مدیریت افزارها و سیستمدهد که 

(؛ روند موفق اهداف 1384دانش برای کارایی و اثربخشی دانش سازمانی )صمیمی و آقایی،  

راستایی استراتژیک مدیریت دانش و  (؛ هم1386دانشی سازمان )جاللی، افرازه و نظافتی،  

سیستموکسب کیفیت  کیفیت  کار،  دانش،  مدیریت  مدیریت های  کاربر،  رضایت  دانش، 

جام )مؤمنی،  فرهنگ  و  ارشد  مدیریت  پشتیبانی  ارتباطات،  حسین اسناد،  و  پرازمی،  زاده 

(؛ کسب، سازماندهی، تحلیل و انتقال اطالعات و تجربیات افراد )بابائی و  1390مهرافروز،  

یجاد گروه،  (؛ همکاری دانشی، ارائه ایده، مخزن دانش، ارائه نقشه دانشی، ا1394حیدری،  

)رام بازخورد  ارائه  و  سیادت،  پروژه  و  نظافتی  سازماندهی  1394پناهی،  دانش،  بازیابی  (؛ 
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و   دانش  امنیت  و  دانش  اشتراک  دانش،  اشاعه  دانش،  تحلیل  دانش،  ارزیابی  دانش، 

حسین خوشه و  )شریف  آن  دانش،  1395زاده،  قلیبندی  واقعی  کاربرد  و  یادگیری  (؛ 

مناسب سازمانی  بهبود    زیرساخت  دانش،  تعامالت  و  فرهنگ خلق  وجود  دانش،  مدیریت 

شناسایی    (؛1396نژاد و فرامرزی،  کیفیت و بازدهی سازمان و رضایت ذینفعان از نظام )قاسمی

های دانشی، خلق، سازماندهی، تسهیم  ها و نقشهها، موجودی تر نیازها، جریانبهتر و مطلوب

سازمان در  دانش  از  استفاده  )شرفی  و  مسلمان،  ها  ابوالقاسم  ذخیره،  1398و  تولید،  (؛ 

دانش   از  استفاده  و  )سازماندهی  و  دستیابی Linder, 2001علوی  دانش  س  (؛  به  ریع 

(Carneiro, 2001؛ مدیریت)    و )فرآیندها و جریانات دانش سازمانی   , Carlssonفردی 

تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش است و به تسهیل اشاعه و اشتراک دانش از طریق   (؛2003

کسب،   (؛Gandhi, 2004ش )بندی و جستجوپذیر کردن دانسازی، سازماندهی و ردهنمایه

گیری  سازی، بازیابی، انتقال و استفاده مجدد از دانش مفید هستند و به بهبود تصمیمذخیره

سازمانی، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش و   (؛ یادگیریJennex, 2005)فردی و سازمانی  

دانش   از  مؤثر  و  کارا  )استفاده  جستTseng, 2008مؤثر  همکاری،    جویو(؛  پیشرفته، 

متن کامل،  وجوی  جستهای بحث، مدیریت اسناد،  ها، گروهمدیریت محتوا، مدیریت داده

شخصی،   خدمات  پورتال  یادگیری،  مسائل  )حل   Dipali, Nilesh andخودیادگیری 

Pallawi, 2017  ها و ایجاد تغییرات مناسب و بهبود فرایندهای  (؛ و عملکرد موفق شرکت

( که هر کدام به یکی از  Centobelli, Cerchione, and Esposito, 2019مدیریت دانش )

 شوند مؤثر است.  دانش مربوط می افزارهای مدیریتنرم های کاربردپذیری مقوله

های مدیریت دانش برای تسریع و  افزارها و سیستمتوان گفت که ارزیابی نرمدرنتیجه می     

سازمان در  دانش  مدیریت  فرایندهای  شرکت تسهیل  و  دانش ها  بسیار  های  امروزی  محور 

پذیری، میزان  طمینان و قابلیت انتقالضروری است؛ چرا که باعث افزایش کارایی، قابلیت ا 

افزارها برای استفاده بهینه  کارکردی بودن، قابلیت نگهداری و قابلیت استفاده آسان از این نرم 

سازمان در  دانش  توانمندسازی  از  طریق  از  را  دانش  بهتر  مدیریت  زمینه  و  شد  خواهد  ها 

توزیع، تسهیم، استفاده و کاربرد  کارکنان و کاهش اتالف وقت آنان برای تولید، سازماندهی،  
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سازمان در  نرمدانش  ارزیابی  از  استفاده  با  همچنین  کرد.  خواهد  فراهم  افزارهای  هایشان 

افزارها با یکدیگر، های عملکردی نرمتوان به شناسایی روابط بین شاخصمدیریت دانش می

ردپذیری و رضایت ها و عوامل مؤثر بر کاربپایش عملکرد سیستم برای ارتقای کارایی آن

ها شده و به رفع مشکالت و موانع موجود در این زمینه کمک کرد. بنابراین  کاربران از آن 

افزارهای مدیریت دانش برای اجرای آسان و  ها: از نرمها و شرکتشود سازمانپیشنهاد می 

استفاده  های الزم برای  ها استفاده کنند؛ زیرساختسریع فرایندهای مدیریت دانش خود از آن

افزارها را در فضای کاری خودشان فراهم کنند؛ کارکنان خودشان را برای اجرا و  از این نرم

فعالیت نرم انجام  این  طریق  از  خود  دانشی  آسیبهای  به  کنند؛  تشویق  شناسی  افزارها 

بپردازند؛ نرمنرم  افزارهای مدیریت دانش خودشان را مطابق  افزارهای مدیریت دانش خود 

های روز روزآمد کنند؛ پژوهشگران به ارزیابی و مقایسه میزان کاربردپذیری ناوریآخرین ف

 .افزارهای دیگر مدیریت دانش در ایران و جهان بپردازندنرم

Ali Sharafi 
 

https://orcid.org/0000-0002-3366-5995 
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استان قم( بهشتی  بیمارستان شهید دکتر  پایان)مطالعه موردی:  نامه کارشناسی ارشد رشته  . 

 دولتی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد. مدیریت 

 نگر.. تهران: آتیمدیریت دانش از ایده تا عمل(. 1389اهلل. )اخوان، پیمان و باقری، روح
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فرشید و جدالی،  اثر مد1400)   . جدالی، محمد  نقش  (.  با  نوآورانه  رفتارهای  بهبود  بر  دانش  یریت 
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)  ؛جاللی، محمدجواد نوید.  نظافتی،  افزار سیستم  (. طراحی و بکارگیری نرم1386افرازه، فاطمه و 

و   راه  وزارت  در  موردی  )مطالعه  دانش  مدیریت  ایران(.  جامع  اسالمی  ترابری جمهوری 

تهران: انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه    المللی مهندسی صنایع.پنجمین کنفرانس بین

 علم و صنعت.

 . تهران: کتابدار. هامدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت(. 1386زاده، محمد. )حسن

های ایرانی: موانعی که باید  (. استقرار اثربخش مدیریت دانش در سازمان1399)  .زاده، محمدحسن

 .14-8: 21، علوم و فنون مدیریت اطالعاتبرطرف شوند. 

رضا )  ؛ حسنوی،  محمدابراهیم.  سنجقی،  و  پیمان  مدیریت  (.  1389اخوان،  موفقیت  کلیدی  عوامل 
 نگر.تهران: آتی دانش. 

ششمین کنفرانس  . افزارهای رایج مدیریت دانش در کشورمطالعه تطبیقی نرم  .(1392حقگو، رضا. )

 رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.سسه اطالعؤمدیریت دانش. تهران، م

های سیستم مدیریت دانش  ارزیابی ماژول .(1394نظافتی، نوید و سیادت، حسین. ) ؛ پناهی، نعیمهرام

جاری برای  دانش  براساس  مدیریت  سازمان.    0/2سازی  دولتی،چشمدر  مدیریت    انداز 

6(23 :)55-82 . 

)  ربیعی، مهناز.  معالی،  و  به(.  1391علی  رویکردها،  فرایندها،  دانش،  دستنامه  مدیریت  کارگیری 
 تهران: تیسا.  سازی.پیاده 

افزارهای  های ممیزی دانش در نرم (. شناسایی مؤلفه 1398)  .شرفی، علی و ابوالقاسم مسلمان، طاهره 

 .100-82(: 3)6، تعامل انسان و اطالعاتمدیریت دانش.  

عاطف حسینشریف،  و  )قلیه  رضوان.  خوشه 1395زاده،  و  شناسایی  سامانه (.  ابزارهای  بندی  و  ها 

 . 1029-1009(: 4) 31 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.  مدیریت دانش شخصی.

های مدیریت  (. ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم1384صمیمی، یاسر و آقایی، عبداهلل. )

 . 23-1(:10)3، صنعتیمطالعات مدیریت دانش. 

(. تعیین استراتژی مدیریت دانش  1393اهلل. )خواه، جالل و میرغفوری، حبیبکریمی ؛ظهیری، زهرا

 .  184-163(:  4)6انداز مدیریت دولتی،  چشمسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.  
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مدیریت دانش )مطالعه  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار  (.  1389عموزاده خلیلی، محمد. )
نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  پایان  موردی: وزارت امور اقتصادی و دارایی(.

 )گرایش منابع انسانی(. دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد. 

 ترجمه صدیقه احمدی. تهران: چاپار.  ها.مدیریت دانش در سازمان(. 1388فراپائولو، کارل. )

مصورسازی    (.1399مؤمنی، عصمت و مرتضوی امیری، سیدجواد. )  ؛زارعی، هاجر  ؛راد، اللهفروتن

با   تهران  شهر  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  کتابداران  دانش  مدیریت  بر  توانمندسازها  اثر 

شبکه  از  خودسازمانده.  استفاده  عصبی  آموزنوآوری های  مدیریت  -97(:  2)15،  شیهای 

116 . 

)قاسمی محمد.  فرامرزی،  و  یاسر  اولویت 1396نژاد،  و  شناسایی  ارزیابی  (.  بر  مؤثر  عوامل  بندی 

(:  3)  15، راهبرد دفاعیعملکرد نظام مدیریت دانش )مطالعه موردی: یک دانشگاه دفاعی(. 

163-190 . 

علیرضا سید  صباغ   ؛ محمدزاده،  و  زهره  حامددرانی،  نرم مقا(.  1394)  .گل،  مدیریت  یسه  افزارهای 
تفکیک عملکرد. به  بین   دانش  و دومین کنفرانس  ملی   المللی مدیریت هشتمین کنفرانس 

 . تهران.دانش

اصغرمحمدی )  ؛فاتح،  داریوش.  محمدی،  و  محمدصادق  با  (.  1387سبحانی،  دانش  مدیریت 
 ، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و پخش کتاب پویش.رویکردی جامع

مطالعه: 1393)  .مردانی، محمدرضا )مورد  دانش  مدیریت  سیستم  توسعه  بر  موثر  عوامل  بررسی   .)

 . 242-223(: 3)8، توسعه اجتماعیشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خوزستان، اهواز(. 

 (.MTAShareدانش ) افزار جامع مدیریتنرم (. 1384) .مشاوران توسعه آینده 

منصور موناجام  ؛مؤمنی،  محسنحسین   ؛ پرازمی،  مهرافروز،  و  مهناز  رویکرد  1390)  .زاده،  ارائه   .)

سیستم ارزیابی  برای  رابطه جدیدی  تحلیل  روش  با  دانش  مدیریت  خاکستری. های  ای 

 . 72-55(: 2)2، مدیریت تولید و عملیات
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