
  
   تحصیالت تکمیلی

  

  

   رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی در دکتري رساله

  

  

  

  

    :عنوان

امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش 

  مدیریت دانش

  
  

  

   :راهنما اساتید

   نورمحمد یعقوبی دکتر

   علیرضا موغلی دکتر

  

  

   :مشاور استاد

   زهرا وظیفه دکتر

  

   :نگارشتحقیق و 

   مسعود دهقانی

  

  

    1395 خرداد
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ب 

   بسمه تعالی

 
قسـمتی از برنامـه آموزشـی     امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مـدیریت دانـش   با عنوان رسالهین ا

دکتـر   رسالهراهنمایی استاد  با مسعود دهقانیتوسط دانشجو  مدیریت دولتی گرایش منابع انسانیدوره دکتري 

استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطالع کتبی به . تهیه شده است د یعقوبینورمحم

  . حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد

  

          مسعود دهقانی

          

ئت داوران بررسی و درجه توسط هی....................... واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ  18 این رساله

 . به آن تعلق گرفت.................. 

  

  نام و نام خانوادگی  

  

  

  تاریخ  امضاء

      دکتر نورمحمد یعقوبی    :استاد راهنما

      دکتر علیرضا موغلی   :استاد راهنما

      دکتر زهرا وظیفه   :استاد مشاور

        :داور

        :داور

        :داور

        :داور

        :الت تکمیلینماینده تحصی

  الیع  14/07/95
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ج 

    تعهدنامه اصالت اثر                                     

  

حاصل کار پژوهشی اینجانب  رسالهمی کنم که مطالب مندرج در این  عهدت مسعود دهقانیاینجانب 

است مطابق مقررات است و به دستاوردهاي پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده 

پیش از این براي احراز هیچ مدرك هم سطح یا بـاالتر ارائـه نشـده     رسالهاین . ارجاع گردیده است

  .است

  .کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد

  

  مسعود دهقانی : نام و نام خانوادگی دانشجو

  امضاء 
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د 

  

  

  

  

  رورـهـرپـم زدانـیوکـل بـه ـت بـا

  

   ،مادرـم نفس گرم رمتحبه 

   ،مپــدرغـیـرت بی مثال به 

  م رـواهـخ بی همتاي به محبت

  م ـــانرادرـــب بـوت قلــه قـب و 

  

  

  :هـم بـدیـقـت

   

  ایـــران زمین مـردجوانبزرگ  اكـــروح پ

  

  ی ـــانـــن دهقــــحسشهید 
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ه 

  

   گزارياسسپـ

  

  

 آموزي علم از دیگر ايدوره پایان به دومین طلــوع زندگیودر سی یـاله کرانبی الطاف مدد به که اینک

منَ لَم یشکُرِالمخلوق " شریفه مضمون مصداق به ،امهایم بردهو بیش از پیش پی به عظمت ندانسته امنهاده گام

و  برده بهره ایشان گنجینه حکمت از عمر یک که کسانی همه ماتزح از دانممی  الزم برخود" لَم یشکُرِالخالق

و نیز عزیزانی که در این راه ام آورده گرد اینجا در را ایشان دانش خرمن از چینی خوشه هاسال آورد دست

  .نمایم قدردانییاورم بودند، 

در نهایت  کهلیرضا موغلی و جناب آقاي دکتر ع نورمحمد یعقوبی دکتر آقاي جناب فرزانهو  حکیم اساتید از

   خود رهنمودهايحقیر را از بی دریغ  همکاري وفراوان  دقتبا  ،در نقش راهنما صمیمانه ،عطوفت و مهر

 ارشاد مشاور عنوان به را اینجانب صمیمانه که زهرا وظیفه دکتر سرکار خانم همچنین و مند فرمودندبهره

... ارضا کمالیان و دکتر حبیب، دکتر امینپورر حبیب ابراهیم، دکتنقويدکتر میرعلی سید انآقای و فرمودند

دکتر باقر کرد، دکتر حسین یغفوري،  اساتید گرانقدر؛که زحمت داوري رساله را تقبل فرمودند و نیز ساالرزهی 

شاپور ر یحیی توماج، دکتر نیکزاد منطقی، دکتر حسین یاراحمدزهی، دکتر عبدالعزیز آبتین، دکتدکتر محمد

   .سپاسگزارمو سایر اساتید مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا،  جهرمیشایانمینا

 دکتـر  آقـاي  جناب ویژه به نمودند ايارزنده هاي کمک اجرایی و فکري نظر از که ارجمندم دوستان ازنیز و 

   .کنم می تشکر صمیمانه ،نجمه مهدي بیگی دکتر خانماصر صفائیان و ن

، علی الخصـوص  دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده اقتصاد و مدیریت کارکنان و سانکارشنا ازهمچنین 

 و تعامـل  حسـن  خـاطر  بـه  ، هاشمی، جان آبادي، رحیمـی و قنبـري،  سرکار خانم چاکرزهیبزرگوار؛  انخواهر

   .نمایم می سپاسگزاري میمانهص دریغشان بی زحمات

و  و سایر اعضـاء خـانواده   پدر، مادر، خواهر، برادرانهایم؛ یزانندهاز بزرگترین انگبر خود الزم می دانم در انتها 

ها تحصیل مشوقم بودنـد  طول سال ام که همواره درپدري و مادريهاي بزرگ خانوادههاي بی دریغ حمایتنیز 

  . آورم يکمال تشکر و قدردانی را به جا
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و  

  

  

   دهـــچکی

  

 از طریق سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش امکان برايجامعی الگوي  ۀارائ، اصلی این پژوهش ۀلئمس  

نش، مطالعه در الگوهاي ارائه شده شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دا ،بررسی مطالعات گذشته

الگوي امکان سنجی و و پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سواالت در مورد جامعه مورد نظر می باشد که؛  است

تقرار اثربخش مدیریت دانش چگونه است؟ آیا امکان استقرار مدیریت دانش وجود دارد؟ وضعیت موجود اس

  چگونه است؟  مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترکیب مدل هاي مختلف و شناسایی عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان 

ر پی طراحی مدلی در این خصوص بوده، بدین جهت مجموعه دانسته هاي سنجی و استقرار مدیریت دانش د

از . موجود را توسعه داده و نوعی تحقیق بنیادي تلقی می گردد که به کشف روابط میان پدیده ها می پردازد

سوي دیگر چون مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش شناسایی شده در بافت جامعه بنیاد 

بنابراین . انقالب اسالمی مورد آزمون قرار می گیرد، بدین جهت نوعی نظریه آزمایی به شمار می آید مستضعفان

شیوه پژوهش در حقیقت، بنیادي بوده که در بخش اول الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش 

نقالب اسالمی بررسی می طراحی و در ادامه تحقیق امکان پیاده سازي مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان ا

از نظر گردآوري داده ها، نوعی تحقیق توصیفی است . شود و در بخش بعد تحلیل وضع موجود بررسی می گردد

عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان سنجی و الگوي استقرار  و شناسایی بررسی گسترده مبانی نظريپس از که 

بررسی و  )پیمایشی به روش هاي فراترکیب و دلفی تحقیق(در دو بخش طراحی الگو ، اثربخش مدیریت دانش

عوامل مرتبط با منابع : شده عبارتند از عوامل و مؤلفه هاي اصلی شناسایی. اجرا شده است وضع موجود سازمان

محرك هاي ، رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري، توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان: شامل(انسانی 

ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش، : شامل(، عوامل ساختاري )فرهنگ دانشی، کار تیمیانگیزاننده دانشی، 

شبکه، ، نرم افزار، سخت افزار: شامل(، عوامل زیرساختی )ساختار دانشی سازمان، فرآیندهاي مدیریت دانش

سازي، اجتماعی سازي، برونی : شامل(و عوامل استراتژي ) مخازن دانش، خط مشی امنیت در مدیریت دانش

. به عنوان متغیرهاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش در نظر گرفته شده استکه  )ترکیب، درونی سازي

 محققین و به ارائه نتایج بررسی وضع موجود سازمان مورد مطالعه برمبناي تحقیق پیشنهادهاي اهم در انتها

  .است شده توصیه عمومی مدل یک به آن نشد تبدیل براي سازمان ها در سایر تحقیق مدل بررسی نیز بعدي

  

   مدیریت دانش، الگوي استقرار مدیریت دانش، امکان سنجی مدیریت دانش :کلمات کلیدي 
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   مقدمه-1-1

بـا روبـرو   . عنوان یک دارائی استراتژیک بسیار مورد توجه قرار گرفته اسـت  امروز توجه به دانش و مدیریت دانش به

بـراي  ) ضـمنی -آشـکار (شدن با اقتصاد دانش محور، چگونگی و دانستن مدیریت مؤثر و یکپارچگی انواع مختلف دانـش  

بـه عنـوان    دانـش بـه طـور فزاینـده    ). 2012، 1چن و هوانـگ (حفظ و ایجاد مزیت رقابتی امري بسیار حیاتی شده است 

اساسی براي ایجاد یک مزیت رقابتی براي سازمان ها شناخته شده است، به طوري که مدیریت دانش بـه منظـور بهبـود    

 ایـن  در). 222: 2015، 2بختیـار (فرایند عملکرد و به دنبال آن ارائه خدمت به مشتریان براي سازمان بسیار مهم اسـت  

 تنها سازمان موفقیت که گردید آشکار محور، دانش دیدگاه نظریۀ و منابع بر مبتنی دیدگاه نظریۀ ظهور واسطۀ به دهه

 دارند بسیاري اثر آن بر نیز سازمان فکري هايسرمایه و نامشهود هايدارائی مدیریت بلکه نیست، مادي منابع به وابسته

 گـردد  موفـق  و نـوآور  هـاي نسازما براي رقابتی حاشیه و مزیت ایجاد باعث بلندمدت، در تواندمی که است نکته این و

وضعیت عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان، نقشی اساسی در شکست یا موفقیت طـرح  ). 2010، 3کروگر(

هـاي  تواند خسارتعدم ارزیابی مناسب از آمادگی فردي و سازمانی براي مدیریت دانش می. مدیریت دانش سازمان دارد

: 2009و همکـاران،   4سـهرابی (ران در مواجهه با مقاومت درون سازمانی به بار آورد مشهودي به لحاظ زمان و انرژي مدی

آگاهی از این مجموعـه  . ها ارائه شده استطیف وسیعی از عوامل مؤثر بر موفقیت اجراي مدیریت دانش در سازمان). 30

در . ریت دانـش یـاري خواهـد داد   ها را در توجه به مسائل مهم در طراحی و اجراي طرح مـدی ها، آنعوامل براي سازمان

اي در یک سـري نـواحی محـدود    هاي کسب و کار، نتایج قابل مالحظههاي مدیریت دانش نیز همانند دیگر فعالیتطرح

هـا  این عوامل بسـیار متنـوع هسـتند و اکثـر آن    . شونداین نواحی عوامل موفقیت نام برده می. شودمنجر به موفقیت می

-52: 1386دارمـی،  (کننـد  شوند که از منابع دانش استفاده مـی هایی میپایدار براي سازمان موجب ایجاد مزیت رقابتی

 و اسـت  کـاري  نتایج کسب جهت هاآن بکارگیري و حیاتی عوامل شناسایی نیازمند موفق دانش مدیریت راهبرد). 53

 و چـوي (کنـد   مـدیریت  را نـش دا مـدیریت  از استفاده جدید هايروش تواندمی سازمان که کنندمی فراهم چارچوبی

. ها و اقدامات ضروري در اجراي مدیریت دانش هسـتند به زبان مدیریت دانش، عوامل موفقیت، فعالیت). 2010، 5جونگ

                                                
1 Chen, y; Huang, H. 
2 Bachtiar H. Simamora 
3 Kruger, C.J. and Johnson, D. R. 
4 Sohrabi et al  
5 Choi, B., Jong, A.M. 
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عوامـل خـارجی   . این عوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجاد شوند و در صورت وجود، پرورش و توسعه یابند

 . ها ندارندها در اجراي مدیریت دانش کنترلی بر آنگیرند زیرا سازمانظر قرار نمیناز قبیل تأثیرات محیطی مد

تحقیقات اخیر نشان داده که مدیریت دانش عملکرد شرکت را با ارائه یک چارچوب مؤثر به سازمان ها بـراي پیـاده   

؛ 2013، 2سـتقفیر و شـیوما  ؛ م2012، 1کیابوشـی و مـارتین  (سازي استراتژي نوآوري خود تحـت تـاثیر قـرار داده اسـت     

یک نظر کلی در میان اندیشـمندان مـدیریت دانـش وجـود     ). 2011، 4؛ راسموسن و نیلسن3،2011کویینتان و همکاران

دارد که برنامه هاي دانش موفق نیاز به نوعی از برنامه ریزي دارد، به عنوان مثال تدوین اهداف، انتخاب منابع مربوطـه و  

به همین دلیل است که مفهوم استراتژي مـدیریت دانـش، بـراي برنامـه ریـزي بلنـد       . مناسبطراحی برنامه هاي اجراي 

و به طور فزاینـده مـورد توجـه    ). 2006، 5هولزاپل و جونز(مدت منابع سازمانی، مدیریتی و فنی، در نظر گرفته می شود 

قـات قابـل تـوجهی در چـارچوب     با این حال، یک شکاف تحقی). 2010، 6کواکس و همکاران(پژوهشگران قرار می گیرد 

بیشـتر  ). 2014، 7خدمات اطالعات بین الملـل (هاي سازمانی منظم یکپارچه و سیستم هاي پشتیبانی کننده وجود دارد 

تحقیقات در حوزه موفقیت سیستم هاي مدیریت دانش بـر بررسـی عوامـل موفقیـت کـه تـاکنون شـناخته شـده انـد،          

تالش هاي پژوهش هایی که بر ارائه روش . روابط بین عوامل، متمرکز شده اندشناسایی عوامل موفقیت جدید و ارزیابی 

 شند، کمتـر بـوده و در حاشـیه هسـتند    ها و تکنیک هایی در جهت انتخاب و استفاده از عوامل موفقیت تمرکز داشته با

  ).2014، 8دهقانی(

  

  بیان مسئله تحقیق -1-2

خلق و تسهیم دانش به عوامل مهم رقابتی . میت حیاتی دارددر اقتصاد دانش محور امروز اه ٩توانایی مدیریت دانش

ویکرد نظام مند براي کسب، در آغاز، مدیریت دانش به عنوان فرآیند به کارگیري یک ر. شدن تبدیل شده اند

هی، مدیریت، و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها، استفاده مجدد از بهترین دساختار

، 2؛ ففر و ساتون1998، 1؛ پاسترناك و ویسکو1995، 10نوناکا و تاکچی(ه ها، و کاهش دوباره کاري تعریف شد روی

1999 .(  

                                                
1 Ciabuschi and Martin 
2 Moustaghfir and Schiuma 
3 Quintane et al 
4 Rasmussen and Nielsen 
5 Holsapple and Jones 
6 Coakes 
7 National Data Service 
8 Dehghani 
9 Knowledge management (KM) 
10 Nonaka, I. & H. Takeuchi  
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آن ها به نحو خاصی برانگیخته می شوند و . اداره دانشگران مهم ترین چالش سازمان هاي دانش بنیان است

ی کند سازوکار متناسب با این شرایط جهت تبدیل ویژگی هاي خاص این کارکنان، اقتضا م. تشریک مساعی می نمایند

اطالعات و یافته هاي علمی و فلسفی آن ها به مهارت هاي فردي و گروهی طراحی و تبیین شود و روش هاي ویژه اي 

فراهم بودن زمینه هاي مناسب . )1391, رمضان وحسنوي (ملکرد آن ها به وجود آید براي آموزش، فعالیت و ارزیابی ع

امل افکار و کسب تجربیات نو براي دانشگران که برخالف افراد نیروبر، نیازمند سازمان نیستند، مهم ترین شرط براي تع

شرکت هایی که داراي سیستم مدیریت دانش برتر هستند، . رشد سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و سازمان هاست

به عبارت دیگر، سازمان ها . ش هاي نو و متمایز را دارندتوانایی هماهنگ سازي و ترکیب منابع سنتی و قابلیت ها به رو

براي توسعه و بهره برداري از مزیت هاي رقابتی، بایستی داراي قابلیت هایی باشند که خلق کننده منابع با ارزش، غیر 

ان کمک منابع آن هایی هستند که تحت کنترل سازمان بوده و به سازم). 1999، 3بارنی( قابل تقلید و کمیاب باشند

یک سازمان ممکن است فقط منابع . می کنند تا استراتژي ها را به منظور توسعه کارآیی و اثربخشی، تدوین و اجرا کند

را در اختیار داشته باشد و فاقد قابلیت باشد، که در این حالت، وجود منابع هیچ کمکی به ایجاد شایستگی بنیادي و 

ابلیت هاي سازمان به شایستگی تبدیل نمی شوند؛ مگر اینکه سازمان بتواند نهایتا مزیت رقابتی، نخواهد کرد؛ همه ق

سیستم مدیریت دانش خود را در حوزه قابلیت ها و شایستگی ها فعال کند تا در گذر زمان این قابلیت ها و منابع به 

چرخه مدیریت  از طرفی می توان گفت که. شایستگی ها تبدیل شوند و شایستگی ها هم مزیت رقابتی حاصل کنند

مدیریت دانش قرن هاست که وجود دارد اما به شیوه ها و با اسامی  .شایستگی هاي بنیادي، نوعی مدیریت دانش است

به کار نمی رفته است طرح هایی در مورد دانش که مفاهیم مدیریت دانش » مدیریت دانش«هرچند اصطالح . متفاوت

ظهور مدیریت دانش به عنوان یک . بهبود عملکرد سازمانی بوده اند را دربر داشته اند، مرحله بعدي فرایند مستمر

مدیریت .فلسفه کاري، نتیجه پیشرفت فناوري هاي اطالعات و ارتباطاتی است که امروز در اختیار سازمان ها می باشد

ید دانش محور دانش به شکل نوین، به عنوان رشته اي مطرح است که سازمان ها را در تغییر و سازگاري با اقتصاد جد

امروزه مفاهیم مدیریت دانش و زیر مجموعه آن از قبیل مدیریت دارایی هاي فکري و فرایندهاي . یاري می دهد

در  .مدیریت دانش به عنوان منبع حیاتی نامشهود سازمان، انقالبی در نگرش به منابع سازمانی به وجود آورده است

ابتی، باید ظرفیت هاي خود را در بهره وري از دانش افزایش دهند و عصر حاضر، سازمان ها براي تحقق راهبردهاي رق

این قابلیت به ابزارهاي مدیریت دانش و ساختارهاي . قابلیت هاي یادگیري بهتري نسبت به رقیبان خود داشته اند

                                                                                                                                          
1 Pasternack, B. & A. Visicio  
2 Pfeffer, J. & Sutton, R. 
3 Barney  
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ند از از طریق مطالعه و تحقیق، مشخص می شود که سازمان و کارکنان آن چگونه می توان. سازمانی بستگی دارد

  ). 2004، 1ماتی( ابزارهاي فناورانه براي ارتباطات آسان تر و کم هزینه تر استفاده کنند

 کمک به پیشرو هايسازمان. است کرده روبرو مختلفی هايچالش با را هاسازمان امروز، دنیاي در سریع تغییرات

. نمایندمی برداريبهره سازمانی اهداف به لجهت نی در شده ایجاد هايفرصت از نوین هايفناوري و مدیریتی ابزارهاي

 دارایی این. است سازمان نامرئی هايدارایی از ارزش ایجاد فرایند مدیریت دانش،. ابزارهاست این از یکی دانش مدیریت

به  آینده رقابتی هايمزیت و شودمی محسوب هاسازمان حیاتی منبع و اساسی عامل یک به عنوان دانش یا ناملموس،

-سرمایه به را خود مالی، جاي و فیزیکی هاي سرمایه و شد خواهد گر جلوه دانش مدیریت در هاسازمان توانایی لشک

 از توانندمی دانش مدیریت سازيپیاده که با اندرسیده نتیجه این به هاسازمان امروزه. دهندمی ذهنی و فکري هاي

 دانش مدیریت ).1390نجف بیگی و همکاران، (کنند  ستفادها عملکرد سازمانی بهبود جهت در شانفکري هايظرفیت

 است حدي به موضوع این اهمیت. است اطالعات عصر رقابتی و شرایط در هاشرکت موفقیت عوامل ترینمهم از یکی

 نیز شاخصی و سازمان فکري سرمایه يمنزله به و کنندمی گیرياندازه را خود دانش ها،از سازمان شماري امروزه که

 تحلیل و بررسی با ).1387زعفریان و همکاران، (کنند می منعکس خود هايگزارش در هاشرکت بنديدرجه براي

 روز به اطالعات و دانش از برخورداري که دریافت توانمی ها،سازمان حیطه عملکرد در آن هايویژگی اهمیت و دانش

 دانش و تحوالت تغییر روند اگر خصوص به. است شده بدیلت ناپذیر انکار ضرورت یک به هاسازمان ادامه حیات براي

 اطالعاتی ايجامعه امروز فراصنعتی که جامعه شود می حاصل نتیجه این گیرد، قرار ارزیابی مورد دقت به جامعه در

  ).  2008، 2هري هران(دهند می افزادانش هايفناوري به را خود افزا جاي نیرو هايفناوري تدریج به آن در که است

) شخص ثالث(گیري از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه گذارانجام مطالعات امکان سنجی، به ویژه با بهره

به عبارت . گذاري سنجیده شودآورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایهاین امکان را فراهم می

ررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن دیگر، تمامی عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد ب

  . بازنگري شده و در نهایت توجیه پذیري سرمایه گذاري، برآورد می گردد

توان گفت که مطالعات امکان سنجی، فرآیندي کنترل شده براي مشخص نمودن با عنایت به نکات مذکور، می

ا ورود به یک موقعیت سرمایه گذاري است و همراه با توصیف کامل همزمان مشکالت و مزایاي اجراي یک پروژه ی

این مطالعات در حکم گام نخست در . گیردانجام آن صورت می) فایده -آنالیز هزینه(هاي شرایط و برآورد عواید و هزینه

ات باید در بدو امر با این بدان معنا است که این مطالع. آیدگیري سرمایه گذاران یا مدیران به حساب میفرآیند تصمیم

از همین منظر، مطالعات امکان سنجی باید به . گذاري یا اجراي پروژه انجام شوداي به نام پیشنهاد سرمایهصورت مساله

                                                
1 Mathi, K. 
2Hariharan 
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هایی براي بهبود و پیشنهادهاي عملی در ها، توصیهنحوي انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی، در برگیرنده محدودیت

از همین رو، برخی از صاحبنظران، مطالعات امکان سنجی را نوعی مطالعه بر مبناي تجزیه و . ر باشدراستاي پیشبرد امو

گیري براي حرکت به سمت مراحل طراحی دانند که فراهم کننده اطالعات الزم به منظور تصمیمتحلیل و آزمون می

  ). 1390شجاعی و شجاعی، ( گذاري استمهندسی و اجراي هر پروژه یا انجام سرمایه

 

  سابقه، اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

بـه طـوري کـه     شـود؛  مـی هـا شـناخته    ایجاد یک مزیت رقابتی براي سـازمان  دانش به طور فزاینده به عنوان اساسِ

 براي سـازمان بسـیار مهـم اسـت     ،خدمت به مشتریان ۀبهبود فرایند عملکرد و به دنبال آن ارائ در جهتمدیریت دانش 

   ).222: 2015بختیار، (

سـازي   ها براي پیاده مؤثر به سازمان یچارچوب ۀعملکرد شرکت را با ارائ ،تحقیقات اخیر نشان داده که مدیریت دانش

؛ کویینتـان و  2013؛ مسـتقفیر و شـیوما،   2012کیابوشی و مـارتین،  ( ثیر قرار داده استأاستراتژي نوآوري خود تحت ت

بنـابر  . محور با دانش و فنّاوري باالیی سـر و کـار دارنـد    هاي دانش سازمان). 2011؛ راسموسن و نیلسن، 2011همکاران، 

اند که کارمندان، مهارت و توانایی انجـام وظـایف انفـرادي را نخواهنـد      اي ها به گونه این، برخی از وظایف در این سازمان

  ). 68: 1392سعدآبادي و همکاران، ( داشت

ریزي  نیاز به نوعی از برنامه ،هاي دانش موفق دارد که برنامه یک نظر کلی در میان اندیشمندان مدیریت دانش وجود

به همین دلیل است کـه  . هاي اجراي مناسب تدوین اهداف، انتخاب منابع مربوطه و طراحی برنامه :به عنوان مثال ؛دندار

 شـود  رفتـه مـی  ریزي بلندمدت منابع سازمانی، مدیریتی و فنـی در نظـر گ   مفهوم استراتژي مدیریت دانش، براي برنامه

   ).2010کواکس و همکاران، ( گیرد و به طور فزاینده مورد توجه پژوهشگران قرار می )2006هولزاپل و جونز، (

کننـده   هاي پشـتیبانی  هاي سازمانی منظم یکپارچه و سیستم در چارچوب یقابل توجه یبا این حال، شکاف تحقیقات

بـر   ،هـاي مـدیریت دانـش    موفقیـت سیسـتم   ةتر تحقیقات در حوزبیش ).2014الملل،  خدمات اطالعات بین( وجود دارد

 انـد  موفقیـت و ارزیـابی روابـط بـین عوامـل متمرکـز شـده       جدید موفقیت، شناسایی عوامل  ةشد بررسی عوامل شناخته

 ).1388؛ رهنـورد و محمـدي،   1392؛ اخـوان و همکـاران،   1392؛ سـنجقی و همکـاران،   1393 ن و همکـاران، پارسائیا(

موفقیـت تمرکـز داشـته    ز عوامل هایی در جهت انتخاب و استفاده ا ها و تکنیک روش ۀهایی که بر ارائ پژوهشهاي  تالش

  . )2014دهقانی، (اند  باشند، کمتر بوده و در حاشیه

 ،محمــدي اســتانی ؛1389 ،ربیعــی ؛1388 ،اعرابــی و الهــی ،ســاعی ؛1390و  1384 ،ابــزري( در مطالعــات گذشــته

ابعـاد مختلفـی از مـدیریت    ) 1393 ،پارسـائیان  ؛1392 ،معمرحور و محمودي ؛1391 ،سر خاله هکوچکی سیاالهی و  فضل
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 ،سنجی و استقرار مدیریت دانش ارائـه دهـد   اي که الگوي کاملی از امکان اما مطالعه ،دانش مورد بررسی قرار گرفته است

وامل مؤثر بر استقرار اثـربخش مـدیریت   ، بررسی مطالعات گذشته و شناسایی عاصلی این پژوهش ۀلئلذا مس. یافت نشد

سـنجی و اسـتقرار اثـربخش مـدیریت      امکـان  بـراي الگوي جامعی  ۀارائ دانش، مطالعه در الگوهاي ارائه شده و در نهایت،

   .است دانش

  

 هدف هاي تحقیق -1-4

   هدف اصلی -1-4-1

  امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش

  

   هاي ویژه هدف-1-4-2

  استقرار اثربخش مدیریت دانش طراحی الگوي  

  شناسایی امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش  

  شناخت مدل هاي مدیریت دانش  

  ارائه راهکار به سازمان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی براي استقرار اثربخش مدیریت دانش  

  

  هاي تحقیق سوال -1-5

 اد مستضعفان انقالب اسالمی چگونه است؟ الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنی  

  آیا امکان استقرار مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی وجود دارد؟  

  وضعیت موجود مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی چگونه است؟  

  

  روش شناسی تحقیق- 1-6

یب مدل هاي مختلف و شناسایی عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان سنجی و از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترک

استقرار مدیریت دانش در پی طراحی مدلی در این خصوص بوده، بدین جهت مجموعه دانسته هاي موجود را توسعه 

ؤلفه هاي از سوي دیگر چون م. داده و نوعی تحقیق بنیادي تلقی می گردد که به کشف روابط میان پدیده ها می پردازد

مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش شناسایی شده در بافت جامعه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مورد آزمون قرار 

بنابراین شیوه پژوهش در حقیقت، بنیادي بوده که در بخش . می گیرد، بدین جهت نوعی نظریه آزمایی به شمار می آید
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مدیریت دانش طراحی و در ادامه تحقیق امکان پیاده سازي مدیریت دانش  اول الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بررسی می شود و در بخش بعد تحلیل وضع موجود بررسی می گردد

تحقیق پیمایشی بـه روش هـاي   (از نظر گردآوري داده ها، نوعی تحقیق توصیفی است که در دو بخش طراحی الگو 

به طور مشخص در بخش آزمون مـدل در جامعـه آمـاري، مبتنـی بـر      . اجرا شده است) کیب و دلفی و آزمون مدلفراتر

روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون چند متغیري براي تدوین بارز مدل هـاي علّـی اسـت کـه     . تحلیل مسیر است

هـدف تحلیـل مسـیر، بـه دسـت      . سیر کندقادر است با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده میان آن ها را تف

در طراحـی الگـوي امکـان    ). 45: 1388هـومن،  (آوردن برآوردهاي کمی روابط علّی میان مجموعـه اي از متغیرهاسـت   

. سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسـالمی از روش فراترکیـب اسـتفاده شـده اسـت     

فراترکیـب  . ي چندین مطالعه براي ایجاد یافته هاي جامع و تفسـیري صـورت مـی گیـرد    براي یکپارچه ساز 1فراترکیب

بـه عبـارت   . متمرکز بر مطالعات کیفی بوده، به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیـق پژوهشـگر برمـی گـردد    

در ایـن پـژوهش از   ). 2006، 2زیمـر (دیگر، فراترکیب، ترکیب تفسیر تفسیرات داده هاي اصلی مطالعات منتخـب اسـت   

  . استفاده شده است) 2003( 3روش هفت مرحله اي فراترکیب سندلوسکی و باروسو

در این پژوهش، با بررسی گسترده مبانی نظري، عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان سنجی و الگوي اسـتقرار اثـربخش   

می تحقیق طراحی گردیـد کـه در   مدیریت دانش شناسایی و پس از اجراي فن دلفی و دریافت نظر خبرگان، مدل مفهو

رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري، توانمندسـازي بـا رویکـرد دانـش     : شامل(عوامل مرتبط با منابع انسانی آن، 

ارتباطات سـازمانی پشـتیبان   : شامل(، عوامل ساختاري )فرهنگ دانشی، محرك هاي انگیزاننده دانشی، کار تیمی، بنیان

شـبکه،  ، نـرم افـزار  ، سـخت افـزار  : شـامل (، عوامل زیرساختی )مان، فرآیندهاي مدیریت دانشدانش، ساختار دانشی ساز

اجتماعی سـازي، برونـی سـازي، ترکیـب،     : شامل(و عوامل استراتژي ) مخازن دانش، خط مشی امنیت در مدیریت دانش

  . ده استبه عنوان متغیرهاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش در نظر گرفته ش )درونی سازي

  

  جامعه آماري-1-7

، اساتید رشته مدیریت و متخصص در زمینه )طراحی مدل(جامعه آماري این پژوهش در مرحله اول تحقیق 

  . مدیریت دانش و همچنین صاحب نظران در این حوزه می باشد

                                                
1 Meta-Synthesis 
2 Zimmer 
3 Sandelowski, M & Barroso, J 
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ریت و منابع ، بنا به موافقت معاونت امور حقوقی، توسعه مدی)آزمون مدل(جامعه آماري این پژوهش در مرحله دوم 

, معاونت امور حقوقی، کارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه اقتصاديبنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

توسعه مدیریت و منابع، معاونت توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام مستقر در ستاد مرکزي 

مهم . نفر مشخص شد 180ی گیرد که براساس آمارهاي این سازمان، برابر را در بر مبنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

  : ترین دالیل انتخاب این جامعه آماري عبارت است از

  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی براي رسیدن به اهداف بزرگ نیازمند منابع انسانی متعهد و متخصص می

مستضعفان انقالب اسالمی اقدام به بورس نمودن دانشجویانی بنیاد  1391از این جهت و به همین منظور از سال . باشد

با توجه به زمینه گسترده فعالیت سازمان و در . در مقاطع و رشته هاي مختلف تحصیالت تکمیلی در داخل کشور نمود

این موضوع پژوهش در برنامه پژوهشی بنیاد مستضعفان  1392راستاي سیاست هاي کالن سازمان، در اواخر سال 

الب اسالمی قرار گرفت تا با استفاده از دستاوردها و نتایج حاصله، سازمان بتواند با مدیریت صحیح منابع در راستاي انق

 . ماموریت اصیل خود که یاري رساندن به مستضعفان و محرومان جامعه است گام هاي کارا و موثرتري بردارد

  بنیاد مستضعفان خش مدیریت دانش در سازمان امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربضرورت و اولویت

با عنایت به توسعه کمی و کیفی فعالیت ها در سال هاي اخیر با در نظر گرفتن نقش فزاینده منابع و انقالب اسالمی 

 . سرمایه انسانی و به ویژه کارکنان دانشی در مزیت رقابتی سازمان ها

 آزمون ترکیبات جدید بر روي  –ته براساس اصلی ثابت این نک. آزمون مدل مفهومی نوظهور در واحد مقیاس

 . که پیش تر در علوم پایه به کار رفته، مبنا قرار داده شده است –نمونه هاي کوچک و آزمایشگاهی 

 همکاري مسئوالنه این افراد که باعث می شود هم سرعت و هم دقت اجراي آزمون مدل باال باشد .  

  

  نمونه آماري و روش نمونه گیري-1-8

ر مرحله اول تحقیق کنونی، براي انتخاب نمونه هاي تحقیق و تشـکیل پانـل صـاحب نظـران از روش هـاي نمونـه       د

بدین ترتیب که در فرآیند انتخاب نمونه، ابتدا محقق . گیري غیراحتمالی شامل قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است

ن را از میان خبرگان دانشگاهی و خبرگان غیر دانشگاهی با استفاده روش نمونه گیري قضاوتی افراد نخبه و صاحب نظرا

انتخاب کرده و در ادامه براي یافتن سایر افراد متخصص از روش گلوله برفی استفاده کرده است که در آن یـک شـرکت   

  . کننده در پژوهش، ما را به شرکت کنندگان دیگر هدایت می کند

ر محل ستاد اصلی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مسـتقر بـوده و   در مرحله دوم، با توجه به اینکه جامعه تحقیق د

افراد جامعه مورد پژوهش در سطح کارشناسان سازمان قرار داشتند، نمونـه گیـري بـه روش تصـادفی طبقـه اي انجـام       
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 ,معاونـت امـور حقـوقی   ، کارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه اقتصـادي گرفت؛ بدین صورت که تمامی 

توسعه مدیریت و منابع، معاونت توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام مسـتقر در سـتاد مرکـزي    

بـراي  . در یک طبقه قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی نمونه گیري انجـام گرفـت  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

  : برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد

نفـر بـود، و بـا در     180وکران؛ تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه فرمول ک

  . به دست آمد 122درصد؛ برابر  5درصد و با خطاي  50درصد، نسبت به موفقیت  95نظر گرفتن اطمینان 

  

  ابزار گردآوري داده ها-1-9

  ) ارجی و داخلی، پایگاه هاي داده، سایت هاي اینترنتی و غیرهکتب و نشریات خ(مطالعات کتابخانه اي ) الف

  مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته با نخبگان دانشگاهی، خبرگان نظام اداري و متخصصان امر ) ب

  پرسشنامه ) ج

  

  روش تجزیه و تحلیل داده ها-1-10

گی، آزمـون آلفـاي کرونبـاخ،    در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از آزمون هاي آمار توصیفی، آزمـون همبسـت  

معنـاداري   و ، تحلیل مسیر و تحلیل کلـی مـدل  )W(تحلیل عاملی تأییدي، آزمون تی، آزمون ضریب هماهنگی کندال 

  . ، بهره برده شده است)P(آزمون 

  

  ) زمانی، مکانی، موضوعی(قلمرو تحقیق -1-11

  قلمرو زمانی-1-11-1

   1395تا تابستان 1393سال پاییز 

  

   قلمرو مکانی-1-11-2

  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی سازمان 

  

   قلمرو موضوعی-1-11-3

  مدیریت دانش و به طور خاص امکان سنجی و استقرار مدیریت دانش 
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  نوآوري تحقیق -1-12

الگوي استقرار اثربخش ، عوامل مژثر در استقرار اثربخش مدیریت دانشهاي مدل نوآوري پژوهش حاضر در زمینه 

  : بیان می شودجامعه مورد مطالعه، روش تحقیق مورد استفاده و  ، مدیریت دانش

  

  عوامل مژثر در استقرار اثربخش مدیریت دانش مدل نوآوري در زمینه -1-12-1

 دانش تیریمد استقرار امکان سنجی وجهت  استراتژيو  ساختار، زیرساختارائه مدلی جامع از ابعاد منابع انسانی، 

 شده شناسایی هايمؤلفه و عواملهش حاضر، در پژو. وجه تمایز و جنبه نوآوري پژوهش پیش رو محسوب می شود

 بنديدسته و تلخیص عوامل منابع انسانی، ساختار، زیرساخت و استراتژي، اثر نیز و باز سیستم تحلیلی منطق براساس

 همچنین. است ارجاعات مشاهده بیشترین فراوانی لحاظ به فوق هايبنديدسته با مرتبط عوامل در خصوص. است شده

 تاکید بر عناصري موضوع پیشینه و ادبیات به توجه ضمن ،عوامل از دسته هر ايهها و شاخصلفهؤم عاد،معرفی اب در

 و بنديدسته تلخیص، آتی عنوان چهار صورت به که است ایرانی فرهنگ از گرفته نشات و بومی کامال که گردیده

   .شوندمی معرفی

  

  ش نوآوري در زمینه الگوي استقرار اثربخش مدیریت دان-1-12-2

از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترکیب مدل هاي مختلف و شناسایی عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان سنجی و 

استقرار مدیریت دانش در پی طراحی مدلی در این خصوص بوده، بدین جهت مجموعه دانسته هاي موجود را توسعه 

هاي  پژوهش ۀپس از مطالع. دیده ها می پردازدداده و نوعی تحقیق بنیادي تلقی می گردد که به کشف روابط میان پ

مدل  ،اما هیچ یک ؛اند د که هر یک از مطالعات از منظرهاي گوناگون به ابعاد مدیریت دانش پرداختهشپیشین مشاهده 

منابع الگویی جامع از ابعاد  ۀارائ. اند سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش ارائه نداده یند امکانایا الگویی جامع از فر

نوآوري پژوهش  ۀوجه تمایز و جنب ،سنجی و استقرار مدیریت دانش امکان برايزیرساخت، ساختار و استراتژي انسانی، 

   .شود پیش رو محسوب می

  

  نوآوري در زمینه روش تحقیق مورد استفاده -1-12-3

ارائه مدل عوامـل   از نظر گردآوري داده ها، نوعی تحقیق توصیفی است که در دو بخش طراحی الگو وتحقیق حاضر 

بـه طـور   . اجرا شده است) دلفی و آزمون مدل، تحقیق پیمایشی به روش هاي فراترکیب( مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسـیون  . مشخص در بخش آزمون مدل در جامعه آماري، مبتنی بر تحلیل مسیر است
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است که قادر است با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده میان چند متغیري براي تدوین بارز مدل هاي علّی 

در طراحی الگوي امکان سنجی و استقرار اثـربخش مـدیریت دانـش در بنیـاد مستضـعفان انقـالب       . آن ها را تفسیر کند

فتـه هـاي   فراترکیب براي یکپارچه سازي چندین مطالعـه بـراي ایجـاد یا   . اسالمی از روش فراترکیب استفاده شده است

فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده، به ترجمه مطالعـات کیفـی بـه یکـدیگر و     . جامع و تفسیري صورت می گیرد

به عبارت دیگر، فراترکیب، ترکیب تفسیر تفسیرات داده هاي اصلی مطالعات منتخـب  . فهم عمیق پژوهشگر برمی گردد

  . استفاده شده است) 2003(سندلوسکی و باروسو در این پژوهش از روش هفت مرحله اي فراترکیب . است

، با بررسی گسترده مبانی نظـري،  در مرحله شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش در این پژوهش

عوامل و مؤلفه هاي اصلی امکان سنجی و الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش شناسایی و پس از اجراي فـن دلفـی و   

رویکـرد  : شـامل (عوامل مرتبط بـا منـابع انسـانی    برگان، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید که در آن، دریافت نظر خ

، محرك هـاي انگیزاننـده دانشـی، کـار تیمـی     ، دانش محوري در جذب و بکارگیري، توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

اختار دانشـی سـازمان، فرآینـدهاي    ارتباطـات سـازمانی پشـتیبان دانـش، سـ     : شامل(، عوامل ساختاري )فرهنگ دانشی

شبکه، مخازن دانش، خـط مشـی امنیـت در مـدیریت     ، نرم افزار، سخت افزار: شامل(، عوامل زیرساختی )مدیریت دانش

بـه عنـوان متغیرهـاي مـؤثر بـر       )اجتماعی سازي، برونی سازي، ترکیب، درونی سازي: شامل(و عوامل استراتژي ) دانش

  . در نظر گرفته شده است استقرار اثربخش مدیریت دانش

  

  نوآوري در جامعه مورد مطالعه -1-12-4

مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش شناسایی شده در بافت جامعه بنیاد در تحقیق حاضر از آنجا که 

شیوه بنابراین . مستضعفان انقالب اسالمی مورد آزمون قرار می گیرد، بدین جهت نوعی نظریه آزمایی به شمار می آید

پژوهش در حقیقت، بنیادي بوده که در بخش اول الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش طراحی و در 

ادامه تحقیق امکان پیاده سازي مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بررسی می شود و در بخش بعد 

  . تحلیل وضع موجود بررسی می گردد
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  دوم فصل - 2

  

  ی نظري و پیشینه پژوهشمبان
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   مقدمه-2-1

به بیان مبانی فلسفی و نیز مواضع فلسفی رقیب، مکاتب و تاریخچه دانش پرداخته  ابتدا فصل در بخش اول، این در

 در ادامه پس از بیان مفاهیم پایه در مدیریت دانش، تعاریف، طبقه بندي ها، اهداف، اصول، چارچوب ها، روش. می شود

هاي ارزیابی رویه هاي دانش، رویکردها، مدلها، فرآیندها و چرخه هاي مدیریت دانش، مراحل، محرك ها و مزایاي 

  . مدیریت دانش مطرح می شود

سپس به بیان منابع دانش سازمان ها و معرفی سازمان هاي دانش بنیان و نیز سازوکارهاي مدیریت دانش صریح و 

استراتزي دانش، مباحث مدیریت منابع انسانی با محوریت مدیریت دانش و  ضمنی پرداخته شده و با طرح بحث

در ادامه با طرح سهم تکنولوژي هاي جدید در مدیریت دانش و مدیریت دانش به . استراتژي هاي دانش، ارائه می شود

ابزراي ضروري عنوان شایستگی هاي بنیادي و مزیت رقابتی با معرفی فناوري هاي مدیریت دانش این مبحث بعنوان 

سپس فناوري اطالعات در نقش توانمند ساز مدیریت دانش مطرح شده . براي اقتصاد دانش محور توضیح داده می شود

است و با تشریح مطالعات امکان سنجی، مراحل پیاده سازي، عوامل شکست طرح هاي مدیریت دانش به آسیب شناسی 

و پس از آن موفقیت و عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان  اجراي مدیریت دانش در سازمان ها پرداخته می شود

  . ها مورد بحث قرار می گیرد

در بخش دوم این فصل با مرور پیشینه پژوهشی در دو قسمت مطالعات داخلی و مطالعات خارجی سعی در بیان 

  . سوابق تحقیقاتی مرتبط با مدیریت دانش و امکان سنجی مدیریت دانش، شده است

  

  هاي فلسفی دانش دیدگاه-2-2

نام این دو فیلسوف . گیلبرت رایل و مایکل پوالنی: بخش عمده مبانی مدیریت دانش مبتنی بر آثار دو فیلسوف است

، 1جاشاپارا( و نظرهاي آن ها در رفتارگرایی منطقی در ادبیات حوزه مدیریت دانش مورد استفاده قرار گرفته است

ر ماهیت دانش است تا خواننده درك عمیقی از دیدگاه هاي مختلف بیابد هدف این فصل، بررسی کامل ت ).33: 2004

  .و اندکی به کاوش هاي فلسفی موضوع وارد شود

ابتدا به نگرش فالسفه غربی به مسئله دانش در گذر قرون متمادي می پردازیم و سپس دیدگاه ها و نظرهاي جدید 

مباحث فلسفی آشنایی چندانی ندارند گفته می شود که فالسفه  براي خوانندگانی که به. درباره دانش را بیان می کنیم

                                                
1 Jashapara, A. 
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این بیان ساده مبناي . تقسیم می شوند) ایدئالیست(و فالسفه آرمانی ) مادي(غرب به دو دسته فالسفه تجربی 

  .ارزشمندي براي تفکر در مباحث فلسفی حوزه دانش است

و نظر مایکل پوالنی مبنی بر اینکه این مفاهیم  )1949( 1گیلبرت رایل» دانش چیستی«و » دانش چگونگی«ایده 

مواضع . ، دقیق تر بررسی می شود)1967، 2یپوالن(در طیفی پیوسته قرار می گیرند و موجودیت مستقل و مجزا ندارند 

بیان شده است و چهار دیدگاه فلسفی رایج  ،)1979( 3معرفت شناسی مختلف با استفاده از چهارچوب بورل و مورگان

هدف از این بحث، تعمیق  .پوزیتیویسم، ساخت گرایی، پسامدرنیسم و واقع گرایی انتقادي: یل بررسی می شوندبه تفص

  .درك خواننده از مفروضات فلسفی نهفته در آثار محققان مختلف در حوزه مدیریت دانش است

ختلف به کار رفته گونه شناسی هاي مختلف دانش در مبانی مدیریت دانش بیان می شود تا در مورد واژگان م

ارائه می شود که متکی بر مفاهیمی » تجربیات گذشته«نظریه رئالیست ساختار دانش مبتنی بر . اشتباه پیش نیاید

 .است که رایل اظهار داشته است

  

   نگرش فالسفه غربی به مسئله دانش در گذر قرون متمادي-2-2-1

  : ارائه شده است) 1- 2( در جدول نگرش فالسفه غربی به مسئله دانش در گذر قرون متمادي

  

  نگرش فالسفه غربی به مسئله دانش در گذر قرون متمادي 1- 2 جدول 

  نگرش  فیلسوف

  افالطون 

  )م.ق 427-347(

او . به مسائل فلسفی و اخالقی متنوعی به شکل پرسش و پاسخ پرداخته است -شاگرد سقراط

سقراط با یک . بیان کرد» استفهام سقراطی«الیسم خود را از زبان سقراط به شکل دکترین ایدئ

مفهوم شروع و شاگردانش را در درك مسائل مربوط به آن مفهوم هدایت می کرد تا جوابی 

سپس در پرسش و پاسخ بعدي، ایرادات پاسخ ها را با افشاي تناقضات . براي سؤال شکل گیرد

نهایی، رسیدن به پاسخ قطعی نبود بلکه تنها درك بهتري از سؤال  نتیجه. آن ها نشان می داد

، داراي وضعیت خاص و مشخص نیستند »نتایج«ایجاد می شد، زیرا افالطون عقیده داشت که 

جاشاپارا، ( و همیشه مفروضات و عقاید را می توان به طور الیتناهی مورد سؤال قرار داد

2004 :35 .(  

آیا دانش کامالً ذهنی و . ، افالطون به ماهیت دانش می پردازددر یکی از پرسش و پاسخ ها

غیرعینی است و به بیان دیگر ذهنی محض است؟ چرا دانش، ارزشی باالتر از نظر شخصی 

  :ارائه می دهد» دانش چیست؟«دارد؟ افالطون سه پاسخ به سؤال 

  .دانش، درك است-

                                                
1 Ryle 
2 Polanyi 
3 Burrell and Morgan 
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  .دانش، قضاوت صحیح است-

  ). 1992، 1پالتو( زمینه اطالعاتی است دانش، قضاوت صحیح همراه با-

تا به امروز اتفاق نظر در مورد دانش . هر یک از این پاسخ ها به روش سقراطی رد می شود

   .حاصل نشده است جز اینکه دانش از درك همراه با توجیه منطقی حاصل می شود

  ارسطو 

  .)م.ق 384-322(

اي بررسی پیچیدگی هاي تجربه انسان از شاگرد برجسته افالطون، فلسفه را تالشی مستمر بر

بعد از واکنشی تند به افالطونیسم، او به سنتزي از جنبه هاي طبیعی و . زندگی می دانست

روش او این بود  ).1998، 2آریستاتل( رسید.) م.ق 350(منطقی جهان در اثر خود متافیزیک 

روي پیچیدگی هاي آن کار  شروع می کرد،) زبان و نظرهاي عام(» ظواهر«که در هر حوزه، با 

و با درك ) روي تناقضات کار کرده و اساسی ترین و محوري ترین ایده ها را می یافت(می کرد 

  ). 35: 2004جاشاپارا، ( باز می گشت» ظواهر«و ساختار بیشتر به 

  رنه دکارت 

)1596-1650(  

را به طور قطع  آیا می توان چیزي«: که یک فیلسوف منطق گرا بود این سؤال را طرح کرد

را خاصیتی از » حقیقت«را حالتی از ذهن و » قطعیت«او » دانست و اگر می توان، چگونه؟

او شکاکیت را به شکل هنر درآورد و شک را به . گزاره هاي راجع به جهان بیرونی می دانست

). 35: 2004جاشاپارا، ( شناخته شد» شک دکارتی«عنوان روشی مطرح کرد که بعدها به نام 

، سه مرحله از شک را به منظور دانستن هر چیز الزم دانسته )1641(او در کتاب مکاشفات 

  :است

 .دانسته هاي عرفی مشکوك را کنار بگذاریم .1

شک درباره اینکه در هر لحظه بیدار هستیم یا چیزي را درك می کنیم یعنی شاید در  .2

 .عالم رؤیا باشیم

 .د فریب ما رو کرده استتصور اینکه روحی خبیث یا نیرویی مرموز، قص .3

من فکر می کنم «: این سه مرحله دکارت را به اولین قطعیت خود رساند یعنی جمله معروف

  .»پس هستم

را کلیه اشکال تجربه خودآگاه از جمله درد، ادراکات و » تفکر«در کتاب مکاشفات، دکارت 

دانش، از سؤال هایی ارزش واقعی آراء دکارت در بحث  ).1996، 3دسکارتز( احساسات می داند

  :درباره ابعاد مختلف دانش ناشی می شود

  چه می دانم؟-

  به چه می توانم شک کنم؟-

  چگونه می دانم که عقایدم درست است؟-

  تفاوت بین عقاید و تعصبات من چیست؟-

   آیا جایی براي شکاکیت وجود دارد؟-

   4جان الك

)1632-1704(  

هرچه تصور می کنیم یا می سازیم حاصل تجربه به عنوان یک فیلسوف مادي، عقیده داشت 

به واقعیت ها بنگر . کورکورانه از عرف یا جریان قدرت پیروي نکن«: عقیده او چنین بود. است

، )1690(» مقاله اي پیرامون درك انسانی«او در ). 36: 2004جاشاپارا، (» و خودت فکر کن

ه ویژگی هاي تصویر حسی را براي امري حسی ک: را بدین صورت بیان می کند» ایده«مفهوم 

او استدالل را . افکار، رنج ها و احساسات را در برمی گیرد» ایده«). 1998الك، ( ذهن داراست

                                                
1 Plato  
2 Aristotle  
3 Descartes 
4 Locke  
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از این لحاظ، . می داند که به دانش یا اعتقاد منجر می شود» ایده ها«عملیات ذهنی روي این 

دانش وجود اشیاء را حاصل وي می پذیرد که حواس ما، . دانش، درك روابط بین ایده هاست

الك، قوانین نیوتن را نوعی . می کنند، اما دانشی پیرامون ذات و شالوده آن ها به ما نمی دهند

این قوانین، توصیف خوبی از رفتار اشیاء ارائه می دهند، اما توضیحی . واقعیات خام می داند

من «: وتن اشاره می کنداو همیشه به این جمله معروف نی. درباره چگونگی آن ها نمی دهند

الك حافظه را کلید هویت اشخاص می داند، زیرا معتقد است . »توضیحی براي این ها ندارم

   .که خودآگاهی تاریخی افراد، شخصیت و هویت آن ها را می سازد

  1هیومدیوید 

)1711-1776(  

کرد که می  او چنین بیان. معلولی دگرگون ساخت-علم را با بینش خود درباره ارتباطات علی

توان درباره واقعیات، استنتاجات استقرایی کرد؛ مثال از مشاهده اینکه ب پس از الف رخ می 

دهد نتیجه می گیریم که الف موجب ب می شود؛براي مثال، روز از پی شب می آید و شب از 

هر . اما اذعان داشت که تجربه گذشته نمی تواند نتیجه اي درباره رفتار آینده بدهد. پی روز

را علم کردند، پرواضح بود که راهی براي » هماهنگی طبیعت«چند طرفداران استقراء، اصل 

این بینش جدید نشان داد که قوانین علمی حاصل از . اثبات صحت این اصل وجود ندارد

). 1739هیوم، (مشاهده، آن طور که قبال گمان می رفت گزاره هاي جهان شمول نیستند 

او ). 37: 2004جاشاپارا، ( از آثار هیوم مشتق شده اند» م منطقیپوزیتیویس«دکترین هاي 

   .گزاره ها را به حقایق استنتاجی و حقایق واقعیاتی تقسیم کرد

  امانوئل کانت 

)1724-1804(  

این گزاره ترکیبی، . در اثر خود نقدي بر استدالل محض، گزاره سومی به دو گزاره هیوم افزود

او بیان کرد که زمان و مکان، اجزاء . و مکان را نیز وارد می کنداست و زمان » شکل عقالنیت«

مکان را با هندسه و زمان را با (الینفک تجربه اند و می توان آن ها را به شکلی مشخص کرد 

   .می دانست» تجربیات امکان پذیر«او دانش را محدود به  ).1999، 2کانت( )حساب و ریاضیات

گئورگ ویلهلم 

  فردریک هگل 

)1770-1831(  

او در فلسفه . هدف اصلی دانش را رشد و توسعه بیشتر ذهن در راستاي آزادي می دانست

 می دانست» فرایند دیالکتیک«، کلیه مفاهیم را به لحاظ تاریخی، بخشی از )1837(تاریخ 

شروع می » تز«با استفاده از مثال جامعه یونان باستان، فرایند دیالکتیک با  ).1997، 3هگل(

در این مرحله، در جامعه بین عقل و امیال، هماهنگی و تعادل وجود داشت؛ اما این حالت . شد

و فروپاشی جامعه یونان » آنتی تز«ثبات تا ابد دوام نیافت و با فرایند استفهام سقراطی به 

این دو دیدگاه متناقض را » سنتز«فرایند دیالکتیک به نوبه خود فعال شد و . باستان منجر شد

از نگاه هگل، واقعیت، ذهن و روح است که اساساً و . داد تا راه براي تز جدیدي باز شودارائه 

  ). 37: 2004جاشاپارا، (ذاتاً ذهنی و فکري است 

  

  

   فالسفه معاصر-2-2-2

  : ارائه شده است) 2-2(نگرش فالسفه معاصر به مسئله دانش در جدول 

  

                                                
1 Hume  
2 Kant  
3 Hegel  
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  به مسئله دانش معاصر نگرش فالسفه 2- 2 جدول 

  نگرش  فیلسوف

گیلبرت 

   رایل

1949  

: 1994، 1نوناکا( است» دانش صریح«و » دانش ضمنی«اصلی ترین مفاهیم در مبانی مدیریت دانش، 

و مایکل پوالنی ) 1976- 1900(فلسفه اي که در پس این مفاهیم وجود دارد به گیلبرت رایل  ).14

فلسفه ذهن خود را بر ) 1949(رایل در اثر بزرگ خود مفهوم ذهن . گردد برمی) 1891-1976(

: به ادعاي وي، جهان تجربه از دو موجودیت تشکیل شده است. تخریب دکارتیسم متمرکز کرد

   ). 1949رایل، ( چیزهاي فیزیکی و چیزهاي ذهنی

او بین هوش . است» دانش چیستی«و » دانش چگونگی«مهم ترین کار رایل، نشان دادن تفاوت 

از نظر وي، هوش تنها در . تمایز قائل می شود) دانش چیستی(و دانش انباشته ) دانش چگونگی(

انجام دادن کارهاست که . فعالیت معنا می یابد و با توانایی شخص در انجام دادن وظایف ارتباط دارد

نش در ذهن است، مثالً نگه داشتن تکه هایی از دا» دانش چیستی«در مقابل، . هوش را نشان می دهد

او با رد آرمان گرایی دکارتی که دانش و . اینکه کسی، اسامی هفت کوتوله سفید برفی را از حفظ بداند

دانش «. هوش را بخش هایی از یک فرایند ذهنی می داند از رفتارگرایی منطقی خود دفاع می کند

  تعریف کرد؛ » دانش چیستی«را نمی توان از طریق » چگونگی

کل مای

   پوالنی

1967  

، ایده دانش )1967(او در کتاب خود بعد ضمنی . مایکل پوالنی به حوزه رفتارگرایی رایل تعلق دارد

 -ضمنی را با استفاده از دانش هاي درمان شوك فرضی، مطرح می سازد که یادآور مدل رفتاري کنش

ما «: ی کند که می گویداو درباره دانش انسانی از اینجا شروع م ).1938، 2اسکینر( واکنش است

دانش «او از تمایز رایل بین  ).1967پوالنی، ( »همیشه بیشتر از آنچه می توانیم بگوییم، می دانیم

استفاده می کند و می گوید هر یک از ابعاد دانستن، همیشه همراه با » دانش چگونگی«و » چیستی

فرض او این است که این ها روي  .به اعتقاد وي، اینها موجودیت هاي مجزایی نیستند. دیگري است

وي از مثال دوچرخه سواري و نیاز به داشتن دانش ضمنی براي ایستادن استفاده . یک طیف قرار دارند

دوچرخه سواري است؛ اما براي بسیاري افراد، » دانش چیستی«ایستادن و راندن، بخشی از . می کند

  . ل استمشک) دانش چگونگی(تشریح واضح اینکه چطور می ایستند 

مک 

 3موراي

1933  

او واقع گرایی را . احیاي نوینی از مباحث قبلی در آثار مک موراي، فیلسوف رئالیست مشاهده می شود

موضع واقع گرایی، انحراف شدید از سنت غالب ایدئالیسم در فلسفه . وحدت نظریه و عمل می داند

عقیده دارد کارکرد اصلی فکر،  )1933(مک موراي . اروپاست که نظریه را از عمل جدا می داند

: او تأکید می کند که عمل، مهم تر از فکر است بدین صورت که. عمل است» صحت«و » اثربخشی«

ادعا ) 1961(مک موراي ). 1933مک موراي، . (»آغاز می شود که عمل درمی ماند فکر تنها زمانی«

 4ود انسانی به عنوان سوژهمی کند که فلسفه غرب با موضع گیري نظري تضعیف شده است و با خ

او معتقد است که انفکاك فعالیت ذهنی به عنوان ویژگی . محض، منزوي و مجزا برخورد می کند

متمایز خود انسانی، حذف این امکان است که عمل، جهان مادي و سایر افراد، اهمیت جدي در درك 

، جایگزین »پس هستم عمل می کنم«پیشنهاد کرد که  1957او در . چیستی انسان داشته باشند

  ).1961مک موراي، (دکارت شود » فکر می کنم پس هستم«

  

                                                
1 Nonaka  
2 Skinner  
3 Macmurray  
4 Subject  
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   مواضع فلسفی رقیب در مدیریت دانش-2-3

  : ارائه شده است) 3-2(در جدول  مواضع فلسفی رقیب در مدیریت دانش

  

  مواضع فلسفی رقیب در مدیریت دانش 3- 2 جدول 

  نگرش  لسوففی

با توجه به تعداد زیاد مواضع فلسفی، اغلب بین طرفداران معرفت شناسی هاي مختلف، جنگ هاي    پوزیتیویسم

حتی بروز درگیري بین طرف داران یک پارادایم هم که خود را با افزودن یک . پارادایمی درمی گیرد

از آن جا که . کنند عجیب نیست پیشوند یا پسوند رادیکال، پست، انتقادي و نئو از سایرین جدا می

علم پوزیتیویسم، بیشتر در حوزه تحقیقات گام برداشته و غالب است،برخورد آراء میان پوزیتیویسم 

پوزیتیویسم ها، پدیده هاي اجتماعی را لزوماً . ها و ضد پوزیتیویسم ها همراه وجود داشته است

ویسم ها اعتقاد دارند جهان اجتماعی متفاوت از علوم طبیعی نمی دانند در حالی که ضد پوزیتی

  .بسیار متفاوت از جهان مادي است

استدالل دیگري که علیه دیدگاه پوزیتیویسم مطرح می شود این است که غالباً واقعیت هاي 

اجتماعی قابل مشاهده مستقیم نیستند؛ بدین معنا که شناخت و دانش پدیده هاي اجتماعی به 

پس . زیرا راهی براي پذیرش یا رد گزاره هاي عمومی وجود نداردقطعیت دانش علوم طبیعی نیست، 

  .این دانش به قوانین جهان شمول و نظریه هاي منطقی منسجم منجر نمی شود

فرض اساسی پوزیتیویسم این است که جهان . انتقاد دیگري نیز بر دیدگاه پوزیتیویسم وارد است

است که تعامالت آن، ثابت و بدون سیستم بسته، سیستمی .اجتماعی، یک سیستم بسته است

در واقع، . تغییرند، در حالی که در سیستم هاي باز، تعامالت، الگوي ثابت، مشخص و تکراري ندارند

ایجاد سیستم بسته در جهان طبیعی مشابه آنچه در علوم طبیعی در آزمایشگاه ها وجود دارد تقریباً 

   .غیرممکن است

ساخت 

   گرایی

در کتاب ساخت اجتماعی واقعیت، نقش دانش عرف یعنی ، )1966( 1الکمنپیتر برگر و توماس 

آن ها به این نتیجه . آنچه را که مردم در زندگی روزمره، جزء معلومات فرض می کنند بررسی کردند

حقایق اجتماعی بین فرهنگ هاي مختلف، متفاوت است و حتی بین افراد » بدیهیات«رسیدند که 

پس هدف در اینجا تحلیل فرایندي است که افراد به . سان نیستمتعلق به یک فرهنگ هم یک

دیدگاه ساخت گرا مدعی است که محیط اجتماعی و . می رسند) البته از نگاه خود(» حقیقت«

سازمانی هیچ حقیقت قاطعی ندارد بلکه روش ما در تجربه و درك جهانی که در تعامل با دیگران 

منتقدان این دیدگاه ادعا می کنند که ساخت . می کندرا تعیین » حقیقت«براي خود می سازیم 

گرایان اجتماعی به دلخواه برخی ویژگی هاي حقیقت اجتماعی را عینی و برخی ویژگی هاي دیگر را 

به عالوه، این دیدگاه، وجود نیروهاي اجتماعی بزرگ تر، از قبیل . ساخت اجتماعی می خوانند

   .زیادي بر نتایج اجتماعی قابل مشاهده دارند نمی پذیردسرمایه داري و مادي گرایی را که تأثیر 

به اعتقاد وي، این . است )1984( 2یکی از نظریه پردازان اصلی دیدگاه پسامدرن، ژان فرانکو لیوتارد   پسامدرنیسم

تمثیل «نظریه که تاریخ، پدیده ها را شکل داده و به پیش می راند شکست خورده است، زیرا دیگر 

مردم در . از تاریخ و جامعه که نقش تعیین کننده در افراد داشته باشد وجود ندارد» 3هاي بزرگ

                                                
1 Berger, P. L. and Luchmann, T.  
2 Lyotard 
3 Grand narrative  
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زندگی روزمره با تعداد زیادي فیلم، برنامه تلویزیونی و رادیویی و وب سایت سر و کار دارند و در 

تماس با نظرها، اعتقادات و ارزش هاي بی شماري هستند که ریشه در تاریخ یا گذشته شخصی آن 

او دو تمثیل معروف درباره اهداف دانش را رد می کند و نشان می دهد که هیچ برهان . ارندها ند

  :قاطعی براي پایان دادن به بحث راجع به این اهداف وجود ندارد

  .دانش در تالش براي رهایی انسان ها تولید می شود .دانش به دلیل وجودي خود تولید می شود

به اعتقاد او، رسانه هاي . است) 1988( 1م، ژان بودریالرددیگر نظریه پرداز مهم پسامدرنیس

الکترونیکی، رابطه ما با گذشته را تخریب کرده اند و نظریه مارکسیست را مبنی بر اینکه تاریخ و 

به ادعاي او، عالمت ها و تصاویر که از . نیروهاي اقتصادي، جامعه را شکل می دهند بر هم زده است

   .معی پخش می شوند سیر زندگی مردم را در دست گرفته اندارتباطات و رسانه هاي ج

نظریه پرداز مهم دیگر در سیر افکار پسامدرن است، هرچند خود را  ،)1980( 2میشل فوکو

او نظریه هاي مهمی درباره رابطه قدرت، جهان بینی و ارتباطات کالمی ارائه . پسامدرنیست نمی داند

قدرت از طریق کالم عمل می . رت و کنترل در جامعه داردکالم، نقش محوري در درك قد. می دهد

کند و نگرش هاي مردم به پدیده هاي اجتماعی را شکل می دهد؛ براي مثال، کالم متخصصان ابزار 

فوکو از اینجا نتیجه می گیرد که . مهم و قدرتمندي براي محدودسازي سایر شیوه هاي فکري است

و با فناوري هاي جاسوسی، مراقبت، انتظام و نظم آهنین  دانش به نیرویی براي کنترل مبدل شده

   .ارتباط می یابد

واقع گرایی 

  انتقادي

منتقدان دیدگاه پسامدرنیسم ادعا می کنند که با این دیدگاه، تالش براي درك پدیده هاي اجتماعی 

اي جهان به عالوه، این دیدگاه مانع توسعه نظریه ه. یا بهبود وضعیت جهان محکوم به شکست است

یکی از بخش هاي  ).2004:46جاشاپارا، ( اجتماعی است که در شکل دهی و بهبود امور مفیدند

برخی از منتقدان حتی . اصلی نظریه پسامدرن، کشف پیچیدگی زبان، معانی و جهان اجتماعی است

ه ساز نتوانستند مرزي براي این پیچیدگی بیابند به طوري که پیچیدگی نظریه پسامدرن، خود، مسئل

شاهد این مسئله، ناسازگاري و تضاد بسیار زیاد نظریه ها، روش ها و شناخت هاي متناقضی . شد

برخی منتقدان پسامدرنیسم چنین ابراز داشته اند که . است که زیر چتر پسامدرن گرد هم آمده اند

یشه اي شده این نظریه در قرن بیست و یکم از مد افتاده و حتی تندروترین نظرهاي آن هم دیگر کل

لذا در مخالفت با ابهام و پیچیدگی آن، اظهار داشته اند که وضوح و سادگی دیدگاه واقع گرایی . اند

   .انتقادي قدرت توضیحی و کاربردي الزم را در شرایط نزول مکتب فکري پسامدرن ارائه می دهد

اول اینکه دانش تنها  ).1992، 3سایر( از دیدگاه واقع گرایی، چهار تصور غلط درباره دانش وجود دارد

دوم اینکه اشکال شفاهی و . از مشارکت و تعامل با دیگران و همچنین از مشاهده حاصل می شود

سوم اینکه دانش را می توان شیء یا . کتبی قادر به اداي کامل دانسته ها و معلومات ما هستند

. اجتماعی ارزیابی می شود محصولی تلقی کرد که فارغ از شرایط تولید و استفاده آن در فعالیت

علوم باالترین درجه از دانش اند و سایر انواع دانش را می توان با علوم، جبران : تصور چهارم می گوید

قدرت هاي «واقع گرایی، علیت را رابطه بین دو رویداد گسترده نمی داند بلکه به  .و جایگزین کرد

قدرت هاي علی . اعمال می شوند می پردازد و فرایندها و ساختارهایی که در جهان اجتماعی» علی

خواه وارد عمل شوند یا نشوند وجود دارند مثالً کارگران بیکار، قدرت کار کردن دارند هرچند که به 

دانستن اینکه پس از رویداد الف، رویداد ب انجام گرفته است . دلیل بیکاري مشغول به کار نباشند

فرایند تغییر معموالً . دادن ب توسط الف درك شود کافی نیست، بلکه باید فرایند مستمر رخ
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3 Sayer 
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بسته به شرایط، انجام دادن یک فرایند ممکن است نتایج متفاوتی . سازوکارهاي عملی متعددي دارد

. داشته باشد یا برعکس، انجام دادن فرایندهاي متفاوت ممکن است به نتیجه اي یکسان منجر شوند

تجرد مفاهیم و جستجو به دنبال عامل ایجاد معلول مورد نظر  ساختارهاي نهفته را می توان از طریق

   .ساختارهاي اداري، مذهبی و صنایع را می توان نمونه اي از ساختارها به شمار آورد. شناسایی کرد

  

  مدیریت دانش  مکاتب-2-4

گاه خاصی او معتقد است که هر مکتب دید. سه نوع مکتب مدیریت دانش را مورد بحث قرار می دهد) 2001(ایرل 

: این سه مکتب عبارت اند از. را دنبال می کند و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یکی از دیگري بهتر است

  : ارائه شده است )4-2( در جدول مدیریت دانش مکاتب. 3و مکتب استراتژیک 2، مکتب سازمانی1مکتب اقتصادي

  

  )233:215-2001 4ایرل( مدیریت دانش مکاتب 4- 2 جدول 

  نگرش  مکتب 

مکتب 

   اقتصادي

به عبارت . آمد تمرکز دارد و هدف آن بهره برداري از دارایی هاي دانش سازمانی استدر این مکتب بر

به واضح تر، این مکتب به طور صریح به حفظ و بهره برداري از دارایی هاي دانشی یا فکري شرکت 

دارایی هاي دانشی یا فکري . به دانش به مثابه یک دارایی توجه می کندو  ولید درآمد می پردازدمنظور ت

بنابراین، . حق انحصاري اختراعات، عالئم تجاري، حق انحصاري بهره برداري و دانش فنی: عبارت اند از

  . این مکتب بیشتر به بهره برداري از دانش توجه دارد تا خلق آن

مکتب 

   سازمانی

این مکتب استفاده از ساختارهاي سازمانی یا شبکه هاي روابط را براي تسهیم یا ذخیره سازي دانش 

این گروه هاي . در این مکتب از گروه هاي تسهیم تجربه استفاده می شود. مورد توجه قرار می دهد

ند که با یک هدف اجتماعی متشکل از افراد درون یا بین سازمانی با منافع، یا مسئله، یا تجربه مشترك ا

تحقیقات نشان می دهد که افراد اغلب به صورت رایگان و . سازمانی مشخص طراحی و تشکیل می شود

در نتیجه، سازمان ها باید این نوع ). 2002، 5وارد و پیارد(غیر رسمی تجارب خود را تسهیم می کنند 

ادي هستند که به طور غیر گروه هاي تسهیم تجارب متشکل از افر. محیط ها را خلق و تقویت کنند

رسمی در کنار یکدیگر به خلق و تبادل دانش، و در طی آن به توسعه قابلیت هاي اعضاي خود می 

  . این گروه ها با تیم هاي پروژه که اعضایشان توسط مدیریت تعیین می شوند متفاوت اند. پردازند

مکتب 

   استراتژیک

در حقیقت، در این . ستراتژي رقابتی در نظر می گیرداین مکتب مدیریت دانش را به عنوان یک بعد ا

مکتب استراتژیک بر . مکتب مدیریت دانش به عنوان جوهره استراتژي شرکت در نظر گرفته می شود

. مزیت رقابتی تمرکز دارد که هدف در آن شناسایی، بهره برداري و خلق قابلیت هاي دانشی است

شرکت می تواند پیروز نبرد رقابتی شود، تنها اگر داراي طرفداران مکتب استراتژیک معتقدند که یک 

؛ به )145-125:1999، 7؛ زاك159-144:1998 ،6اینکپن(دانش مناسب تري نسبت به رقبایش باشد 
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هدف این مکتب تضمین عملکرد موثر است . ویژه مهم این است که دانش مورد نظر، دانش تجاري باشد

، 2کاتر(مزیت رقابتی اساساَ از شرکت و دانش آن ناشی می شود  از این دیدگاه). 374:1997، 1دمارست(

این بدین معنی است . چرا که تابع اثرات صرفه جویی هاي حاصل از مقیاس و قلمرو است). 133:2001

که یک شرکت، زمانی که داراي دانش مناسب باشد می تواند از این دانش در بسیاري از حوزه هاي 

  ). 454-450: 1997، 3گرانت(ناچیز استفاده کند کاري با هزینه هاي نهایی 

  

  مدیریت دانش تاریخچه-2-5

یک تئوري بزرگ که در حیطه مدیریت دانش تاکنون پیدا شده است، تئوري خاصی است که توانسته است 

اي ه باید گفت که تعداد زیادي از تئوریسین.. اي از تمرینات مرتبط با بحث مدیریت دانش را گردآوري نماید مجموعه

ها برجستگانی هم چون پیتر که در میان آن اند،  مدیریت تکامل بحث مدیریت دانش را به عهده داشته و توزیع نموده

دراکر و استراوس من بیشتر در زمینه اهمیت . توان نام برد از آمریکا را می 6و پیتر سنج 5من پاول استراوس   ،4دراکر

بع سازمانی، و سنج با تمرکز بر سازمانهاي یادگیرنده ابعاد فرهنگی مدیریت ارتقاء اطالعات و دانش ساده به عنوان منا

حقایق دیگري از مدیریت دانش را آشکار  7هاروارد تعداد دیگري از دانشمندان وابسته به مجلّه. اند دانش را بوجود آورده

را از شرکت استیل چاپارل ارائه  توانست مورد کاوي قابل توجهی 8در حقیقیت دانشمند معروف لئونارد بارتون. نمودند

مورد بررسی و تحقیقهاي مقاله  1970شرکتی که راهبردهاي مؤثري را در زمینه مدیریت دانش تا اواسط دهه . دهد

  . هاروارد به چاپ رسانید در مجله» ساختن منابع نوآوري«و » بهار زیبا از دانش«شده و مستندات خود را با عناوین 

چنین  هم. توسط سویبی پیشنهاد شد 10هاي غیرملموسو دارائی 9اصطالحات سرمایه دانش در سوئد 1998در سال 

هاي  به این معنا که اختراعات، عقاید، برنامه  بر ویژگیهاي پایدار دانش تأکید کردند؛ 11چنین اسکاندیا، ارنست و یونگ هم

الح مدیریت دانش به در امریکا نیز اصط. جزئی از سرمایه هوشی هستند... هاي کامپیوتري، حقوق انحصاري و  برنامه

کتاب شرکت دانش آفرین را نوشت  1995نوناکو که در سال . ثبت شد 1989طور رسمی در فرهنگ  واژگان در سال 

مدیریت دانش را اینگونه  12مجله اینفورمیشن ویک). 1384عدلی، (براي اولین بار اصطالح مدیریت دانش را به کار برد 
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ن است که اطالعات به دانشی کاربردي تبدیل شوند؛ به طوري که این دانش به مفهوم مدیریت دانش ای. کند تعریف می

  ). 1384سعیدي کیا، (آسانی در اختیار دیگران قرار گیرد و براي آنها قابل استفاده باشد 

  

  سیر تطور مدیریت دانش -2-5-1

سازمان "اصطالح  1990ل پیتر سنگه در سا. را ابداع کرد "1کارکنان دانشی"اصطالح ) 1964(اولین بار پیتر دراکر 

. را مطرح کرد؛ سازمانی که از تجارب گذشته ذخیره شده در سیستم هاي حافظه سازمانی یاد می گیرد "2یادگیرنده

مطالعه . را به عنوان یک داستان موفقیت مدیریت دانش مستند کرد 3مورد چاپارال استیل) 1995(بارتون  -لئونارد 

د که چگونه دانش در سازمان ها خلق، استفاده و تسهیم می شود و چگونه چنین نشان دا) 1995(نوناکا و تاکوچی 

شماري از محققان با درك اهمیت سنجش سرمایه هاي فکري، به اهمیت . دانشی به توزیع نوآوري کمک می کند

؛ و 17-10: 1996، 5؛ کاپالن و نورتن1996، 4یسویب(بردند روزافزون دانش سازمانی به عنوان یک دارایی سازمانی پی 

بیانگر مجموعه اي از  7توسط موسسه انتویشن 1-2مسیر زمانی مشخص شده در شکل ). 1997، 6ادوینسون و مالن

نظریه پردازان مدیریت که به طور قابل مالحظه اي . رشته ها و حوزه هاست که به ظهور مدیریت دانش کمک کرده اند

  . پیتر دراکر، پیتر سنگه، نوناکا، تاکچی، و توماس استوارت: ازبه تکامل مدیریت دانش کمک کرده اند عبارت اند 

  

  

  

  

  

  

  

  )14:2005، 8داکلر(خالصه سیر زمانی تکامل مدیریت دانش  1- 2 شکل 

  

                                                
1 Knowledge Workers  
2 Learning Organization  
3 Chapparal Steel  
4 Sveiby, Karl Erik 
5 Kaplan, R. S. and Norton, D. P. 
6 Edvinsson, L.and Malone, M.S. 
7 Enovation Co.  
8 Dalkir, K. 

ازدیاد فناوریهاي 

 اطالعات

پنجمین فرمان 

(P.Senge) 

اولین مدیر ارشد دانش 

(Edvinsson) 

مبانی مدیریت دانش 

(Wiig) 

کارت امتیازدهی متوازن 

(Kapalan&Norton) 

الگوبرداري 

(APQC) 

اولین برنامه هاي مدیریت 

 دانش در دانشگاه ها

1969 1985 1988 1991 1994 1997 2000 

گواهینامه استانداردهاي 

 نوآوري دانش

: ارزشمندترین دارایی شرکتتان

  (Stewart)سرمایه فکري 

 

ظهور سازمان هاي 

 مجازي

شرکت خلق دانش نوناکا 

(HBR)  

گروه هاي تجربه 

(Brown) 

 

سنجش 

 داراییهاي فکري

مبانی مدیریت دانش 

(Wiig) 

 

پنجمین فرمان 

(P.Senge) 
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یریت دانش نشان دیدگاه دیگري را درباره تاریخچه مد) 2- 2شکل (نقاط زمانی در مسیر پیشرفت فناوري مدرن 

، رایانه 1900، ارتباطات در سال 1850، فناوري هاي حمل و نقل در سال 1800آغاز صنعتی شدن در سال : می دهد

، و تالش هاي اخیر در فناوري هاي شخصی سازي 1980، دنیاي مجازي شدن در اوایل دهه 1950اي شدن در دهه 

  ). 1999، 1دیلویت، توچی و توماتسو( 2000در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )14:2005دالکر، (مراحل توسعه مدیریت دانش  2- 2 شکل  

  

  مدیریت دانش در پایه مفاهیم- 2-6

 مدیران تعریفی، بدون چنین. رودمی شمار به ضروریات تعریف دانش از دانش، مدیریت موضوع در بحث هنگام به

 یا مدیریت دارند اعمال براي دانشی اصوالً چنین آیا و هستند چیزي چه مدیریت دنبال به که شوندنمی متوجه دقیقاً

دانش  به موضوع وقتی نیست، این آسان رسد،می نظر به آشکار و ساده ابتدا در که گونه آن سئوال این جواب خیر؟

 متفاوت سطوح مختلف در موضوعات دانش بایستی از تعریف دقیق ارائه براي. شودمی هم ترمشکل شود مربوط سازمان

ها و اغلب داده .باشدمی هاداده و اطالعات دانش، دانش،تعریف دقیق مدیریت ابعاد ترینمهم از یکی. شوند بررسی

   . شونداطالعات، هر چند هم معنی نیستند، ولی به عنوان لغات مترادف به کار برده می

  

                                                
1 Deloittle, Touche and Tohmatsu  

 شخصی کردن 

زي شدنمجا  

 رایانه اي شدن

 ارتباطات

 فناوري هاي حمل و نقل

 صنعتی شدن

2000 

1980 

1950 

1900 

1850 

1800سال   
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  داده - 1- 2-6

 براي ولی شده، ذخیره و بندي دسته که ثبت، هاییتراکنش و هافعالیت ویدادها،ر اشیاء، از ابتدایی توصیف به 1داده

فرهنگ . باشند  تصویر یا صدا شکل، حرف، عدد، است ممکن داده. پردازدمی اند،نگردیده سازماندهی خاصی هدف

 واژه). 2006همکاران،  و 2توربان(مفروضات و حقایقی از هر نوع توصیف نموده است   اکسفورد، داده را به عنوان جمع

 توانمی توسط کامپیوتر، شده تولید فراوان ساختار بدون و نیافته شکل به واقعیات که است ايواژه ترینمناسب داده،

 3ردمن). 1374رضائیان، (ندارد  معنی تنهایی به و کندمی داللت هادیگر نوشته و نمودارها اعداد، بر که نمود اطالق

 افراد بخواهند که شوندمی تبدیل اطالعات به صورتی در هاداده. هستند اصلی اطالعات عناصر هاداده که است معتقد

 بازیابی، هدف با که است هاییداده شامل 4پایگاه داده یک). 1381ردمن، (کنند  استفاده هاآن از بیشتر درك براي

داده   .سهاي مستقل ،مشخصه ها، و عالئم اندداده ها، الفاظ و اعداد بدون معنی و شامل مقیا. اندشده سازماندهی

براي مثال فهرست زمانها و مکانهاي فیلمهاي . محتوایی است که به طور مستقیم قابل مشاهده یا صحه گذاري است 

  ). 7:2005دالکر، (سینماي امروز 

  

  اطالعات - 2- 2-6

وسیله  به معموال داده. دارد ارزشو  مفهوم گیرنده براي که شده سازماندهی ايگونه به که است ايداده ،5اطالعات

 یک ساده سازي خالصه بازیابی و به نسبت پردازشی چنین. شوندمی تبدیل اطالعات به و پردازش کاربردي، افزار نرم

 هايداده اطالعات،). 2006توربان و همکاران، (همراه دارد  به بیشتري افزوده ارزش و ترمشخص کاربرد داده، پایگاه

 ارزش زمانی اطالعات. دار شوندمعنی بتوانند تا اندشده سازماندهی و پاالیش بندي، ذخیره،گروه که دهستن ايخالصه

 لذا شوند، آماده و گردآوري زمان خاص در و خاص هدف یک خاص، فرد یک بعد خاص، یک براي که کنندمی پیدا

باقري و (باشد  نداشته ارزشی است اصال ممکن دیگر مدیر براي دارد، اطالعاتی جنبه یک مدیر، براي که اطالعاتی

اطالعات، محتوایی است که داده هاي تجزیه و تحلیل و طبقه بندي شده را نشان می دهد براي مثال ). 1389سالجقه، 

بنابراین ، ساعت هفت بعد از ظهر به سینماي نزدیک محل . ، من نمی توانم قبل از ساعت پنج محل کارم را ترك کنم 

معانی ) پزشکی ، جغرافیایی یا فنی(درجه می تواند در موقعیتهاي مختلف  40براي مثالی دیگر،. فتکارم خواهم ر

درجه شمالی قرار  40درجه سانتی گراد مسئله جدي است، یا شهري که در  40براي انسان تب :مختلفی داشته باشد 

                                                
1Data 
2Turban et al. 
3Redman 
4Database 
5Information 
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افراد . می تواند به طور صحیح درك شوداطالعات شامل داده هاي معنی داري است که . گرفته دور از جنوب نروژ است

داده ها را از طریق سازماندهی آنها به شکل واحد تحلیل ، براي مثال، بر حسب دالر ، تاریخ  یا مشتري ، به اطالعات 

  ). 7:2005دالکر، (تبدیل می کنند 

  

  دانش -3- 2-6

با . در عمل بر عهده خود بشر است تبدیل اطالعات به دانش. گیرند ها ریشه می دانش از اطالعات و اطالعات از داده

این . عامل تمایز بین داده، اطالعات و دانش است» دانش پایه«شود که معموالً  نگرش فراتري به این موضوع، آشکار می

توانند همچنان برتري هاي  یکی از دالیلی است که در محیط و فضاي متکی به دانش، برخی موسسات یا شرکتها می

کنند که  در مباحث خود، این حقیقت را تشریح می» لونیتال«و » کوهن«. ود را حفظ کننداقتصادي و رقابتی خ

به عبارت دیگر، دانش اندوخته شده عامل موثري . گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیري و دانش پیشین است

که از » هاداده«اي است از  هبنابراین، دانش ترکیب سازمان یافت. تر مفاهیم است در افزایش واکنش و فراگیري سهل

معنا ومفهومی است که از فکر » دانش«به عبارت دیگر، . طریق قوانین، فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است

حیات یافته و » اطالعات«تنها از طریق این مفهوم است که . شود تلقی می  پدید آمده است و بدون آن اطالعات و داده

  ). 1990، 1کوهن و لویتان(شوند  به دانش تبدیل می

دانش ،منبع  قابل تجدیدي است که همواره می  .دانش، اطالعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر است

 انسانها داراي دانش اند و. تواند مورد استفاده قرار گیرد، و از طریق استفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود

اطالعات وقتی وارد ذهن انسان می شود تبدیل به . بیرون از اذهان افراد یک سازمان به وجود آیددانش نمی تواند 

می  2، دانش عبارت است از آنچه یک دانشگر)265:1998(طبق نظر فاي وپروساك ). 7:2005دالکر،( دانش می شود

» 3بین دو گوش«ید به عنوان چیزي که دانش با بنابراین، :داند؛ هیچ دانشی بدون کسی که آن را می داند وجود ندارد

در حقیقت،نیاز یک دانشگر به دانش سؤاالت بنیادي را درباره .افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شده شود

دانش می تواند اغلب در فرایندها، رویه . اینکه آیا و چگونه دانش می تواند خارج از ذهن افراد به وجود آید طرح میکند

هاي اجتماعی، و گاهی اوقات در بایگانیهاي اسناد و مدارك نشان داده شود و یا اینکه موجود باشد، با وجود  ها، و شبکه

  .این نمی تواند خارج از اذهان افراد خلق شود

                                                
1 Cohen, Wesley & Leviathan. 
2 knower 
3 between the ears 
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اطالعات جنبه آشکار . این دانش وقتی که تصریح و به دیگران منتقل می شود، دوباره تبدیل به اطالعات می شود

   .چه خود یک دانش نیستدانش است؛ اگر

دانش شش ویژگی دارد که  .، دیدگاهها و مفاهیم، و قضاوتها و توقعات شود1دانش می تواند شامل حقایق و فریبها

دانش یک عمل انسانی است، باقی مانده تفکر است، در لحظه حال خلق می شود، به : آن را از اطالعات متمایز می کند

جتماعات به روشهاي مختلفی در گردش است، و سرانجام اینکه دانش جدید در اجتماعات متعلق است، از طریق ا

در آن لحظه از رزرو، پیدا کردن محل «: براي مثال، در رابطه با مثال رفتن به سینما. مرزهاي قدیمی خلق می شود

فکر می کردم از  به خاطر دارم یک بار که ماشینم را برده بودم بسیار استرس داشتم چون که. پارك غیر ممکن است

» آل«با وجود این ابتدا با . بنابراین این بار ترجیح می دهم که از قطار شهري استفاده کنم. دیدن معرفی فیلم باز بمانم

معموالً من عاشق تمام فیلمهایی هستم که او از آنها متنفر است، بنابراین می خواهم مطمئن . هماهنگ خواهم کرد

  )7:2005؛ دالکر، 2،2001نگ و همکارانوا(» شوم که ارزش دیدن دارد

  

   پایگاه دانش- 4- 2-6

یک سازمان،دانش ملموس و ناملموس، تجربه و مهارتهاي کارکنان و دانش موجود در تجهیزات،  3پایگاه دانش

جنبه هاي مختلف دانش باید به هنگام خلق پایگاه دانش سازمانی . ساختار و رویه هاي سازمان را در بر می گیرد

 تمام دانش از سطح فردي شروع. جنبه اول اینکه تمایز بین دانش فردي، گروهی و سازمانی مهم است .بررسی شود

طبق  .یادگیري فردي باید قبل از یادگیري سازمانی اتفاق افتد). 134-125:  1991، 4سیمون(می شود ) خلق یا کسب(

گر در یک سازمان منتقل می شود وآنها دی "نزدیک"، دانش فردي به افراد )57 -40: 1991( 5طبق نظر براون و دوگاید

  . نیز چارچوبهاي مفهومی مشابهی را از طریق یک شبکه اجتماعی  مثل گروه تجربه، تسهیم می کنند

معتقد است که این بافت اجتماعی انتقال دانش بین افراد، بخش بسیار مهم فرآیند یادگیري ) 71: 1991( 6مارچ

اول، توانایی خلق با تفسیر فکرهاي جدید از منابع : زمان دو مهارت کلیدي دارنددر سا "کارشناس"افراد . سازمانی است

دانش جمعی گروه اغلب بیش از جمع دانش فرد فرد . بیرونی، و دوم مهارتهاي کلیدي براي انتقال دانش به دیگران

یها خلق می شوند زمانی که دانش توسط اعضاي سازمانی یکپارچه و تفسیر می شود، هم افزای .اعضاي گروه است

                                                
1 Truths and lies 
2 Wang, K., O. R. Hjelmrvik, & B. Bremdal 
3 Knowledge Base  
4 Simon, H. 
5 Brown, J. S. & P. Duguid  
6 March, J. G. 
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همچنین هنجارهاي گروهی ممکن است ایجاد شوند و به ذخیره سازي انواع دانش و انتقال ). 62-5: 1994، 1اسپندر(

به آنچه  -که در سطح مدیریت میانی اتفاق می افتد - یکپارچگی دانش گروهی .آنها به دیگران در سازمان کمک کنند

از لحاظ نظري، دانش سازمانی عبارت از ). 14: 1994نوناکا، (شود که به دانش سازمانی معروف است منتج می 

انتقال افقی دانش در میان گروههاي کاري ممکن است به . مجموعه دانشی است که به تمام سازمان منتقل می شود

است با وجود این، انتقال دانش پایین به باال ضروري . دلیل حوزه هاي مشخص تخصصی یا فقدان تشویق، محدود شود

دانشی که افراد . به طوري که تصمیم گیرندگان استراتژیک در شرکت بتوانند منابع را به طور مناسب تخصیص دهند

که ابزارهایی  -سطوح باالي سازمان به آن دست می یابند مبنایی را براي مقررات، روشها و رویه هاي سازمانی جدید

باورهاي سازمانی جدید به اعضاي تازه وارد سازمان از . دهد شکل می -براي ذخیره سازي دانش در درون سازمان اند

این فرآیند چرخشی یادگیري فردي و جمعی متقابل ). 71:  1991مارچ، ( طریق فرآیند جامعه پذیري منتقل می شود

ایز جنبه حیاتی دوم براي درك پایگاه دانش سازمانی تم .به طور مستمر پایگاه دانش درون سازمان را تغییر می دهد

همان طور که قبال توضیح داده شد دانش آشکار ، اطالعاتی قابل رمزگذاري است که . بین دانش آشکار و پنهان است

در مقابل، دانش پنهان نمی تواند به . می تواند از یک فرد به فرد دیگر با استفاده از نوعی نظام ارتباطی منتقل شود

منحصر به یک فرد چارچوبی براي خلق و تفسیر دانش پنهان  "مدل ذهنی"تجربه شخصی و .صورت رسمی منتقل شود

. مهم است این تمایز بین دانش پنهان و آشکار به ویژه در زمان ارزشیابی تفاوتهاي رقابتی بین شرکتها. فراهم می کند

براي ایجاد مزیت  توسط رقبا بسیار دشوارتر و بنابراین، این نوع دانش) در مقاسیه با دانش آشکار(تقلید از دانش پنهان 

، 4؛ زندر و کگیوت397 -383: 1992؛3، کگیوت و زندر 184- 159: 2،1987وینتر(رقابتی پایدار ارزشمند تر است 

اندازه پایگاه دانش می تواند بر مبناي دو . جنبه سوم پایگاه دانش که باید بررسی شود اندازه آن است. )76-92: 1995

اکثرشرکتها زمانی که بر حوزه هاي مشخصی از دانش ). 1995 بارتن، -ناردلئو( بعد عمق و وسعت، ارزشیابی شود

تمرکز می کنند، به نحو بهتري عمل می کنند به طوري که بتوانند در آن صنایع یا حوزه ها ) شایستگیهاي محوري(

رد و عمق دانش این استراتژي حاوي توسعه محصوالت منحصر به ف). 1994، 5همل و پراهالد(رهبري را بر عهده گیرند 

با وجود این، براي برخی شرکت ها رویکرد متضاد ممکن است  .در تعداد بسیار کمی از حوزه هاي حیاتی تخصص است

در مقایسه با شرکت هایی که پایگاه دانش وسیع و  –شرکت هایی که پایگاه دانش وسیعی دارند . واقعاَ موفق تر باشد

  . تبط را به شکل پیچیده تري ترکیب کنندمی توانند فناوري هاي مر –محدود دارند 

                                                
1 Spender, J. C. 
2 Winter, S.  
3 Kogut, B. and Zander, U. 
4 Zander, U. & B. Kogut 
5 Hamel, G. & C. K. Prahlad 
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محصوالت و خدمات تولید شده از طریق منابع ملموس به چگونگی ترکیب و به  طبق دیدگاه دانش شرکت،

این دانش در ذهن فرد فرد کارکنان . کارگیري آنها بستگی دارد که البته این خود تابعی از دانش فنی شرکت نیز هست

علوي و .(ازمانی وجود دارد فرهنگ ، رویه ها ، خط مشیها ،سیستمها ، و اسناد و مدارك سو همچنین عواملی از قبیل 

دانش می تواند به عنوان مهم ترین منبع استراتژیک در نظر گرفته شود با وجود این، مهم ترین ) 107:2001 ،1لیدنر

  . به کار گیري دانش است ذخیره سازي و تسهیم، و توانایی خلق، قابلیت براي ایجاد و حفظ مزیت رقابتی،

تولید دانش فرایندي بی پایان است که شامل خلق ایده هاي جدید، شناخت الگوهاي تازه، و ترکیب : تولید دانش

ي ابزارهاي مشارکتی که همه. قواعد جدا از یکدیگر؛ و ایجاد فرایندهاي جدید به منظور ایجاد و خلق دانش جدید است

  ).1380نظري،(گیرند، در خلق دانش مؤثرند رد استفاده قرار میدر جهت به دست آوردن دانش مو

هاي مختلف و به میزان متفاوت در دوران حیات خود با به دست آوردن ها به روشي سازمانهمه: کسب دانش

یت آمیز این اطالعات ممکن است از منابع خارج از سازمان؛ از طریق الگوبرداري از اقدامات موفق. گیرنداطالعات، یاد می

البته نسخه برداري صرف از دیگران،  بدون تالش . دیگران، و نیز به واسطه تجربه و جستجوي سیستماتیک حاصل شود

  ).1386شرمرهورن و همکاران، (در جهت درك مسأله مربوط، اغلب منجر به شکست می شود  

و یا چارچوبی اشاره دارد که این مرحله به ذخیره، ثبت، ضبط و نگهداري دانش در شکل : ذخیره سازي دانش

در حقیقت این . پیوستگی اجزاي آن را حفظ کند، و قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان را داشته باشد

 ).1382رادینگ، (مرحله پیش زمینه الزم براي انتقال و تبادل دانش است 

اد و پایگاههاي دانش به طور مکانیزه و غیر به معنی حرکت، توزیع، و پخش دانش بین افر: تسهیم و توزیع دانش

در حقیقت نود درصد از موفقیت مدیریت دانش، به تسهیم صحیح دانش بستگی . مکانیزه و به صورت دو طرفه می باشد

انتقال دانش بین . دارد، و تسهیم دانش از فردي به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش اثربخش است

می باشد  "دانش قدرت است"به جاي فرهنگ   "تسهیم دانش قدرت است"ستلزم استقرار فرهنگ اعضاي سازمان م

  ).1382رادینگ، (

اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده، بدون جهت گیري در مورد این که : بکارگیري دانش

این فرایند اشاره به . مورد استفاده قرار گیردچه کسی آن ها را مطرح کرده است، در صورت مفید بودن و مناسب بودن 

  ).2008، 2کی دبلیو(آمیختن دانش با عمل ، یعنی به کار بستن دانش و انعکاس آن در کاالها و یا خدمات سازمان دارد 

 

                                                
1 Alavi, M. and Leidner, D. E.  
2 Ke. W & Wei. K 
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  کارمند دانشی-5- 2-6

تلقی می  21پیتر دراکر در اواخر عمر خود ادعا کرد که مولد سازي کار دانشی، بزرگ ترین چالش مدیریتی قرن 

تام داونپورت یکی از متفکران پیشرو در حوزه دانش و . سایر محققان هم از این موضع دراکر حمایت کرده اند. شود

اگر قرار است . کارکنان دانشی، چرایی اهمیت بهره وري را تبیین کرده و پرداختن به آن را مورد تاکید قرار داده است

موفق و جامعه ما پیشرفته باشد، کارکنان دانش باید کارشان را به روش سازمان هاي ما پیشرو، استراتژي هاي ما 

. وظیفه بهبود بهره وري کارمند دانشی، یک وظیفه متعالی و بسیار گسترده است. اثربخش و مولد انجام دهند

بهبود در واقع دراکر هشدار داد که . گستردگی و وسعت این وظیفه باعث جلب توجه در بهبود بهره وري خواهد شد

شکست در این حوزه پیامدهاي . بهره وري کارمند دانشی، نخستین الزام براي بقاي ملل توسعه یافته تلقی می شود

  .وخیمی براي جامعه و اقتصاد یک ملت به همراه خواهد داشت

ند بسیاري از تالش ها بر فرآی. در این وادي، تالش هاي مهمی با درجات متفاوتی از موفقیت صورت گرفته است

  .کار، اقدامات مدیریتی، ساختار سازمانی، تکنولوژي اطالعات و ارگونومی محیط کار تمرکز کرده اند

اگر بر طبق اظهارات دراکر، نخستین . تاکنون بیشترین تالش و انرژي بر محیط بیرونی کارکنان تمرکز کرده است

در درون خود ت، پس رمز ارتقاء بهره وري دارایی یک اقتصاد دانشی در بین دو گوش کارکنان دانشی واقع شده اس

بنابراین بخشی از مولفه هاي کسب بهره وري از کارکنان دانشی به محیط کار و ). 1999دراکر، ( کارکنان قرار دارد

اما آنچه که مهم است این است که چگونه می توان در سازمان ها به . بخشی دیگر به خود کارکنان دانشی برمی گردد

کارکنان دانشی دوست دارند با افرادي معاشرت کنند که . مبادرت کرد) کار دانشی و کارمند دانشی(مهم این دو امر 

فراهم کردن محیط کاري که باعث شود تا کارکنان جدید با مدیران و همتایان با استعداد خود کار . شهرت باالیی دارند

ر است، دو ویژگی بسیار مهم محیط کار جدید است کنند و همچنین عضویت و تعلق به سازمانی که داراي شهرت معتب

فراهم کردن یک محیط کاري که با فناوري اطالعات پیشرفته همراه . که به جذب کارکنان فرهیخته کمک خواهد کرد

بر طبق ادبیات، بسیار واضح ). 2010، 1دن( ، یکی دیگر از شاخص هاي کار دانشی است)محیط اداري پیشتاز(باشد 

مثال استفاده از تکنولوژي اطالعات، فرهنگ سازي، . ققی از زاویه اي خاص وارد موضوع شده استاست که هر مح

نگارندگان در این فصل براي کمک به القاي جریان هاي دانش سازمانی و تحرك بخشی .... پاداش، تعدیالت ساختاري و

   .مدد گرفته اند به کارکنان دانش و پیوند دهی آن ها به کار دانشی، از انجمن هاي دانشی،

  

                                                
1 Dan, H.  
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  کار دانشی-6- 2-6

مدیران ارشد و کارمندان حرفه اي در سازمان ها به کار دانشی . گفته می شود 1به کلیه کارهاي فکري، کار دانشی

با در نظر گرفتن ). 1389مشبکی، (می پردازند و منشی ها و کارکنان دفتري هم به امورات روزمره سازمان می پردازند 

  . کاربرد خود را از دست می دهد "یک اندازه، مناسب همه "ر دانشی، مفهوم ماهیت غیر ساختاري کا

این محقق به دنبال این سؤال . را ارائه کرده است 2چهارگانه از بخش بندي کار) موضوعات(، تم )2005(داونپورت 

ین از طریق مطالعات است که چه نوع هایی از کار دانشی در دهه آینده براي سازمان ها ارزشمند خواهد بود؟ بنابرا

باالترین رتبه را ...) تیم طراحی پروژه، مشاوره جهانی و (کار جمعی : میدانی، چهار کار دانشی با ارزش را شناسایی کرد

در فاصله دوم رتبه بندي شد و به دنبال آن ...) دانشمند تحقیقی، متخصص حقوقی و(کار قضاوتی متخصص . کسب کرد

رسیدگی به صورت حساب، مرکز (و کار مبادله اي ...) ش دهی مالی، تضمین کیفیت وگزار(کار مبتنی بر فرآیند 

  . در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند) حمایت فنی

توصیه می شود که متولیان عرصه مدیریت دانش در خصوص نوع شناسی کار دانشی، پژوهش هایی را به انجام 

ارتقاء کار دانشی در سازمان از طریق شناسایی و پیوند دهی نگارندگان معتقدند که انجمن هاي دانشی در . رسانند

  . کارکنان دانشی به کار دانشی، بسیار مهم هستند

  

  مدیریت دانش تعریف- 2-7

 موارد از برخی در. باشد موثر و مفید تواندمی موضوع آن عمق و دامنه شدن روشن در موضوعی هر مفهوم بیان

 برخی بیان رشته طبیعت و ماهیت دلیل به مدیریت، حوزه به مربوط مباحث در ویژه دشوار است، به بسیار مفهوم بیان

اساس از مدیریت دانش تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است که در  این بر .است برخوردار خاصی پیچیدگی از مفاهیم

  .شودها اشاره میزیر به برخی از آن

خلق و تسهیم دانش به عوامل مهم رقابتی . یاتی داردتوانایی مدیریت دانش در اقتصاد دانش محور امروز اهمیت ح

در آغاز، مدیریت دانش به عنوان فرآیند به کارگیري یک رویکرد نظام مند براي کسب، . شدن تبدیل شده اند

ساختاررهی، مدیریت، و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها، استفاده مجدد از بهترین 

  ). 1999؛ ففر و ساتون، 1998؛ پاسترناك و ویسکو، 1995نوناکا و تاکچی، (و کاهش دوباره کاري تعریف شد  رویه ها،

                                                
1 Knowledge work  
2 four-part work segmentation theme 
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در یک تعریف خوب، مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیره سازي دانش آشکار، همراه با مدیریت 

ف منتشر شده درباره مدیریت دانش در سه دالکر با بررسی بیش از صد تعری). 4؛2005دالکر، (سرمایه هاي فکري است 

  : دیدگاه آن ها را خالصه کرده است

توجه به عنصر دانش فعالیت : ، مدیریت دانش فعالیتی تجاري است که دو جنبه اصلی دارد1دیدگاه کسب و کار

ان منعکس هاي کسب و کار به عنوان جزء آشکار کسب و کار که در استراتژي، خط مشی، و رویه در همه سطوح سازم

، 2و موراي یبارکل(کار می شود، و همچنین، ایجاد رابطه مستقیم بین سرمایه هاي فکري و نتایج مثبت کسب و 

از همین دیدگاه، مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی و همکارانه براي خلق، کسب، سازماندهی، دسترسی و ). 1997

 ). 1996، 3گري(استفاده از سرمایه هاي فکري است 

منبعی اساسی است  –بینش ها، ادراکات، و دانش فنی کاربردي  –، دانش 4ه علم شناختی یا علم دانشدیدگا

مثل کتب، فناوري،  –در طول زمان، دانش مهم به اشکال دیگر . که به ما امکان می دهد به طور هوشمندانه عمل کنیم

این تغییر شکل ها به انباشت . دیل می شوددر درون همه سازمان ها و به طور کلی در جامعه تب –رویه ها، و سنن 

دانش یکی از عوامل اصلی است . تجربه منجر و وقتی به طور مناسب استفاده شود، به افزایش اثربخشی منتج می شود

  ). 1993، 5ویگ(که رفتار هوشمندانه شخصی، سازمانی، و اجتماعی را ممکن می سازد 

ومی است که براساس آن اطالعات به دانش قابل کاربرد تبدیل و با مدیریت دانش مفه ،6فناوري/ دیدگاه فرآیند 

  ). 2003اینفورمیشن ویک، (تالش اندك قابل استفاده براي افرادي می شود که می توانند آن را به کار برند 

). 1383فرئیالو، (دیگران  خود با دانش تسهیم به افراد برانگیختن: از است عبارت دانش مدیریت از ساده تعریف

 دانش، مدیریت: از است عبارت که است شده ارائه ریشپت دانش توسط مدیریت از تريقبول قابل و جامع تعریف

 براي دستیابی بتوانند آنان که ايگونهبه است، مناسب مکان و صحیح زمان در مناسب، افراد درست، براي دانش کسب

  ). 1996، 7وري آمریکابهره و کیفیت رکزم( ببرند دانش از را استفاده بهترین سازمان، اهداف به

در این قسمت، . هرچند امروزه توجه بسیار زیادي به مدیریت دانش شده، هیچ تعریف واحدي از آن وجود ندارد

  :تعاریف متعددي از مدیریت دانش از دیدگاه هاي مختلف ذکر شده است

                                                
1 Busines Perspective 
2 Barclay, R., and Murray, P. 
3 Grey, D.  
4 Cognetive Science Perspective or Knowledge Science Perspective  
5 Wiig, K. M.  
6 Process/ technology perspective  
7American Productivity and Quality Center (APQC)  
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و  پاالیش سازماندهی، انتخاب، جستجو، سیستماتیک را فرایند دانش دانش مدیریت مدیریت اصطالحات فرهنگ

و  بصیرت سازمان و شود اصالح و یابد بهبود خاص يدر زمینه کارکنان درك که طریقی به داندمی اطالعات نمایش

  ).1384عدلی، (کند  کسب خود تجربیات از بهتري درك

 و درآمد باالترین که داندشرکت می یک در گروهی تخصص آوردن دست به فرآیند را دانش مدیریت 1هیلبارد

 و باشد داشته وجود افراد مغز و اسناد داده، در پایگاه تواندمی تخصص این وي نظر به. آورد می وجود به را ارزش

  ).2008هیلبارد، (شود  مبادله

 و خورد باز آموزش زمینه پنج عامل این که است دانش کاربرد و توزیع ارائه، تاثیر، ایجاد، فرایند دانش مدیریت

 سازمانی هايقابلیت احیاء و نگهداري ایجاد، معموالً براي آورد، کهمی فراهم را آموزش حذف یا و مجدد آموزش

 ).2008، 2بات(است  موردنظر

 به دانش موثر کارگیري به طریق از تا است آن بر و تاکید دارد دانش به که فناوري است نوعی را دانش مدیریت

انتشار  سازماندهی، آوري، جمع ایجاد فرایند از است عبارت دانش مدیریت). 2008 ،3جرالدالس(بپردازد  مشکالت حل

  ).1388ربیعی و همکاران، (دانش  از برداريبهره و

 جمع خلق، با فرایندهاي که دانش آشکار و سیستماتیک مدیریت از است عبارت دانش ، مدیریت)1997( 4اسکریم

 سطح در سیستماتیک و یکپارچه فرایند یک دانش، مدیریت. دارد پیوند دانش کاربرد و اشاعه سازماندهی، آوري،

 اهداف به رسیدن و براي افراد وسیله به دانش بکارگیري و توزیع ذخیره، خلق، اکتساب، فعالیت که شامل است سازمان

  ).1390نجف بیگی و همکاران، (باشد می سازمانی

 و کاربرد ثبات، کسب، سازماندهی، براي سیتماتیکی و سازمانی طریق فرایند از بنگاه دانش اداره دانش، مدیریت

باشد ارزش می ایجاد و سازمانی عملکرد افزایش براي کارکنان،) ضمنی دانش هم و صریح هم دانش( دانش اشتراك

  ). 2005و همکاران،  5هونگ(

 گرفته نظر در محور انسان هايسرمایه مدیریت براي آن راهبردهاي و هاتاکتیک که است فعالیتی مدیریت دانش

دارد  رابطه عمل و تئوري با دانش مدیریت که دریافت توان می دانش مدیریت به تعاریف اجمالی نگاهی با. شودمی

  ). 1999، 6مک آدام و مک کریدي(

  . تعریف می کند» شناسایی، رشد و کاربرد مؤثر دانش اساسی سازمان«، مدیریت دانش را )1999( 1دافی

                                                
1Hilboard Rao  
2Bhatt, F.D.  
3Jraldlass 
4Skyrme, D.  
5Hung 
6McAdam, Rodney; Sandra McCreedy.  
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ه تاکوچی مدیریت دانش یعنی کاهش کنترل روي کارکنان و مشارکت آنان در خلق و تسهیم دانش تا از دیدگا

  ). 1998، 2تاکچی(اینکه راهبرد سازمان نوآور تقویت شود 

سویبی معتقد است که دانش را نمی توان مدیریت کرد بلکه محیطی که در آن خلق و تسهیم می شود را باید 

  ). 2000سویبی، ( مدیریت کرد

، مدیریت دانش فرایند شناسایی و بهره برداري از دارایی هاي دانشی سازمان براي انتقال 3بر طبق نظر شانکار

به کارگیري مدیریت دانش می تواند به فرایند برنامه  ).2003شانکار، ( مزایاي کسب و کار به مشتري یا سازمان است

  . ریزي و فرایند اجرا تقسیم شود

ت است از کشف، توسعه، استفاده، انتقال و جذب دانش درون یا خارج سازمان از طریق فرایند مدیریت دانش عبار

  ). 385: 1997، 4کویینتاس( مدیریت مناسب براي رسیدن به اهداف جاري و آینده سازمان

   ). 71: 1997، 5الی( مدیریت دانش عبارت است از مدیریت کردن دانش سازمان

زمانی و نظام مند براي کسب، سازماندهی، نگهداري، کاربرد، انتشار و تولید دانش مدیریت دانش، فرایند خاص سا

   ).43: 1998، 6داونپورت( صریح و ضمنی کارکنان به منظور افزایش عملکرد سازمان و ارزش آفرینی است

ش، تولید و مدیریت دانش عبارت است از ارائه دانش مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب، تا بدین وسیله دان

   ).2001، 7هولم( منتشر شده و اقدامات، براساس آن صورت گیرد

مدیریت دانش را مجموعه راهکارهایی براي تولید، نگهداري و بهره برداري ) 1999(مرکز کیفیت و بهره وري امریکا 

اسب، به افراد مناسب تعریف می کند تا بدین وسیله دانش در زمان من) شامل افراد و اطالعات(از دارایی هاي دانشی 

  ). 2002، 8حسنعلی(ارائه شود و آن ها بتوانند از این دارایی ها براي ایجاد ارزش بیشتر براي سازمان ها استفاده کنند 

راهبردي که به منظور حصول اطمینان از ارائه دانش به افراد مناسب، در زمان مناسب تهیه می : مدیریت دانش

، 9ادل و گرایسون( وانند دانش را تسهیم و از آن براي بهبود عملکرد سازمان استفاده کنندشود به طوري که این افراد بت

1997.(   

  

                                                                                                                                          
1 Duffy, N.  
2 Takeuchi  
3 Shankar, R., Singh, M. D., Gupta, A. and Narain, R.  
4 Quintas, P., Lefrere, P. and Jones, G. 
5 Allee, V.  
6 Davenport 
7 Holm, J.  
8 Hasanali, F.  
9 O’Dell, Carla and C. Grayson, Jackson  
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فرایند اجراي راهبردهاي مدیریت دانش عبارت است از عملیات خلق، ذخیره سازي، انتشار و بهره گیري دانش که 

  ). 163: 2002، 1دل و گوادامیالسفورکا( با یکدیگر چرخه اي به نام چرخه مدیریت دانش را تشکیل می دهند

با جمع بندي ابعاد مختلف مدیریت دانش حاصل از تعاریف فوق به تعریف واحدي از مدیریت دانش می رسیم که 

  :عبارت است از

که از فناوري ) ضمنی و صریح(فرایندهاي یادگیري کارآمد مرتبط با کشف، بهره برداري و تسهیم دانش انسانی «

: 2004جاشاپارا، ( »عملکرد سازمان استفاده می کنندهاي فرهنگی براي ارتقاء سرمایه فکري و  هاي مناسب و محیط

12 .(  

  

  طبقه بندي دانش-2-8

ها براي شناسایی انواع طبقه بندي دانش به سازمان. بندي کردهاي گوناگونی طبقهتوان به روشدانش را می

ها و اقدامات متفاوت در پردازش و مدیریت کردن ها، ابزاررویهگوناگون دانش با ماهیت متفاوت، که ممکن است نیازمند 

از این رو طبقه بندي دانش یک موضوع مهم ). 2006، 3؛ لین و همکاران2004، 2تی سنگ و لین(کند باشند، کمک می

یط خاص سازمانها با توجه به ماهیت و شرا. ها براي مدیریت منابع دانش مهم و در دسترس استبراي کمک به سازمان

خود طبقه بندي خاصی از آن را ارائه می کنند، با وجود این بسیاري از محققان کوشیده اند تا طبقه بندي وابعاد 

  : است) 5-2(جدول نها به شرح آمختلف دانش را مشخص و تعریف کنند که مهم ترین 

  

  بعاد مختلف دانشا وها طبقه بندي  5- 2 جدول 

  توضیحات  طبقه بندي  محقق

  4تبویسو

1987  

  دانش

  اختصاصی

 دانش شخصی  

 دانش عمومی  

 دانش عرفی  

  اگر دانش به صورت رمز گذاري شده و توزیع نشده باشد، به عنوان دانش

در این مورد، دانش از قابلیت انتقال . در نظر گرفته می شود 5اختصاصی

براي (» دانستن« گروه کوچک منتخب با هدف  برخوردار است اما آگاهانه به یک

  .محدود می شود) مثال سود و قیمت سهام

 مثل ( 6دانشی که نسبتاً رمز گذاري و توزیع نشده است، به دانش شخصی

  .اشاره دارد  )ادراکات، بینشها و تجارب

 مثل، ( 1دانشی که رمز گذاري و توزیع شده باشد به عنوان دانش عمومی

                                                
1 Forcadell, F. J. and Guadamillas, F.  
2Tserng, H. and Lin, Y. 
3 Lin, Y., Wang, L. and Tserng, P. 
4 Boisot, M.  
5 proprietary knowledge 
6 personal knowledge 
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  .در نظر گرفته می شود) تابخانه هامجالت، کتابها، ک

  دانش عرفی به دانشی گفته می شود که رمز گذاري و نسبتاً توزیع شده

بویسوت معتقد است این نوع دانش به طور آهسته از طریق فرآیند .است

  .اجتماعی شدن، آداب و رسوم و شهود ایجاد می شود

  ویگ

1993  

 دانش واقعی  

 دانش مفهومی  

 دانش انتظاري  

 وش دانش ر

  2شناختی

 ها، و متون مربوط  دانش واقعی به داده ها و زنجیره هاي علی، اندازه گیري

 .است و معموالً محتواي آن قابل مشاهده و تأیید است

 مثل مفهوم سابقه (ها  ها، مفاهیم، و دیدگاه دانش مفهومی شامل سیستم

 .می شود) کار، بازار سهام داغ

 انتظارات دانشگران مربوط می شود ها، فرضیات و دانش انتظاري به قضاوت .

ها استفاده می  اولویتها و اکتشافها که در تصمیم گیري براي مثال شهود، الهام،

 .کنیم

 ها، روشهاي تصمیم گیري، و  دانش روش شناختی به استدالل، استراتژي

براي مثال، یادگیري از اشتباهات گذشته یا برآورد . فنون دیگر مربوط می شود

  .هاي روند حلیلمبتنی بر ت

نوناکو و 

  تاکچی

1995  

 دانش آشکار  

 پنهان دانش  

 ها، ذهنیات و دانش نامدونی است که بصیرت:  3دانش نهفته یا ضمنی

شخصی است و به سهولت قابل رمزگذاري و انتقال و آموزش نیست و ریشه در 

ها، تجربیات و الگوهاي ذهنی دارد و یکی از اعمال و رفتارهاي شخصی، ارزش

  .ابع عظیم دانایی در سازمان استمن

 ها، لغات و کلمات به دانش مدونی است که با واژه:  4دانش صریح یا آشکار

دانشی قابل رمزگذاري است و در نتیجه به . سادگی قابل بیان و انتقال باشد

ها و اطالعات سازمان سازي در پایگاه دادهسادگی قابل پردازش، انتقال و ذخیره

هاي هاي آموزشی، رویهتوان به صورت راهنماها، جزوهرا میاین دانش . است

  .انجام کار و سایر مکتوبات سازمانی ارائه کرد

  زاك

1999  

 دانش محوري  

 دانش پیشرفته  

 دانش نواوري  

 به معنی داشتن حداقل قلمرو و سطح دانش مورد نیاز براي  5دانش محوري

دانش، مزیت رقابتی  داشتن این قلمرو و سطح از. است» بازي در یک صنعت«

دانش محوري عموماً در اختیار . یک شرکت را براي بلند مدت تضمین نمی کند

  .اعضاي یک صنعت است و بنابراین، مزیت کمی براي غیر اعضا فراهم می کند

 یک شرکت . یک شرکت را به رقابتی ماندن قادر می سازد ،6دانش پیشرفته

میزان، قلمرو، یا کیفیت دانش  ممکن است به مانند رقبایش به طور کلی از

با وجود این، محتواي دانش تخصصی، که اغلب در میان . مشابهی برخوردار باشد

                                                                                                                                          
1 public knowledge 
2 Factual,conceptual,expectational, and methodological knowledge  
3 Tacit knowledge 
4 Explicit knowledge 
5 Core knowledge 
6 Advanced knowledge 
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 .رقبا تفاوت می کند، تمایز دانش را موجب می شود

 یک شرکت را قادر می سازد که صنعت و رقبایش را هدایت و  1دانش نوآورانه

دانش نوآورانه اغلب یک . ز کندبه طور قابل مالحظه اي خود را از رقبایش متمای

  .شرکت را به تغییر قواعد بازي خود قادر می سازد

النگ و 

  2فاي

2000  

 دانش انسانی  

  دانش

  اجتماعی

  دانش

  3ساختاري

  دانش انسانی در مهارتها و تخصص افراد،موجود و معموال ترکیبی از دانش

زیادي  این نوع دانش ممکن است شناختی یعنی تا حد .آشکار و پنهان است

 .ادراکی و انتزاعی باشد

  دانش اجتماعی فقط در روابط بین افراد یا در درون گروهها به وجود می

براي مثال، یک تیم با عملکرد عالی، دانش جمعی خاصی را تسهیم می کند .آید

دانش اجتماعی یا جمعی عمدتا . که بیش از جمع دانش تک تک اعضایش است

تیم تسهیم می شود و فقط در نتیجه همکاري  دانش پنهان بوده ، توسط اعضاي

موجودیت این نوع دانش حاصل توانایی . اعضاي تیم با یکدیگر توسعه می یابد

 .همکاري مؤثر اعضاي تیم است

  دانش ساختاري در سیستمها، فرآیندها، ابزارها، رویه ها و روشهاي سازمانی

  .تاین نوع دانش، آشکار و اغلب ساختار پذیر اس.موجود است

فاتحی، 

1390  

 دانش فردي  

  گروهیدانش  

 دارد او فردي اقدامات در ریشه است و نهفته فرد وجود در فردي، کهدانش.  

  سازمانیک فرهنگی و اجتماعی هاي سیستم در که )سازمانی(دانش گروهی 

  .است نهفته

  

  اهداف طرح هاي مدیریت دانش-2-9

   :)43: 1998، 4داونپورت و همکاران( شونداهداف طرح هاي مدیریت دانش به چهار گروه تقسیم می 

براي انتقال دانش ضمنی افراد به مخازن دانش، سازمان ها معموالً از انواع ابزارهاي . ایجاد مخازن دانش .1

این نوع مخازن دانش از طریق آشنایی اعضا با سازمان و انتقال فرهنگ آن، . الکترونیکی بحث جمعی استفاده می کنند

از سوي دیگر در بعضی سازمان ها از نشر دانش افراد جلوگیري نمی . ی دانش را گسترش می دهندرویه هاي سازمان

در برخی سازمان ها، طرح هاي مدیریت دانش متناسب با . شود و نگرانی از بابت انتشار دانش توسط افراد وجود ندارد

ثبت نسبت به دانش هستند استخدام می این سازمان ها افرادي را که داراي نگرش م. فرهنگ سازمان طراحی می شود

 .کنند و از این طریق، تسهیم دانش در سازمان را تقویت می کنند

هدف از این طرح ها، بهبود دسترسی به دانش خبرگان است که مورد نیاز سایر افراد . بهبود دستیابی به دانش .2

این کار معموالً از طریق اعطاي پاداش به . ندخبرگان داراي دانشی هستند که دیگران به آن نیاز دار. سازمان می باشد

 .شخص خبره در قبال پاسخگویی بهتر صورت می گیرد

                                                
1 Innovative Knowledge  
2 Lang, D. W., & L. Fahey  
3 Human, Social & Structural Knowledge   
4 Davenport et al  
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هدف از این . سازمان هاي بسیاري، در سطح گسترده، وارد این نوع طرح ها می شوند. ارتقاي محیط دانشی .3

مان ها، هدف طرح به طور در بعضی ساز. تالش ها، ارتقاي ارزش ها و هنجارهاي مرتبط با دانش در سازمان است

 .خاص، تغییر رفتار کارکنان مرتبط با دانش بوده است

اکثر طرح هاي مدیریت دانش یکی از این اهداف و بعضی از آن ها هم به دنبال . مدیریت دانش به عنوان دارایی .4

  .ترکیبی از چهار هدف بوده اند

  

  چرخه هاي مدیریت دانش و فرایندها  ،مدل ها-2-10

  : ارائه شده است) 6-2(در جدول  چرخه هاي مدیریت دانشو دها فراینمدل ها، 

  

  چرخه هاي مدیریت دانشو فرایندها مدل ها،  6- 2 جدول 

  توضیحات  عنوان

چرخه مدیریت دانش 

  ویگ

1993  

داشتن ) 1: سه شرط کسب موفقیت در کسب و کار عبارت اند از) 1993(به نظر ویگ 

منابع انسانی، سرمایه، و (منابع ) 2و مشتریان؛ ) خدمات/ محصوالت (کسب و کار 

چرخه . شرط سوم بر چرخه مدیریت دانش تأکید دارد. توانایی عمل) 3؛ )تجهیزات

مدیریت دانش ویگ شیوه خلق و به کارگیري دانش توسط افراد یا سازمان ها را مشخص 

تسهیم ) 3حفظ دانش، ) 2خلق دانش، ) 1: عبارت اند از می کند و چهار گام اصلی آن،

  . کاربرد دانش) 4دانش و 

 دانش چرخه مدیریت

  1مه یر و زاك

1996  

بازیابی، توزیع، / کسب، پاالیش، ذخیره سازي : مراحل چرخه مدیریت دانش عبارت اند از

  .  2به کارگیري دانش/ و نمایش 

چرخه مدیریت دانش 

  3مک الوري

1999  

فرایندهاي تولید و یکپارچگی دانش همراه با مجموعه اي از حلقه هاي بازخورد به  شامل

  . حافظه سازمانی، باورها، بیانیه ها، و محیط پردازش کسب و کار می شود

چرخه مدیریت دانش 

  4بیو کویتز و ویلیامز

2000  

شی ایجاد، حفظ و به کارگیري دان«چارچوب فرایند مدیریت دانش به طور کلی شامل 

   .»است که براي سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند

چرخه حیات دانش بیر 

  کین شاو و شیهان

2002  

دانش در طول منحنی طی چهار مرحله پیشرفت می  ،طبق مدل چرخه حیات دانش

در هر مرحله چهار دسته عامل باید در . خلق، آماده سازي، انتشار و تجاري سازي: کند

هاي غیر رسمی براي بسیج فکر و تسهیم دانش، سیستم هاي  سیستم: نظر گرفته شوند

   .فناوري اطالعات، منابع انسانی و روابط با اشخاص بیرونی

                                                
1 Meyer, M. & M. Zack 
2 knowledge acquisition, refinement, storage/retrieval, distribution, presentation/use 
3 McElroy, M.  
4 Bukowitz, W. & Williams R.  
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چرخه مدیریت دانش 

  دالکر 1یکپارچه

2005  

  

) 1: رویکردي تلفیقی به چرخه مدیریت دانش را پیشنهاد می دهد که سه مرحله دارد

در زمان . 4درك و کاربرد دانش) 3، 3دانشتسهیم و توزیع ) 2، 2کسب، یا خلق دانش

خلق دانش به تسهیم و توزیع دانش، محتواي دانش ارزیابی و / انتقال از مرحله کسب 

پس از آن این مرحله به . سپس دانش به منظور درك و کاربرد به متن تبدیل می شود

  . مرحله اول به منظور به روزآوري محتواي دانش بازخورد می دهد

ي مدیریت فرآیندها

  5لی و چويدانش 

2003  

ذخیره سازي و کاربرد دانش می  فرایندهاي مدیریت دانش را متشکل از خلق، تسهیم،

   .دانند

و  6مدل تانمبام و الیگر

  7راستو گی

2000  

. مراحل مختلفی را براي توسعه دانش تعریف می کنند اما قائل به چرخه تکرار نیستند

به اثربخشی مدیریت دانش دارند و با بررسی چهار جنبه،  تانبام و الیگر نگاه سیستماتیک

کاربرد ، جذب دانش، دسترسی به دانش، تسهیم دانش( :این نگاه را تحقق می بخشند

  ) دانش

اما هر یک از موارد فوق در . نتایج و مزایاي مدیریت دانش از مورد آخر حاصل می شود

  ). 2000، تانمبام و الیگر(نقش دارد  نهایت در کاربرد دانش

هم تأیید می کند که به منظور برآوردن نیازمندي هاي دانش حاصل ) 2000(گی راستو

، شناسایی دانش( :از راهبرد سازمان باید مجموعه اي از عملیات برنامه ریزي و اجرا شود

، ذخیره سازي دانش موجود، کسب دانش، اخذ دانش موجود، نگاشت دانش موجود

   ).2000، گیراستو( )دانشخلق  ،کاربرد دانش، تسهیم دانش

  8مدل پرابست

2002  

  9هایسیگو 

2001  

همانند نوناکو و تاکوچی، مدیریت دانش را چرخه ) 2001(و هایسیگ ) 2002(پرابست 

مشتمل بر هشت جزء است که دو  مدل پرابست. اي پویا در تکامل مداوم می دانند

  .رونییک چرخه درونی و یک چرخه بی: چرخه را تشکیل می دهند

چرخه درونی از اجزاي شناسایی، کسب، توسعه، توزیع، کاربرد و حفظ دانش تشکیل می 

  .شود

در چرخه بیرونی قرار می گیرند که به کل » ارزیابی دانش«و » اهداف دانش«دو فرایند 

اهداف دانش تعیین می کند در هر سطح چه . چرخه مدیریت دانش جهت می دهند

د و ارزیابی دانش، چرخه را تکمیل کرده و داده هاي الزم را قابلیت هایی باید ایجاد شو

این دو فرایند، تفاوت اصلی مدل  .براي کنترل راهبردي مدیریت دانش ارائه می دهد

مدل هایسیگ، مشابهت هایی با اجزاي چرخه داخلی . پرابست و مدل هیسیگ است

دانش نیز از جمله آن این مدل فقط از چهار فرایند تشکیل شده که خلق . پرابست دارد

   .هاست

مدل دانش شناسی 

و  1سازمانی وان کروگ

طبق دیدگاه تعامل گرا .تمایز قائل می شود 2این مدل بین دانش فردي و دانش اجتماعی

افراد در سیستم سازمانی پیوندهایی را برقرار می کنند و دانش پدیده اي است که از 

                                                
1 Integrated KM cycle 
2 knowledge capture and/or cteation 
3 knowledge sharing and dissemination 
4 knowledge acquisition and application 
5 Lee, H. and Choi, B.  
6 Tannenbaum, S. I. and Alliger, G. M. 
7 Rastogi, P. N.  
8 Roberts, J.  
9 Heising, P.  
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  روس

1995  

بدین ترتیب،وان کروگ و روس با پذیرش .می شود تعامالت اجتماعی این افراد ناشی

رویکرد تعامل گرا در مدل خود معتقدند که دانش نه تنها در اذهان افراد، بلکه در 

  .تعامالت میان آنها نیز وجود دارد

، وان کروگ، روس و کلین ماهیت آسیب پذیر مدیریت دانش در سازمانها 1998در سال

رتباطات سازمانی،ساختار سازمانی،روابط بین افراد و را بر اساس مدلهاي ذهنی افراد، ا

این پنج عامل می توانند موانع مدیریت موفق دانش . مدیریت منابع انسانی مطالعه کردند

   .سازمانی براي نواوري،مزیت رقابتی، و سایر اهداف سازمانی شوند

مدل مارپیچ دانش 

  3نوناکو و تاکچی

1995  

شرکتهاي ژاپنی را در تحقق خالقیت و نوآري مطالعه  موفقیت) 1995( نوناکو و تاکچی

از دیدگاه . آنها پی بردند که این موفقیت به هیچ وجه حاصل دانش آشکار نیست. کردند

آشکار /در این مدل، طیف پنهان. آنها، نوآوري سازمانی اغلب حاصل دانش پنهان است

، هر دو به منظور سازمان یا سه سطحی تسهیم دانش/گروه/ اشکال دانش و مدل فرد

   .خلق دانش و نوآوري مورد نیازند

خلق دانش، فرایندي ترتیبی نیست بلکه به تعامل مستمر و پویا بین دانش پنهان و 

مارپیچ دانش نشان می دهد که چگونه . آشکار در سرتا سر چهار ربع بستگی دارد

   .می کنندسازمانها دانش پنهان افراد را تشخیص داده، سازماندهی و نظام مند 

مدل مدیریت دانش 

  4چوو

1998  

، خلق )2001 ،6مبتنی بر مدل ویک(بر معنی کردن  )1998( 5مدل مدیریت دانش چوو

مبتنی بر عقالنیت (و تصمیم گیري ) 1995 مبتنی بر مدل نوناکو و تاکچی،(دانش

 این مدل بر نحوه انتخاب عناصر اطالعاتی و سپس. تمرکز دارد) 1957 سایمون، 7محدود

   .)483-477: 1998چوو، ( جریان آنها در فعالیتهاي سازمانی متمرکز است

هریک از مراحل مدل شامل معنی کردن، خلق دانش، و تصمیم گیري، محرکی بیرونی 

   .دارد

مدل مدیریت دانش 

  بویسوت

1998  

کد شدنی ـ کد )1: مدل مدیریت دانش بویسوت مدلی سه بعدي با ابعاد ذیل است

فعالیت هاي کد گذاري،  .یع شدنی ـ توزیع نشدنیتوز) 3اعی ـ عینی و انتز)2نشدنی، 

جدا سازي، توزیع، جذب، اثر گذاري، و بررسی و تحلیل همگی به یادگیري کمک می 

به طور تقریبی، بعد کد گذاري به دسته بندي و طبقه بندي، بعد انتزاع به خلق . کنند

به دسترسی و انتقال اطالعات مربوط دانش از طریق تحلیل و درك کردن، و بعد توزیع 

  . است

اگر دانش به صورت کد شده و توزیع نشده باشد، به عنوان دانش اختصاصی در نظر 

در این مورد، دانش از قابلیت انتقال برخوردار است، اما آگاهانه به یک . گرفته می شود

، محدود )هبراي مثال، سود، قیمت سهام و غیر(» دانستن«گروه کوچک منتخب با هدف 

 مثل ادراکات، بینش(دانشی که کد نشده و توزیع نشده است به دانش شخصی . می شود

همچنین دانشی که کد شده و توزیع شده باشد به عنوان دانش . اشاره دارد) ها و تجارب

سرانجام، دانش عرفی . در نظر گرفته می شود) مثل، مجالت، کتابها، کتابخانه ها(عمومی 

بویسوت معتقد است . می شود که نسبتاً توزیع شده اما کد نشده باشدبه دانشی گفته 

                                                                                                                                          
1 Von Krogh, G. & J.  
2 Individual knowledge & social knowledge 
3 Nonaka & Takeuchi knowledge spiral model 
4 Choo, C. W.  
5 Choo KM Model 
6 Weick, K.  
7 Bounded rationality 
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این نوع دانش به طور آهسته از طریق فرایند اجتماعی شدن، آداب و رسوم و شهود 

  . ایجاد می شود

  1مدل هدالند و نوناکا

1993  

: یا عامالن دانش در سازمانها عبارت اند از» حامالن«طبق این مدل چهار سطح مختلف 

   ).مشتریان، تأمین کنندگان، رقباي مهم و غیره(دي، گروهی، سازمانی و بین سازمانی فر

مدل سرمایه فکري 

  2اسکاندیا

1996  

. طبق این مدل ارزش بازاري یک شرکت حاصل سرمایه فکري و سرمایه مالی آن است

. سرمایه فکري به دانش موجود در سرمایه ساختاري و سرمایه انسانی تقسیم می شود

مچنین، سرمایه ساختاري به دانش موجود در سرمایه سازمانی با دو زیر مجموعه ه

با وجود . سرمایه فرایند و سرمایه نوآوري، و همچنین سرمایه مشتري تقسیم می شود

این، دیدگاه سرمایه فکري، جنبه هاي اجتماعی و سیاسی مدیریت دانش را نادیده می 

  . گیرد

مدل هاي اجتماعی 

  ارستمدل دم محور

1997  

این گروه از مدل ها دانش را در درون فرایندهاي یادگیري و اجتماعی سازمان مورد 

) 384-374: 1997(یک نمونه مهم از این مدل ها، مدل دمارست . بحث قرار می دهند

است که طبق آن، خلق دانش به داده هاي علمی محدود نمی شود بلکه شامل بافت 

ن مدل فرض می کند که دانش نه فقط از طریق برنامه ای. اجتماعی دانش نیز می گردد

درنهایت، دانش براي . هاي صریح بلکه از طریق فرایند تبادل اجتماعی به دست می آید

   .مزایاي کسب و کار و همچنین کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد

  

  

  مراحل اصلی مدیریت دانش-2-11

ق، ذخیره سازي و تسهیم، و کاربرد دانش است بیشتر در بخش ذیل مراحل اصلی مدیریت دانش که شامل خل

   .توضیح داده می شود

  

   خلق دانش-2-11-1

اجتماعی کردن، بیرونی : چهار روش خلق دانش سازمانی عبارت اند از) 2000(مطابق مدل نوناکو و همکاران 

منظور خلق دانش پیشنهاد بر این اساس، آنها چهار نوع مکان سازمانی را نیز به . 3کردن، درونی کردن، و ترکیب کردن

تولید که روش اجتماعی کردن خلق . 4عمل) 4کنترل و نگهداري، ) 3تعامل، ) 2تولید، ) 1: می دهند که عبارت اند از

دانش را دربرمی گیرد به مکانی اشاره دارد که در آن افراد تجارب خود را عموماً از طریق تعامل چهره به چهره تسهیم 

بیرونی کردن خلق دانش را دربرمی گیرد، به مکانی اشاره دارد که در آن دانش پنهان به  تعامل که روش. می کنند

کنترل و نگهداري، که روش ترکیب . دانش آشکار تبدیل و بین افراد از طریق فرایند گفتگو و همکاري تسهیم می شود

                                                
1 Hedlund, G. & I. Nonaka 
2 Skandia 
3 Socialization, externalization, internalization & combination 
4 Originating, interacting, cyber & exercising 
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بدیل دانش آشکار به دانش پنهان از سرانجام، عمل، شامل ت. خلق دانش را دربرمی گیرد، به مکانی مجازي اشاره دارد

   .طریق فرایند درونی کردن است

و غیره وجود دارند که به  2، آیدیا فیشر1براي خلق دانش، نرم افزارهاي مختلفی تحت عناوین نرم افزار ایده پردازي

   .دمنظور برانگیختن یک فرد یا گروه به منظور تولید ایده ها و راهکارهاي جدید وارد بازار شده ان

خلق دانش جدید می تواند با توجه به آشکار یا . همه سازمان ها باید داراي یک فرایند خلق دانش جدید باشند

  :به دو طریق کسب شود به درونی یا بیرونی بودن منبع آنپنهان بودن دانش و با توجه 

 اسان، یا حق بهره برداري کسب دانش از منابع بیرونی سازمان، براي مثال از طریق خرید دانش، استخدام کارشن

 .از گواهینامه ها

 خلق دانش در درون سازمان، براي مثال از طریق فعالیت هاي تحقیق رسمی، تخصص حاصل از تجارب و غیره. 

البته گفتنی است که همه بخش هاي یک سازمان به نوعی . این فرایند براي عملکرد آینده سازمان ضروري است

   .مزیت رقابتی آن به درجات مختلفی تأثیر خواهند گذشتتولید کننده دانش اند و بر 

  

   ذخیره سازي دانش-2-11-2

طبق . از آنجا که دانش براي عملکرد سازمان حیاتی است باید به منظور بهره برداري، حفظ و نگهداري شود

می گیرند، ، با وجود اینکه سازمان ها دانش خلق می کنند و یاد )136-107: 2001( 3مطالعات تجربی علوي و لیدنر

بنابراین، ذخیره ). یعنی، دانش کسب شده را ردیابی نمی کنند یا به خاطر نمی سپارند(آن را فراموش نیز می کنند 

جنبه هاي مهم مدیریت دانش  -اشاره دارند 4که به حافظه سازمانی –سازي، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی 

، دانش موجود در اسناد، اطالعات ذخیره شده در پایگاه هاي داده حافظه سازمانی. سازمان مؤثر به شمار می روند

الکترونیکی، دانش انسانی کد شده در سیستم هاي خبره، رویه ها و فرایندهاي سازمانی مستند و دانش پنهان کسب 

ی از قبیل زبان فناوري هاي پیشرفته ذخیره سازي و بازیاب. شده از طریق افراد و شبکه هاي روابط افراد را دربرمی گیرد

، پایگاه هاي داده چند رسانه اي، و سیستم هاي مدیریت پایگاه داده می توانند ابزارهاي مؤثري در 5هاي سؤال و تحقیق

یا  6وسایل گروهی. این ابزارها سرعت دسترسی به حافظه سازمانی را افزایش خواهند داد. افزایش حافظه سازمانی باشند

                                                
1 Idea-generation software 
2 Idea Fisher  
3 Alavi, M. and Leidner, D.E.  
4 Organizational  memory 
5 Query languages 
6 Group wares 
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قادر می سازند حافظه بین سازمانی به شکل اطالعات ساختارمند و غیر ساختارمند خلق گروه افزارها سازمان ها را 

  .کنند و این حافظه را در سرتاسر زمان و مکان تسهیم کنند

  

  )606- 601: 2000، 1بکت، واین رایت و بانس(فرآیندها و سازو کارهاي مدیریت دانش  7- 2 جدول 

  فرایند
ماهیت 

  دانش
  روش مناسب  منبع تامین

  خلق

  آشکار
  برنامه تحقیق و توسعه، نظام هاي اطالعاتی یکپارچه و غیره  درونی

  الگو برداري، گواهینامه حق بهره برداري، تحقیق بازار و غیره  بیرونی

  پنهان
  یادگیري از تجارب  درونی

  استخدام کارشناس، مشاور  بیرونی

 ذخیره

سازي و 

  تسهیم

  آشکار
  درس هاي آموخته شده، مستندسازي، نظام هاي خبره منفعل  درونی

  حق بهره برداري، امنیت  بیرونی

  پنهان
  تجارب برتر، شبکه هاي تخصصی، اموزش بین وظیفه هاي  درونی

  نگهداشت کارکنان، الزامات قراردادي کارکنان  بیرونی

  کاربرد

  آشکار
  محصول، سیستم خبره فعالفرآیند توسعه   درونی

  مشارکت، فروش گواهینامه بهره برداري  بیرونی

  پنهان
  مشاوره داخلی، اعضاي تیم متخصص  درونی

  خدمات مشاوره بیرونی  بیرونی

  

بسیاري از شرکت هاي . فناوري اطالعات می تواند نقش مهمی در افزایش و گسترش حافظه سازمانی ایفا کند

را از طریق ایجاد مخازن گسترده دانش درباره مشتریان، پروژه ها، رقابت و  2اي سازمانی معناییمشاوره اي، حافظه ه

با مطالعه سازمان هاي غربی به این نتیجه رسیدند که ) 21- 5: 2001( 3گروور و داونپورت. صنایع مرتبط خلق کرده اند

برخی از فناوري هاي مخزن . دانش بوده است یکی از اهداف مشترك اکثر پروژه هاي مدیریت دانش، ایجاد نوعی مخزن

این مخازن معموالً حاوي نوع . 4لوتوس نوتز، اینترانتهاي مبتنی بر شبکه، و اکسچنج مایکروسافت: مشترك عبارت اند از

  :نوع خاصی از اطالعات براي یک واحد یا فرایند کسب و کارند، از جمله

  ار؛در زمینه فرایندهاي کسب و ک» تجربه موفق«اطالعات 

 اطالعاتی درباره محصوالت، بازارها، و مشتریان؛ 

 درس هاي آموخته شده از پروژه ها، یا فعالیت هاي توسعه محصول؛ 
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4 Lotus Notes, Web-based Intranets, Exchange Microsoft 
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 اطالعاتی در مورد اجراي سیستم هاي اطالعاتی؛ 

 هوش رقابتی براي فعالیت هاي برنامه ریزي و استراتژي؛ 

 تجارب و یادگیري هاي مرتبط با یک رویکرد سازمانی جدید. 

براي . ناوري اطالعات در مدیریت دانش می تواند براي ذخیره سازي انواع مختلف اطالعات مورد استفاده واقع شودف

مثال، اطالعات درباره فرایندها، رویه ها، پیش بینی ها، قضیه هاي سازمانی، و حق انحصاري بهره برداري می توانند در 

  .سیستم هاي مدیریت دانش ذخیره شوند

  

  ش انتقال دان-2-11-3

بین افراد، از افراد به منابع آشکار، از افراد به گروه ها، بین گروه ها، : در سطوح مختلف یک سازمان اتفاق می افتد

بنابراین، یک فرایند مهم مدیریت دانش در محیط هاي سازمانی انتقال دانش به . در میان گروه ها، و از گروه به سازمان

در سازمان ها را فرایندهاي ارتباطات و جریان هاي اطالعاتی انتقال دانش . استمکان هاي مورد نیاز براي به کارگیري 

   :نه حالت انتقال دانش را توضیح می دهد) 358-344: 2001(ی سویب. تسهیل می کنند

  : ارائه شده است) 8-2(ی در جدول ظر سویبحاالت نه گانه انتقال دانش از ن

  

  )358-344: 2001(ی سویب. حاالت نه گانه انتقال دانش  8- 2 جدول 

  توضیحات  عنوان

انتقال دانش 

  بین افراد

این نوع انتقال مربوط به این است که چگونه به بهترین وجه ارتباطات بین کارکنان سازمان 

تگی بین افراد سؤال استراتژیک این است که چگونه می توانیم انتقال شایس. را تقویت کنیم

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر اعتماد سازي، بهبود فعالیت . سازمان را بهبود دهیم

   .هاي تیمی، طرح هاي توجیهی و چرخش شغلی متمرکز می شوند

انتقال دانش 

از افراد به 

ساختار 

  بیرونی

به دنیاي بیرون این نوع انتقال مربوط به این است که چگونه کارکنان سازمان دانش خود را 

سؤال استراتژیک این است که چگونه کارکنان سازمان شایستگی مشتریان، . منتقل می کنند

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر . تأمین کنندگان، و سایر ذي نفعان را بهبود می دهند

توانمند سازي کارکنان به منظور کمک به مشتریان براي یادگیري درباره محصوالت، 

   .ي سمینارهاي مربوط به محصول و آموزش مشتریان متمرکز می شودبرگزار

انتقال دانش 

از ساختار 

بیرونی به 

  افراد

این حالت زمانی اتفاق می افتد که کارکنان از بازخورد مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه 

ذي سؤال استراتژیک این است که چگونه مشتریان، تأمین کنندگان و سایر . یاد می گیرند

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر . نفعان سازمان شایستگی کارکنان  را بهبود می دهند

  .خلق و حفظ روابط شخصی خوب بین افراد درون و بیرون سازمان متمرکز می شود

انتقال دانش 

از شایستگی 

ؤال استراتژیک این س. این حالت مربوط به تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاري است

است که چگونه می توان تبدیل شایستگی فردي به سیستم ها، ابزارها و الگوها را تسهیل 
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به ساختار 

  درونی

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر ابزارها، الگوها، فرایندها و سیستم ها متمرکز می . کرد

   .شود به طوري که بتوانند به آسانی و کارا تسهیم شوند

انتقال دانش 

 از ساختار

درونی به 

شایستگی 

  فردي

هر زمان که شایستگی به یک سیستم تبدیل شود باید . این حالت همانند حالت قبلی است

. در دسترس سایرین قرار گیرد به نحوي که بتوانند ظرفیتشان را براي عمل بهبود دهند

ستم سؤال استراتژیک این است که چگونه می توان شایستگی افراد را از طریق استفاده از سی

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر بهبود تعامل انسان ـ . ها، ابزارها و الگوها بهبود داد

رایانه، سیستم ها، فرایندهاي یادگیري عملی، شبیه سازي ها و محیط هاي یادگیري 

   .الکترونیکی تعاملی متمرکز می شود

انتقال دانش 

به درون 

ساختار 

  بیرونی

و سایرین درباره محصوالت و خدمات یک سازمان می گویند  این حالت به آنچه مشتریان

سؤال استراتژیک این است که چگونه گفتمان را در میان مشتریان، تأمین . مربوط می شود

فعالیت . کنندگان و سایر ذي نفعان ایجاد کنیم به گونه اي که شایستگی خود را بهبود دهند

ها، بهبود تصویر عمومی سازمان، بهبود هاي مدیریت سرمایه فکري بر شراکت ها و اتحاد

   .کیفیت خدمات، و انجام همایش هاي مربوط به محصول متمرکز می شود

انتقال دانش 

از ساختار 

بیرونی به 

  ساختار درونی

این حالت درباره دانسی است که سازمان می تواند از دنیاي بیرون خود کسب کند و اینکه 

سؤال استراتژیک این است که چگونه . دیل شودچگونه یادگیري می تواند به عمل تب

شایستگی مشتریان، تأمین کنندگان و سایر ذي نفعان می تواند سیستم ها، ابزارها، فرایندها 

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر تقویت مراکز . و محصوالت سازمان را بهبود دهد

براي ایده پردازي براي براي پی گیري شکایات مشتري، شکل دادن اتحادهایی  1ارتباطی

   .محصوالت جدید و اتحادهاي تحقیق و توسعه متمرکز می شود

انتقال دانش 

از ساختار 

درونی به 

ساختار 

  بیرونی

سؤال استراتژیک این است که چگونه سیستم ها، ابزارها و . این حالت عکس حالت قبل است

مین کنندگان، و سایر ذي فرایندها و محصوالت سازمان می توانند شایستگی مشتریان، تأ

فعالیت هاي مدیریت سرمایه فکري بر اثربخش کردن سیستم ها، . نفعان را بهبود دهند

ابزارها، و فرایندها در جهت ارائه خدمت به مشتري، اکسترانت ها، ردیابی محصول، و 

   .متمرکز می شود 2میزهاي کمک و تجارت الکترونیک

انتقال دانش 

در درون 

ساختار درونی 

  سازمان

سؤال استراتژیک این است که چگونه سیستم ها، . ساختار درونی رکن اساسی سازمان است

فعالیت هاي . ابزارها، فرایندها و محصوالت سازمان به طور اثربخش یکپارچه می شوند

مدیریت سرمایه فکري بر کاراساختن پایگاه هاي داده، یکپارچگی سیستم هاي فناوري 

   .متمرکز می شود 3ی ادارهاطالعات و بهبود طراح

 

پنج ساز و کار براي انتقال دانش پیشنهاد می دهد که عبارت اند از انتقال ترتیبی، آشکار، ) 2000( 4دیکسون

معیارهایی که وي براي تعریف این ساز و کارهاي انتقالی دانش به کار می برد شامل . 5پنهان، استراتژیک و کارشناسی

   .و نوع دانش قابل انتقال است دریافت کننده، ماهیت کار،

  : ارائه شده است) 9-2(سازوکارهاي انتقال دانش از نظر دیکسون در جدول 

                                                
1 Call centers 
2 Product tracking, help desks & e-business 
3 Office layout 
4 Dixon, N. M.  
5 Serial, explicit, tacit, strategic & expert transfer 
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  )2000(دیکسون . سازوکارهاي انتقال دانش 9- 2 جدول 

  توضیحات  عنوان

انتقال 

   ترتیبی

روه مشابهی از کارکنان دانشی کار مشابهی را یک بار دیگر با به انتقال ترتیبی زمانی رخ می دهد که گ

ماهیت کار، تکراري و غیر یکنواخت است، و نوع دانشی که منتقل می . کارگیري دانش خود انجام دهند

انتقال ترتیبی، فرایندي است که دانش منحصر به فردي که هر . شود می تواند هم آشکار و هم پنهان باشد

ورده است در درون یک گروه منتقل می کند، به طوري که دانش می تواند براي کل گروه فرد به دست آ

   .معنی و مفهوم پبدا کند

انتقال 

   آشکار

انتقال آشکار زمانی رخ می دهد که گروهی از کارکنان دانشی همان کاري را انجام می دهند که گروهی 

دانش گروه دیگر به طور آشکار به صورت واژگان و . تقبالً با به کارگیري دانش گروهی دیگر انجام داده اس

ماهیت . اعداد منتقل می شود، و به شکل داده، فرمول علمی، مشخصات، راهنما و مانند آن تسهیم می شود

   .کار گروه، تکراري و یکنواخت است

انتقال 

   پنهان

هی را به کارگیري دانش گروهی انتقال پنهان زمانی اتفاق می افتد که گروهی از کارکنان دانشی کار مشاب

دانش گروه دیگر از طریق فعالیت اجتماعی به صورت دانش پنهان منتقل . دیگر، در بافتی دیگر انجام دهد

نامیده » انتقال نزدیک«این ساز و کار همچنین . ماهیت کار گروه، تکراري و غیر یکنواخت است. می شود

   .دلیل تشابه بین گروه منبع و گروه دریافت کنندهمی شود، نه به دلیل موقعیت فیزیکی بلکه به 

انتقال 

استراتژ

  یک 

انتقال استراتژیک زمانی رخ می دهد که یک گروه، مسئولیت کاري که به ندرت اتفاق می افتد، یک پروژه 

 استثنایی، را برعهده می گیرد و می خواهد از تجربه دیگران در درون سازمان که کار مشابهی را انجام داده

در این ساز و کار، اغلب، مدیران سطح عالی سازمان مشارکت دارند و نوع دانش مورد نیاز . اند استفاده کند

   .نوع دانشی که منتقل می شود می تواند هم پنهان و هم آشکار باشد. براي انجام کار را تعیین می کنند

انتقال 

کارشنا

   سی

ی و آشکار از یک منبع کارشناسی درون یا بیرون انتقال کارشناسی زمانی رخ می دهد که دانش عموم

. سازمان به منظور توانمند کردن گروه براي حل مسائل جدید با روش ها و دانش جدید، منتقل می شود

این دانش وقتی مناسب است که گروه در حال انجام کاري استثنایی و یکنواخت باشد و با یک مسئله فنی 

معموالً دانشی که درخواست می شود در یک . د مواجه شده باشدغیر معمول فراسوي قلمرو دانش خو

   .راهنما یا در مدارك استاندارد یافت نمی شود

  

به طور خالصه، مدیریت براي انتقال ترتیبی باید بین اعضاي گروه، جلسات و ارتباط هایی را برقرار کند، درحالی که 

همچنین، مدیریت براي انتقال پنهان باید تماس . ي کار تشویق کندبراي انتقال آشکار باید گروه قبلی را به مستند ساز

هایی را بین دو گروه برقرار کند، درحالی که براي انتقال استراتژیک، باید دانش استراتژیک و شکاف هاي دانش را 

منتقل  مدیریت براي انتقال کارشناسی باید شبکه هاي ارتباطی که کارشناسان بتوانند دانش خود را. مشخص کند

  .کنند به وجود آورد
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   کاربرد دانش-2-11-4

با وجود این، سازمان ها اغلب به هنگام . از دیدگاه دانش، منبع مزیت رقابتی کاربرد دانش است تا خود دانش

  .استفاده از روش هاي بهره برداري از دانش به قدر کافی خالق نیستند

طریق تسهیل کسب، به روزآوري و قابلیت دسترسی فناوري اطالعات می تواند یکپارچگی و کاربرد دانش را از 

براي مثال، بسیاري از سازمان ها در حال آسان سازي دسترسی و نگهداري . افزایش دهد 1جهت گیري هاي سازمانی

. از طریق اینترانت سازمانی اند) مانند دستورالعمل ها، خط مشی ها و استانداردها(جهت گیري هاي سازمانی خود 

هاي سازمانی می توانند با دسترسی دانش واحدهاي دیگر که تجارب مشابهی را کسب کرده اند، به طور همچنین، واحد

به عالوه با افزایش تعداد شبکه هاي اجتماعی داخلی و همچنین افزایش میزان حافظه سازمانی . سریع تري یاد بگیرند

همچنین فناوري اطالعات . کانی فراهم می سازندموجود، فناوري هاي اطالعات امکان کاربرد دانش را در هر زمان و م

. می تواند سرعت یکپارچگی و کاربرد دانش را از طریق رمز گذاري و خودکار سازي رویه هاي سازمانی افزایش دهد

سیستم هاي خودکار سازي مثال هایی از کاربردهاي فناوري اطالعات است که نیاز به ارتباطات و هماهنگی را کاهش 

ستفاده کاراتر از رویه هاي سازمانی را از طریق ثبت به موقع و خودکار مستندات کاري، اطالعات، مقررات، و می دهد و ا

در هر . نظام هاي خبره ابزارهاي دیگر کسب و تقویت رویه هاي سازمانی مشخص شده هستند. فعالیت ها ممکن است

یق تولید یک محصول یا پیش بینی یک صورت، دانش خلق شده توسط سازمان ممکن است به طور درونی از طر

خدمت، بهره برداري شود، یا اینکه به طور بیرونی از طریق حق بهره برداري از گواهینامه ها یا فراهم کردن خدمات 

   .مشاوره اي مورد استفاده قرار گیرد

  

  مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش- 2-12

استخدام، آموزش، مشارکت، مصوبات انگیزشی و پاداش دهی  سازمان با مدیریت موثر منابع انسانی موثر در زمینه

می تواند قابلیت هاي خود را در معرفی و عرضه محصوالت و خدمات را ارتقاء بخشیده و بدین طریق به نتایج بهتري در 

  )1391, طاهري &بامداد صوفی . (نوآوري سازمانی دست یابد

مهم است و مدیریت منابع انسانی، روش هاي اساسی را جهت  براي سازمان ها، میزان درگیري و مشارکت کارکنان

کارکنان حامالن دانش و تخصص . تثبیت و تقویت دانش و تخصص کارکنان جهت مدیریت دانش سازمان نیازمند است

خاص هستند، سازمان ها می توانند به بهترین شیوه، مدیریت کاربردي منابع انسانی را براي مدیریت دانش و تخصص 

                                                
1 Organizational Directives  
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بنابراین مدیریت استراتژیک منابع انسانی می تواند عاملی جهت افزایش قابلیت هاي آنان و به . ندان به کار بندندکارم

  )1391, طاهري &بامداد صوفی . (کارگیري فعالیت هاي مدیریت دانش در سازمان باشد

قدیمی، نمی تواند مفید  هنگامی که از سازمان ها انتظاري نوآوري می رود، عمل کردن براساس سیستم هاي سنتی

به عنوان مثال، نظم پدیده اي سنتی است که از سال هاي دور بر سازمان ها حاکمیت داشته است . و توجیه پذیر باشد

اما در حال حاضر و براساس اصل نوآوري، محیط سازمان لزوماً باید آزاد و تابع نظرات افراد باشد و چندان تابع نظم 

اما با آنکه چنین سیستم بسیار . در آن به راحتی کار کرده و دست به نوآوري و خالقیت بزنند نباشد تا افراد بتوانند

بنابراین باید بین نظم و نوآوري در سازمان هاي جدید، . نوآور است، آثار بی نظمی به تدریج در آن بروز خواهد کرد

عالوه بر نظم بروکراتیک، تدابیر خاصی براي بر همین مبنا، در سال هاي اخیر، سازمان هاي موفق . تعادل ایجاد کرد

علی رغم اینکه اصوالً فعالیت دانشگران و . استفاده از کلیه ظرفیت هاي فکري و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند

کارکنان علمی، فرمول پذیر نیست، سازمان هاي پیشرو به تدریج بر ساختار، مکانیسم شیوه هاي رهبري و زمینه هاي 

رهنگی براي هم افزایی تالش ها و اندیشه هاي کارکنان علمی دست یافته اند و موفق شده اند نه تنها از افکار مناسب ف

. و ابتکارات موجود بهره ي بیشتري بگیرند بلکه به دانش آفرینی سازمانی و توسعه فکري این کارکنان نیز بپردازند

اما وقتی در داخل مجموعه اي قرار می گیرند که ساختار کارکنان علمی گرچه تک به تک، قابلیت هاي خوبی دارند 

به همین دلیل، یک ساختار خوب می تواند منجر به . مناسبی ندارد، بازده و اثربخشی آن ها به شدت کاهش می یابد

ایجاد نوع دیگري از سرمایه به عنوان سرمایه اجتماعی براي سازمان هایی گردد که از چنین زاویه اي به مسأله 

بدین ترتیب، مدیریت مؤثر نیروي کار دانشگر و دانشمند، نیازمند تدابیري است که حاصل آن توسعه . ریسته اندنگ

ابطحی . (کیفی و کمی ظرفیت دانش اندوزي، استفاده کارکنان از دانش و توسعه دانش در سطح ملی و سازمانی است

  )1391, خیراندیش &

یریت استراتژیک منابع انسانی مانند تشویق یا ارتقاء جهت کارکنانی با سازمان ها می توانند با استفاده از مد 

همچنین براي . تخصص باال، انگیزه و تخصص آنها را براي عملیاتی نمودن فعالیت هاي مدیریت دانش به کار گیرند

سازند نیز مهم  سازمان ها انتخاب کارکنانی که بتوانند به طور مؤثري توسعه قابلیت هاي مدیریت دانش را یکپارچه

انتخاب افرادي با تخصص ها و نگرش هاي مرتبط براي انجام عملیات انسانی، سازمان ها را قادر به یکپارچه . است

به عالوه آموزش کارکنان نیز احتماالً بر . سازي دانش حاصل از منابع مختلف و خلق نظریات نوآوري سازمانی می سازد

سازمان . توسعه حرفه اي مستمر به ویژه براي کارکنان دانش محور مهم است. ردتوسعه قابلیت مدیریت دانش تاثیر دا

. ها نیز به ارائه فرصت هاي داخلی و خارجی آموزشی براي توسعه و باروري دانش و تخصص مورد نیاز کارکنان دارند

  )1391, طاهري &بامداد صوفی (
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آن ها به نحو خاصی برانگیخته می شوند و . اداره دانشگران مهم ترین چالش سازمان هاي دانش بنیان است

ویژگی هاي خاص این کارکنان، اقتضا می کند سازوکار متناسب با این شرایط جهت تبدیل . تشریک مساعی می نمایند

اطالعات و یافته هاي علمی و فلسفی آن ها به مهارت هاي فردي و گروهی طراحی و تبیین شود و روش هاي ویژه اي 

  )1391, رمضان &حسنوي . (الیت و ارزیابی عملکرد آن ها به وجود آیدبراي آموزش، فع

پاداش هاي مادي و معنوي براي برانگیختن کارکنان جهت حرکت به سوي وظایف چالشی و آماده کردن آن ها 

بامداد . (براي ارائه ایده ها و نظریات جدید، در توسعه محصوالت و خدمات جدید سازمان ضروري به نظر می رسد

  )1391, طاهري &صوفی 

وقتی درون یک سازمان دانش بنیان، رفتارهاي یک کارگر را تعریف یا حداقل توصیف می کنیم، تصور می شود آن 

فرد کسی است که از توانایی ذهنی خود در کارهایش بیش از دست هایش بهره می برد و مستمراً در ارتباط با تولید 

واژه کارکنان دانشی را براي اولین بار به کار گرفت و مستمراً  1959ر در سال پیتر دراک. دانش و به کارگیري آن است

او می خواست افرادي را توصیف نماید که می خواهند از طریق پردازش اطالعات موجود، . درباره آن صحبت می کرد

. ش جدیدي ایجاد کننداطالعات جدیدي تولید نمایند که بتوانند به وسیله آن، مسائل را تعریف و حل نمایند و ارز

  )1391, رمضان &حسنوي (

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، به منظور برانگیختن افراد به همکاري با یکدیگر براي کسب، تسهیم و به 

عملیات استراتژیک منابع انسانی مرتبط، می تواند از فعالیت . کارگیري دانش در سازمان ها نقش مؤثري ایفا می نماید

بنابر این، انتظار این است که عملیات استراتژیک منابع انسانی، . دانش حمایت کرده و آن را ارتقاء بخشد هاي مدیریت

پس منابع انسانی را می توان سرمایه هاي با ارزشی براي سازمان . تأثیر مثبتی بر ظرفیت مدیریت دانش خواهد داشت

, طاهري &بامداد صوفی . (ایی در برتري رقابتی اندهایی دانست که در پی حصول به نوآوري برتر و کسب موفقیت ه

1391(  

فراهم بودن زمینه هاي مناسب براي تعامل افکار و کسب تجربیات نو براي دانشگران که برخالف افراد نیروبر، 

  . نیازمند سازمان نیستند، مهم ترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و سازمان هاست

  

  جیمطالعات امکان سن-2-13

 کمک به پیشرو هايسازمان. است کرده روبرو مختلفی هايچالش با را هاسازمان امروز، دنیاي در سریع تغییرات

. نمایندمی برداريبهره سازمانی اهداف به جهت نیل در شده ایجاد هايفرصت از نوین هايفناوري و مدیریتی ابزارهاي

 دارایی این. است سازمان نامرئی هايدارایی از ارزش ایجاد فرایند ش،مدیریت دان. ابزارهاست این از یکی دانش مدیریت
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به  آینده رقابتی هايمزیت و شودمی محسوب هاسازمان حیاتی منبع و اساسی عامل یک به عنوان دانش یا ناملموس،

-سرمایه به را دخو مالی، جاي و فیزیکی هاي سرمایه و شد خواهد گر جلوه دانش مدیریت در هاسازمان توانایی شکل

 از توانندمی دانش مدیریت سازيپیاده که با اندرسیده نتیجه این به هاسازمان امروزه. دهندمی ذهنی و فکري هاي

  ).1390نجف بیگی و همکاران، (کنند  استفاده عملکرد سازمانی بهبود جهت در شانفکري هايظرفیت

 این اهمیت. است اطالعات عصر رقابتی و شرایط در هاشرکت موفقیت عوامل ترینمهم از یکی دانش مدیریت

 فکري سرمایه يمنزله به و کنندمی گیرياندازه را خود دانش ها،از سازمان شماري امروزه که است حدي به موضوع

  ).1387زعفریان و همکاران، (کنند می منعکس خود هايگزارش در هاشرکت بنديدرجه براي نیز شاخصی و سازمان

 از برخورداري که دریافت توانمی ها،سازمان حیطه عملکرد در آن هايویژگی اهمیت و دانش تحلیل و ررسیب با

 روند اگر خصوص به. است شده تبدیل ناپذیر انکار ضرورت یک به هاسازمان ادامه حیات براي روز به اطالعات و دانش

 امروز فراصنعتی که جامعه شود می حاصل نتیجه این یرد،گ قرار ارزیابی مورد دقت به جامعه در دانش و تحوالت تغییر

هري (دهند می افزادانش هايفناوري به را خود افزا جاي نیرو هايفناوري تدریج به آن در که است اطالعاتی ايجامعه

  ).  2008هران، 

) شخص ثالث(رمایه گذارگیري از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سانجام مطالعات امکان سنجی، به ویژه با بهره

به عبارت . گذاري سنجیده شودآورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایهاین امکان را فراهم می

دیگر، تمامی عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن 

  . پذیري سرمایه گذاري، برآورد می گرددبازنگري شده و در نهایت توجیه 

توان گفت که مطالعات امکان سنجی، فرآیندي کنترل شده براي مشخص نمودن با عنایت به نکات مذکور، می

همزمان مشکالت و مزایاي اجراي یک پروژه یا ورود به یک موقعیت سرمایه گذاري است و همراه با توصیف کامل 

این مطالعات در حکم گام نخست در . گیردانجام آن صورت می) فایده -آنالیز هزینه(هاي شرایط و برآورد عواید و هزینه

این بدان معنا است که این مطالعات باید در بدو امر با . آیدگیري سرمایه گذاران یا مدیران به حساب میفرآیند تصمیم

از همین منظر، مطالعات امکان سنجی باید به . دگذاري یا اجراي پروژه انجام شواي به نام پیشنهاد سرمایهصورت مساله

هایی براي بهبود و پیشنهادهاي عملی در ها، توصیهنحوي انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی، در برگیرنده محدودیت

و  از همین رو، برخی از صاحبنظران، مطالعات امکان سنجی را نوعی مطالعه بر مبناي تجزیه. راستاي پیشبرد امور باشد

گیري براي حرکت به سمت مراحل طراحی دانند که فراهم کننده اطالعات الزم به منظور تصمیمتحلیل و آزمون می

هایی که ماهیت تجاري شکی نیست که در رابطه با پروژه. گذاري استمهندسی و اجراي هر پروژه یا انجام سرمایه
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و خرید و فروش کاالیا خدمات بدون درگیر شدن در فرآیند گذار در اندیشه بازرگانی ها سرمایهصرف دارند و طی آن

  ). 1390شجاعی و شجاعی، (باشد، این تعریف براي مطالعات امکان سنجی کاربرد نخواهد داشت تولید می

. گذاري دانستگیري در اجراي پروژه یا انجام سرمایهتوان نقطه عطف فرآیند تصمیممطالعات امکان سنجی را می

تعیین کننده » آیا باید پروژه را اجرا کرد یا در پروژه سرمایه گذاري نمود؟«در برابر این پرسش که » نه«یا » بله«پاسخ 

نکته جالب توجه این است که در بسیاري از موارد، سرمایه . روال آتی برخورد سرمایه گذار یا مدیر با صورت مساله است

یش از انجام مطالعات اقدام به تخصیص سرمایه مورد نیاز، جذب گذاران از شنیدن پاسخ منفی آشفته می شوند، زیرا پ

نیروي انسانی و فراهم نمودن ملزومات اجراي پروژه نموده و در نتیجه به جز شنیدن پاسخ مثبت در پایان انجام 

  ).1390شجاعی و شجاعی، (مطالعات امکان سنجی، انتظار دیگري ندارند 

  

  آن کاربرد و سنجی امکان انجام دالیل-2-13-1

 ): 1382ایزدي،(شود  می انجام ذیل دالیل به سنجی امکان

 آن اجراي از انتظار قابل نتایج با طرح بینی پیش از کارفرما اهداف مقایسه. 

 آن براساس اجرایی ي برنامه تنظیم و طرح نیازهاي تشخیص. 

 آنها با مقابله براي ریزي برنامه و ابهامات و هاریسک تشخیص. 

 آن رفع هاي روش تعیین و کمبودها بینی پیش با طرح ردنک اجرایی جهت در تالش. 

 اصولی مهندسی انجام براي زمینه ایجاد. 

 برآورد و بدون مبهم. شوندمی ارائه اطالعاتی هاينظام براي استراتژیک ریزيبرنامه براساس که پیشنهادهایی اغلب

 پیشنهاد بودن پذیر از امکان باید پیشنهادها ینا اجراي براي منابع تخصیص از بنابراین، قبل. گیردمی صورت هزینه

الزم،  هايهزینه با آن از درآمدهاي حاصل يمقایسه براساس که است پذیر امکان پیشنهادي. شود حاصل اطمینان

 .محقق شود آن بودن کاربردي و عملی نیز فنی جهت از و باشد پذیر توجیه

 از برنامه بخشی عنوان به و غیررسمی هاي بررسی چوبچار در تواند می که است فعالیتی سنجی امکان بخش

 که مشکلی هر به سنجی است امکان مسلم آنچه.رسد انجام به سیستم تحلیل هاي پروژه صورت به یا استراتژیک ریزي

 :دهد پاسخ زیر اساسی سؤاالت به پذیرد،باید صورت

 دارد؟ وجود کامپیوتري حلراه موجود، یک کاري مشکل براي آیا  

 است؟ توجیه قابل) آن مانند و مالی سازمانی، مسائل مسائل(کاري  مسائل جهت از پیشنهادي حلراه آیا 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

71 

 

باصرفه ترین ومناسب که دارد وجود پروژه اجراي از انصراف پروژه، احتمال یک حیات چرخهء مختلف مراحل در

 یک براساس کار و از مرحله نای در .است سنجی امکان يمرحله تصمیمی، همان چنین اتخاذ براي مرحله ترین

 تحلیل و تجزیه روش بررسی کامل به تواناست، می برخوردار اندکی احتمالی هايهزینه از که خطر کم استراتژي

 براي مناسب مبنایی عنوان به از این مرحله حاصل نتایج از بسیاري اینکه مضافاً .پرداخت هاسیستم یافته ساخت

 . خواهد بود استفاده قابل بعدي مشروح و عمیق هايتحلیل

 

  شکست طرح هاي مدیریت دانش-2-14

طرح هاي مدیریت دانش را می توان از طریق چرخه عمر که عموماً به سه مرحله متوالی مقدماتی، اجرا و نهادینه 

  .سازي تقسیم می شود پیگیري کرد

آوري نیازمندي هاي  در مرحله اول، گروهی براي شناسایی نیازهاي مدیریت دانش تشکیل شده، پس از جمع

در مرحله اجرا، طرح هاي مدیریت دانش به طور رسمی در . کاربران، سیستم ها و فرایندهاي مورد نیاز، توسعه می یابند

تعامل پیدا کرده و » سیستم واقعی«در این مرحله، کاربران مدیریت دانش با . یک قسمت یا کل سازمان اجرا می شود

  .انش به بخشی از فرایند روزمره کار سازمان تبدیل می شوندسپس فرایندهاي جدید مدیریت د

تصور بعضی سازمان ها از مدیریت دانش این است که با اجراي طرح مدیریت دانش، تمامی مشکالت داخلی و 

خارجی سازمان از جمله مشتریان و تأمین کنندگان برطرف می شود و مدیریت دانش، نوش داروي سودآوري مؤسسات 

اما این گروه فراموش کرده اند که هیچ چیز، ضعف محصوالت، راهبرد، کیفیت یا ضعف سیستم ها را . مدرن است

  ). 2000، 1گاپتارا(جبران نمی کند 

درصد بیشتر زمان  30از نقطه نظر طرح هاي فناوري اطالعات، یک طرح زمانی شکست می خورد که از موعد مقرر 

، 2نورتون( اولیه برسد یا محصول نهایی، نیازهاي کاربران را برآورده نسازددرصد مقدار  30ببرد، بودجه اضافی طرح به 

بعضی افراد استدالل می کنند که فعالیت هاي مدیریت دانش بر خالف سایر طرح هاي فناوري اطالعات ماهیتاً  ).2003

  .بیشتر طبیعی هستند بدین معنی که بستگی زیاد به وضع خود سازمان دارند

ار یا نادیده گرفته شوند و یا سرپوش گذاشته شوند فرصت یادگیري از اشتباهات گذشته از دست اگر شکست ها انک

 می رود ولی سؤال اساسی این است که چرا برخی سازمان ها در مدیریت دانش شکست می خورند؟

   :)17-6: 2005، 3چوآ و الم( شکست هاي مدیریت دانش در چهار طبقه قرار می گیرد

                                                
1 Guptara, P.  
2 Norton, R. C.  
3 Chua, A. and Lam, W.  
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 اهداف کسب و کار -

 معماري برنامه -

 اولویت هاي راهبردي -

 حمایت مالی -

انجام داد و فرهنگ سازمانی، فقدان  1996مؤسسه بین المللی ارنست و یانگ بررسی مدیریت دانش را در سال 

مالکیت، فناوري، فرایندهاي استاندارد نشده، ساختار سازمانی، پاداش، تمرکز فردي در برابر تمرکز گروهی، خروج و 

   .را عوامل مؤثر در شکست طرح هاي مدیریت دانش معرفی کرد ورود افراد

راگلز عدم توجه به تفاوت هاي ذاتی ، )45-43: 2001، 1النگ( النگ فقدان کل گرایی در تالش هاي مدیریت دانش

ادوینسون، عدم ارائه روش مناسب در به کارگیري مدیریت دانش  ،)89-80: 1998، 2راگلز( دانش با داده و اطالعات

را ) 2000، 3گوپتارا( و گوپتارا زمان، قدرت، ساختار، سیستم سنجش و فرهنگ سازمانی) 1998ادوینسون و همکاران، (

براساس نظرات مختلف پژوهشگران می توان علل شکست طرح . علل شکست طرح هاي مدیریت دانش معرفی کرده اند

  :قرار داد ،)10-2جدول ( هاي مدیریت دانش را در دسته هاي زیر

  

  علل شکست طرح هاي مدیریت دانش 10- 2 جدول 

  توضیح  عامل

داون پورت، زیرساخت هاي سازمانی را یکی از عوامل ضروري براي اجراي . ساختار سازمانی   عوامل سازمانی

پاسخ دهندگان، درصد  54براساس بررسی ارنست و یانگ . مدیریت دانش مطرح کرده است

ساختار . ساختار سازمانی نامناسب را یکی از علل شکست طرح هاي مدیریت دانش می دانند

داونپورت و همکاران، ( سازمانی رسمی، سازمان ها را از عملی شدن مدیریت دانش باز می دارد

1998 :45.(   

یریت عدم تناسب سیستم هاي سنجش، تأثیر معکوس بر مد. سیستم هاي سنجش نامناسب

دانش دارد به دلیل اینکه آن ها سنجش را با معیارهاي نامناسب انجام می دهند، معموالً نتایج 

اگر سؤاالت سنجش با مدیریت . پایانی را می سنجند و از کارت امتیاز متوازن استفاده می کنند

اید دانش مرتبط نباشد واضح است که آنچه پاداش داده می شود چیز دیگري است نه آنچه که ب

 46براساس بررسی بین المللی مدیریت دانش ارنست و یانگ،  ).2000، گوپتارا( سنجیده شود

درصد پاسخ دهندگان، سیستم پاداش نامناسب را یکی از عوامل شکست طرح هاي مدیریت 

  .دانش دانسته اند

بدین معنی که تالش منطقی براي پیگیري و سنجش طرح هاي مدیریت دانش در . ارزیابی طرح

بنابراین اگر موفقیت هم وجود داشته باشد، فرصت الزم جهت نشر و . حین اجرا انجام نگیرد

                                                
1 Lang, J. C.  
2 Ruggles, R. 
3 Guptara, P.  
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   ).17-6: 2005چوآ و الم، ( تبلیغ نمونه هاي موفق ایجاد نمی شود

یکی از موارد جالبی که اخیراً . عدم ارتباط بین رفتار دانش محور و عملکرد کلی کارمندان

ارتباط حیاتی . یریت دانش در میان مدیران منابع انسانی استمشاهده شده، افزایش عالقه به مد

بسیاري از طرح هاي دانش فقط بر . بین رفتار دانش محور و عملکرد کلی کارمندان وجود دارد

انبار کردن مخازن دانش تمرکز دارند نه اینکه کاربران چرا یا چگونه به استخراج دانش تشویق 

  ). 45-43: 1998داونپورت و همکاران، (می شوند 

اهداف کسب وکار باید واضح و خاص سازمان باشد و سازمان خود . عدم وضوح اهداف کسب وکار

   .را با تعیین برهه هاي کاري بسنجد و اقدامات اصالحی انجام دهد

انجام ) KPMG )2000بررسی علل شکست فعالیت هاي اجرایی مدیریت دانش که مؤسسه    عوامل فرهنگی

بررسی مدیریت . داد که فرهنگ سازمانی نامناسب از موانع اصلی موفقیت استداده بود نشان 

درصد پاسخ دهندگان فرهنگ سازمانی را مانعی  80دانش ارنست و یانگ نشان می دهد که 

اگر ساختار سازمانی سلسله مراتبی باشد، . براي اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش می دانند

براي . اهیت سلسله مراتبی، مخالف ارتباطات و روابط داخلی استم. فرهنگ، الیه الیه خواهد شد

اجراي مدیریت دانش در سازمان، دیالوگ، به خصوص میان کارکنان سطح پایین ضروري خواهد 

  ). 2000، گوپتارا(بود 

طرح هاي مدیریت دانش ممکن است به عنوان مانورهاي سیاسی از قبیل ابزار کنترل و اخذ    عوامل سیاسی

این شیوه کسب قدرت یکی از بزرگ ترین موانع در راه . یار در درون سازمان استفاده شونداخت

در بسیاري از سازمان ها قدرت براي اعمال کنترل روي دیگران به کار برده . مدیریت دانش است

می شود اما براي مدیریت دانش، قدرت باید براي خدمت رسانی به دیگران به کار برده شود تا 

قدرت در . ی و نگرش دوستانه نسبت به مشتري در داخل و خارج شرکت نهادینه شودبخشندگ

. سازمان الاقل تا حدودي به حفظ اطالعات و دور از دسترس نگهداشتن آن آمیخته شده است

مدیریت دانش به جریان آزادانه اطالعات در میان افراد، بخش ها و مرزهاي سلسله مراتبی 

  .سازمان نیاز دارد

ممکن است افراد به علت فقدان اعتماد و وجود روحیه احتکار، از تسهیم دانش در . دانش تسهیم

در سازمان هایی که افراد با جریان آزاد اطالعات، نگران قدرت خود می . درون سازمان بپرهیزند

فقط هنگامی انتشار دانش اتفاق می افتد که . شوند، انتشار دانش مشکل و سخت خواهد بود

  ). 2000، گوپتارا(همدیگر اعتماد داشته باشند افراد به 

طرح مدیریت دانش کمتر از طرح هاي دیگر نیست و به فرایند مدیریت طرح . مدیریت طرح  عوامل مدیریتی 

  .مناسب نیاز دارد

مدیران براي شروع طرح هاي مدیریت دانش اشتیاق نشان می . پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد

باید تعهد واضح . ت از طرح هاي مدیریت دانش عقب نشینی می کننددهند اما با بروز مشکال

  ). 45-43: 1998داونپورت و همکاران، (براي مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد 

 ). 17- 6: 2005چوآ و الم، (رفع تضاد میان ذي نفعان داخلی . مدیریت تضاد

درصد پاسخ دهندگان فقدان مالکیت  64، )1996(براساس بررسی ارنست و یانگ . مالکیت طرح

  .طرح را یکی از علل شکست طرح هاي مدیریت دانش دانسته اند

حضور مشاوران خارجی مختلف باعث می شود طرح هاي مدیریت . مشارکت مشاوران خارجی

  ). 17- 6: 2005چوآ و الم، (دانش مسیر پیچیده اي را طی کرده و دچار ابهام شوند 

رتی که کاربران در تمام مراحل اجراي طرح مشارکت داده نشوند، در صو. مشارکت کاربران

   .هنگام راه اندازي طرح، نیازمندي هاي دانش کاربران به طور مناسب استخراج و درك نمی شود
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معماري برنامه باید ابزارها و روش هاي . عدم ارائه روشی مناسب در به کارگیري مدیریت دانش   عوامل راهبردي

اگر معماري کامل نباشد یا با سازمان سازگاري . را همراه با جزئیات شرح دهدمدیریت دانش 

  .نداشته باشد، مدیریت دانش احتماالً شکست خواهد خورد

اگر . اولین قدم در مدیریت دانش تنظیم اولویت هاي راهبردي است. اولویت هاي راهبردي

نش توجه ندارد، این احساس را اعضاي سازمان باور داشته باشند که مدیر ارشد به مدیریت دا

   .پیدا می کنند که مدیریت دانش براي سازمان مهم نیست

طرح مدیریت  31در مطالعه انجام شده بر روي . فقدان کل گرایی در تالش هاي مدیریت دانش   عوامل فرایندي

دانش در بیست شرکت، مشخص شد که بیشتر موفقیت ها شامل بهبود عملیاتی یک فرایند یا 

معموالً ). 1998، 1داونپورت و پروساك(یفه مجزا، به جاي دگرگونی اساسی شرکت بوده است وظ

تالش هاي مدیریت دانش در سازمان تقسیم می شود و هر بخش به صورت مستقل کار می کند 

به گونه اي که در نهایت، به ندرت، می توان سازمانی را پیدا کرد که کل سازمان، یک پایگاه 

اشد،یعنی بیشتر شرکت هاي بزرگ هنوز فقط فعالیت هاي دانش را در حد وظیفه دانش داشته ب

  .اي انجام می دهند

درصد پاسخ  53بررسی مدیریت دانش ارنست و یانگ نشان می دهد . فرایندهاي استاندارد نشده

   .دهندگان، فرایندهاي استاندارد نشده را یکی از علل شکست طرح هاي مدیریت دانش می دانند

رساخت زی

   فناوري اطالعات

بسیاري از محققان ). 17- 6: 2005چوآ و الم، (تکنولوژي به زیرساخت ها و ابزارها اشاره دارد 

عقیده دارند که تکنولوژِي درمان همه مشکالت مدیریت دانش است زیرا راهکار روشن و 

از اندازه روي تمرکز بیش  ملموسی ارائه می کند حال آنکه در برابر این عدم تعادل، باید از

تکنولوژي را صرفاً یک ، و تاکوچی نوناکو). 1995، 2داونپورت و تاکچی( تکنولوژي حذر کرد

بررسی . توانمندساز در نظر می گیرند زیرا تالش هاي مدیریت دانش را پشتیبانی می کند

درصد از پاسخ دهندگان، به مشکالت  55مدیریت دانش ارنست و یانگ نشان می دهد که 

  .ژي به عنوان مانع اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش می نگرندتکنولو

چوآ و ( عوامل شکست مرتبط با تکنولوژي را بدین صورت طبقه بندي کرده است ،)2005(چوا 

  :)17-6: 2005الم، 

زیرساخت فنی نمی تواند تعداد دسترسی هاي هم زمان مورد نیاز را با توجه به . اتصال

  .بانی کندمحدودیت پهناي باند پشتی

ابزارهاي مدیریت دانش، سطح ضعیفی از توانایی استفاده را داشته و کاربران . قابلیت استفاده

  .مدیریت دانش این ابزارها را سنگین و پیچیده می دانند

اعتماد بیش از حد به بازارهاي مدیریت دانش به چشم پوشی از جنبه هاي . اطمینان بیش از حد

   .دیگر منجر می شود

محتواي خارج از رده، نامربوط، . محتواي دانش به ویژگی ها و دارایی هاي دانش اشاره دارد   اي دانشمحتو

داراي ساختار ضعیف و نامناسب یا همگرایی ضعیف می تواند موجب شکست طرح مدیریت 

اگر محتوا پراکنده . دانش شود زیرا کاربران با وجود محتواي نامناسب به اهدافشان نمی رسند

حتی با وجود تکنولوژي هاي پیچیده و فرایندهایی با کارایی عالی و فرهنگ دانش محور، باشد 

بنابراین در هر مرحله از طرح مدیریت دانش باید موضوعات . موفقیت غیرممکن خواهد بود

مرتبط با محتوا تعیین و مشخص شود یعنی درك درستی از کاربران مدیریت دانش، مسائل آن 

. کار براي آن مسائل و برآورده ساختن بهتر نیازهاي آن ها شناسایی شودها، نحوه یافتن راه

                                                
1 Davenport, T., and Prusak, L.  
2 Davenport and Takeuchi  
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  :عوامل شکست در این رابطه عبارت اند از

اگر محتوا به طور مجزا و پراکنده از گروه هاي مختلف کاربران مدیریت دانش اخذ شود . پوشش

  .محتواي حاصل، کارکردي نخواهد بود

افته ارائه شود و براي انجام وظایف جاري بی معنی باشد اگر محتوا در قالب ساختار نی. ساختار

  .کاربران مدیریت دانش، محتوا را غیر قابل استفاده ارزیابی می کنند

در این حالت، محتوا با زمینه سازمان تناسب ندارد یا به منظور برآوردن . بهنگامی و بجایی محتوا

  .نیازمندي هاي کاربران مدیریت دانش، بهنگام نشده است

در این حالت، مکانیسم مؤثري براي استخراج دانش از پرسش ها و . تلخیص و پاالیش دانش

   .پاسخ ها و بحث ها وجود ندارد بنابراین دانش ارزشمند، مبهم باقی می ماند

درصد پاسخ دهندگان به ریزش و  30نشان داد ) 1996(بررسی مدیریت دانش ارنست و یانگ    منابع انسانی

  .نسانی به عنوان مانعی در اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش می نگرندگردش منابع ا

یکی دیگر از مشکالت مدیریت دانش، عدم توجه به ظرفیت یادگیري افراد در . مدیریت توجهات

براي مدیریت دانش باید برنامه ریزي دقیق براي افزایش تمرکز افراد، و به حداقل . سازمان است

یکی از زمینه هاي عملیات دانش در آینده، مدیریت . مد نظر قرار دادرساندن حواس پرتی آن ها 

توجهات خواهد بود یعنی چگونه دانش را به طور مؤثر کسب و از تکنولوژي براي اخذ و حفظ آن 

  ). 1998داونپورت و پروساك، (استفاده کنیم 

شرح و روایت،  براساس ساختار اجتماعی دانش یعنی گذر از طریق. ناکارایی در مهارت کالمی

در ساخت این شرح و روایت زبان، اطالعات را در قلمرو فرهنگی و . زبان، عامل مهمی است

فیزیکی موجود پاالیش و سازماندهی کرده و آن ها را به معنی دار بودن سوق می دهد تا به 

شکل ساختارهاي شرح و روایت، معانی بیان و گرامر زبان، . تجربه و مهارت انسانی تبدیل شود

  ). 1988، 1پلکینگورم( خاصی را براي معنی داري موضوعات و اهداف تحمیل می کند

مسئله حمایت مالی، بر توانایی سازمان در تغییر و سازگاري با مدیریت دانش اثر . حمایت مالی   مسائل مالی

  .خواهد گذاشت

بینی شده می در این حالت، هزینه هاي طرح مدیریت دانش بیش از مقدار پیش . هزینه طرح

  .شود

هزینه نگهداري سیستم هاي مدیریت دانش، مانع بزرگی است که می . هزینه نگهداري سیستم

  ). 17-6: 2005چوآ و الم، (تواند باعث شود مدیران، طرح را خاتمه دهند 

کمبود زمان و فشار کار باعث می شود دانشگران زمان کمی براي نشر دانش داشته باشند    زمان

از طرف دیگر معموالً مدیریت، زمان اضافی مورد نیاز جهت اخذ دانش از درون  ).2000، گوپتارا(

  ). 45-43: 2001النگ، ( و بیرون سازمان را تأمین نمی کند

، نیاز به کاهش پیچیدگی سیستم ERPپژوهش هاي انجام گرفته در زمینه اجراي سیستم هاي   پیچیدگی 

قیت طرح، رابطه معکوس با دامنه طرح، پیچیدگی و احتمال موف. کاربردي را نشان می دهد

تعیین حوزه به صورت زیر سیستم هاي کوچک تر با مرحله بندي به . سفارشی سازي دارد

  .صورت مراحل اجرایی پشت سر هم، ابزار مهمی براي کاهش پیچیدگی است

یسک، به روشی مشابه، کوچک سازي و سفارشی سازي نرم افزار مدیریت دانش براي کاهش ر

   .این امر، جزئی از نیازمندي هاي کسب و کار براي تعیین کارکرد نرم افزار است. الزامی است

  

                                                
1 Polkinghorne, D.  
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 موفقیت سیستم مدیریت دانش -2-15

براي اینکه سازمان ها بتوانند در دنیاي تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور دانش 

به عنوان منبعی براي بقاء سازمان ها و موفقیت آن ها به شمار می آید، اما باز هم  علیرغم اینکه دانش. فعالیت نمایند

، دانش و مدیریت آن 21در حالیکه راز موفقیت سازمان ها در قرن . بسیاري از سازمان ها بطور جدي به آن پرداخته اند

شد که قادر است نیازهاي دانشی مدیریت دانش در یک سازمان، متشکل از راهبردها و فرآیندهایی می با. می باشد

برخی مدیریت دانش را فرآیند گسترده، شناسایی، سازماندهی، انتقال و . سازمان، کارکنان و مشتریان را برآورده سازد

علت بی توجهی بسیاري از سازمان ها نسبت به . به کار گیري صحیح دانش و تجربیات درون سازمانی تعریف می کنند

براي اجراي مدیریت دانش در . درك متفاوتی است که از این مقوله در سازمان ها وجود دارد مدیریت دانش ناشی از

. سازمان ها، به یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی جهت فراهم سازي بسترهاي فرهنگی، آموزشی و تکنولوژیکی نیاز است

محورهایی را که در . ام شده استپژوهش هاي گوناگونی در زمینه شناسایی عوامل موفقیت سیستم مدیریت دانش انج

موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها تقش حیاتی دارند، شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی 

برحسب پژوهش ها و ). 1391, طاهري &بامداد صوفی ( فرآیندهاي تجاري سازمان مورد بررسی قرار گرفته است

عواملی را که به تشریح آن ها خواهیم پرداخت در موفقیت سیستم مدیریت دانش  ادبیات نظري موجود در این زمینه

  . نقش کلیدي خواهند داشت

 مفروضات که ناچارند هاو سازمان است مطرح مدیریت دانش در پارادایم یک عنوان به دانش مدیریت که آنجایی از

 در عواملی چه نیست مشخص هاسازمان براي به درستی که آنجایی از نیز و کنند پیاده را دانش مدیریت الگوي

  . دانش موثرند مدیریت سیستم موفقیت

  

 عوامل موفقیت اجراي مدیریت دانش در سازمان ها-2-16

در قرن هفدهم، سازمان، موجودیت قانونی پیدا کرد تا به حداقل رساندن ریسک صاحبان و عامالن آن، به تولید 

شترین ماده خام موتور تولید سرمایه در صنایع آهن، زغال سنگ یا پارچه در عصر صنعتی، کار یدي بی. سرمایه بپردازد

در سال هایی که سازمان ها پا به عرصه ظهور نهادند، رقابت، سیاست و رهبري جذاب سازمانی، . محسوب می شد

داراي با وجود اینکه تسهیم اطالعات می تواند از طریق جمع غیر رسمی کارکنان  .ماهیت کسب و کار تغییر داد

تمایالت مشابه رخ دهد، به عقیده صاحب نظران، مدیریت دانش اثربخشی سازمان را بهبود نمی بخشد مگر زمانی که 

ایجاد . یک فرایند رسمی و پاداش دهی براي به اشتراك گذاري و مستندسازي ایده ها و نوآوري وجود داشته باشد

کردن آن ها، نیازمند چیزي فراتر از نصب جعبه پیشنهادات در فرهنگ ترویج تسهیم اطالعات و ایده ها به جاي پنهان 
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وجود چهارچوب نظام بند براي تسهیم اطالعات، بخشی از برنامه رسمی مدیریت دانش، قوانین و . سازمان است

مسئولیت هایی براي کارکنان و مدیران در مورد استفاده از دانش به منظور افزایش رقابت سازمان به ارمغان خواهد 

  .داشت

اینکه مدیریت دانش چگونه می تواند از تسهیم اطالعات، آرشیو آن ها و تصمیم گیري مجدد حمایت کند به 

با این دیدگاه، تشویق به اجراي طرح مدیریت دانش و تعیین ارزش شرکت براساس . دیدگاه مدیریت ارشد بستگی دارد

مدرن به سرمایه گذاري بر روي صندلی هاي کافه  در حال حاضر ارزش شرکت هاي خدماتی. نتیجه ممیزي دانش است

. تریا یا ارزش کامپیوترهاي رومیزي کارکنان نیست بلکه ارزش آن ها به سرمایه فکري کارکنان و مدیریت است

مستندسازي دقیق سرمایه فکري شرکت به مدیر ارشد اجرایی کمک می کند تا جایگاه شرکت خود را در بازار ارتقا 

، 1اکانویی و کارستن( نش درواقع منبع موفقیت سازمان ها، فارغ از اندازه و مکان جغرافیایی آن هاستمدیریت دا. دهد

بنابراین درك بهتر عوامل موفقیت اجراي مدیریت دانش در سازمان ها به منظور افزایش موفقیت تالش  ).12: 2002

  .هاي آن ها در این زمینه ضروري است

الیت یک شبه نیست بلکه نیازمند یک برنامه منسجم و کامل و همچنین تغییر به کارگیري مدیریت دانش یک فع

در طرح هاي مدیریت دانش نیز همانند دیگر فعالیت هاي کسب و کار، نتایج قابل . راهبرد و فرایند سازمانی است

این . می شونداین نواحی عوامل موفقیت نام برده . مالحظه اي در یک سري نواحی محدود منجر به موفقیت می شود

عوامل بسیار متنوع هستند و اکثر آن ها موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار براي سازمان هایی می شوند که از منابع 

  ).53- 52: 1386دارمی، (دانش استفاده می کنند 

ند عوامل کلیدي موفقیت را می توان مشخصه ها، شرایط یا متغیرهایی تعریف کرد اگر درست مدیرت شوند می توان

  . )1391, طاهري &بامداد صوفی (اثر قابل مالحظه اي بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند 

در تعریف دیگري عوامل کلیدي موفقیت را عواملی می داند که به طور قابل مالحظه اي ) 1987( 2پینتو و اسلوین

  . شانس اجراي پروژه ها را بهبود می بخشند

ت مدیریت دانش در سازمان، نقشی اساسی در شکست یا موفقیت طرح مدیریت دانش وضعیت عوامل حیاتی موفقی

عدم ارزیابی مناسب از آمادگی فردي و سازمانی براي مدیریت دانش می تواند خسارت هاي مشهودي به . سازمان دارد

طیف  ).30: 2009ران، سهرابی و همکا( لحاظ زمان و انرژي مدیران در مواجهه با مقاومت درون سازمانی به بار آورد

براي مثال، فرهنگ، فناوري . وسیعی از عوامل مؤثر بر موفقیت اجراي مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است

                                                
1 Okunoye, A. and Karsten, H.  
2 Pinto, J. K . & , Slevin, D. P.  
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آگاهی از این مجموعه عوامل براي سازمان ها، آن ها را در . اطالعات و رهبري از جمله مهم ترین عوامل ذکر گردیده اند

  .و اجراي طرح مدیریت دانش یاري خواهد داد توجه به مسائل مهم در طراحی

حوزه هایی که حصول نتایج رضایت بخش در آن ها، موفقیت «: عوامل موفقیت بدین صورت تعریف می شوند

: عوامل موفقیت به بیان دیگر بدین صورت تعریف می شود). 238: 1979، 1روکارت( »سازمان را تضمین می کند

، 2ساراف و همکاران(» اقدام مدیریتی که باید به منظور حصول اثربخشی تأمین گردند حوزه هاي حیاتی برنامه ریزي و«

. به زبان مدیریت دانش، عوامل موفقیت، فعالیت ها و اقدامات ضروري در اجراي مدیریت دانش هستند). 810: 1989

عوامل خارجی . توسعه یابنداین عوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجاد شوند و در صورت وجود، پرورش و 

  . از قبیل تأثیرات محیطی مد نظر قرار نمی گیرند زیرا سازمان ها در اجراي مدیریت دانش کنترلی بر آن ها ندارند

  

   عوامل کلیدي اجراي موفقیت آمیز سیستم هاي مدیریت دانش- 2-16-1

تخراج از منابع و تحقیقات ابعاد و عوامل کلیدي جهت اجراي موفقیت آمیز سیستم هاي مدیریت دانش پس از اس

صورت گرفته با توجه به ادبیات و مبانی موجود در این زمینه با در نظر گرفتن ابزارهایی جهت سنجش این عوامل در 

  : بیان می گردد، )11- 2( جدول

  

  عوامل موفقیت سیستم هاي مدیریت دانش 11- 2 جدول 

 مطالعات و تحقیقات مرتبط با هر عامل عملیاتی عواملتعریف 

پذیرش سیستم 

 مدیریت دانش 

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000، 4هالزاپل و جوشی) (1997، 3اسکایرم و آمیدون(

، 8کوان) (2003، 7خلیفه و لیو) (1999، 6لیبوویتز) (2003، 5چوریدس و النگباتم و مرفی(

  ) 2000، 10راب و رومهارد ،پرابست) (2006، 9تحیاناخوان و جعفري و ف) (2005

 
حمایت از پروژه ها و 

خط مشی هاي 

 مدیریت دانش 

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000هالزاپل و جوشی، ) (1997اسکایرم و آمیدون، (

کوان، ) (2003خلیفه و لیو، ) (1999لیبوویتز ) (2003چوریدس و النگباتم و مرفی، (

  ) 2000پرابستو راب و رومهارد، ) (2006جعفري و فتحیان،  اخوان و) (2005

 

                                                
1 Rockart, J. F.  
2 Saraph, J. V., Benson, P. G. and Schroeder, R. G.  
3 Skyrme, D. & Amidon, D.  
4 Holsapple, C. W . & , Joshi, K. D.  
5 Chourides, P., Longbottom, D. and Murphy, W.  
6 Liebowitz J.  
7 Khalifa, M . & , Liu, V.  
8 Kuan, Y. W.  
9 Akhavan, P., Jafari, M . & , Fathian, M.  
10 Probst, G., Raub, S . & , Romhardt, K.  
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تشویق افکار و ایده 

 هاي نو 

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000هالزاپل و جوشی، ) (1997اسکایرم و آمیدون، (

کوان، ) (2003خلیفه و لیو، ) (1999لیبوویتز ) (2003چوریدس و النگباتم و مرفی، (

 )2000راب و رومهارد،  ،پرابست) (2006فتحیان، و جعفري و اخوان ) (2005

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000هالزاپل و جوشی، ) (1997اسکایرم و آمیدون، ( نقش الگو 

کوان، ) (2003خلیفه و لیو، ) (1999لیبوویتز ) (2003چوریدس و النگباتم و مرفی، (

 )2000و رومهارد، و راب  پرابست) (2006اخوان و جعفري و فتحیان، ) (2005

اهمیت جهت موفقیت 

 کاري 

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000هالزاپل و جوشی، ) (1997اسکایرم و آمیدون، (

کوان، ) (2003خلیفه و لیو، ) (1999لیبوویتز ) (2003چوریدس و النگباتم و مرفی، (

 ) 2000راب و رومهارد،  ،پرابست) (2006و جعفري و فتحیان، اخوان ) (2005

نقش کاتالیزور 

رهبري و حمایت (

 )مدیریت

) 1998داونپورت و پروساك، ) (2000هالزاپل و جوشی، ) (1997اسکایرم و آمیدون، (

کوان، ) (2003خلیفه و لیو، ) (1999لیبوویتز ) (2003چوریدس و النگباتم و مرفی، (

 ) 2000راب و رومهارد،  ،پرابست) (2006و جعفري و فتحیان، اخوان ) (2005

 هايو حمایت تعهد

 رهبري

، )1998(، داون پورت و همکاران )2000(، هالس اپل و جوشی )1997(اسکریم و آمیدون 

 2، وانگ و اسپین وال)1992(1، ریبیر و سیتار)2002(وري آمریکا مرکز کیفیت بهره

 )2006( 3، رحمان و همکاران)2003(

 فرهنگ

، مرکز )1999(بویتز ، لی)1998(اران داون پورت و همک ،)1997(اسکریم و آمیدون 

، وانگ و اسپین وال )2001( 4، مک درمورت و اودیل)2002(وري آمریکا کیفیت بهره

 )2010(، رحمان و همکاران )2003(

هاي زیرساخت

 هاي اطالعاتیسیستم

، علوي و )1999(بویتز ، لی)1998(داون پورت و همکاران  ،)1997(اسکریم و آمیدون 

 )2010(، رحمان و همکاران )2003(، وانگ و اسپین وال )2001(لیدنر 

 راهبرد و اهداف
، مرکز کیفیت )1999(بویتز ، لی)1998(، داونپورت و همکاران )1997(اسکریم و آمیدون 

 )2010(، اخوان و همکاران )1999( ، زاك)2002(وري آمریکا بهره

 ارزیابی نظام

وري ، مرکز کیفیت بهره)1998(مکاران ، داون پورت و ه)2000(هالس اپل و جوشی 

 6، احمد و همکاران)2010( 5، والمحمدي)2010(، اخوان و همکاران )2002(آمریکا 

)2010( 

هاي زیرساخت

 سازمانی

، بات )2010(، اخوان و همکاران )1999(بویتز ، لی)1998(داون پورت و همکاران 

 )2000( 7؛ هرشل و نعمتی)1999(، احمد و همکاران )2008(

                                                
1Ribiere and Sitar 
2Wong, K. Y. and Aspinwall, E.  
3Rehman & shafiq  
4McDermott, R., & O’Dell, C.  
5Valmohammadi 
6Ahmed et al. 
7Herschel and Nemati 
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 توانمندسازي کارکنان
، )1998(، داون پورت و همکاران )2000(، هالس اپل و جوشی )1997(اسکریم و آمیدون 

 )2010(، والمحمدي )2003(وانگ و اسپین وال 

 محرك هايمشوق
و  2، هاس چیلد)2002( 1، یحیی و گاح)1999(، لی بویتز )1998(داون پورت و همکاران 

 )2010(، رحمان و همکاران )2005(اسپین وال ، وانگ و)2001(همکاران 

 )1379( 3، داونپورت و والپل)2003(، وانگ و اسپین وال )2000(هالس اپل و جوشی  منابع

 آموزش
، )2003(، وانگ و اسپین وال )1999(5، مک ادم )2002(، یحیی و گاح )2004( 4هوراك

 )2010(والمحمدي 

 منابع انسانی مدیریت
، اخوان و )2000( 6، بریلید و هارمان)2003(، وانگ و اسپین وال )2002(یحیی و گاح 

 )2010(، رحمان و همکاران )2009(همکاران 

 الگوبرداري
 9، مافت و همکاران)1998( 8، دي و وندلر)1998(، اودیل و گرایسون )1997( 7درو

  )2003( 11، چانگ)2005( 10، هانگ و همکاران)2003(

تشویق و تسهیل به 

گذاري  اشتراك

 ) تسهیم دانش(

، هالس اپل و جوشی )1996( 12، بیرلی و چاکرابارتی)1998(داونپورت و پروساك 

، هانگ هوانگ لی و تساي )1999(، لیبوویز )2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

 ) 2006(، اخوان، فتحیان و جعفري )2005(، کوان )2003(، خلیفه و لیو )2005(

، )2000(، هالس اپل و جوشی )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1998(پروساك  داونپورت و  

، هانگ هوانگ لی و تساي )1999(، لیبوویز )2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

)2005 ( 

مشوق خالقیت و 

 نوآوري 

، )2000(، هالس اپل و جوشی )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1998(داونپورت و پروساك 

، هانگ هوانگ لی و تساي )1999(، لیبوویز )2004(، ماتی )1997(و آمیدون آسکریم 

)2005 ( 

 ) 2006(، اخوان، فتحیان و جعفري )2005(، کوان )2003(خلیفه و لیو  ایجاد جو اعتماد 

، )2000(، هالس اپل و جوشی )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1998(داونپورت و پروساك  همکاري و کار تیمی 

  ) 2005(، هانگ هوانگ )1999(، لیبوویز )2004(، ماتی )1997(ریم و آمیدون آسک

 
 ) 2006(، اخوان، فتحیان و جعفري )2005(، کوان )2003(خلیفه و لیو  بها دادن به دانش 

، )2000(، هالس اپل و جوشی )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1998(داونپورت و پروساك  یادگیري مستمر 

  )2005(هانگ هوانگ ، )1999(، لیبوویز )2004(، ماتی )1997(یدون آسکریم و آم

 

ایجاد فضاي ریسک 

 پذیري 

 ) 2006(، اخوان، فتحیان و جعفري )2005(، کوان )2003(خلیفه و لیو 

                                                
1Yahya and Goh 
2Hauschild et al. 
3Davenport and Volpel 
4Horak 
5McAdam 
6Brelade and Harman 
7Drew 
8Day, J. et al.  
9Moffett, et al.  
10Chung Hung, Y., Ming Huang, S., Pin Lin, Quo. And Tsai, M. Ling. 
11Chong, M.  
12 Bierly, P . ,& Chakrabarti, A.  
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، سوان، نول، اسکاربرات و )1997( 3، جردن و جونز)1999( 2، هانسن)1994( 1باهن مستندسازي دانش 

، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999( ، زاك)1999(هیسلوپ 

 ) 2004(، ماتی )1997(، آسکریم و آمیدون )2005(

، سوان، نول، اسکاربرات و هیسلوپ )1997(، جردن و جونز )1999(، هانسن )1994(باهن  رمز گذاري دانش 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

کسب دانش 

 رمزگذاري شده 

، سوان، نول، اسکاربرات و هیسلوپ )1997(، جردن و جونز )1999(، هانسن )1994(باهن 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

به اشتراك گذاري 

 دانش رمزگذاري شده 

، سوان، نول، اسکاربرات و هیسلوپ )1997(، جردن و جونز )1999(، هانسن )1994(باهن 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

، سوان، نول، اسکاربرات و هیسلوپ )1997(، جردن و جونز )1999(ن ، هانس)1994(باهن  شناسایی شکاف ها 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

تعیین و شناسایی 

 دانش 

رات و هیسلوپ ، سوان، نول، اسکارب)1997(، جردن و جونز )1999(، هانسن )1994(باهن 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996(، بیرلی و چاکرابارتی )1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 

، سوان، نول، اسکاربرات و هیسلوپ )1997(، جردن و جونز )1999(، هانسن )1994(باهن  به کار گیري دانش 

، )2005(، کوان )1999(، زاك )1996( ، بیرلی و چاکرابارتی)1999(، زاك )1999(

 ) 2004(، ماتی )1997(آسکریم و آمیدون 
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 ) 1991( 2، بونورا و روانگ)1995(، نوناکا و تاکچی )1994( 1هدالند

انتشار اطالعات بین 

 . اعضاء گروه

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

مرتب کردن اطالعات 

دانشی افراد و ابزارهاي 

 . رمزگذاري آن

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(نوناکا و تاکچی ، )1994(هدالند 

وجود تکنولوژي 

مناسب که اطالعات و 

دانش را مرتب و منظم 

 . نماید

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

                                                
1 Hedlund, G.   
2 Bonora & Revang  
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وجود افرادي که 

اطالعات آن ها به روز 

 . شده است

 ) 1991(نورا و روانگ ، بو)1995(، نوناکا و تاکچی )1993(هدالند 

تسهیل انتقال 

 . اطالعات

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

وجود مکانیزم هاي 

مشترك یادگیري افراد 

 . مختلف

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

انتقال و تسهیم منظم 

 . اطالعات

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

سطح کیفی اطالعات 

 . کسب شده

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1993(هدالند 

مفید بودن اطالعات 

 . منظم شده

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1993(هدالند 

بکارگیري سیاست 

در هاي امنیتی 

سیستم هاي 

 .کامپیوتري

 ) 1991(، بونورا و روانگ )1995(، نوناکا و تاکچی )1994(هدالند 

ترویج رفاقت و 

 . همکاري بین اعضاء

 ) 1998( 2، مازامدار)2000(، هرسشل و نعمتی )1998( 1لئونارد و اولریچ

ترجیح کار گروهی بر 

 . کار فردي

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

تسهیم دانش با دیگر 

گروه هاي کاري یا کل 

 . سازمان

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

عالقه راجع به مدیریت 

 . دانش

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

تالش براي ایجاد 

 . گی کاريکیفیت زند

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

ارائه عقاید آزاد و 

متضاد جهت تغییر 

 . سازمانی

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

سطوح آموزشی 

 . کارمندان

  ) 1998(ازامدار ، م)2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

  

 
توجه کارمندان به 

نشست هاي تخصصی 

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

                                                
1 Leonard &Ulrich  
2 Muzumdar  
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و کنفرانس ها جهت 

 . استفاده از تجربیات

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ  . رهبران دانش آفرین

ر درگیري کارمندان د

پروژه هایی با مشارکت 

 . خارجی

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 

سازمان هایی که 

نوآورند و توجه زیاد 

 . کارمندان به دانش

 ) 1998(، مازامدار )2000(، هرسشل و نعمتی )1998(لئونارد و اولریچ 
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   پیشینه تحقیق- 2-17

  داخلی  پیشینه- 1- 2-17

  : ارائه شده است) 12-2(تحقیقات داخلی صورت گرفته در موضوع پژوهش در جدول 

  

  پیشینه داخلی  12- 2 جدول 

  بیان شده مولفه هاي موفقیت مدیریت دانش  پژوهشگر

سهرابی و 

  همکاران

2009  

موزش، حمایت مدیریت، مشارکت و نظام انگیزش؛ چشم انداز پشتیبانی و حمایت از تغییر مشتمل بر آ

تغییر مشتمل بر منافع و مزایا، تناسب اهداف تغییر، احساس نیاز؛ فرهنگ دانش مشتمل بر فرهنگ 

همکاري، فضاي رهبري باز، یادگیري از اشتباهات و اعتماد؛ ساختار مشتمل بر تمرکز گرایی، رسمیت 

بر کیفیت اطالعات، دسترسی زیرساخت سیستم هاي اطالعاتی،  و کار گروهی؛ و زیرساخت مشتمل

   .است 1مهارت هاي کالمی و مهارت هاي تی شکل

  دارمی

1386  

راهبرد و ، فناوري اطالعات، فرهنگ: هشت عامل اصلی در موفقیت اجراي مدیریت دانش در سازمان ها

و  مدیریت منابع انسانی، ترهبري و پشتیبانی مدیری، انگیزش کارکنان، زیرساخت سازمانی، هدف

  .)70-69: 1386دارمی، ( آموزش

رجبی پور 

   میبدي

1385  

با استفاده از متغیرهاي جمع آوري اطالعات، ذخیره اطالعات، سازماندهی دانش، توزیع دانش، پاالیش 

 سازي مدیریت دانش با استفاده از شش سوالهاي پیادهدائمی دانش موجود و استفاده از دانش، زمینه

نتایج حاکی از این بود که در شرکت بیمه ایران در هر شش سوال جهت . مورد بررسی قرار دادند

   .هاي لحاظ شده کمتر از سطح متوسط وجود داشته استسازي مدیریت دانش زمینهپیاده

زعفریان و 

   همکاران

1387   

اند که مناسب براي پرداختهسازي مدیریت دانش در شرکت نفت ایران زمین به ارائه الگویی براي پیاده

 تعیین .1.است زیر صورت به مرحله شش شامل الگو این. باشدکسب و کارهاي کوچک و متوسط می

 دانش يتوسعه. 5دانش  اشتراك. 4 مدار دانش کارکنان شناسایی. 3 اطالعاتی فناوري .2اهداف دانش

   .دانش ارزیابی. 6 موجود دانش مبناي بر

  

ربیعی و 

   همکاران

1388  

 از و کاربردي هدف، بعد از تحقیق سازي مدیریت دانش انجام دادند که اینپژوهشی در زمینه پیاده

 انسانی، منابع فناوري، فرهنگ، ساختار، هايشاخص وضعیت بررسی باشد توصیفی می روش، نظر

 به هايداده تحلیل با دانش، مدیریت استقرار براي تهران شهرداري در و رهبري دانشی فرآیندهاي

) میانگین باالترین( فریدمن آزمون اساس بر و است گرفته قرار آزمون پرسشنامه مورد از آمده دست

 کارشناسان و میانی مدیران ارشد، مدیران شامل تحقیق این در آماري جامعه .است شده بندي اولویت

 مورد نمونه عنوان هب نفر 285 تعداد این از و باشدمی نفر1057  شامل باشد کهمی تهران شهرداري

 از پس. است شده طراحی دانش مدیریت استقرار براي کاربردي مدلی در نهایت. اندگرفته قرار بررسی

 ارزیابی مناسب دانش مدیریت استقرار براي تهران شهرداري در رهبري شد وضعیت مشخص تحلیل

 بعدي هاياولویت در رهنگف و فناوري دانشی، فرآیندهاي ساختار، انسانی، هاي منابعشاخص و شده

  .گیرندمی قرار

  

                                                
1 T-Shaped Skills  
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ربیعی و 

   همکاران

1388  

در ارزیابی اولیه . اندسازي مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت تهران پرداختهاي به پیادهدر مقاله

سوال تهیه  41اي حاوي سازي مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت تهران، پرسشنامهپروژه پیاده

پرسشنامه در سه محور فرهنگ، فناوري . ر از کارکنان پاالیشگاه به آن پاسخ دادندنف 270گردید که 

درصد از پایایی الزم جهت انجام  94هاي دانشی تهیه و با ضریب آلفاي کرونباخ اطالعات و فرایند

گیري از استفاده شد و سپس با بهره spssدر این مرحله از نرم افزار . نظرسنجی برخوردار بوده است

. نفر از کارکنان شرکت پاالیش نفت تهران انجام گرفت 30زمون فریدمن نظر سنجی ثانویه میان آ

هاي حاصل از این ارزیابی، وضعیت فرهنگ، فرایندهاي دانشی و فناوري اطالعات در این طبق یافته

هاي ادهاطالعات حاصل از این ارزیابی به عنوان د. سازمان مناسب نبوده و نیازمند توجه بیشتر است

   .اولیه در ارائه مدل و تدوین استراتژي مدیریت دانش، مورد استفاده قرار گرفت

طالبی و 

سلیمی 

   ترکمانی

1390   

 کوچک هايبنگاه در مدیریت دانش سازيپیاده در موفقیت اساسی عوامل بنديدر پژوهشی به اولویت 

 سازيپیاده در موفقیت اساسی ملعوا دقیق مطالعۀ اساس در این پژوهش، بر. متوسط پرداختند و

 خبرگان با مصاحبه هايروش از و شده فرعی شناسایی عناصر و اصلی عوامل دانش، مدیریت

 جامعۀ. است شده استفاده آنها اولویت و تعیین اهمیت براي عاملی تحلیل ابزار و پرسشنامه دانشگاهی،

 سازيقطعه هايشرکت نیز آن ماريآ و نمونۀ است خودور سازيقطعه هايشرکت پژوهش این آماري

  . گیرددربرمی را خودرو ایران مجموعه زیر

نجف بیگی 

   و همکاران

1390  

 هايیافته مبناي بر این مقاله. سازي مدیریت دانش پرداختندبه ارائه الگوي زیرساختی به منظور پیاده

 از اولیه تحقیق مدل. است شده تنظیم رضوي خراسان استان دولتی هايسازمان در میدانی تحقیق

 دولتی هايسازمان باالتر و لیسانس کارکنان از مدل، آزمون براي. گردید نهایی دلفی تکنیک طریق

 مدیریت زیرساختی ابعاد به دستیابی براي. پذیرفت صورت تصادفی گیرينمونه رضوي استان خراسان

 آزمون و داده آوريجمع براي مهپرسشنا از و گردید واقع عمل مبناي اجتماعی فنی و رویکرد دانش،

 روابط بررسی جهت  LISRELافزاري نرم و ساختاري معادالت از مدل. شد استفاده تحقیق فرضیات

 و اعتماد یادگیري، محوریت فرهنگ با سازمانی نتایج نشان داد فرهنگ .شد استفاده متغیرها بین

 انگیزش و اطالعات فناوري ایتحم رسمیت، همچنین و تمرکز حول عدم سازمانی ساختار همکاري،

 دولتی هايسازمان سطح دانش در مدیریت سازي پیاده نیاز مورد هاي زیرساخت مهمترین کارکنان

  . گردندمی محسوب مطالعه مورد

پژوهش 

حیدري و 

   همکاران

1392  

 ورزيکشا جهاد سازمان دانش مدیریت سازي پیاده در را حیاتی عوامل تأثیرگذاري میزان تا دارد سعی

 تعهد سازمانی، فرهنگ یعنی اساسی عامل ده بر مبتنی که همکارانش و هونگ مفهومی طبق مدل بر

 عملکرد، سنجش اطالعاتی، هايسیستم سازي،توانمند تیمی، آموزش، کار مشارکت، ارشد، مدیران

 آن از حاکی% 95 اطمینان سطح در تحقیق نتایج. نماید بررسی باشد می دانش ساختار و سازي الگو

 آزمون با چنین هم. شونددانش می مدیریت سازي پیاده به منجر شده انتخاب عوامل تمامی که است

 یک در هر و نیست برابر دانش مدیریت بر عوامل همه تأثیرگذاري میزان داده شد که نشان فریدمن

  . گیرندمی قرار ايرتبه

   احمد

2010   

سازي و کاربرد مدیریت دانش در دانشی براي پیاده، در پژوهشی به توسعه یک مدل )2010(احمد 

هاي مدیریت دانش انجام اي بر روي مدلهاي گستردهتحلیل و بررسی. هاي ساخت و ساز پرداختپرژه

هاي ساخت و هاي مدیریت دانش قبلی در پروژهها و معایب مدلشد و در نهایت براي پرکردن شکاف

سازي، کاربرد تواند پیادهن داد که مدل ارائه شده به طور موثر مینتایج نشا. ساز، مدلی استخراج گردید

   .هاي ساخت و ساز را تسهیل کندو توسعه مدیریت دانش در سازمان

حسن زاده و 

ساداتی سید 

تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت سیستم «اي با عنوان ، مقاله)2013(حسن زاده و ساداتی سید محله 

نتایج حاکی از تایید تمام فرضیات تحقیق بود و . انجام دادند» شتري در بانک اقتصاد نوینارتباط با م
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   محله

2013  

هاي مدیریت دانش، متغیرهاي سازمانی، فناوري مدیریت ارتباط با مشتري، جریان مشتري و قابلیت

نش تجربه مدیریت ارتباط با مشتري ارتباطی مثبت با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتري و مدیریت دا

   .داشتند و به عنوان عوامل اصلی موثر بر پیاده سازي موفق مدیریت ارتباط با مشتري شناخته شدند

  حسنعلی

2002  

وي، پنج دسته عوامل را مشخص . موفقیت مدیریت دانش در سازمان به عوامل بسیاري بستگی دارد

زیرساخت هاي فناوري ، اساختار، نقش ها و مسئولیت ه، فرهنگ، رهبري :کرده است که عبارت اند از

   ).2002، حسنعلی( اندازه گیريو  اطالعات

  

  

  پیشینه خارجی -2- 2-17

  : ارائه شده است) 13- 2(تحقیقات خارجی صورت گرفته در موضوع پژوهش در جدول 

  

  پیشینه خارجی   13- 2 جدول 

  بیان شده نشمولفه هاي موفقیت مدیریت دا  پژوهشگر

مرتیز و 

   همکاران

بر این باورند که علی رغم این که اکثر پروژه هاي مدیریت دانش کار خود را با ارائه یک راه حل فن 

آورانه آغاز کرده اند، فرهنگ سازمانی و رهبري، دو فاکتور مهم در موفقیت برنامه هاي مدیریت دانش 

ی و تحقیقات خود دریافتند عبارتند از انگیزش و سایر عوامل کلیدي که آن ها در نظرسنج. هستند

  . )1391, رمضان &حسنوي . (مهارت، مدیریت ارشد، ساختارها و فرآیندهاي فن آوري اطالعات

  لیبوویتس 

1999   

جهت پیاده سازي پروژه مدیریت دانش در سازمان، شش عامل را به عنوان عوامل مؤثر در موفقیت 

نیاز به استراتژي مدیریت دانش با : ند که این عوامل عبارتند ازسیستم مدیریت دانش مطرح می ک

، زیرساخت مناسب مدیریت دانش، CKOوجود مدیر ارشد دانش ، حمایت مدیریت ارشد سازمان

تشویق تسهیم و به و ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش ، آنتولوژي هاي دانش و مخازن دانش

  . اشتراك گذاري دانش و فرهنگ حمایتی

وي درس هاي آموخته شده از سازمان هایی که در پیاده سازي مدیریت دانش تجربه دارند را در این 

راستا داراي اهمیت ویژه اي می داند و ایجاد مراکز حرفه اي براي حوزه هاي دانش به عنوان یک 

   ).40-37: 1999، لیبوویتس( استراتژي مدیریت دانش در سازمان امري مهم است

   ویگ

1993   

معتقد است دارایی هاي دانشی براي استفاده و کاربرد، باید پرورش داده شوند و حفظ و نگهداري 

شوند، همچنین فرآیندهاي مرتبط با دانش براي ایجاد، خلق، گردآوري، سازمان دهی، انتقال و 

  . محافظت دانش، باید در تمام نواحی سازمان به دقت مدیریت شوند

  

استنکوسکی 

   1و بالدانزا

2001  

چهار عامل کلیدي را که براي موفقیت بلند مدت سیستم هاي مدیریت دانش، بلوك هاي سازنده را 

  . یادگیريو  فن آوري، سازمان، رهبري: فراهم می نمایند بصورت زیر بیان می کنند

مافت و 

   همکارانش

2002   

  : عبارتند ازتوسعه مداوم در زمینه مدیریت دانش به تعدادي از عوامل بستگی دارد که 

   ). 238- 237: 2002، مافت و همکارانش( محیط کالن، تکنولوژي سازمانی، فرهنگ، افراد، اطالعات

                                                
1 Stankosky, M. and Baldanza, C.  
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جان 

   1وشوجید

زیر : بر عوامل زیر به عنوان عامل هاي موفقیت حیاتی در اجراي فرآیند مدیریت دانش تأکید دارند

نشی، کامپیوترها و خبرگان سیستم ساخت هاي فنی منسجم شامل شبکه ها، پایگاه ها و مخازن دا

استراتژي هاي مورد قبول که کاربران، منافع و فرآیندها را شناسایی می کند و . هاي مدیریت دانش

یک ساختار دانشی وسیع در سازمان که به آسانی . دانش را به سیستم مدیریت دانش مرتبط می کند

وجود فرهنگ . ها و آموزش می باشد انگیزش و تعهد کاربران که شامل مشوق. و وضوح درك شود

پشتیبانی مدیران ارشد از . دانش محور که یادگیري و انتقال و به کارگیري دانش را پشتیبانی می کند

ایجاد معیارهایی براي ارزیابی اثرات . طریق اختصاص منابع، رهبري و فراهم کردن امکانات آموزشی

تعریف و تبیین اهداف واضح  .اخذ شده است سیستم هاي مدیریت دانش و اینکه دانش به درستی

فرآیندهاي کاري که براي اخذ و یکپارچگی دانش . براي سیستم هاي مدیریت دانش در سازمان

  . )1391, طاهري &بامداد صوفی . (حفاظت و امنیت دانش. طراحی شده اند

کمپ و 

   2همکارانش

2001  

، حمایت مالی قوي، اهداف واضح: دانند موارد زیر را در موفقیت سیستم مدیریت دانش مؤثر می

  . بلوغ فنی، فرآیند تکاملی، ایجاد یک چارچوب منعطف، راهکار سیستمی، انتظارات واقعی

   3ماناسکو

1999  

، خلق و انتشار دانش، فن آوري مناسب: عوامل زیر را در موفقیت مدیریت دانش مؤثر می داند

  . ایجاد دانشنظارت بر ، زمینه ایجاد دانش، گردآوري دانش

میتر و 

   4تیلور

2000  

 : موفقیت سیستم مدیریت دانش را در موارد زیر تعریف می نمایند

  . هم راستایی استراتژي سازمانی با اهداف مدیریت دانش: استراتژي

  . وجود معیارهایی براي اندازه گیري بهبود دانش و مزایاي آن: سنجش

ي رسیدن به اهداف و رسالت سازمان از آن استفاده می فرآیندهایی که کارکنان دانشی برا: فرآیند

  . کنند

  . محیط و زمینه اي که فرآیندهاي مدیریت دانش در آن اتفاق بیفتد: فرهنگ

چوي و 

  5همکارانش

2000   

آموزش : در توصیف عامل هاي موفقیت اجراي سیستم مدیریت دانش موارد زیر را مؤثر شمرده است

، توانمندسازي کارکنان، رهبري و تعهد مدیریت ارشد، کار تیمی ،مشارکت کارکنان، کارکنان

 . )2000، چوي و همکارانش( الگوگیريو  زیرساخت سیستم هاي اطالعاتی

چونگ و 

   6همکارانش

2005  

کار تیمی مبتنی بر ، تعهد و رهبري مدیریت دانش: در موفقیت سیستم مدیریت دانش حیاتیعوامل 

  . سنجش عملکردو  زیرساخت هاي سیستم هاي اطالعاتی، نتوانمندسازي کارکنا، اعتماد

   داکسن

2000   

 : دو عامل حیاتی موفقیت براي پروژه هاي مدیریت دانش در نظر گرفته است

 شناسایی گروه خاصی که به دانش خاصی نیاز دارندو  همراستایی بین مدیریت دانش و اهداف سازمان

  ). 2000، داکسن (

وانیسالیو و 

   خلیفه

2003  

میالدي به منظور شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت سیستم مدیریت  2003در پژوهشی که در سال 

دانش انجام دادند، عوامل زیر به عنوان عوامل کلیدي مؤثر در موفقیت برنامه هاي مدیریت دانش 

 : شناخته شدند

. درگاه هاي دانشراهبرد مدیریت دانش، رهبري دانش، فرهنگ سازمانی، : عوامل سازمانی شامل

                                                
1 Jenne & Shojihd 
2 Kemp, Pudlatz, Pereze, & Ortega  
3 Manasco, B . 
4 Taylor Small & Taattalias  
5 Choi, Y. S.  
6 Chung, Ming, Pin, & Tsai  
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ایجاد دانش، انتقال دانش، بکارگیري دانش، حفظ : فرآیندهاي مدیریت دانش شامل. فناوري اطالعات

  . دانش

یافته هاي پژوهش بیانگر آن بود که عوامل سازمانی و فرآیندهاي مدیریت دانش، بیشترین تأثیر را بر 

یز از طریق اثرگذاري بر فرآیندهاي فناوري اطالعات ن. موفقیت برنامه هاي مدیریت دانش دارند

  . مدیریت دانش مثل انتقال و نگهداري دانش، تأثیرگذار است

  

داون پورت 

  پروساكو 

1998  

اتصال طرح مدیریت دانش به ، بیان واضح و ترویج اهداف مدیریت دانش، پشتیبانی مدیریت ارشد

اش هاي انگیزشی براي کاربران پاد، کانال هاي متعدد براي انتقال دانش، عملکرد اقتصادي واحد

ساختار دانش استاندارد و و  زیرساخت فنی و سازمانی مستحکم، فرهنگ دانش دوست، مدیریت دانش

  ). 57-43: 1998پروساك، داون پورت و ( انعطاف پذیر

  

داون پورت 

  و پرابست

2002  

 ،ي اطالعاتیساختار سیستم ها ،تسهیم و اخذ دانش ،خط مشی سازمانی ،سنجش عملکرد، رهبري

  ). 2004ماتی، (آموزش  ،الگو گیري

فورکادل و 

  سادمیالگ

2002  

ساختار، ابزارهاي مدیریت دانش، راهبرد مدیریت ( موفقیت اجراي مدیریت دانش در قالب هفت عامل

، ادمیالسفور کادل و گ( با تمرکز بر فرهنگ سازمانی )دانش، سبک رهبري، قابلیت خالقیت و افراد

2002 :162 .(   

  دمارست

1997  

  :براي مدیریت موفق دانش جایی که فرایند دانش رخ می دهد باید به سه زیرساخت توجه شود

   ). 337: 2000، 1سلیمان و اسپونر( زیرساخت فنیو  زیرساخت سازمانی ی،زیرساخت فرهنگ

  

مؤسسه 

  2گارتنر

  

ند فرهنگ و نظم سازمانی مدیریت دانش نیازم .مدیریت دانش باید هم راستاي راهبرد سازمان باشد

است که از تسهیم دانش و هماهنگی میان کارکنان و واحدهاي کسب و کار پشتیبانی کرده و سازمان 

مدیریت دانش با فرایندهاي انسانی و کسب و کار سیستمی توانمند  .را به سمت نوآوري هدایت کند

ندها و پشتیبانی از هماهنگی و مدیریت دانش به یک محیط فناوري مؤثر براي اتوماسیون فرای .شود

   ).10-5: 2004، 3اسنیمن و کروگر( نظم نیاز دارد

  

شرکت 

مشاوره 

کسب و کار 

آرتور 

  4اندرسون

شامل شناسایی،جمع آوري، تطبیق، سازماندهی، کاربرد، تسهیم و ایجاد دانش را براي  5هفت زیرفرایند

، فرهنگ سازمانی :ا را پشتیبانی کندمدیریت دانش شناسایی کرده است که عوامل زیر باید آن ه

   .بررسی نتایجو  فناوري، رهبري

 6بیکسلر

2002  

 :مدلی براي توصیف عوامل موفقیت اجراي مدیریت دانش ارائه داده است که عبارت است از

ماتی، ( یادگیري براي پشتیبانی از فعالیت هاي گسترده مدیریت دانشو  رهبري ،فناوري، سازماندهی

2004.(   

                                                
1 Soliman, F. and Spooner, K.  
2 Garthner  
3 Snyman and Krugere  
4 Arthur Andersen Business Consulting  
5 Sub-Process  
6 Bixler  
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  1ایتچ

2000  

اطمینان از بینش و هم  :عوامل موفقیت زیر را براي طرح هاي مدیریت دانش شناسایی کرده است

چایت، ( ایجاد فرهنگ اثربخشو  مدیریت چهار حوزه محتوا، فرهنگ، فرایند و زیرساخت ها ،راستایی

2000 :92-95.(   

   مهتا

2008   

این . هاي جهانی نرم افزاري پرداختدانش در شرکتسازي مدیریت اي به پیادهدر مقاله) 2008( 2مهتا

هاي مدیریت دانش در مقاله شواهدي از مسائل مختلف استراتژیک، فرهنگی، و فنآوري موثر بر برنامه

هاي موفق مدیریت دانش، معموال سه ها با برنامهشرکت. دهدهاي نرم افزاري را نشان میشرکت

ها یعنی تبیین هدف این قابلیت. دهندسائل توسعه میقابلیت خاص را براي رسیدگی به این م

هاي دانشی براي فعال کردن نوآوري و بررسی ارزش استراتزیک مدیریت دانش، تسهیل جریان

فعال -مدیریت دانش وقتی به طور همزمان توسعه یابند، به شرکت براي ایجاد ارزش مدیریت دانش

   .کنندشده کمک می

علوي و 

  لیدنر

2001  

تند مسائل سازمانی و فرهنگی مربوط به انگیزش کاربران براي تسهیم و به کارگیري دانش، مهم دریاف

آن ها همچنین دریافتند که اندازه گیري منافع سیستم مدیریت دانش و استفاده . ترین مسائل هستند

و بازیابی از یک معماري فناوري یکپارچه که از پایگاه هاي اطالعاتی، ارتباطات و کارکردهاي جستجو 

   ).107: 2001، علوي و لیدنر( پشتیبانی کند حائز اهمیت است

هولزاپل و 

  یوشی

2000  

سه طبقه عمده عوامل شامل مدیریت، منابع و محیط را پیشنهاد دادند که به صورت زیر طبقه بندي 

، يتأثیرات مدیریتی مشتمل بر چهار گروه اصلی هماهنگی، کنترل، اندازه گیري و رهبر :می شود

تأثیرات محیطی مشتمل بر رقابت، بازارها، و  تأثیرات منابع مشتمل بر منابع دانش، انسان، مواد و مالی

 ). 240-235: 2000، هولزاپل و یوشی(فشار زمانی، وضعیت اقتصادي، اوضاع دولت و غیره 

بررسی می در این مطالعه گزارش شد که برخی موارد از قبیل فناوري و فرهنگ باید به عنوان عامل 

  .شدند نه مؤلفه هاي عوامل دیگر

  3کوشینن

2003  

. کلید موفقیت سیستم مدیریت دانش، توانایی شناسایی، اخذ و انتقال دانش ضمنی حیاتی شرکت بود

یکی از یافته هاي حائز اهمیت این مطالعه این بود که یادگیري دانش ضمنی ضروري براي اعضاي 

ود سیستم مدیریت دانش مناسب، انتقال این دانش ضمنی را به جدید، زمانی طوالنی می طلبد و وج

   ).67: 2003کوشین، ( اعضاي جدید تسهیل می کند

   4بارنا

2002  

عوامل مدیریتی و عوامل طراحی و : دو دسته عوامل مهم موفقیت مدیریت دانش را شناسایی کرد

یم دانش در سازمان از طریق اصلی ترین عامل موفقیت مدیریتی، ایجاد و ترویج فرهنگ تسه. ساخت

تهیه چشم انداز مدیریت دانش سازمان، پاداش دهی به ازاي تسهیم دانش، : روش هاي زیر اعالم شد

  .»بهترین رویه ها«ایجاد جوامع کاربري، ایجاد مخزن 

ارائه  ،ایجاد سازمان فراگیر ،کسب حمایت مدیریت ارشد :سایر عوامل موفقیت مدیریتی عبارت اند از

 تعریف دقیق اهداف طرح سیستم مدیریت دانش و ش سیستم مدیریت دانشآموز

ایجاد ، رویکرد سازمانی و نه فنی به مدیریت دانش :عوامل موفقیت طراحی و ساخت عبارت اند از

مستندسازي و ذخیره کردن ، داشتن روش ها و فرایندهاي رمزگذاري، فرایند عرضه دانش استاندارد

ایجاد پایگاه هاي و  خذ و تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش سازمانیداشتن فرایندهاي ا، دانش

  .اطالعاتی تسهیم دانش و نقشه هاي دانش کاربرپسند براي استفاده کاربران

  

                                                
1 Chait, Laurence, P.  
2 Mehta, Nikhil 
3 Koshinen, K.  
4 Barna, Z.  
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و  کراس

  1بیرد

2000  

  . بهبود یادگیري سازمانی، احتمال موفقیت مدیریت دانش را افزایش می دهد

پشتیبانی روابط شخصی بین متخصصان و کاربران  :ت اند ازعوامل بهبود دهنده یادگیري سازمانی عبار

پاداش دهی به منظور انگیزش کاربران براي یادگیري از تجربیات و استفاده از سیستم مدیریت ، دانش

، ایجاد پایگاه هاي اطالعاتی توزیع یافته براي ذخیره سازي دانش و شاخص هاي راهنماي آن، دانش

تهیه دستورالعمل و  تجارب شخصی به یادگیري سازمانی براي کاربران ایجاد فرایندهاي کاري تبدیل

  ). 72-69: 2000و بیرد،  کراس( اینکه سازمان براي یادگیري چه دانشی را اخذ و گردآوري کند

  

  2روس ساژ و

  2روس

1999  

راهبرد مدیریت دانش براي ، فرایندهاي مدل سازي براي شناسایی نیازمندي ها و منابع دانش

اعطاي پاداش و ، انش مورد اخذ و کاربري و اینکه چه کسانی از آن استفاده خواهند کردشناسایی د

، زیرساخت اخذ، جستجو، بازیابی و نمایش دانش، انگیزش براي استفاده از سیستم مدیریت دانش

و  تعیین اهداف واضح براي سیستم مدیریت دانش، ایجاد ساختار دانش مشخص در سطح سازمان

   ).210-205: 1999، ساژ و روس( ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش اندازه گیري و

چوریدز و 

  همکاران

2003  

عوامل مؤثر بر موفقیت اجراي مدیریت دانش را در پنج حوزه کار سازمانی مشتمل بر راهبرد، مدیریت 

-29: 2003، چوریدز و همکاران( کیفیت و بازاریابی شناسایی کردندمنابع انسانی، فناوري اطالعات، 

31.(   

  هیزینگ

2001  

ایجاد ، ذخیره سازي تجربیات خبرگان :بر عوامل زیر در موفقیت اجراي مدیریت دانش تأکید دارد

فرایندگرا بودن کسب و کار و مبتنی بر فناوري ، پشتیبانی مدیران ارشد، فرهنگ استفاده از ایمیل

یریت دانش با فرایندهاي روزانه یکپارچگی کار مدو  یکپارچگی فرایندهاي مدیریت دانش، اطالعات

  ). 2001، هیزینگ ( کسب و کار

کمپ و 

  3مارس

2001  

، انتظارات واقعی، حمایت مالی قوي، اهداف واضح :عوامل موفقیت طرح مدیریت دانش عبارت اند از

   ).2001، کمپ و مارس( بلوغ فنیو  فرایند تکاملی، چهارچوب منعطف، راهکار سیستمی

نظارت بر ، زمینه ایجاد دانش، انجمن دانش :زیر در موفقیت اجراي مدیریت دانش تأکید داردبر عوامل   مناسکو

   ).1999، مناسکو( ارتقاي فرایند ایجاد و تسهیم دانشو  )فناوري مناسب(زیرساخت پشتیبان ، زمینه

میتري و 

  4تیلور

2000  

 ،راهبرد :ده اند که عبارت اند ازمدلی را به منظور توصیف عوامل موفقیت اجراي مدیریت دانش ارائه دا

معیارهاي اندازه گیري بهبود دانش اگر انجام  ،ارزیابی؛ هم راستایی راهبرد شرکت با مدیریت دانش

فرایندهایی که دانشگران به منظور نیل به اهداف و  ،فرایند؛ شده یا مزایایی از آن به دست آمده است

محیط و زمینه اي که فرایندهاي مدیریت دانش یا  ،گفرهنو  استفاده می کنند رسالت سازمان از آن

   ).2: 2000، تیلور( سیستمی در آن رخ دهند

  5موري

1998  

و  دقت در بازیابی، در دسترس بودن دانش در زمان مورد نیاز :بر عوامل موفقیت زیر تأکید دارد

  ). 1998، موري ( )صحیح و مفید بودن دانش(اثربخشی 

  راگلز

1998  

فراد، فرایندها و فناوري را به نسبت هاي زیر به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش ذکر تمرکز بر ا

درصدي  25تمرکز ، درصدي زمان و بودجه مدیریت دانش بر روي افراد 50تمرکز عمده  :کرده است

درصدي زمان و بودجه مدیریت دانش بر روي  25تمرکز و  زمان و بودجه مدیریت دانش بر فناوري

   ).80: 1998، راگلز( فرایند

                                                
1 Cross, R. and Baird, L.  
2 Sage, A. P. and Rouse, W. B.  
3 Kemp, J. and Marc, P.  
4 Taylor  
5 Morey  
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و  سانتورو

گوپاال 

  1کاریشنان

2000  

افراد در ساختار سازمانی کار می کنند و از فرایندهاي سازمانی براي رسیدن به راهبرد کلی سازمان 

ساختار و فرهنگ سازمانی به یکدیگر ربط دارند و هر دو عوامل موفقیت مدیریت . پشتیبانی می کنند

   ).299: 2000و گوپاالکاریشنان،  نتوروسا( دانش شناخته می شوند

اسکایرمی و 

  آمیدون

1997  

اسکریم و آمیدون  اندکرده را شناسایی کلیدي عامل هفت دانش مدیریت سازيپیاده خصوص در

 انداز اجباري، چشم و معماري کار، و کسب الزامات با مستحکم پیوند: شامل عوامل ، این)1997(

 فرآیندهاي تکنولوژي و زیرساخت یک مستمر، یادگیري دانش، لقخ و تسهیم فرهنگ دانش، رهبري

 چندانی اهمیت مقیاس کوچک در آزمایشی هايپروژه براي عوامل این همه. باشندمی سازمانی دانش

 دانش، مستندسازي و رسمی سازي جهت در که هاییسازمان براي عوامل این حال، این با. ندارد

   ).125-108: 2000-1999، 2جیمز( است ضروري دهندمی انجام اقداماتی

  

  اسکایرمی

2000  

ارتباط صریح و ، پشتیبانی مدیریت ارشد :عوامل اصلی موفقیت اجراي مدیریت دانش عبارت اند از

فرایند دانش سیستمی ، بینش و معماري، توانایی دانش در مورد دانش، واضح با راهبرد کسب و کار

، زیرساخت دانش توسعه یافته، )را پشتیبانی می کنند که متخصصان سیستم هاي اطالعاتی آن(

زیرساخت فنی، و  ایجاد فرهنگ پشتیبان خالقیت، یادگیري و دانش، معیارهاي مناسب خط تولید

   ).2000، اسکایرمی( پشتیبان فعالیت هاي دانش

استنکوسکی 

  و بالدانزا

2001  

ش بلوك هاي سازنده اي را فراهم چهار عاملی که براي موفقیت بلندمدت سیستم هاي مدیریت دان

، استنکوسکی و بالدانزا( یادگیري، فناوري، سازمان، رهبري :می نمایند به صورت زیر بیان می کنند

2001.(   

  3استرلس

2000  

داخل کردن کارکنان در مدل  :عوامل موفقیت زیر را در اجراي طرح مدیریت دانش ضروري می شمارد

ت و به روز رسانی مستمر متون و مستندا، انتشار اطالعات، باطیباز نگه داشتن خطوط ارت، جدید

  ). 71- 68: 2000، استرلس( پشتیبانی مدیریت ارشد

سازمان 

سوپریم 

کورت 

  4امریکا

ماه به طول انجامید  6تحقیقات گسترده اي را بر روي طرح هاي مدیریت دانش انجام داد که بیش از 

در این مطالعه نواحی اصلی موفقیت مدیریت دانش با عناوین . و در نهایت با موفقیت به پایان رسید

ساختار سازمانی که با بخش فناوري اطالعات خود آغاز ، تمرکز بر مدیریت عالی :زیر شناسایی شد

  ). 2004ماتی، (ارتباطات داخلی و خارجی سازمان در مرحله اجرا و  شده است

  

سواسی و 

  5سواري

2003  

هم  :اجراي طرح هاي مدیریت دانش به عوامل موفقیت زیر اشاره کرده انددر راستاي افزایش موفقیت 

ایجاد و مدیریت ، پشتیبانی مدیریت ارشد، راستایی راهبرد مدیریت دانش با راهبرد کسب و کار

انتخاب و  مدیریت کارکنان، ایجاد و مدیریت یادگیري سازمانی، استفاده از پایلوت، فرهنگ دانش

   ).36-24: 2003، و سواريسواسی ( فناوري درست

  

  تروسلر

1999  

ایجاد انگیزش براي ، )تعهد مدیریت(رهبري ، زیرساخت مناسب :بر عوامل موفقیت زیر تأکید دارد

آموزش و و  در دسترس بودن دانش، فناوري، فرهنگ، یافتن افراد و داده هاي مناسب، تسهیم دانش

   ).286-280: 1999جیمز، ( یادگیري

                                                
1 Santoro, M. and Gopalakrishnan, S.  
2 James, W.  
3 Streels, N.  
4 Supreme Court USA  
5 Suuassee, N. N. and Sewry, D. A.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

96 

 

  ویگ

1996  

  :امل زیر را در موفقیت اجراي طرح هاي مدیریت دانش حائز اهمیت می دانددو ع

  .دارایی هاي دانش براي استفاده و کاربرد باید پرورش داده و حفظ شوند

فرایندهاي مرتبط با دانش براي ایجاد، ساخت، گردآوري، سازمان دهی، انتقال و محافظت دانش باید 

   ).1996، ویگ( ریت شوندبه دقت و به وضوح در تمام نواحی مدی

هانگ و 

  همکاران

2005  

، تعهد و رهبري مدیریت ارشد: بر عوامل موفقیت زیر در اجراي مدیریت دانش در سازمان تأکید دارند

و  زیرساخت سیستم هاي اطالعاتی، تقویت کارکنان، کار گروهی قابل اعتماد، درگیري کارکنان

ایشان همچنین، طبقه بندي جامعی از عوامل  ).165-164: 2005، هانگ و همکاران( سنجش عملکرد

تعهد رهبري ، صداقت و فرهنگ سازي باز :موفقیت مدیریت دانش انجام داده اند که در زیر آمده است

زیرساخت هاي ، تشویق کارکنان، کار گروهی، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، و مدیریت ارشد

  ساختار دانشو  رداريالگوب، سنجش عملکرد، سیستم هاي اطالعاتی

   1زیم

2009  

هدف اصلی این مطالعه افشاي . در ترکیه پرداخت 2سازي مدیریت دانش در شرکت ایزگازبه پیاده

ي بین این فرایندها و عملکرد مدیریت دانش بر اساس فرایندهاي اصلی مدیریت دانش و درك رابطه

دهد که یک رابطه مثبت بین نشان میاین مطالعه . اطالعات جمع آوري شده در شرکت ایزگاز است

عالوه بر این در بین سه فرایند اصلی . فرایندهاي مدیریت دانش و علکرد مدیریت دانش وجود دارد

گذاري و توزیع دانش تاثیر بیشتري بر عملکرد مدیریت دانش نسبت به خلق و مدیریت دانش اشتراك

   .سازي دانش داردگزاري و ذخیرهتوسعه دانش و رمز

دولیپویسی 

   3و روبی

2013   

سازي یک سیستم مدیریت دانش پرداختند تا نشان دهند که چطور اي به بررسی پیادهدر مقاله

ي اجتماعی چهار گروه از کاربران منجر به عدم هم ترازي سیستم مدیریت دانش با سیستم نماینده

ها وجود دارند که این تلف در گروههاي اجتماعی مخها نشان داد که نمایندهیافته. سازمانی شده است

   .تفاوت ها در نهایت منجر به عدم هم راستایی سیستم مدیریت دانش با سیستم سازمانی شده است

پژروا و 

   4کلیمک

2014   

هدف . در پژوهشی به بررسی دیدگاه کارکنان جوانتر درباره مدیریت دانش کارکنان مسن تر پرداختند

سال چگونه دانش کارکنان مسن تر و ارزشی که براي  50ارکنان زیر از این بررسی این بود که ک

هاي آموزشی و توسعه کارکنان مسن تر چه ي قابلیتها در بارهکنند، آنسازمان دارند را درك می

نتایج حاکی از این بود که کارکنان . بیننددیدگاهی دارند و بازنشستگی کارکنان مسن تر را چگونه می

کارکان جوانتر همچنین .نگرندان مسن تر را به عنوان منابع با ارزش براي شرکت میتر، کارکنجوان

تر مانعی همچنین بیش از نیمی از کارکنان جوان. قادر به درك ارزش دانش کارکنان مسن تر هستند

   .بینندتر بعد از بازنشستگی در سازمان نمیبراي کار کردن کارکنان مسن

 5مک فادن

   و همکاران

2014   

هاي بهبود کیفیت مثل بهبود کیفیت مستمر و یا شش سیگما و ارتباطی که با به بررسی طرح

این مقاله یک مدل مسیر را براي بهبود آموزش . پیادهسازي بهتر مدیریت دانش دارند، پرداختند

ن نتایج حاکی از این بود که سه مرحله فرایند مدیریت دانش به عنوا. دهدایمنی بیمار توسعه می

در حالیکه بهبود . گیردهاي بهبود کیفیت و آموزش ایمنی بیمار قرار میي بین طرحمیانجی رابطه

ي مستقیم و معناداري با آموزش ایمنی بیمار داشت، بین شش سیگما و آموزش کیفیت مستمر رابطه

   .ي معناداري یافت نشدایمنی بیمار رابطه

  

                                                
1 Zaim, Halil  
2 IZGAZ 
3 Dulipovici, Alina. Robey, Daniel  
4 Pejrova, Ivana and Klimek , Petr 
5 Mcfadden, Kathleen L et al 
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  جی پیاده سازي مدیریت دانش تحلیل مطالعات پیشین پیرامون امکان سن- 3- 2-17

محمـدي اسـتانی و   ، 1390، ابـزري  1389، ربیعـی  1388، ساعی و اعرابی و الهی 1384ابزري (در مطالعات گذشته 

ابعاد مختلفـی از مـدیریت   ، )1393، پارسائیان 1392معمرحور و محمودي ، 1391کوچکی سیاه خاله سر  فضل الهی و 

سـنجی و اسـتقرار مـدیریت    ا مطالعه اي که الگوي کاملی از عوامل مؤثر بر امکـان دانش مورد بررسی قرار گرفته است ام

  . دانش ارائه دهد یافت نشد

  : ارائه شده است) 14-2(ویژگی هاي مطالعه انجام شده پیرامون امکان سنجی پیاده سازي مدیریت دانش در جدول 

  

  طالعات پیشین پیرامون امکان سنجی پیاده سازي مدیریت دانشم14- 2 جدول 

  ویژگی هاي مطالعه انجام شده پیرامون امکان سنجی پیاده سازي مدیریت دانش

  ویژگی هاي مطالعه   موضوع مطالعه  سال  پژوهشگر

ابزري و 

کرمانی 

  القریشی

1384  

سنجی استقرار  امکان

مدیریت دانش در 

  صنعت فوالد کشور

میدانی  ۀپژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخ روش تحقیق

ساخته  محقق ۀگیري این تحقیق، پرسشنام ابزار اندازه. بوده است

مدیریت  ۀبندي تعاریف متعدد ارائه شده در زمین از جمع. است

دانش و همچنین ساختار کلی جریان اطالعات در صنایع کشورمان 

رهاي تحقیق تغیو تعریف عملیاتی محقق از مدیریت دانش، م

اطالعات، سازماندهی دانش،  ةآوري اطالعات، ذخیر شامل جمع

د و در شتوزیع دانش، پاالیش دایمی و استفاده از دانش انتخاب 

هاي الزم  هاي پرسشنامه میزان حضور یا عدم حضور زمینه الؤس

   .دشرها بررسی این متغی برايدر سازمان مورد مطالعه 

ساعی و 

  یزدانی
1388  

 فرایندي ائه مدلار

 سازي پیاده براي

 مبتنی دانش مدیریت

 سازمانی یادگیري بر

  خودرو ایران در

 نظر از؛ کیفی، ها داده نوع نظر ازشده  گرفته کاره ب تحقیق روش

 که است ها داده از برخاسته، نظریه نوعنظر  از و اکتشافی ،ماهیت

 نیمه و عمیق يها مصاحبه انجام و هدفمند گیري نمونه با

فرایندي  الگوي. است گرفته صورت) گروهی و فردي(ساختاریافته 

 یک طریق از دانش مدیریتۀ توسع که دهد می ارائه شده نشان

 منابع که اي گونه به؛ شود می محقق اي حلقه چهار یادگیري فرایند

 و ها قابلیت به و یافته ارتقا فرایند، این طی در سازمانی

 شده، ارائه فرایند. شوند می یلتبد سازمان محوري هاي شایستگی

 و کند می توصیف را دانش مدیریت سازي پیاده و توسعه مراحل

 هاي حلقه و فرایندها: همچون، اساسی عوامل از یک هر نقش

 را اطالعات اوريفنّ از خالقانه ةاستفاد و سازمانی منابع یادگیري،

  . کند می تبیین دانش مدیریت سازي پیاده در

اعرابی و 

  يموسو
1388  

تعریف الگویی براي 

مدیریت دانش در 

ها براي  پژوهشگاه

  ارتقاي عملکرد آنها

ادبیات موجود در این حوزه مشخص شد که سه  ۀپس از مطالع

ها  دیدگاه اصلی در خصوص مدیریت دانش و جایگاه آن در سازمان

به مفهوم مدیریت دانش از دیدگاه  ،در این پژوهش. وجود دارد

مدل مفهومی  ،اساس آن و بر اه شدهژیک نگسیستمی و استرات
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هاي حاصل از پژوهش  یافته. پژوهش طراحی و پیشنهاد شده است

 ۀهاي دانش، تولید و توسع نشان داد که هماهنگی بین استراتژي

ها با توجه  گیري دانش در پژوهشگاه دانش، انتقال دانش و به کار

آنان منجر به ارتقاي عملکرد  ،ها به استراتژي کار پژوهشگاه

   .شود می

الهی و 

  همکاران
1388  

شناسی  روش یک ارائه

 استراتژي ایجاد براي

  دانش مدیریت

 دانش مدیریت استراتژي بر تأثیرگذار عوامل ابتدا پژوهش این در

 و ها یشناس روش و مفهومی يها مدل و ها چارچوب از سازمانی

 یک سپس. اند شده استخراج موجود اجرایی يها روش

شده  ارائه دانش مدیریت استراتژي ایجاد براي جامع یاسشن روش

ة شد انتخاب استراتژي بر که عواملیشناسی  روش این در. است

 کار و کسب عمومی استراتژي: از عبارتند گذارند می اثر نهایی

 و خلق فرایندهاي و فرهنگی عوامل سازمانی، ساختار سازمان،

   .سازمان بر دانشۀ ناحی در دانش انتشار

ربیعی و 

  خواجوي
1389  

استقرار نظام مدیریت 

مدل  ۀدانش و ارائ

کاربردي در شهرداري 

  تهران مورد

در این تحقیق از مدل نوناکا و تاکوچی براي طراحی پرسشنامه و 

هاي ساختمان دانش براي طراحی و تدوین یک مدل  از مدل پایه

ده استقرار مدیریت دانش در شهرداري تهران استفا برايکاربردي 

هاي رهبري، منابع انسانی،  شاخص :مدل تدوین شده. شده است

   .شود یند و فرهنگ را شامل میاساختار، فنّاوري، فر

ابزري و 

  همکاران
1390  

شکاف بین بررسی 

وضعیت موجود و 

مطلوب مدیریت دانش 

خودروي  در صنعت

  ایران

هاي اصلی مدیریت دانش از  در این پژوهش پس از احصاي مؤلفه

ها در دو  توجه با این مؤلفه بررسی ادبیات موضوع، میزانطریق 

 وضعیت موجود و مطلوب صنعت خودرو و میزان شکاف بین آنها

هاي مدیریت دانش مورد بررسی در این  مؤلفه. مطالعه شده است

   .ایجاد، نگهداري، تسهیم و کاربرد دانش بودند ،پژوهش

محمدي 

استانی و 

  همکاران

1391  

وضعیت بررسی 

تقرار مدیریت دانش اس

هاي  در کتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان بر اساس مدل 

  بکوویتز و ویلیامز

 ۀها، پرسشنام ابزار گردآوري داده. پیمایشی بود -توصیفی ،پژوهش

هاي مدل بکوویتز و ویلیامز بود که  ساخته بر اساس مؤلفه محقق

یه و تحلیل براي تجز. روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت

هاي مدل  مؤلفه. ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد داده

افتن، به کارگیري، یادگیري، تسهیم، ارزیابی، ی(بکوویتز و ویلیامز 

   .باشد می) نگهداري، حذف و استقرار دانش /ایجاد

 هللا سیف

الهی و  فضل

حسین 

  کریمیان

1391  

وضعیت بررسی 

استقرار مدیریت دانش 

نشگاه آزاد در دا

از  اسالمی واحد قم

دیدگاه اعضاي هیئت 

  علمی

آوري  جمع ةکاربردي و به لحاظ شیو ،تحقیق از نظر اهداف روش

آوري اطالعات از  براي جمع. بود اطالعات، توصیفی از نوع پیمایشی

هاي  مؤلفه. پرسشنامه مدیریت دانش زمانی و همکاران استفاده شد

 عوامل اي، حرفه و فنی ملعوا ،مورد بررسی در این پژوهش

   .استمدیریتی  عوامل و فرهنگی

مروارید 

کوچکی 

  سر خاله سیاه

1391  

فرهنگ  ۀرابطبررسی 

) مدل کویین(سازمانی 

پذیري استقرار  با امکان

مدیریت دانش در 

سنجی مدیریت  هاي امکان مؤلفه ،در مدل مفهومی این پژوهش

) ازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانشتولید، کسب، س(دانش 

   .در نظر گرفته شد
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شرکت انتقال گاز 

  ایران

معمرحور و 

  همکاران
1392  

امکان استقرار بررسی 

سیستم مدیریت دانش 

در سازمان آموزش و 

  پرورش استان اردبیل

فنّاوري اطالعاتی، فرهنگ سازمانی، (هاي مدیریت دانش  مؤلفه

هبردهاي سازمانی ها و را یادگیري سازمانی، منابع انسانی، سیاست

   .را مورد سنجش قرار داد) و رهبري

محمودي و 

  همکاران
1392  

امکان استقرار بررسی 

در  نظام مدیریت دانش

دانشگاه آزاد اسالمی 

و  واحد تهران مرکزي

  مدل مناسب ارائه

هاي بررسی  در نهایت با تلفیق مدل. روش پژوهش توصیفی بود

استفاده در واحدهاي  شده در بخش مبانی نظري، مدلی که مورد

   .باشد پیشنهاد شده است عملیاتی وزارت نفت می

پارسائیان و 

  نیا ریاحی
1393  

میزان تأثیر بررسی 

عوامل مؤثر بر 

سازي مدیریت  پیاده

هاي  دانش در کتابخانه

  دانشگاهی استان یزد

سازي مدیریت دانش ارائه شد که  مدل عوامل مؤثر بر پیاده

اوري، فرهنگ سازمانی، نیروي انسانی، هاي امکانات فنّ مؤلفه

   .شد ساختار سازمانی و رهبري را شامل می
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  فصل سوم -3

  

  روش شناسی تحقیق 
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  مقدمه-3-1

روش تحقیق از جمله مراحل مهم و اساسی در هر پژوهش به شمار می رود و عمدتاً منبعث از جهان بینی و یا نوع 

رویه هاي انتخابی پژوهشگر ) 2003(به اعتقاد کرسول ). 2006، 1هچ(دایم مورد نظر پژوهشگر است مثال فکري یا پارا

این مبانی فلسفی که از آن ها تحت عنوان پارادایم یاد می . با مبانی فلسفی پژوهش پژوهشگر پیوند تنگاتنگی دارد

پست مدرنیست، تئوري آشوب و تئوري اثبات گرایی، تفسیرگرایی، تئوري انتقادي، فمنیست، : شود، عبارتند از

آن ها را تحت عناوین فرااثبات ) 1994( 2که کرسول با اشاره به دیدگاه لینکلن و گوبا) 1386دانایی فرد، (پیچیدگی 

این مبانی فلسفی جنبه هاي . گرایی، ساخت گرایی یا تفسیري و دیدگاه هاي جانبدارانه و مشارکتی معرفی می کند

، )دانش چگونه دانسته می شود( 4، شناخت شناسی)آنچه دانش شکل می دهد( 3هستی شناسی مختلف پژوهش، یعنی

روش ( 7، و فرآیند پژوهش)زبان مورد استفاده( 6، اقناع زبانی پژوهش)نقش ارزش ها در پژوهش( 5ارزش شناسی

ید با شیوه هاي گردآوري براساس این موضع، پارادایم با). 1386دانایی فرد، (را تحت تاثیر قرار می دهند ) شناسی

گردآوري داده هاي کیفی در (اگر هر پارادایم شیوه هاي خاص خود را مورد استفاده قرار دهد . اطالعات متناسب باشد

آنگاه شیوه هاي ترکیبی، توجیه پذیر نخواهد ) پارادایم تفسیري یا گردآوري داده هاي کمی در پارادایم اثبات گرایی

ان مدعی شدند که می توان از منظر پارادایم هاي مختلف به پدیده اي نگاه کرد و دانش اما برخی صاحب نظر. بود

از پارادایم هاي چندگانه سخن می گوید، اما مدعی است که پارادایم،  راستا، کرسولدر این . تولیدي را ترکیب کرد

  . یر قرار می دهدسوال هاي مورد پرسش و شیوه ها یا رویه هاي پژوهش شیوه هاي ترکیبی را تحت تاث

در گام اول، با توجه به آن که عنوان رساله حاضر امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش 

به همین منظور رویکرد ترکیبی . است، لذا دیدگاه خردگرایانه کمی نمی تواند به تنهایی مبناي تحقیق قرار گیرد

استفاده از پانل نخبگان دانشگاهی و خبرگان نظام اداري . ش قرار می گیردکمی و کیفی در دستور کار پژوه) آمیخته(

و دریافت دیدگاه هاي ایشان طی مراحلی از طریق نشست، مصاحبه و پرسشنامه از جمله روش هاي کیفی در جمع 

  . آوري داده ها است که مدنظر قرار گرفته است

                                                
1 Hatch, M. J. 
2 Lincoln & Guba 
3 Ontology 
4 Epistemology 
5 Axiology 
6 Rhetoric 
7 Methodology 
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اي مؤثر بر امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در این تحقیق ابتدا عوامل و ویژگی هاي اصلی مؤلفه ه

از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظري و مصاحبه هاي اکتشافی پیرامون موضوع استخراج شده و سپس به کمک تکنیک 

مولفه مورد اجماع خبرگان  17بعد و  4دلفی و با استفاده از دیدگاه هاي خبرگان و نخبگان و امتیاز دهی تعداد 

پس از آن، مدل مفهومی تحقیق بر مبناي ادبیات موضوع، تدوین شده و با ورود به مرحله عملیاتی و . ایی گردیدشناس

که گویه هاي آن از پرسشنامه هاي تحقیقات مشابه خارجی استخراج گردیده  –استفاده از پرسشنامه اي ساختار یافته 

تغیرهاي مستقل، میانجی و وابسته، با استفاده از روش تحلیل روابط بین م –و روایی و پایایی آن به تایید رسیده است 

  . مسیر آزمون گردیده و در نهایت مدل عملیاتی تحقیق ارائه شده است

در گام دوم با بررسی مدل هاي امکان سنجی استقرار مدیریت دانش، با استفاده از روش فراترکیب مقاالت حوزه 

ا استفاده از تحلیل محتوا ابعاد و کدهاي مربوطه استخراج و میزان اهمیت و مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گرفت و ب

اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شده است و در نهایت الگوي امکان سنجی و استقرار 

  . اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارائه شده است

عیت موجود سازمان از نظر مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، وضع در گام نهایی با بررسی وض

مورد بررسی و  از نظر مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی موجود

  . تحلیل قرار گرفته است

  

 نوع تحقیق برحسب هدف-3-2

دل هاي مختلف و شناسایی عوامل و مولفه هاي اصلی امکان سنجی و از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترکیب م

استقرار اثربخش مدیریت دانش، در پی طراحی مدلی در این خصوص بوده، بدین جهت مجموعه دانسته هاي موجود را 

ون از سوي دیگر چ. توسعه داده و نوعی تحقیق بنیادي تلقی می گردد که به کشف روابط میان پدیده ها می پردازد

وضعیت سازمان بنیاد مستضعفان از نظر مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش مورد امکان سنجی قرار می 

بنابراین شیوه پژوهش بر حسب هدف در حقیقت، بنیادي بوده . گیرد، بدین جهت نوعی نظریه آزمایی به شمار می آید

ار اثربخش مدیریت دانش طراحی و در بخش دوم این تحقیق که در بخش اول تحقیق مدل مؤلفه هاي مؤثر بر استقر

الگوي امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش آزمون گردده و در بخش آخر با بررسی وضعیت موجود سازمان از 

نظر مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، شکاف میان وضع موجود و مطلوب مورد بررسی و تحلیل قرار 

  . ته استگرف
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  ) طرح تحقیق(روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوري داده ها -3-3

تحقیق پیمایشی به روش (از نظر گردآوري داده ها، نوعی تحقیق توصیفی است که در دو بخش طراحی الگو 

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن . اجرا شده است) فراترکیب و روش دلفی و آزمون مدل

: تحقیق توصیفی را می توان به دسته هاي زیر تقسیم کرد. کردن شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است ها توصیف

سرمد، ) (مقایسه اي -علّی(تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردي و تحقیق پس رویدادي 

ها و سایر مسائل افراد یک جامعه از تحقیق براي بررسی ویژگی ها، عقاید، نگرش ). 81-82: 1388بازرگانی و حجازي، 

  ). 62: 1382حافظ نیا، (پیمایشی استفاده می شود 

در طراحی الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از روش 

یافته هاي جامع و تفسیري  فراترکیب براي یکپارچه سازي چندین مطالعه براي ایجاد. فراترکیب استفاده شده است

فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده، به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر . صورت می گیرد

). 2006زیمر، (به عبارت دیگر، فراترکیب، ترکیب تفسیر تفسیرات داده هاي اصلی مطالعات منتخب است . برمی گردد

  . استفاده شده است) 2003(حله اي فراترکیب سندلوسکی و باروسو در این پژوهش از روش هفت مر

زمانی که بخواهیم درباره . روش مقطعی، روش طولی، روش دلفی: تحقیق پیمایشی به سه دسته تقسیم می کنند

براي این . اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم، از روش دلفی استفاده می شود

منظور اولین قدم آن است که مجموعه اي از سوال ها یا گویه هایی درباره مسائل تهیه کرد و آن را براي تمام اعضاي 

پس از گردآوري داده ها در دور اول، رتبه . پانل ارسال داشت و از آنان خواست که درجه اهمیت آن ها را مشخص کنند

در دور بعد پرسشنامه اي تنظیم می شود که حاوي رنبه بندي  بندي هاي به دست آمده درباره مسائل، مشخص شده و

از پاسخ دهندگان در دور دوم خواسته می شود در صورتی که نظرشان با رتبه . حاصل از نظرخواهی در دور اول است

دین ب. بندي به دست آمده مطابقت ندارد نسبت به توجیه تفائت نظر خود با نتایج دور اول یا تعدیل آن اقدام کنند

معموالّ یک مقیاس پنج درجه اي براي . طریق می توان به یک توافق از نقطه نظر تشخیص مسائل یاد شده دست یافت

رتبه بندي به کار می رود و از پاسخ دهندگان خواسته می شود که در صورت لزوم به فهرست عرضه شده مواردي نیز 

  ). 85-84: 1388سرمد، بازرگانی و حجازي، (اضافه کنند 

روش تحلیل مسیر، تعمیمی . به طور مشخص در بخش آزمون مدل در جامعه آماري، مبتنی بر تحلیل مسیر است

از رگرسیون چند متغیري براي تدوین بارز مدل هاي علّی است که قادر است با بیان منطقی، روابط و همبستگی 

برآوردهاي کمی روابط علّی میان مجموعه  هدف تحلیل مسیر، به دست آوردن. مشاهده شده میان آن ها را تفسیر کند

در طراحی الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد ). 45: 1388هومن، (اي از متغیرهاست 
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فراترکیب براي یکپارچه سازي چندین مطالعه براي . مستضعفان انقالب اسالمی از روش فراترکیب استفاده شده است

فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده، به ترجمه مطالعات کیفی . مع و تفسیري صورت می گیردایجاد یافته هاي جا

به عبارت دیگر، فراترکیب، ترکیب تفسیر تفسیرات داده هاي اصلی . به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمی گردد

) 2003(یب سندلوسکی و باروسو در این پژوهش از روش هفت مرحله اي فراترک). 2006زیمر، (مطالعات منتخب است 

  . استفاده شده است

با توجه به آن که عنوان رساله حاضر امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش است، لذا 

کمی ) آمیخته(به همین منظور رویکرد ترکیبی . دیدگاه خردگرایانه کمی نمی تواند به تنهایی مبناي تحقیق قرار گیرد

استفاده از پانل نخبگان دانشگاهی و خبرگان نظام اداري و دریافت . در دستور کار پژوهش قرار می گیردو کیفی 

دیدگاه هاي ایشان طی مراحلی از طریق نشست، مصاحبه و پرسشنامه از جمله روش هاي کیفی در جمع آوري داده ها 

  . است که مدنظر قرار گرفته است

هفت مرحله اي فراترکیب استفاده شد و با بررسی مدل هاي امکان سنجی در گام اول، در این پژوهش از روش 

استقرار مدیریت دانش، با استفاده از روش فراترکیب مقاالت حوزه مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده 

می آنتروپی شانون از تحلیل محتوا ابعاد و کدهاي مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش ک

تعیین شده است و در نهایت الگوي امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

   .ارائه شده است

در گام بعد عوامل و ویژگی هاي اصلی مؤلفه هاي مؤثر بر امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش که از 

انی نظري و مصاحبه هاي اکتشافی پیرامون موضوع استخراج شده بود، به کمک تکنیک دلفی عمق ادبیات تحقیق و مب

مولفه مورد اجماع خبرگان شناسایی  17بعد و  4و با استفاده از دیدگاه هاي خبرگان و نخبگان و امتیاز دهی تعداد 

  . گردید

ورود به مرحله عملیاتی و استفاده از  پس از آن، مدل مفهومی تحقیق بر مبناي ادبیات موضوع، تدوین شده و با

روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته، با  –که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است  –پرسشنامه اي ساختار یافته 

در گام نهایی با بررسی . استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون گردیده و در نهایت مدل عملیاتی تحقیق ارائه شده است

جود سازمان از نظر مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، وضع موجود مورد بررسی و تحلیل وضعیت مو

  .قرار گرفته است

  : ارائه شده است) 1-3(در شکل  فرآیند کلی روش تحقیق
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  فرآیند کلی روش تحقیق 1- 3 شکل 

  

  امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش 

  تعیین جامعه و برآورد حجم نمونه آماري متناسب 

  وري داده ها طراحی و تعیین روایی و اعتبار ابزارهاي گردآ

  اجراي تحقیق و گردآوري داده ها 

  پردازش داده ها 

  دلفی   روش 

  تحلیل شکاف وضع موجو و مطلوب استقرار اثربخش مدیریت دانش 

  ارائه نتایج وپیشنهادها 

  : پرسش آغازین

 چگونه است؟ استقرار اثربخش مدیریت دانشالگوي امکان سنجی و 

  مرور مبانی نظري 

  ) نظرسنجی از خبرگان(ساخت مدل 

  تعیین روش نمونه گیري 

  تعیین تعداد نخبگان 

  تشکیل پانل خبرگان 

  ) دورهاي دلفی(نظر سنجی 

  طبقه بندي اطالعات

  مصاحبه هاي اکتشافی

 تنظیم پرسش پژوهش

 بررسی نظام مند متون 

 جستجو و انتخاب مقاله هاي مناسب

ج اطالعات مقاله استخرا  

 تجزیه و تجلیل و ترکیب یافته ها

 کنترل کیفیت 

 ارائه یافته ها

  در مؤلفه هاي مؤثر  مدل

 اثربخش مدیریت دانشاستقرار 

  الگوي امکان سنجی 

 استقرار اثربخش مدیریت دانش

  روش فراترکیب  
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  جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه گیري-3-4

  جامعه آماري-3-4-1

جامعه آماري مجموعه اي از افراد یا واحدهاست که حداقل در یک صفت مشترك باشند و پژوهشگر مایل است 

امعه آماري این پژوهش در ج). 177، ص 1384سرمد و دیگران، (درباره صفت متغیر واحدهاي آن به مطالعه بپردازد 

، اساتید رشته مدیریت و متخصص در زمینه مدیریت دانش و همچنین صاحب نظران )طراحی مدل(مرحله اول تحقیق 

  . در این حوزه می باشد

، کارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه اقتصادي، )امکان سنجی(جامعه آماري تحقیق در مرحله دوم 

توسعه مدیریت و منابع، معاونت توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام , حقوقیمعاونت امور 

را در برمی گیرد که براساس آمارهاي داخلی این سازمان،  مستقر در ستاد مرکزي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

  . نفر مشخص شد 210برابر 

  

  نمونه آماري و روش نمونه گیري-3-4-2

   رت است از تعداد افراد منتخب براي نمونه آماري است؛حجم نمونه عبا

در مرحله اول تحقیق کنونی، براي انتخاب نمونه هاي تحقیق و تشکیل پانل صاحب نظران از روش هاي نمونه 

بدین ترتیب که در فرآیند انتخاب نمونه، ابتدا . گیري غیراحتمالی شامل قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است

استفاده روش نمونه گیري قضاوتی افراد نخبه و صاحب نظران را از میان خبرگان دانشگاهی و خبرگان غیر محقق با 

دانشگاهی انتخاب کرده و در ادامه براي یافتن سایر افراد متخصص از روش گلوله برفی استفاده کرده است که در آن 

  . ی کندیک شرکت کننده در پژوهش، ما را به شرکت کنندگان دیگر هدایت م

مدیران سطوح مختلف، : مانند(در مرحله دوم، با توجه به اینکه در جامعه یاد شده طبقه هاي گوناگونی 

و  مدیرانوجود داشت، نمونه گیري به روش تصادفی طبقه اي انجام گرفت؛ بدین صورت که تمامی ) کارشناسان

توسعه مدیریت و منابع، معاونت , نت امور حقوقیمعاو، کارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه اقتصادي

توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام مستقر در ستاد مرکزي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

  . طبقه مدیران و کارشناسان قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی نمونه گیري انجام گرفت 2در 

وکران به شرح ذیل استفاده حجم نمونه به منظور توزیع پرسشنامه نهایی از قاعده کدر این تحقیق براي محاسبه 

  . تشده اس
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و ) 1- 3فرمول (قاعده معروف کوکران براي محاسبه حجم نمونه دو فرمول ذیل را براي جامعه آماري با حجم معلوم 

، ضریب اطمینان  p=q=0/5  ،z=1/96را معرفی با پیش فرض هاي  )2-3فرمول (جامعه آماري با حجم نامعلوم 

  .ارائه می دهد) 95/0(معادل 

  

  

  فرمول محاسبه حجم نمونه براي جامعه آماري با حجم معلوم 1-3 فرمول 

  

  معه آماري با حجم نامعلومفرمول محاسبه حجم نمونه براي جا 2-3 فرمول 

  

نفر بود، و با در  180فرمول کوکران؛ تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه 

  . به دست آمد 122درصد؛ برابر  5درصد و با خطاي  50درصد، نسبت به موفقیت  95نظر گرفتن اطمینان 

فقره پس از تکمیل دریافت  130. توزیع گردید 1394شنامه در نیمه دوم سال فقره پرس 140بر این اساس تعداد 

  . بود) تجزیه و تحلیل(فقره قابل بهره برداري  122شده که از این تعداد 

  

  ابزار گردآوري داده ها- 3-5

  : در این پژوهش از ابزارهاي زیر به منظور گردآوري اطالعات استفاده شده است

  ) کتب و نشریات خارجی و داخلی، پایگاه هاي داده، سایت هاي اینترنتی و غیره(مطالعات کتابخانه اي ) الف

  مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته با نخبگان دانشگاهی، خبرگان نظام اداري و متخصصان امر ) ب

  پرسشنامه )ج
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  اطالعات کتابخانه اي- 1- 3-5

اي پژوهشی در ارتباط با موضوع و منابع در این تحقیق از اطالعات کتابخانه اي نظیر کتب، نشریات مرتبط، طرح ه

پژوهشی و نیز برخی از سایت هاي دانشگاهی و پایگاه  –و علمی  ISIاطالعاتی الکترونیکی به طور ویژه مقاالت معتبر 

  . هاي اینترنتی فعال و مورد تایید در حوزه مدیریت دانش استفاده گردید

  

  مصاحبه - 2- 3-5

از این ابزار . ر این پژوهش مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته بوده استیکی از ابزارهاي مهم گردآوري اطالعات د

از مصاحبه هاي اکتشافی که هم زمان با مرور مبانی نظري و ادبیات تحقیق انجام  –تقریباً در همه مراحل بخش کیفی 

گرفته تا  می شده است و نظرسنجی از پانل صاحب نظران در خصوص امتیازدهی به عوامل مستخرج از مبانی نظري

و  –مشورت، بررسی و نقد گویه هاي پیشنهادي هریک از عوامل و نیز جرح و تعدیل و اصالح عوامل و متغیرها 

  . همچنین انتخاب مورد مطالعه مناسب براي آزمون مدل به صورت فراگیر و موثر استفاده گردیده است

 –احبه هاي صورت گرفته با متخصصان امر با عنایت به این مهم که در تحقیق حاضر از نوع بنیادي بوده، مص

در تبیین موضوع و مساله پژوهش، معرفی منابع و مراجع تخصصی، شفاف سازي مسیر  –مصاحبه هاي اکتشافی 

  . پژوهش و ترسیم چشم انداز مناسب براي محقق در جریان تحقیق نقش مهمی داشته است

  

  پرسشنامه- 3- 3-5

  . فاده شدپرسشنامه به ضرورت است 3در این پژوهش از 

بخش مجزا ......... مشتمل بر  –که در مرحله اول نظرسنجی از پانل صاحب نظران توزیع گردید  –اولین پرسشنامه 

: شامل(در بخش اول، در مورد موضوع و هدف پژوهش اطالعاتی و نیز ویژگی هاي پژوهش علمی ). الفپیوست (بود 

یري، تکرارپذیري، عینی بودن، تعمیم پذیري، ایجاز یا هدفمندي، صحت و استحکام، دقت و اعتماد، آزمون پذ

در . و نیز مدل اولیه عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش در اختیار پاسخ دهنده قرار می گرفت) محدودگرایی

ز بخش دوم، نظرسنجی در مورد ابعاد و مؤلفه هاي اصلی موثر در استقرار مدیریت دانش که پیشتر توسط پژوهشگر ا

ادبیات موضوع و منابع علمی مستخرج شده بود همراه با ذکر اسامی نظریه پردازان و اندیشمندان مربوطه و سالی که 

که هر یک از اعضاي پانل می توانست .  در آن طرح موضوع صورت گرفته است به رویت صاحب نظران پانل می رسد

آیا بعد و یا مؤلفه مورد نظر با موضوع تحقیق تناسب براساس خبرگی و تخصص خود، به این سوال پاسخ می داد که 

منطقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب پرسیده شد که آیا بعد یا مؤلفه مورد نظر از جامعیت برخوردار 
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 در ادامه پرسیده شد که آیا کل ابعاد و مؤلفه. است یا خیر؟ و در ادامه قسمتی براي بیان نظرات اصالحی قرار داشت

هاي مدل براي امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از جامعیت الزم برخوردار است یا خیر؟ که در صورتی که 

پاسخ منفی دریافت می شد از صاحب نظر خواسته شده بود تا پیشنهادات خودتان را در راستاي جامعیت ابعاد و مؤلفه 

متغیرها قرار داشت که تناسب هر یک با مؤلفه و بعد مربوط به هر یک از  تحلیلی در بخش سوم، سطوح. ها اعالم نماید

آن پرسیده میشد و هر یک از اعضاي پانل می توانست براساس خبرگی و تخصص خود، هر عامل را به طور جداگانه 

 به این ترتیب عواملی که بیشترین میزان تاثیر در طراحی مدل امکان سنجی. براساس طیف لیکرت امتیازدهی نماید

در ادامه پرسیده شد که آیا . استقرار مدیریت دانش را از نقطه نظر پاسخ گو دارا بودند، حائز امتیاز بیشینه می شدند

سنجه هاي ذکر شده با مؤلفه هاي بعد مورد نظر از تناسب الزم برخوردار است یا خیر؟ که در صورتی که پاسخ منفی 

پیشنهادات خودتان را در راستاي تناسب سنجه ها با مؤلفه ها اعالم دریافت می شد از صاحب نظر خواسته شده بود تا 

  . نماید

ضمناً از . در پایان هر یک از صاحب نظران می توانست عوامل موثر دیگري که در لیست وجود نداشت را نام ببرد

. نیز مرقوم نمایند اعضاي پانل خواسته شده بود در صورت ارائه سایر عوامل اثرگذار، توضیحی مختصر در خصوص آن ها

  .بنابراین پرسشنامه اول عمالً با هدف اصلی وزن گذاري و امتیازدهی به عوامل استخراج شده طراحی و توزیع گردید

پرسشنامه دوم نیز که در مرحله دوم میان اعضاي پانل صاحب نظران توزیع شد، مشتمل بر ابعاد چهار گانه تدوین 

. انگین نظر اعضاي پانل براي هر عامل در دور قبل و نظر قبلی همان عضو بودشده براساس مرور ادبیات موضوع، می

همچنین سایر عوامل مورد نظر خبرگان در دور قبل به این فهرست اضافه شد تا در این دور نظر سایر اعضاء در مورد 

  ). بپیوست (آن ها را نیز به دست آوریم 

پانل صاحب نظران توزیع شد، مشتمل بر چهار بعد استخراج پرسشنامه سوم نیز که در مرحله سوم میان اعضاي 

بوده و حداکثر انحراف معیار آن ) تاثیر زیاد و خیلی زیاد(بودند  3شده از دور قبل بود که داراي میانگین تاثیر باالتر از 

  ). جپیوست (یک باشد 

امکان سنجی استقرار  -طالعه پرسشنامه چهارم که در راستاي آزمون مدل و براي جمع آوري داده هاي مورد م

طراحی شده بود، متشکل از دو بخش؛ بخش اول، اطالعات جمعیت شناختی و بخش دوم گویه هاي  -مدیریت دانش

بدین منظور، براي سنجش امکان استقرار مدیریت دانش از پرسشنامه امکان سنجی استقرار ). پیوست چهار(تحقیق بود 

  . گزینه اي لیکرت استفاده شده است 5این ابزارها از طیف در . مدیریت دانش استفاده شده است
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 جدول توزیع پرسشنامه ها 1- 3 جدول 

  درصد برگشت  )نفر(تعداد برگشت   )نفر(تعداد توزیع   مخاطب  مرحله

  %100 33  33  پانل صاحب نظران  اول

  %100 33 33  پانل صاحب نظران  دوم

  %100 33 33  پانل صاحب نظران  سوم

  % 14/87 122 140  جامعه مورد مطالعه  چهارم

 

 ) روایی و پایایی ابزار تحقیق(پژوهش  اعتبارسنجی-3-6

 و نیز ودیگران پژوهشگر شخص توسط ها یافته به اطمینان دارد را اهمیت بیشترین علمی تحقیق دریک آنچه

 موضوع اطمینان این حصول است؛براي نهایی هاي یافته آنهابه دیلتب ونحوه ها داده وتنظیم گردآوري چگونگی

 .استابزاره گیري  2و پایایی 1روایی شامل اعتبارسنجی اصلی معیارهاي شودکه می مطرح ها پژوهش در اعتبارسنجی

 این نیز پایایی از منظور دیگر، متغیر نه بسنجد را مطالعه مورد خصیصه همان بتواند واقعاً ابزار که است آن معرف روایی

 قابل همچنان مشابه و تقریباً نتایج شود سنجیده مشابه ابزار با ویا مشابه شرایط تحت موردنظر خصیصه اگر که است

  ). 118-119، ص 1388سنجري، (باشد  اعتماد

  

  ) اعتبار(روایی ابزار تحقیق -3-6-1

 یک در که باشد می ... و همگرا و راواگ سازه، مالکی، صوري، محتوایی، روایی مانند ابعادي شامل روایی معیار

 روایی نوع ارزیابی از منظور.داد جايو روایی سازه روایی محتوایی  بخش دو در را ابعاد همه توان می کلی بندي تقسیم

 از مسیر این شود، در می استفاده پژوهش هدف با ابزار هماهنگی میزان مورد در) برگانخ( متخصصان نظر از ارزیابی

 مراحل و آزمون پیش( مرحله 3 در خبرگان بازخورد از حاضر پژوهش در که شود می استفاده کیفی و کمی روش دو

 .است شده گیري بهره) دلفی گانه سه

 دشواري، سطح وضوح، ، نامه پرسش نگارش شیوه( ابزار ظاهر به است محتوا روایی از بخشی خود که صوري روایی

 را قبولی قابل نتایج نخبگان ونظرات آزمون پیش از حاصل بازخورد نیز زمینه ینا در که دارد اشاره ...)و  بودن طوالنی

 .دهد می نشان

 اندازه براي) سیستم یک مانند به( منسجم کلیت یک تشکیل در نظر مورد مقیاس اجزاي توانایی به سازه روایی

 تحلیل طریق از که است 3سازه اعتبار از یصورت عاملی اعتبار. شود می نامیده نیز عاملی روایی بعضاً و دارد اشاره گیري

                                                
1 Validity 
2 Reliability 
3 Construct validity 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 از استفاده حقیقت در .دارد فراوان کاربرد انسانی علوم در که است آماري فن تحلیل عاملی یک .آیدمی دستبه 1عاملی

است در تحلیل عاملی  ضروري و الزم شود،می استفاده پرسشنامه و آزمون هاآن در که هاییدرشاخه عاملی تحلیل

پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده هاي تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندك  2تاییدي

این مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می تواند به . توصیف، تبیین یا توجیه می کند

ها در انطباق با ویژگی هاي عینی شکل و محتوا،  شکل تئوري یا فرضیه، یک طرح طبقه بندي کننده معین براي سنجه

روش هاي تاییدي، تعیین می . شرایط معلوم تجربی و یا دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده هاي وسیع باشد

  ). 2010، 3کالین(کنند که داده ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ هستند یا خیر 

 مدل مناسب برازش به توجه با که گردیده ارزیابی تاییدي عاملی تحلیل وسیله به سازه روایی حاضر تحقیق در

   .شود می تاییدي هم ابزار روایی نوع این تحقیق مسیري

  

به  SmartPLS 3افزار  هاي پژوهش توسط نرم در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدي هر یک از متغیر

  .   صورت جداگانه براي هر متغیر آورده شده است

  

  »منابع انسانی«تحلیل عاملی تائیدي متغیر -3-6-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متغیر منابع انسانی در حالت معناداري گیري اندازهمدل  2- 3 شکل 

  

                                                
1 Factor Analysis 
2. Confirmative Factor Analysis 
3. Kline, R.B. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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باشد تا  96/1بیشتر از مقدار   tقابل مشاهده است، در حالت معنی داري باید ارزش ): 2- 3(شکل همانطور که در 

کمتر از مقدار  38و  33، 31براي سؤاالت  t، ارزش 1در نگاره . رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد

شده است، لذا رابطه بین این سواالت و متغیر مورد نظر معنا دار نبوده و بنابراین این سؤاالت تبیین کننده  96/1

  . در نتیجه این سواالت با سواالت مناسب تر جایگزین شدند .مناسبی براي متغیر مورد نظر نیستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متغیر منابع انسانی در حالت تخمین استاندارد گیري اندازهمدل  3- 3 شکل 

  

ملی نشان داده می شود، هر قابل مشاهده است، در حالت تخمین استاندارد بارهاي عا) 3-3(شکل همانطور که در 

بهتر می تواند متغیر مکنون یا ) سؤال(چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده 

بار . باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر می شود 3/0اگر بار عاملی کمتر از . پنهان را تبیین نماید

نشان داده شده  2همانطور که در نگاره . باشد خیلی مطلوب است 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0عاملی بین 

است، بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر مورد نظر  3/0است، بار عاملی همه سؤاالت بیشتر از مقدار 

  . هستند

  

  .ي همه مولفه هاي متغیر منابع انسانی ارائه شده است، بارهاي عاملی سواالت برا 1جدول شماره  "و"پیوست در 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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همانطور که مالحظه . شاخص هاي کیفیت مدل در روش حداقل مربعات جزئی ارائه شده است ،)2-3(در جدول 

متغیرهاي تحقیق مثبت بوده،  1 می شود مدل از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که ساخت روایی مشترك متقاطع

 5/0آن ها بیشتر از مقدار  3است و میانگین واریانس هاي استخراج شده 7/0آن ها بیشتر از مقدار  2مرکبمیزان پایایی 

  . می باشد

  

 شاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آن ها در روش حداقل مربعات جزئی 2- 3 جدول 

  متغیر  ردیف

ساخت روایی 

  طعمشترك متقا

پایایی 

  مرکب

میانگین واریانس 

  هاي استخراج شده

  < 5/0  < 7/0  <=0سطح پذیرش 

  705/0  763/0  233/0 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري  1

  588/0  711/0  007/0 فرهنگ دانشی  2

  567/0  731/0  117/0 کار تیمی  3

  544/0  709/0  109/0 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان  4

  601/0  781/0  121/0 ك هاي انگیزاننده دانشیمحر  5

  

 

 »ساختار«تحلیل عاملی تائیدي متغیر -3-6-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  متغیر ساختار در حالت معناداري گیري اندازهمدل  4- 3 شکل 

  

                                                
1 Construct Cross Validated Communality 
2 Composite Reliability 
3 Average Variances Extracted 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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باشد تا  96/1بیشتر از مقدار   tزش قابل مشاهده است، در حالت معنی داري باید ار )4-3(شکل همانطور که در 

شده  96/1براي همه سواالت بیشتر از مقدار  t، ارزش 3در نگاره . رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد

است، لذا رابطه بین سواالت و متغیر مورد نظر معنا دار بوده و بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر 

   .نظر هستند مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  متغیر ساختار در حالت تخمین استاندارد گیري اندازهمدل  5- 3 شکل  

  

قابل مشاهده است، در حالت تخمین استاندارد بارهاي عاملی نشان داده می شود، هر ) 5-3(شکل همانطور که در 

بهتر می تواند متغیر مکنون یا ) سؤال(عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده  چه بار عاملی بزرگتر و به

بار . باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر می شود 3/0اگر بار عاملی کمتر از . پنهان را تبیین نماید

نشان داده شده  4همانطور که در نگاره . باشد خیلی مطلوب است 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0عاملی بین 

است، بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر مورد نظر  3/0است، بار عاملی همه سؤاالت بیشتر از مقدار 

  . هستند

  

   .، بارهاي عاملی سواالت براي همه مولفه هاي متغیر ساختار ارائه شده است2جدول شماره  "و"پیوست در 

  

همانطور که مالحظه . شاخص هاي کیفیت مدل در روش حداقل مربعات جزئی ارائه شده است ،)3-3(دول در ج

متغیرهاي تحقیق مثبت بوده،   می شود مدل از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که ساخت روایی مشترك متقاطع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 5/0استخراج شده آن ها بیشتر از مقدار است و میانگین واریانس هاي  7/0میزان پایایی مرکب آن ها بیشتر از مقدار 

   .می باشد

  

 شاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آن ها در روش حداقل مربعات جزئی 3- 3 جدول 

  متغیر  ردیف

ساخت روایی مشترك 

  متقاطع
  پایایی مرکب

میانگین واریانس هاي 

  استخراج شده

  < 5/0  < 7/0  <=0ش سطح پذیر

  746/0  805/0  109/0 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش  1

  605/0  811/0  098/0 ساختار سازمانی  2

  581/0  793/0  083/0 فرآیندهاي مدیریت دانش  3

 

  »زیر ساخت«تحلیل عاملی تائیدي متغیر -3-6-1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  متغیر زیر ساخت در حالت معناداري گیري اندازهل مد 6- 3 شکل  

  

باشد تا  96/1بیشتر از مقدار   tقابل مشاهده است، در حالت معنی داري باید ارزش  )6-3(شکل  همانطور که در ن

ه شد 96/1براي همه سواالت بیشتر از مقدار  t، ارزش 5در نگاره . رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد

است، لذا رابطه بین سواالت و متغیر مورد نظر معنا دار بوده و بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر 

   .مورد نظر هستند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  متغیر زیر ساخت در حالت تخمین استاندارد گیري اندازهمدل  7- 3 شکل 

  

قابل مشاهده است، در حالت تخمین استاندارد بارهاي عاملی نشان داده می شود، هر  )7-3(شکل طور که در همان

بهتر می تواند متغیر مکنون یا ) سؤال(چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده 

بار . ه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر می شودباشد رابط 3/0اگر بار عاملی کمتر از . پنهان را تبیین نماید

نشان داده شده  6همانطور که در نگاره . باشد خیلی مطلوب است 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0عاملی بین 

مورد نظر  است، بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر 3/0است، بار عاملی همه سؤاالت بیشتر از مقدار 

  . هستند

  

   .، بارهاي عاملی سواالت براي همه مولفه هاي متغیر زیرساخت ارائه شده است3جدول شماره  "و"پیوست در 

  

همانطور که مالحظه . شاخص هاي کیفیت مدل در روش حداقل مربعات جزئی ارائه شده است ،)4-3(در جدول 

متغیرهاي تحقیق مثبت بوده،   ساخت روایی مشترك متقاطعمی شود مدل از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که 

 5/0است و میانگین واریانس هاي استخراج شده آن ها بیشتر از مقدار  7/0میزان پایایی مرکب آن ها بیشتر از مقدار 

  .می باشد

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ن ها در روش حداقل مربعات جزئیشاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آ 4- 3 جدول 

  متغیر  ردیف

ساخت روایی 

  مشترك متقاطع

پایایی 

  مرکب

میانگین واریانس هاي 

  استخراج شده

  < 5/0  < 7/0  <=0سطح پذیرش 

  699/0  812/0  081/0 سخت افزار  1

  713/0  783/0  113/0 نرم افزار  2

  633/0  771/0  152/0 شبکه  3

  581/0  809/0  173/0 مخازن دانش  4

  662/0  829/0  086/0  خط مشی امنیت در مدیریت دانش  5

  

 »استراتژي«تحلیل عاملی تائیدي متغیر -3-6-1-4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  متغیر استراتژي در حالت معناداري گیري اندازهمدل  8- 3 شکل 

  

باشد تا  96/1بیشتر از مقدار   tعنی داري باید ارزش قابل مشاهده است، در حالت م )8-3(شکل همانطور که در 

شده  96/1براي همه سواالت بیشتر از مقدار  t، ارزش 7در نگاره . رابطه بین هر سؤال و متغیر مورد نظر معنی دار باشد

براي متغیر  است، لذا رابطه بین سواالت و متغیر مورد نظر معنا دار بوده و بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی

   .مورد نظر هستند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  متغیر استراتژي در حالت تخمین استاندارد گیري اندازهمدل  9- 3 شکل 

  

قابل مشاهده است، در حالت تخمین استاندارد بارهاي عاملی نشان داده می شود، هر ) 9-3(شکل همانطور که در 

بهتر می تواند متغیر مکنون یا ) سؤال(عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده  چه بار

بار . باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر می شود 3/0اگر بار عاملی کمتر از . پنهان را تبیین نماید

نشان داده شده  8همانطور که در نگاره . اشد خیلی مطلوب استب 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0عاملی بین 

است، بنابراین این سؤاالت تبیین کننده مناسبی براي متغیر مورد نظر  3/0است، بار عاملی همه سؤاالت بیشتر از مقدار 

  . هستند

  

   .ائه شده است، بارهاي عاملی سواالت براي همه مولفه هاي متغیر زیرساخت ار4جدول شماره  "و"پیوست در 

  

همانطور که مالحظه . شاخص هاي کیفیت مدل در روش حداقل مربعات جزئی ارائه شده است ،)5-3(در جدول 

متغیرهاي تحقیق مثبت بوده،   می شود مدل از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که ساخت روایی مشترك متقاطع

 5/0یانگین واریانس هاي استخراج شده آن ها بیشتر از مقدار است و م 7/0میزان پایایی مرکب آن ها بیشتر از مقدار 

  .می باشد

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آن ها در روش حداقل مربعات جزئی 5- 3 جدول 

  متغیر  ردیف

ساخت روایی 

  مشترك متقاطع

پایایی 

  مرکب

میانگین واریانس هاي 

  اج شدهاستخر

  < 5/0  < 7/0  <=0سطح پذیرش 

  719/0  726/0  142/0 اجتماعی سازي ضمنی به ضمنی  1

  763/0  755/0  109/0 برونی سازي ضمنی به صریح  2

  594/0  812/0  137/0 ترکیب صریح به صریح  3

  628/0  863/0  094/0 درونی سازي صریح به ضمنی  4

 

 »مدیریت دانشاستقرار اثربخش «تحلیل عاملی تائیدي متغیر -3-6-1-5

 

 

 

 

 

 

 

  متغیر استقرار اثربخش مدیریت دانش در حالت معناداري گیري اندازهمدل  10- 3 شکل 

  

باشد تا  96/1بیشتر از مقدار   tقابل مشاهده است، در حالت معنی داري باید ارزش ) 10- 3(شکل همانطور که در 

 96/1براي همه مؤلفه ها بیشتر از مقدار  t، ارزش 7در نگاره . مؤلفه و متغیر مورد نظر معنی دار باشد رابطه بین هر

شده است، لذا رابطه بین مؤلفه ها و متغیر مورد نظر معنا دار بوده و بنابراین این مؤلفه ها تبیین کننده مناسبی براي 

  .متغیر مورد نظر هستند

  

  

  

  

  

 

  متغیر استقرار اثربخش مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد گیري اندازهمدل  11- 3 شکل  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قابل مشاهده است، در حالت تخمین استاندارد بارهاي عاملی نشان داده می شود، هر ) 11- 3(شکل همانطور که در 

اگر . یعنی مؤبفه بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نمایدچه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد، 

قابل  6/0و  3/0بار عاملی بین . باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر می شود 3/0بار عاملی کمتر از 

ست، بار عاملی همه نشان داده شده ا 10همانطور که در نگاره . باشد خیلی مطلوب است 6/0قبول و اگر بیشتر از 

  . است، بنابراین این مؤلفه ها تبیین کننده مناسبی براي متغیر مورد نظر هستند 3/0مؤلفه ها بیشتر از مقدار 

  

، بارهاي عاملی مؤلفه ها براي متغیر استقرار اثربخش مدیریت دانش ارائه شده 5جدول شماره  "و"پیوست در 

   .است

  

همانطور که مالحظه . دل در روش حداقل مربعات جزئی ارائه شده استشاخص هاي کیفیت م ،)6- 3(در جدول 

متغیرهاي تحقیق مثبت بوده،   می شود مدل از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که ساخت روایی مشترك متقاطع

 5/0مقدار است و میانگین واریانس هاي استخراج شده آن ها بیشتر از  7/0میزان پایایی مرکب آن ها بیشتر از مقدار 

  . می باشد

  

 شاخص هاي کیفیت مدل و سطح پذیرش آن ها در روش حداقل مربعات جزئی 6- 3 جدول 

  متغیر  ردیف

ساخت روایی 

  مشترك متقاطع

پایایی 

  مرکب

میانگین واریانس هاي 

  استخراج شده

  < 5/0  < 7/0  <=0سطح پذیرش 

  741/0  803/0  179/0 ر اثربخش مدیریت دانشاستقرا  1

 

 ) قابلیت اعتماد(پایایی ابزار تحقیق -3-6-2

به منظور اطمینان از این مهم که داده هاي گردآوري شده واقعیت را به خوبی نشان می دهند و این که تکرار ابزار 

ابه اي را در پی داشته و داراي اندازه گیري در شرایط مشابه ولی زمان و مکان دیگر قابل استناد باشد و نتایج مش

به همین جهت، ادبیات گویه هاي . خاصیت تکرارپذیري باشد، پایایی پرسشنامه به طور دقیق مدنظر قرار گرفت

پرسشنامه در چندین نوبت و از طریق نشست هاي پیش گفته با صاحب نظران پانل اصالح شد تا برداشت هاي غلط و 

هم چنین سعی شد ابزار اندازه گیري تا حد ممکن داراي وضعیت ظاهري . حذف شودمتفاوت از هر واژه حتی المقدور 

  . از این رو، از درج گویه هاي پیچیده پرهیز شد و تالش گردید گویه ها قابل درك باشند. و درونی قابل قبولی باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گام، هماهنگ و منسجم  یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته براي افزایش پایایی ابزار پژوهش، رعایت گام به

توجیه به موقع و مناسب پرسش شوندگان در خصوص اهداف تحقیق از طریق . مراحل مختلف تحقیق بوده است

جلسات دو یا چند نفره، به صورت رسمی و غیررسمی نقش مهمی در ارتقاي پایایی ابزار دارد که به صورت ویژه اي در 

  . این پژوهش مدنظر قرار گرفته است

دیگر تالش شد تا زمان آزمون نهایی و تکمیل پرسشنامه از حیث ساعت برگزاري و طول مدت آن مناسب  از سوي

  . و سطح دشواري گویه ها، مشابه و یکنواخت باشد

این روش، مرسوم . استفاده شده است 1براي سنجش و ارزیابی پایایی ابزار پژوهش از روش و فرمول آلفاي کرونباخ

محاسبه آلفاي کرونباخ که به ضریب آلفا نیز معروف است، متاثر از میانگین همبستگی . است ترین روش سنجش پایایی

در این روش که براي محاسبه هماهنگی درونی . زوجی میان همه گویه هاي ابزار تحقیق و هم چنین تعداد آن ها است

سبه شده و سپس با استفاده از نرم افزار ابزار اندازه گیري به کار می رود، ابتدا واریانس نمره هاي به دست آمده محا

به بیان دیگر، آلفاي ). 1388سرمد و همکاران، (، مقدار ضریب آلفا محاسبه می گردد )SPSS2(اس پی اس اس 

این . ریچاردسون است- را می سنجد و نوع تعمیم یافته آزمون کودر کرونباخ؛ میزان هم سازي گویه هاي یک مقیاس

ضریب بین صفر تا یک نوسان داشته و هر چه مقدار آن به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده هم سازي بیش تر گویه 

  .می باشد) 7-3(دامنه مقادیر آلفا به صورت جدول ). 1388حبیب پور و صفري، (هاي مقیاس است 

  

  

  فرمول کرونباخ 3-3 فرمول 

  

  : که در آن

J =پرسشنامه  هاي سوال زیرمجموعه تعداد  

Js2 =آزمون  زیر واریانسj  ام  

S2 = واریانس کل آزمون  

Ra= کرونباخ  ضریب  

                                                
1 Cronbach́s Alpha  
2 Statistical Package for Social Science 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فاي کرونباخدامنه مقادیر آل 7- 3 جدول 

  وضعیت  ضریب آلفاي کرونباخ

  عالی  9/0بیشتر از 

  بسیار خوب  9/0تا  8/0

  خوب  8/0تا  7/0

  قابل قبول  7/0تا  6/0

  قابل تردید و سوال برانگیز  6/0تا  5/0

  ضعیف  5/0تا  4/0

  غیرقابل قبول  4/0کمتر از 

  

پیش آزمون شد و با استفاده از داده هاي به دست  پرسشنامه 10یک نمونه اولیه، شامل  نیز سازه مورد روایی در و

انسانی مقدار  منابع گویه 5 درمورد آلفا ضریب میزان آمده، میزان اعتبار درونی با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که

استراتژي  گویه 4 درمورد ،952/0زیرساخت مقدار  گویه 5 ، درمورد920/0ساختار مقدار  گویه 3 ، درمورد897/0

این مقادیر، نشان دهنده آن است که پرسش نامه ها، . است 974/0و در مورد کل گویه پرسشنامه مقدار  962/0ار مقد

   ).8-3جدول (قابل قبولی برخوردارند ) پایایی(از قابلیت اعتماد 

  

  اي متغیرهاي تحقیقبررسی نتایج آزمون آلفاي کرونباخ گویه ه 8- 3 جدول 

  گویه ها  متغیرها
  ضریب آلفاي کرونباخ

  متغیر  گویه

  انسانی منابع

  955/0 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

897/0  

  934/0 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

  933/0 هاي انگیزاننده دانشیمحرك

  977/0 کار تیمی

  980/0 فرهنگ دانشی

  ساختار

  923/0 باطات سازمانی پشتیبان دانشارت

  956/0 ساختار دانشی سازمان  920/0

  963/0 فرآیندهاي مدیریت دانش

  زیرساخت

  949/0 افزارسخت

952/0  
  930/0 افزارنرم

  525/0 شبکه

  912/0 مخازن دانش
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  923/0 مشی امنیت در مدیریت دانشخط

  استراتژي

  947/0 ) ضمنی به ضمنی(اجتماعی سازي 

962/0  
  899/0 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

  913/0 )صریح به صریح(ترکیب 

  800/0 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

  روش تجزیه و تحلیل داده ها-3-7

داده هاي پژوهش به کمک روش هاي آماري متنوع براي ) تبیین(تحلیل اطالعات در واقع دریافت و بیان معانی 

؛ تحلیل به معناي دسته بندي، مرتب کردن و خالصه نمودن داده ها به منظور دستیابی به پاسخ تفسیرهاي آتی است

  ). 1388سنجري، (پرسش هاي پژوهش است 

در این پژوهش از روش هاي آماري توصیفی شامل انواع مقیاس ها، نسبت ها و آزمون ها براي توصیف و تفسیر 

  . داده هاي جمعیت شناختی استفاده شده است

یک نمونه اي براي بررسی معنی  Tهمچنین از روش هاي آمار استنباطی شامل آزمون هاي مختلف مانند، آزمون 

دار بودن شاخص هاي عوامل مختلف، آزمون معنادار بودن ضرایب و همچنین مدل هاي معادالت ساختاري و اندازه 

ابط متغیرها، تناسب مدل و ابعاد آن و بررسی گیري و نیز از روش تحلیل مسیر و تحلیل عامل تاییدي براي بررسی رو

و ) آناوا(یا تحلیل واریانس یک طرفه  Fفرضیات اصلی، تحلیل همبستگی پیرسون براي بررسی فرضیات جزءي، آزمون 

با دو نمونه مستقل براي بررسی تفاوت میانگین در گروه هاي پاسخ دهنده استفاده شده است؛ در انجام  Tآزمون 

  . بهره گیري شده است PLSو  Spssري نیز از نرم افزارهاي تحلیل هاي آما

  

در ذیل به اختصار به آزمون هاي آماري استفاده شده در این پژوهش در خصوص طراحی مدل، ابزار اندازه گیري و 

 . نحوه آزمون فرضیه ها و مدل اشاره می گردد

  

ف معیار، میانگین کل و انحراف معیار کل بوده این آزمون ها که شامل میانگین، انحرا: آزمون هاي آمار توصیفی

است، به منظور توصیف آماري وضعیت داده هاي مربوط به عوامل یا ویژگی هاي مدل مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار 

و نیز به جهت تبیین وضعیت آماري داده  –که توسط پانل صاحب نظران امتیازدهی گردیده بودند  –مدیریت دانش 

 . به کار رفته اند هاي مورد مطالعه
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این روش . از آزمون هاي قدیمی، متداول و با کفایت در سنجش پایایی ابزار پژوهش است: آزمون آلفاي کرونباخ

رجوع به پایایی ابزار تحقیق، قابلیت (براي محاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است 

 ). اعتماد

  

ر تحلیل عاملی تاییدي، که هدف پژوهش گر تایید ساختار عاملی ویژه اي می باشد، درباره د: تحلیل عاملی تاییدي

تعداد عامل ها به طور آشکار فرضیه اي بیان می شود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کوواریانس 

  ). 269: 1388سرمد و همکاران، (متغیرهاي اندازه گیري شده مورد آزمون قرار می گیرد 

از تکنیک تحلیل عاملی تاییدي به منظور اطمینان یافتن از صحت و درستی گویه هاي به کار رفته در پرسش نامه 

در این راستا بار عاملی هر گویه و درصد واریانس توضیح داده . ها براي اندازه گیري متغیر مربوطه استفاده شده است

 . گردیده است شده محاسبه

  

در این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانل، از ضریب : )W(ماهنگی کندال آزمون ضریب ه

ضریب هماهنگی کندال مقیاسی است براي تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان . استفاده شد 1هماهنگی کندال

 Kبستگی رتبه اي میان در حقیقت با کاربرد این مقیاس می توان هم. شئی یا فرد Nچندین دسته رتبه مربوط به 

ضریب . مفید است» 2روایی میان داوران«چنین مقیاسی به ویژه در مطالعات مربوط به . مجموعه رتبه را یافت

هماهنگی کندال نشان می دهد که افرادي که چند مقوله را براساس اهمیت آن ها مرتب کرده اند، به طور اساسی 

میت هر یک از مقوله ها به کار برده اند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاق نظر معیارهاي مشابهی را براي قضاوت درباره اه

 ). 1384مشایخی، (دارند 

  

جهت آزمون فرضیه فرعی تحقیق که به آزمون معناداري تفاوت میانگین می پردازد، با توجه به وجود : آزموت تی

 . استفاده شده است) T Test(هاي مستقل  نمونه tنسبی و متغیر اسمی دوحالته از آزمون  - یک متغیر فاصله اي

  

روش تحلیل مسیر، تعمیمی از . براي بررسی روابط علّی بین متغیرها بهره گرفته شد 3از تحلیل مسیر: تحلیل مسیر

رگرسیون معمولی است که قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیر مستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهاي 

                                                
1 Kendall,s coefficient of concordance (w)  
2 Interjudge reliability  
3 Path Analysis (PA)  
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متغیرهاي وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آن ها را تفسیر مستقل را براي 

. براي بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورتی منسجم، کوشش هاي بسیاري در دهه اخیر صورت گرفته است. کند

از . به عنوان مدل علّی یاد شده است از این روش. است» 1مدل معادالت ساختاري«یکی از روش هاي نو در این زمینه 

طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل هاي نظري را در جامعه هاي خاص با استفاده از داده هاي همبستگی 

 . بهره گرفته شد PLSدر این پژوهش براي اجراي تحلیل مسیر، از نرم افزار ). 59: 1381آذر، (غیرآزمایشی آزمود 

  

  خش طراحی مدلفرآیند پژوهش در ب-3-8

فرآیند معمول پژوهش در رویکرد کمی، مطالعه منابع براي انتخاب نظریه مناسب، ساخت فرضیه ها و سپس آزمون 

در مقابل رویکرد کیفی، ممکن است نظریه اي مرتبط با مطالعه وجود نداشته یا پژوهشگر . و تحلیل آماري آنهاست

وجود نداشته یا پژوهشگر تمایلی به محدود ساختن کار خود به نظریه تمایلی به محدود ساختن کار خود به نظریه هاي 

به این ترتیب، رویکرد کیفی می تواند به منظور ساخت نظریه اي جدید براي توضیح پدیده یا . هاي موجود نداشته باشد

ها مشخص و دقیق  در رویکرد کمی، الزم است داده. توضیح الگوهاي جدیدي به کار رود که در داده ها یافت می شوند

اما در رویکرد کیفی، تاکید بر کیفیت عمق داده ها . بنابراین داده هاي اصلی گردآوري شده، کمی خواهند بود. باشند

). 1999، 3؛ ویتاکر1997، 2هاسی و هاسی(است در نتیجه، داده هایی که گردآوري می شوند، اساساً کیفی می باشند 

مفاهیم، مدل ها و چهارچوب ها می باشند، » ساخت«ده اکتشافی و به دنبال در چنین پژوهش هایی که به طور عم

  ). 2001، 4بومارد و آیبرت(اغلب یافته هاي نهایی معلوم نیستند 

همانگونه که پژوهش هاي انجام شده در این زمینه نشان می دهند، عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در زمینه 

به همین دلیل، رویکرد کمی به این پژوهش  ممکن است باعث . فاوت تنوع زیادي دارندها، قلمروها و سطوح تحلیل مت

کاهش عواملی که یافت می شوند یا حتی نادیده ماندن آن ها شود؛ زیرا ساخت چهارچوب هاي نظري در اینن رویکرد 

راي برخورد با وضعیت هاي که مقدمه طرح فرضیه هاست، پژوهش را در قالب هایی قرار می دهد که انعطاف الزم را ب

  ). 199: 1384مشایخی، (جدید ندارند 

بنابراین، یافتن عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با رویکرد کیفی انجام پذیرفت که در آن، چارچوبی از پیش 

ترباي ایس(تعیین شده مانند نظریه یا مدل وجود نداشت و این چارچوب براساس داده هاي گردآوري شده، طراحی شد 

                                                
1 Structural Equation Model 
2 Hussey J. & Hussey R 
3 Whittaker  
4 Baumard & Ibert  
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براي انجام پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه سوابق پژوهش هاي پیشین، شناخت نسبتاً جامعی از ). 2002، 1و همکاران

ادبیات موجود در این زمینه حاصل شده و بر همین اساس نیز فهرستی مقدماتی از عوامل موثر بر استقرار مدیریت 

  . و نهایی شد سپس این عوامل با روش دلفی تکمیل. دانش فراهم شد

  

  روش فراترکیب -3-8-1

، براي یکپارچه سازي چندین مطالعه براي ایجاد یافته هاي جامع و تفسیري صورت 3مشابه فراتحلیل 2فراترکیب

در مقایسه با رویکرد فرا تحلیل کمی که بر داده هاي کمی ادبیات موضوع و رویکردهاي آماري تکیه دارد، . می گیرد

به . عات کیفی بوده، به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمی گرددفراترکیب متمرکز بر مطال

فراترکیب با ). 2006زیمر، (عبارت دیگر، فراترکیب، ترکیب تفسیر تفسیرات داده هاي اصلی مطالعات منتخب است 

شف موضوعات و استعاره فراهم کردن نگرش نظامند براي پژوهشگران از راه ترکیب پژوهش هاي کیفی مختلف به ک

هاي جدید و اساسی می پردازد و با این روش دانش جاري را ارتقا داده، یک دید جامع و گسترده اي را نسبت به 

فرا ترکیب مستلزم این است که پژوهشگر یک بازنگري دقیق و عمیق انجام داده، یافته هاي . مسائل پدید می آورد

در این پژوهش از روش هفت مرحله اي فراترکیب سندلوسکی و باروسو  .پژوهش هاي کیفی مرتبط را ترکیب کند

 . نشان داده شده است )12-3(استفاده شده است که در شکل ) 2003(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Easterby et al.  
2 Meta-Synthesis 
3 Meta-Analysis 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

127 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل هفت گانه روش فراترکیب 12- 3 شکل  

  

  وهشتنظیم سؤال هاي پژ: گام یک -3-8-1-1

  : سؤال هاي پژوهش به همراه پارامترها بیان شده است )9-3(جدول در 

  

  پارامترها و سوال هاي پژوهش 9-3 جدول  

  سوال هاي پژوهش  پارامترها

 چه چیزي؟

 چه جامعه اي؟

 محدودیت زمانی؟

  چگونگی روش؟

)what( 

)who( 

)when( 

)how(  

سنجی و استقرار مدیریت دانش را  هاي امکان عواملی مؤلفهچه 

 دهند؟ تشکیل می

سنجی و استقرار  ها در امکان چه اهمیت و وزنی هر یک از مؤلفه

 مدیریت دانش دارند؟

سنجی و استقرار مدیریت دانش  سازي امکان چارچوب پیاده

  چگونه است؟

  

  

  تنظیم پرسش پژوهش

  بررسی نظام مند متون 

  کیفیت کنترل 

  جستجو و انتخاب مقاله هاي مناسب

  ارائه یافته ها

  تجزیه و تجلیل و ترکیب یافته ها

  استخراج اطالعات مقاله 
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  بررسی نظام مند متون : گام دوم-3-8-1-2

 2015تا  2000گاه هاي داده، نشریه ها و موتورهاي جست وجوي مختلفی بین سال هاي در این پژوهش پای

واژه هاي کلیدي متنوعی از جمله مدیریت دانش، امکان سنجی و استقرار مدیریت دانش، براي . بررسی شده است

داده، نشریه ها و  در نتیجۀ جست وجو و بررسی پایگاه هاي. جست وجوي مقاله هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

  . مقاله یافت شد 258موتورهاي جست وجوي مختلف و با استفاده از واژه هاي کلیدي مورد نظر، 

  

 جست وجو و انتخاب مقاله هاي مناسب: گام سوم-3-8-1-3

پارامترهاي مختلفی مانند؛  )13-3(براي انتخاب مقاله هاي مناسب براساس الگوریتم نشان داده شده در شکل 

  . محتوا، دسترسی، محتوا و کیفیت روش پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است عنوان، چکیده،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي نهایی الگوریتم انتخاب مقاله 13- 3 شکل  

  

  استخراج نتایج : گام چهارم-3-8-1-4

دگی نویسنده، به همراه سال انتشار مقاله و اجزاي ها بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوا مقاله

  .طبقه بندي شد. هماهنگی بیان شده که در هر مقاله به آنها اشاره شده است

  

 تعداد منابع یافت شده
N= ٢٧٨ 

 تعداد مقاالت برای بررسی چکیده 
N= ٢٠١ 

 تعداد مقاالت برای بررسی محتوای کامل 
N= ١۵٨ 

برای ارزیابی روش پژوھش  تعداد مقاالت  
N= ١٢٧ 

 کل مقاالت نھایی 
N= ١٢٣ 

) عنوان(مقاالت رد شده   
N= ۵٧ 

) چکیده(مقاالت رد شده   
N= ۴٣ 

) محتوا(مقاالت رد شده   
N= ٣١ 

) روش پژوھش(مقاالت رد شده   
N= ٢۴ 
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  هاي کیفی  تجزیه وتحلیل و تلفیق یافته: گام پنجم -3-8-1-5

با در نظر در این پژوهش، ابتدا براي تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین، کدي را در نظر گرفته، سپس 

به این ترتیب، مفاهیم پژوهش . بندي کردیم گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آنها را در یک مفهوم مشابه دسته

پذیري و تطبیق که  پذیري، مدیریت بحران، تسلط، نظارت به عنوان نمونه، شش موضوعِ انضباط، جمع. مشخص شدند

است، به عنوان شش کد انتخاب شدند و با توجه به اینکه در سطح به کرّات در مطالعات پیشین مورد بحث قرار گرفته 

محوري در جذب و به کارگیري در نظر گرفته شدند که  شوند، جزء مفاهیم رویکرد دانش پرسنلی در سازمان مطرح می

ولۀ منابع هاي انگیزانندة دانشی، کار تیمی و فرهنگ دانشی، مق بنیان، محرّك به همراه توانمندسازي با رویکرد دانش

مقالۀ نهایی انتخاب  123هاي صورت گرفته به کمک روش تحلیل محتوا روي  بر اساس تحلیل. انسانی را تشکیل دادند

سنجی و استقرار مدیریت دانش در این  هاي امکان کد براي مؤلفه 83مفهوم و  17شده، در مجموع تعداد چهار مقوله و 

حاصل از این مرحله بیانگر آن بود که در مطالعات قبلی تاکنون چنین  هاي یافته. گذاري شدند پژوهش کشف و برچسب

سنجی و استقرار مدیریت  مندي انجام نشده و هر یک از مطالعات، فقط به جنبۀ خاصی از مقوله امکان مطالعۀ نظام

در . ه نشده استمند در نظر گرفت اند و ابعاد چندگانه در قالب یک چارچوب منسجم و به صورت نظام دانش توجه داشته

  . کدهاي نهایی استخراج شدة مرتبط با هر مقوله و مفهوم نشان داده شده است ) 10- 3(جدول 

  

  ها مقوله بندي یافته 10-3 جدول  

  کد  مفاهیم  مقوله
ی

سان
 ان

ع
ناب

م
 

 محوري در جذب و  رویکرد دانش

 بکارگیري

پذیري، مدیریت بحران، تسلط، نظارت پذیري، انضباط، جمع 

  تطبیق

 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

هاي مدیریت دانش، آموزش استفاده از سیستم آموزش پایه

هاي حل مسئله و خالقیت، آموزش  مدیریت دانش، آموزش

هاي داخل و  هاي انتقال دانش، شرکت کارکنان در آموزش روش

  شاگردي –ز سیستم آموزش استاد خارج سازمان، استفاده ا

 هاي انگیزاننده دانشی محرك
، پاداش دهی گروهی، پاداش )خودپرورانی(پاداش خودپرورشی 

  خالقیت و نوآوري، پاداش ایجاد دانش، پاداش انتقال دانش

 کار تیمی
ادراك، مالکیت، خالقیت و همکاري، اعتماد، درك متقابل، رشد 

  ري مشارکتی، رهبري شفاف، تعهدفردي، رفع تضادها، تصمیم گی

 فرهنگ دانشی

میل به دانش، دانشکارمحوري، آموزش و یادگیري، ارتباطات 

متقابل دانشی، همدلی، جمع گرایی دانشی، التزام به برنامه دانشی، 

ارزیابی و پاداش دانشی، قدرت و مشروعیت دانشی، زمان بندي 

  دانشی، انعطاف دانشی، صیانت دانش

سا خ ار
ت

  سبک ارتباطات، کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، محتوي ارتباطات باطات سازمانی پشتیبان دانشارت 
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 ساختار سازمانی
رابطه فراگیر ، رابطه تعاملی برون سازمانی، رابطه مبتنی بر اعتماد

  عاطفی

 فرآیندهاي مدیریت دانش
یافتن دانش، بکارگیري دانش، یادگیري، تسهیم دانش، ارزیابی 

  ش، ایجاد و نگهداري دانش، حذف دانشدان

ت
خ

سا
یر

ز
 

 سخت افزار
هاي مدیریت دانش، بلوغ فنی، کامپیوترها،  ابزارها و سیستم

  دسترسی به سخت افزار

 نرم افزار

، )ایجاد تعامل پویا(جستجوي سریع اطالعات، ارتباط کارکنان 

 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري، تناسب با نیازهاي کاربران،

  کاربر پسند بودن

  ، دسترسی به  شبکه)اینترنت و اینترانت(رواج ابزارهاي فنّاورانه  شبکه

  دانش بیرونی، دانش ساختمند درونی، دانش بدون ساختار درونی مخازن دانش

  کاربران، اطالعات، قوانین و مقررات، نگهداري خط مشی امنیت در مدیریت دانش

ي
تژ

را
ست

ا
 

 )به ضمنی ضمنی(اجتماعی سازي 
، ها مالقات، ها، جلسات طوفان مغزي کنفرانس، چرخش شغلی

  مباحث تیمی

  مستندسازي تجربیات، ها مدل سازي و نمونه سازي )ضمنی به صریح(برونی سازي 

  مکالمات تلفنی، اسناد، جلسات، ارائه مقاالت جدید )صریح به صریح(ترکیب 

  خدمت، یادگیري از طریق مشاهده هاي ضمن آموزش )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

  کنترل کدهاي استخراجی: گام ششم- 3-8-1-6

دهنده را  کنند و قصد داریم میزان توافق بین این دو رتبه بندي می دهنده، پاسخگویان را رتبه موقعی که دو رتبه

سۀ نظر پژوهشگر براي کنترل مفاهیم استخراجی، از مقای). 1388پور،  حبیب( کنیم بسنجیم، از شاخص کاپا استفاده می

تر  هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک. شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد. با یک خبره استفاده شده است

تر  اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیک. دهندگان وجود دارد دهد که توافق بیشتري بین رتبه باشد، نشان می

افزار  نرم از استفاده با). 1392و همکاران،  محقر(دو رتبه دهنده وجود دارد  باشد، در آن صورت توافق کمتر بین

SPSS  با . نشان داده شده است) 11- 3(محاسبه شد که در جدول  679/0و مقدار شاخص  000/0عدد معناداري

ادعا کرد که  توان پس می. شود استقالل کدهاي استخراجی رد می فرض 05/0تر بودن عدد معناداري از  توجه به کوچک

  .بوده است استخراج کدها از پایایی مناسبی برخوردار

  

  مقادیر اندازه توافق 11-3 جدول  

 معناداري عدد استاندارد انحراف مقدار  

 کاپاي مقدار توافق

  تعداد موارد معتبر

679/0 

83  
070/0  000/0  
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به کارگیري  اي از فرایند اطالعاتی است که به وسیلۀ آن محتواي ارتباطات با استفاده از تحلیل محتوا، مرحله

هاي خالصه شده و قابل مقایسه  داده یابد و به صورت دار تغییر و تبدیل می بندي شده و نظام اي از قوانین طبقه مجموعه

آنتروپی در تئوري . دهد توا بسیار قوي انجام میتحلیل مح ها را در مبحث روش آنتروپی شانون پردازش داده. آید در می

هاي  روش. شود عدم اطمینان که به وسیلۀ یک توزیع احتمال بیان می گیري اندازهاطالعات، شاخصی است براي 

 آذر، میرفخرالدینی و(ها، آنتروپی شانون است  ها وجود دارد؛ یکی از بهترین این روش شاخص متعددي براي تعیین وزن

قالب فراوانی  ها به تناسب هر پاسخگو در در روش آنتروپی شانون ابتدا پیام بر حسب مقوله). 1387ستمی، انواري ر

در این پژوهش از . شود محاسبه می سپس با استفاده از بار اطالعاتی هر مقوله، درجۀ اهمیت هر یک. شود شمارش می

بر این اساس، میزان پشتیبانی . شده استاستفاده  روش آنتروپی شانون به دلیل قدرت آن و سادگی محاسبه

براي محاسبۀ بار اطالعاتی عدم . شود صورت آماري نشان داده می هاي این پژوهش به هاي گذشته از یافته پژوهش

   .شود استفاده می) 5- 3(و ) 4-3(فرمول  اطمینان و ضریب اهمیت به ترتیب از

  

  بار اطالعاتی عدم اطمینانمحاسبه  4-3 فرمول  

  

  ضریب اهمیتمحاسبه  5-3 فرمول  

  

بر اساس  براي محاسبۀ وزن هریک از مفاهیم نیز، به محاسبۀ مجموع وزن کدهاي آن مفهوم پرداخته شده و

  .رتبه بندي صورت گرفته است 1 جدول "ح"پیوست  هاي به دست آمده در وزن

مشخص شد که کدهاي قوانین و مقررات، برگزاري  1جدول  "ح"پیوست بر اساس ضرایب به دست آمده در 

جلسات به منظور ترکیب دانش، توجه به توانمندي مدیریت بحران در جذب، التزام به برنامۀ دانشی، ارزیابی و پاداش 

ایجاد تعامل (افزار دانش براي ارتباط کارکنان  سازي دانش، وجود نرم برونیدانشی، مستندسازي تجربیات به منظور 

، اعتماد در کار تیمی، استفاده از اسناد به منظور ترکیب دانش و وجود مخازن دانش براي ذخیرة دانش ساختمند )پویا

د؛ بدین مفهوم که در حوزة ان ها را در کل کسب کرده باشند و باالترین رتبه درونی، داراي بیشترین ضریب اهمیت می

اند و تکرارپذیري  سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش، این موضوعات بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته امکان

سنجی و استقرار  توان گفت که توجه به این ابعاد در امکان از همین رو می. اند بیشتري نسبت به سایر کدها داشته

  . ئز اهمیت استاثربخش مدیریت دانش حا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

132 

 

  

  ها ارائه یافته: گام هفتم-3-8-1-7

سنجی و استقرار مدیریت  هاي اصلی امکان هاي پیشین و کدهاي استخراج شده، مؤلفه بر اساس مطالعۀ پژوهش

  :شود ساختار اجرا و استقرار مدیریت دانش، شامل موارد زیر میسنجی، طراحی مفهومی و  دانش در سه الیۀ امکان

  

   جیسن امکان: الیۀ اول

نیازهاي فنی، فنّاورانه،  در ادامه، پیش. پیش از آغاز، الگوي جدید توسط مدیریت ارشد باید مورد پذیرش قرار گیرد

. گیرد براي شناسایی و تعیین الزامات استقرار مورد بررسی قرار می... مدیریتی، انسانی، فرهنگی، قوانین و مقررات و

هاي ناموفق را به  با توجه به شرایط بومی، الگوبرداري و دالیل ناکامی سازمانتوان از عملکردهاي موفق،  بدین منظور می

در کنار . سازد ها تصویري از وضع مطلوب را نمایان می نتایج این بررسی. هاي پنهان شناسایی کرد منظور اجتناب از دام

ختار و استراتژي، مورد ارزیابی قرار هاي فنی و آمادگی مدیریت، منابع انسانی، سا سنجی زیرساخت ها، امکان این بررسی

. هاي تأثیرگذار در استقرار اثربخش مدیریت دانش در سازمان به دست آید گیرد تا تصویري از وضع موجود مؤلفه می

ساز  هاي مدیریتی، منابع انسانی، ساختار، زیرساخت و استراتژي، زمینه تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب در زمینه

  .دشو هاي مقتضی براي کاهش شکاف می اتخاذ خط مشی

  

   طراحی مفهومی و ساختار اجرا: الیۀ دوم

هاي متناسب با اهداف سازمان در زمینۀ برخورد با دانش  بایست استراتژي می: طراحی استراتژي مدیریت دانش

طراحی . هاي مدیریت دانش مشخص و تدوین شود ضمنی و آشکار با هدایت مدیریت و توسط متخصصان استراتژي

ها و راهبردها، طراحی الگوي  انداز، مأموریت، اهداف کالن، خط مشی مدل اجرایی مدیریت دانش از طریق تعریف چشم

اي استقرار، تعیین کاربردها و کارکردهاي مدیریت دانش، شناسایی موانع استقرار و عوامل کلیدي موفقیت،  مرحله

ختار ارزیابی، تعیین سطح مشارکت بخش بیرون سازمانی و تعریف ها و سا تعیین گسترة مکانی استقرار، تعیین شاخص

در ادامۀ این مرحله، ساختار اجرا طراحی شده و قلمرو کاري هر یک از بخش هاي سازمان . گیرد استانداردها، انجام می

. انش خواهد شدریزي عملیاتی فرایند پیش رو؛ یعنی استقرار مدیریت د ساز برنامه این اقدامات، زمینه. شود مشخص می

. توان اقدام به ارزیابی طرح مورد نظر کرد هاي تحلیل شکاف، می در این مرحله پیش از اجراي طرح، با توجه به یافته

  .آورد تمامی اقدامات صورت گرفته، بسترهاي الزم براي گذار به مدیریت دانش را فراهم می
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   استقرار مدیریت دانش: الیۀ سوم

سنجی و نیز مطالعات وضع مطلوب،  هاي امکان ر مدیریت دانش باید با توجه به خروجیدر شروع فرایند استقرا

رویکرد (هاي منابع انسانی  ، مؤلفه)گذاري، سازماندهی، حمایت، هماهنگی، رهبري و ارزیابی هدف(هاي مدیریت  مؤلفه

هاي  بنیان و محرّك د دانشمحوري در جذب و به کارگیري، فرهنگ دانشی، کار تیمی، توانمندسازي با رویکر دانش

) ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش، ساختار سازمانی و فرایندهاي مدیریت دانش(هاي ساختار  ، مؤلفه)انگیزانندة دانشی

، به سطح مورد )افزار، شبکه، پایگاه داده و خط مشی امنیت در مدیریت دانش افزار، نرم سخت(هاي زیرساخت  و مؤلفه

پس از این اقدامات، وارد مراحل عملیاتی استقرار . ده باشند و در وضع مطلوب قرار داشته باشندنیاز از آمادگی رسی

ها متناسب با تحلیل شکاف، تدوین خط  بسترسازي حقوقی، تقویت زیرساخت: مدیریت دانش خواهیم شد که عبارتند از

ه راهبري، برگزاري کارگاه توجیهی و افزارهاي تخصصی و بانک داده، تشکیل کارگرو هاي امنیت، استقرار نرم مشی

. اي هاي دوره سازي فرایندهاي مدیریت دانش، پایش سیستماتیک عملکرد دانشی و پاداش سازي، پیاده آموزشی، فرهنگ

اي مدیریت دانش در سازمان، به طور مداوم بازخوردهایی به الیۀ طراحی مفهومی و  در تمام فرایند استقرار مرحله

  . شود تا به اقتضاي نیازهاي پیش رو، تصمیمات الزم اتخاذ شود می ساختار اجرا داده

  

  : ارائه شده است) 14- 3(در شکل  سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش الگوي جامع امکان
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  )منبع پژوهش حاضر(ستقرار اثربخش مدیریت دانش سنجی و ا الگوي جامع امکان 14- 3 شکل  

  

  دلفیروش -3-8-2

. ابداع شد "3راند"در شرکت  1950در دهه  2به عنوان یکی از روش هاي ساخت یافته براي ایجاد وفاق 1روش دلفی

کاربرد این روش، ساخت دادن به فرآیند ارتباطات گروهی است، به نحوي که چنین فرآیندي در فراهم کردن زمینه 

 این ارتباط ساخت یافته با دریافت بازخور. گیري مجموعه اي از افراد یک کل با مسئله یا موضوعی پیچیده موثر باشددر

                                                
1 Delphi method 
2 Consensus  
3 Rand  
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 گروه، فراهم کردن فرصتی جهت افراد براي بازنگري در نظرشان و با تامین درجه 1اطالعات و دانش افراد، ارزیابی نظر

هاي متوالی  2روش دلفی در عمل، یک سري پرسشنامه ها یا دوره. شوداي از محرمانه بودن پاسخ هاي افراد فراهم می 

درباره یک  3همراه بازخورهاي کنترل شده اي است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص

اده به کار برده شود؛ اما در گردآوري د 4هر چند روش دلفی در ابتدا براي پیش بینی. موضوع خاص دست پیدا کند

هاي مربوط به زمان حال یا گذشته که به درستی معلوم یا موجود نیستند و یافتن روابط علّی در پدیده هاي پیچیده 

از . در مراحل گوناگون فرآیند یک پژوهش نیز این روش می تواند به کار رود. اجتماعی و اقتصادي نیز استفاده می شود

ظري براي پژوهش، انتخاب متغیرها، شناخت اولیه روابط علی میان جمله این مراحل می توان به یافتن دیدگاهی ن

  . متغیرها و تعریف سازه ها اشاره کرد

  

  تشکیل و ترکیب پانل -3-8-2-1

این افراد با عنوان . روش دلفی با مشارکت افرادي انجام می پذیرد که موضوع پژوهش داراي دانش و تخصص باشند

د شرایط براي پانل دلفی از مهمترین مراحل این روش به حساب می گزینش اعضاي واج. پنل دلفی شناخته می شوند

این افراد برخالف آنچه در پیمایش ). 2003پاول، (آید؛ زیرا اعتبار نتایج کار بستگی به شایستگی و دانش این افراد دارد 

ي تصمیم گیري هاي کمی معمول است، برمبناي نمونه گیري احتمالی انتخاب نمی شوند؛ زیرا روش سازوکاري برا

روشن . گروهی است و نیاز به متخصصان واجد شرایط دارد که درك و دانش عمیقی از موضوع پژوهش داشته باشند

  . است که این افراد را نمی توان از این طریق انتخاب کرد

ه شده در یکی از روش هاي استفاد. صورت می گیرد 5معموالً انتخاب اعضاي پانل از طریق نمونه گیري غیراحتمالی

 7این روش بر این فرض استوار است که دانش پژوهشگر درباره جامعه. است 6این زمینه، نمونه گیري هدفدار یا قضاوتی

در صورتی که پژوهشگر، خود تمام افراد مناسب را براي عضویت . براي دستچین کردن اعضاي پانل قابل استفاده است

نیز استفاده کند که نوعی دیگر از روش هاي غیر احتمالی  8ري زنجیره ايدر پانل نشناسد، می تواند از روش نمونه گی

، آغاز و از این 9در این روش، پژوهشگر کار تعیین اعضاء را با شناسایی فرد یا گروهی از افراد آگاه. به حساب می آید

                                                
1 Judgment  
2 Rounds  
3 Expert panel  
4 Forecasting  
5 Non-Probability sampling  
6 Purposive/judgmental sampling  
7 Population  
8 Chain- referral/snowball sampling  
9 Informant  
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ود که شناخت افراد مناسب این روش به ویژه هنگامی به کار می ر. طریق به دیگر افراد مناسب براي کار دست می یابد

  . )1384مشایخی، (هشگر دشوار باشد براي پژو

مانند هر نمونه گیري . تعداد مناسب براي اعضاء نکته مهم دیگري است که در تشکیل پانل باید به آن توجه کرد

در . تگی دارددیگر، حجم نمونه به عواملی مانند امکان دسترسی به افراد، زمان الزم و هزینه گردآوري اطالعات بس

از طرف . روش دلفی که اعضاي پانل باید از متخصصان موضوع پژوهش باشند، این محدودیت ها افزایش پیدا می کند

دیگر، ایجاد اتفاق نظر میان اعضاء به عنوان هدف از کاربرد این روش با افزایش آنان دشوارتر می شود، هرچند تعداد 

نفر متغیر بوده است، اما هنگامی که میان اعضاي پانل تجانس  1685تا  10اعضاي پانل در پژوهش هاي پیشین بین 

  . )2003پاول، (عضو توصیه شده است  20تا  10وجود داشته باشد، حدود 

بر این اساس، اعضاي پانل دلفی براي این پژوهش به صورت نمونه گیري غیراحتمالی و ترکیبی از روش هاي 

نفر از افراد نامزد شدند که پژوهشگر براي  10بر این اساس، ابتدا . یده شدندهدفدار یا قضاوتی و زنجیره اي برگز

این افراد عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت و داراي گرایش . مشارکت در این پژوهش مناسب می دانست

اي پانل معرفی شدند فراد سایر اعضسپس از طریق این ا. منابع انسانی و در برخی موارد سایر گرایش هاي مرتبط بودند

  . )1384مشایخی، (

  

  فرآیند اجراي روش دلفی -3-8-2-2

بر این اساس نوشته هاي مومجود نیز بررسی و عوامل موثر بر . در این پژوهش، ابتدا موضوع و ابعاد آن تعریف شد

یین و براساس تعریف موضوع، تخصص هاي مورد نیاز تع. حفظ و نگه داري کارکنان دانش پایه از آنها استخراج شد

  . اضاي پانل دلفی با استفاده از روش هاي نمونه گیري غیر احتمالی، شناسایی و انتخاب شدند

پرسشنامه هاي هر دور به صورت حضوري توزیع و . پس از تعیین اعضاي پانل، سه دور روش دلفی انجام شد

ز پژوهش هاي موفق استخراج شده در دور اول فهرستی از عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش که ا. گردآوري شدند

عالوه بر این، از آنها خواسته . بودند، براي تعیین میزان اهمیت آنها در سازمان هاي ایرانی در اختیار اعضاء قرار گرفت

در دور دوم، مجموعه عواملی که در دور . شد که ایده هاي خود را درباره عواملی ارائه کنند که در این فهرست نیستند

هاد شده بودند به همراه عوامل اولیه مستخرج از ادبیات موضوع، براي تعیین میزان اهمیت در اختیار آنان قرار اول پیشن

در دور سوم، نظر اعضاء درباره عوامل که اهمیت آن ها در دورهاي اول و دوم زیاد و خیلی زیاد تشخیص داده . گرفت

. انجام دور سوم و دستیابی به اتفاق نظر مطلوب پایان یافتانجام روش دلفی پس از . شده بودند، مجدداً دریافت شد

  . فرآیند این پژوهش را نشان می دهد )15- 3(شکل 
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  فرآیند اجراي روش دلفی 15- 3 شکل  

  

  تعریف موضوع پژوهش

  بررس ادبیات و مبانی نظري پژوهش

  شناسایی نظریه ها، مدل ها و پژوهش هاي

  شین مرتبط با موضوع پی

  استخراج عوامل و مولفه هاي مدل براساس

  مرور ادبیات پژوهش

  انتخاب اعضاي پانل دلفی

 تعیین تخصص هاي مورد نیاز  

  شناسایی نامزدهاي واجد شرایط براي عضویت

  در پانل 

  انتخاب اعضاي پانل و برقراري ارتباط با آنها  

  دور اول روش دلفی

  دریافت نظر اعضاي پانل درباره میزان اهمیت عوامل مستخرج از ادبیات

 تحقیق 

 دریافت نظر اعضاي پانل درباره ترتیب اهمیت عوامل انتخاب شده 

  دور دوم روش دلفی

  ارائه مجموعه کامل عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق و عوامل پیشنهادي

اعضاء به تمام اعضاء به همراه میانگین امتیاز عوامل در دور قبل و نظر پیشین 

 عضو مربوطه 

 ن اهمیت عوامل یاد شده دریافت نظر اعضاي پانل درباره میزا 

 دریافت نظر اعضاي پانل درباره ترتیب اهمیت عوامل انتخاب شده  

  دور سوم روش دلفی

  حذف عوامل با اهمیت متوسط و پایین تر و کاهش تعداد عوامل 

  ارائه مجموعه عوامل انتخاب شده و نظر پیشین هر عضو به عالوه میانگین نظر

 اعضاي پانل در دور دوم 

  دریافت مجدد نظر اعضاي پانل درباره میزان اهمیت عوامل انتخاب شده 

 ره ترتیب اهمیت عوامل انتخاب شده دریافت نظر اعضاي پانل دربا 

  دست یابی به اتفاق نظر  
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تاثیر «، »تاثیر بسیار کم«رت و شامل گزینه هاي در تمام مراحل، تعیین میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیک

در هر دور نیز در مقابل هر عامل، میانگین . صورت می گرفت» تاثیر بسیار زیاد«، و »تاثیر زیاد«، »تاثیر متوسط«، »کم

  . پاسخ هاي اعضاي پانل در دورهاي پیش و پاسخ پیشین هر فرد نیز به صورت جداگانه به آگاهی پاسخگویان می رسید

  

  مقیاس اتفاق نظر -3-8-2-3

ضریب . استفاده شد 1در این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانل، از ضریب هماهنگی کندال

شی یا  Nهماهنگی کندال مقیاسی است براي تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به 

چنین مقیاسی به . مجموعه رتبه را یافت Kبستگی رتبه اي میان در حقیقت با کاربرد این مقیاس می توان هم. فرد

ضریب هماهنگی کندال نشان می دهد که افرادي که . مفید است» 2روایی میان داوران«ویژه در مطالعات مربوط به 

یت هر چند مقوله را براساس اهمیت آنها مرتب کرده اند، به طور اساسی معیارهاي مشابهی را براي قضاوت درباره اهم

این مقیاس با استفاده از ). 1384مشایخی، (یک از مقوله ها به کار برده اند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاق نطر دارند 

   :محاسبه می شود )6-3(فرمول 

  

  

  ضریب هماهنگی کندالمحاسبه  6-3 فرمول  

  

  : بدست می آید) 7- 3(از فرمول  ها Rjها از میانگین  Rjات انحراف هاي که در آن حاصل جمع مربع

  

  

   ها Rjها از میانگین  Rjحاصل جمع مربعات انحراف هاي  7-3 فرمول  

  

                                                
1 Kendalĺs coefficient of concordance (w) 
2 Interjudge reliability  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

139 

 

Rj  =ل مجموع رتبه هاي مربوط به یک عام  

K  = ورانتعداد دا(تعداد مجموعه هاي رتبه ها (  

N  = تعداد عوامل رتبه بندي شده  

1/12 K2 (N3 – N)  = حداکثر حاصل مربعات انحرافهاي از میانگینRj   ها  

  .) رتبه بندي مشاهده می شد Kکه در صورت وجود موافقت کامل بین  Sیعنی حاصل جمع (

  

. امل هماهنگی برابر با صفر استمقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود ک

  . چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون این ضریب را نشان می دهد )12- 3(جدول 

  

  تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال 12-3 جدول  

  تفسیر  Wمقدار 
اطمینان نسبت به ترتیب 

  عوامل

  وجود دارد  ر ضعیفاتفاق نظر بسیا  1/0

  کم  اتفاق نظر ضعیف  3/0

  متوسط  اتفاق نظر متوسط  5/0

  زیاد  اتفاق نظر قوي  7/0

  بسیار زیاد  اتفاق نظر بسیار قوي  9/0

  

اولین معیار، . براي تصمیم گیري درباره توافق یا ادامه دوره هاي دلفی دو معیار آماري ارائه می کند» اشمیت«

در صورت نبود . پانل است که براساس مقدار ضریب هماهنگی کندال تعیین می شوداتفاق نظر قوي میان اعضاي 

چنین اتفاق نظري، ثابت ماندن این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور متوالی نشان می دهد که افزایشی در توافق 

براي  Wماري ضریب شایان ذکر است که معناداري آ. اعضاء صورت نگرفته است و فرآیند نظرخواهی باید متوقف شود

نیز  Wعضو حتی مقدار بسیار کوچک  10براي پانل هاي با تعدا بیشتر از . متوقف کردن فرآیند دلفی کفایت نمی کند

 که شود می استفاده 1معناداري سطح مانند دیگر معیار از این بنابر). 1384مشایخی، (معنادار به حساب می آیند 

 این باشد، بر می تحقیق فرضیات به مربوط هاي گویه از یک هر مورد در انخبرگ توافق عدم یا توافق کننده مشخص

  : شود می بندي صورت ذیل کلی صورت به ها گویه تک تک براي دلفی پانل فرضیات اساس

  

                                                
1 Level of Meaning fullness 
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 :H0دارد وجود توافق موردنظر گویه براي خبرگان بین در

  :H1داردن وجود توافق موردنظر گویه براي خبرگان بین در

  

  

  اعضاي پانل دلفی انتخاب -3-8-2-4

 هستند؛ لذا تخصصی دانش داراي پژوهش موضوع در که گیرد می انجام افرادي مشارکت با دلفی روش که آنجا از

 به روش این مراحل مهمترین از شود می گفته دلفی پانل آن به که نظر مورد جمع براي شرایط واجد اعضاي گزینش

 به توجه با که هستند صنعت اي وحرفه دانشگاهی خبرگان از نفر 33 شامل پانل اعضاي تحقیق این در.آید می حساب

 کار تدریس،(مدیریت دانش  موضع در تجربه از برخورداري و پژوهشی سوابق تحقیق، روش با آشنایی تحصیالت، سطح

 دهگردی خالصه )13-3( شماره جدول در پانل اعضاي شناختی جمعیت اطالعات. اند شده انتخاب) هر دو یا اي حرفه

  . است

 مطالعه هدف با که شده انجام) 1384دیگران،  و سرمد تعبیر به(قصدي  و غیراحتمالی شکل به گیري نمونه

صورت  به عمدتاً مطالعه اهداف و سؤاالت درخصوص خبرگان توجیه و پرسشنامه دریافت و ارائه دارد، سازگاري

 سه هر در که گردیدند انتخاب نفر 33 مجموع در ده؛بو تلفنی تماس برقراري و ایمیل ارسال شکل به بعضاً و حضوري

  . گردید تحلیل آن نتایج و دریافت استفاده قابل پرسشنامه 33 دور

  

  دلفی پانل کنندگان شرکت شناختی جمعیت اطالعات خالصه 13- 3 جدول 

 سوابق خدمت و پست سازمانی خبرگان خبرگان غیر دانشگاهی اساتید خبره دانشگاهی

مدرك 

 تحصیلی

درجه 

 دانشگاهی
 درصد تعداد

مدرك 

 تحصیلی
 درصد تعداد

سابقه 

 خدمت
 درصد تعداد

پست 

 سازمانی
 درصد تعداد

دکترا و 

کارشناسی 

 ارشد

استاد 

 تمام
 6,06 2 دکترا 6,06 2

تا  21

 سال 30
11 33,33 

مدیریت 

 ارشد
17 51,52 

 24,24 8 دانشیار
رشناسی کا

 ارشد
10 30,30 

تا  11

 سال 20
18 54,55 

مدیر 

 میانی
9 27,27 

استادیار و 

 مربی
 6,06 2 کارشناسی 27,27 9

 10تا  5

 سال
 21,21 7 سرپرست 12,12 4

 100 33 جمع 100 33 جمع 42,4 14 جمع 57,6 19 جمع
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  تحقیق هاي گویه و ها مولفه عوامل، سطوح تحلیل و تجزیه-3-8-2-5

مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت  عنوان به عوامل دسته چهار جمعاً پژوهش یمفهوم مدل براساس

 ریزتر هاي مولفه به عوامل این خبرگان نظر وکسب پرسشنامه تدوین براي که گردیده بندي دسته و شناسایی داتش

تحقیق  هاي وگویه ها مولفه عوامل، تحلیل سطوح اطالعات گردید؛ ارائه متناسب هاي گویه مولفه هر براي و تفکیک

   .است شده داده نشان خالصه شکل به) 14-3(شماره  جداول در

  

 ها گویه و) متغیرها( عوامل به مربوط کلی اطالعات 14- 3 جدول 

  جمع  تعداد سنجه  ها مولفه  ابعاد

 منابع انسانی

  6 بکارگیريرویکرد دانش محوري در جذب و 

38 

 6 فرهنگ دانشی

 5 کار تیمی

 10 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

 11 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 ساختار

 4 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش

 3 ساختار سازمانی 14

 7 فرآیندهاي مدیریت دانش

 زیرساخت

 4 سخت افزار

18 

 5 نرم افزار

 2 شبکه

 3 مخازن دانش

  4  خط مشی امنیت در مدیریت دانش

 استراتژي

 5 اجتماعی سازي ضمنی به ضمنی

13 
 2 برونی سازي ضمنی به صریح

 4 ترکیب صریح به صریح

 2 درونی سازي صریح به ضمنی

  83  ها گویه کل تعداد

  

، ساختار، زیرساخت و استراتژي بع انسانیعوامل منا متغیر تحلیلی سطوح، 7و  6، 5، 4ول اجد، "الف"پیوست در 

  . آورده شده است
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  یافته هاي اجراي روش دلفی - 3-8-2-6

  دور اول - 1- 3-8-2-6

عوامل و ویژگی  15-3 جدول(اي موفق استخراج شده بودند عامل که از پژوهش ه 83در این دور، اعضاي پانل، 

زیاد و خیلی زیاد در طراحی مدل ، را داراي تاثیر )هاي موثر در طراحی مدل مفهومی را به اختصار نشان می دهد

عامل را براي طراحی مدل  5عالوه بر این، پاسخگویان در مجموع . عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش تشخیص دادند

از این . عامل باقی ماندند 3عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطرح کردند که با ترکیب برخی از آن ها، تعداد  

عامل  83به نوعی با عوامل ارائه شده در پژوهش هاي پیشین، یکسان بودند که بعد از حذف آنها  عامل 3میان، هر 

  . اثرگذار دیگر در طراحی مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش باقی ماندند

این در . آمده است 1 جدول "ط"پیوست  نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجراي مرحله اول توزیع پرسشنامه در

جدول نام عامل، تعداد پاسخ ها، میانگین، انحراف معیار، ترتیب اهمیت هر عامل براساس میانگین پاسخ ها به همراه 

  . مقادیر کمینه و بیشینه عوامل درج شده است

  

  دلفی دور اول اجماع هاي شاخص نتایج 1-3 نمودار 

  

 سطح( فرض آزمون عددي مقادیر اجماع هاي شاخص نتایج بیانگر 1-3شماره  و نمودار )2(جدول  "ط"پیوست 

 فرض آزمون مقادیر شود می مالحظه که همانطور. در دور اول است)  W(کندال  ضریب هماهنگی میزان و) معناداري

 هماهنگی نیز قبل جداول در موجود هاي خصشا مقادیر با که دهد می نشان را توافق از قبولی قابل نسبتاً مقادیر اکثراً

 دهد می نشان را پایینی نسبتاً مقادیر الذکر فوق جدول در که کندال هماهنگی ضریب درخصوص مهم نکته اما دارد؛

 دورهاي از حاصل نتایج در نکته این کند، می پیدا را خود واقعی معناي مقایسه حالت در اساساً ضریب این که است آن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ضریب هماهنگی کندال براي  .بود خواهد تفسیر و مشاهده قابل بهتر رود می باالتر توافق میزان که دلفی سوم و دوم

   .بدست آمد 187/0گانه که در این دور داراي تاثیر زیاد و خیلی زیاد بودند،  83پاسخ هاي اعضاء درباره ترتیب عوامل 

  

  دور دوم - 2- 3-8-2-6

صاحب نظران پانل در مورد عوامل مطرح شده و مستخرج از پس از اجراي مرحله اول سنجش و ارزیابی دیدگاه 

مبانی نظري و هم چنین دریافت پیشنهادهاي اعضاي پانل در مورد سایر عوامل موثر در طراحی مدل عوامل موثر بر 

 استقرار مدیریت دانش در این دور، به منظور رعایت احتیاط، مجدداً تمامی عوامل مستخرج از مبانی نظري و هم چنین

عوامل پیشنهادي اعضاي پانل در مورد سایر عوامل موثر در طراحی مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش به همراه 

اعضاي پانل، . میانگین نظر اعضاء در دور اول و نظر پیشین همان عضو در اختیار کلیه صاحب نظران پانل قرار گرفت

بر ) 3داراي میانگین بزرگتر از (ه شده بودند، داراي تاثیر خیلی زیاد عامل که در دور دوم ارائ 83عامل را از میان  20

  . استقرار مدیریت دانش تشخیص دادند

در . آمده است ) 3( جدول "ط"پیوست نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجراي مرحله دوم توزیع پرسشنامه در 

تیب اهمیت هر عامل براساس میانگین پاسخ ها به این جدول نام عامل، تعداد پاسخ ها، میانگین، انحراف معیار، تر

ضریب هماهنگی کندال براي پاسخ هاي اعضاء درباره ترتیب . همراه مقادیر کمینه و بیشینه عوامل درج شده است

  . بدست آمد 414/0گانه که در این دور داراي تاثیر زیاد و خیلی زیاد بودند،  83عوامل 

  

  

  دلفی دور دوم اجماع هاي شاخص نتایج 2-3 نمودار 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سطح( فرض آزمون عددي مقادیر اجماع هاي شاخص نتایج بیانگر 2-3نمودار و ) 4( جدول "ط"پیوست 

  .در دور دوم است)  W(کندال  ضریب هماهنگی میزان و )معناداري

  

  دور سوم -3- 3-8-2-6

داراي (نگین نظر صاحب نظران، عاملی با اهمیت متوسط و پایین تر ل که براساس میایدر دور سوم به این دل

گانه که در دور دوم  83وجود نداشت هیچ عاملی حذف نگردید و فهرست عوامل ) 3میانگین تاثیر کوچکتر مساوي 

عوامل در طراحی مدل ) 3داراي میانگین بزرگتر از (دلفی از سوي صاحب نظران پانل داراي تاثیر زیاد و خیلی زیاد 

موثر بر استقرار مدیریت دانش تشخیص داده شده بودند به همراه میانگین نظر اعضاء در دور دوم و نظر پیشین همان 

اعضاء در این دور نظر خود را درباره میزان تاثیر هر یک از عوامل . عضو در اختیار کلیه صاحب نظران پانل قرار گرفت

آن ها عالوه بر این باید ترتیب اهمیت . قرار مدیریت دانش اعالم می کردندگانه در طراحی مدل عوامل موثر بر است 83

  . عوامل را از نظر خود مشخص می کردند

در . آمده است) 5( جدول "ط"پیوست نتایج تفصیلی و مبسوط مرتبط با اجراي مرحله سوم توزیع پرسشنامه در 

، ترتیب اهمیت هر عامل براساس میانگین پاسخ ها به این جدول نام عامل، تعداد پاسخ ها، میانگین، انحراف معیار

ضریب هماهنگی کندال براي پاسخ هاي اعضاء درباره ترتیب . همراه مقادیر کمینه و بیشینه عوامل درج شده است

  .بدست آمد 579/0گانه که در این دور داراي تاثیر زیاد و خیلی زیاد بودند،  83عوامل 

  

  

  دلفی دور سوم اجماع هاي شاخص نتایج 3-3 نمودار 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سطح( فرض آزمون عددي مقادیر اجماع هاي شاخص نتایج بیانگر 3-3نمودار و ) 6( جدول "ط"پیوست 

  .در دور سوم است)  W(کندال  ضریب هماهنگی میزان و) معناداري

  

  دالیل توقف نظرخواهی- 3-8-2-7

اجراي روش دلفی در پژوهش نشان می دهد که به دالیل زیر اتفاق نظر میان اعضاي پانل نتایج دورهاي سه گانه 

  : حاصل شده است و می توان به تکرار دورها پایان داد

عامل تاثیرگذار در طراحی مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش را  20درصد اعضاء،  50در دور دوم بیش از  .1

 . بودند را بعنوان عامل اول خود برگزیدند 3که داراي میانگین بزرگتر از 

انحراف معیار پاسخ هاي اعضاء درباره میزان اهمیت عوامل در دور سوم نسبت به دورهاي قبلی کاهش چشم گیري  .2

 . داشته است

با توجه به اینکه . است 579/0ضریب هماهنگی کندال براي پاسخ هاي اعضاء درباره ترتیب عوامل در دور سوم  .3

مشایخی، (عضاي پانل بیش از ده نفر بود، این میزان از ضریب کندال کامالً معنادار به حساب می آید تعداد ا

1384 .( 

گانه اثرگذار در طراحی مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش  83ضریب هماهنگی کندال براي ترتیب عوامل  .4

یا میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانل در میان افزایش یافت که این ضریب  165/0در دور سوم نسبت به دور دوم 

 ). 1997، 1اشمیت(دو دور متوالی، رشد قابل توجهی نشان می دهد 

  

  دلفی پانل نهایی نتایج-3-8-2-8

براساس منطق نظري و رویه معمول دلفی چون مقادیر کمی آماري و میزان شاخص هاي خاص اجماع در دورهاي 

 هاي پانلمه فرایند دلفی در دور چهارم نیست و با توجه به توافق حاصله عمالً سه گانه دلفی افزایش یافته نیازي به ادا

 جدولپیوست ط جدول  دلفی گانه سه دورهاي اي مقایسه نتایج بهتر درك گردد؛ براي می تلقی یافته خاتمه دلفی

است؛  اجماع سطح شافزای دهنده نشان مقادیر پیوسته رشد که گردیده ارائه اجماع هاي شاخص کمی نتایج شامل) 7(

 دهنده می باشد که نشان 0,7از  باالتر همگی سوم دور در کندال هماهنگی ضریب مقادیر جدول براساس مثال طور به

 بیانگر که) 7( جدول "ط"پیوست براساس (است  شده ارائه عوامل و مفاهیم درخصوص خبرگان بین در قوي اجماع

  . )است Wشده  کسب مقادیر تفسیر نمونه

                                                
1 Schmidt R.C.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  : ارائه شده است 4-3نمودار در  دلفی گانه سه دورهاي اجماع هاي شاخص نتایجسه مقای

  

  

  دلفی گانه سه دورهاي اجماع هاي شاخص نتایج مقایسه 4-3 نمودار 

  

  مدل مفهومی تحقیق-3-9

یرهاي اصلی مدل استخراج شد و پس از اجراي فن در این پژوهش، با بررسی گسترده مبانی نظري، عوامل و متغ

دلفی و نتایج نظرسنجی سه مرحله اي از صاحب نظران پانل، این عوامل و متغیرها اصالح و تعدیل گردیده و نهایتاً 

گانه موثر در طراحی مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش، در قالب مدل  83نهایی مولفه هاي  1صورت بندي

گانه اثرگذار در مدل عوامل موثر بر  83ارائه می شود؛ در این مدل، مولفه هاي ) 16-3(وهش به شرح شکل مفهومی پژ

  همان گونه که در نمودار مشاهده می گردد؛ . استقرار مدیریت دانش و نوع رابطه میان آن ها نشان داده شده است

 

                                                
1 Topology 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  )رساله حاضر: منبع(دل مفهومی تحقیق م 16- 3 شکل 

  

  

  تبیین مولفه ها و عوامل مدل تحقیق-3-10

  منابع انسانی -3-10-1

هرچه باشد، افراد، تنها . متخصصان مدیریت دانش نمی توانند اهمیت مسئله مدیریت منابع انسانی را نادیده بگیرند

افراد، سازمان را می سازند و . ان هستندهاي اجتماعی و فرهنگی سازمافراد عامل مهم جنبه. منابع زایش دانش هستند

  ). 212: 2001داونپورت و وولپل، ( »مدیریت دانش، مدیریت افراد است و بالعکس«. در موفقیت آن هستند

  

  رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري-3-10-1-1

بازار باید دانش  اکنون شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که براي داشتن رقابت موثر و پاسخگویی به شرایط متغیر

از آنجایی که افراد مستعد و با انگیزه می . به کار گیرند –نه فقط کارکنان ماهر، نوآور و خالق را  –کلیه کارکنان را 

هاي جدي در شرکت هاي خصوصی و دولتی به منظور جذب کارکنان ماهر توانند به آسانی با بازار همراه شوند، برنامه

این وظیفه مسئوالن مدیریت دانش سازمان است که دارایی هاي . به اجراء در می آیدجدید و حفظ کارکنان فعلی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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می ).  1390, دارمی &سهرابی (دانش کارکنان ارزشمند به موثرترین وجه در جهت اهداف سازمان به کار گرفته شود 

از جمله، فراهم نمودن . توان با استفاده از روش هایی به جذب بهتر ومناسب تر دانشگران در سازمان کمک نمود

شرایطی براي تسهیل در جذب دانشگران در سازمان، آشنا کردن دانشگران با فعالیت هاي سازمان در قالب هایی نظیر 

هاي برنامه ریزي بازدیدهاي علمی و آشنایی با سازمان براي آن ها، تسهیل نمودن زمینه. بروشور، وب سایت و غیره

  ). 1393, کارگر شورکی &, مولوي, امامی. (کارآموزي در سازمان

 

   توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان-3-10-1-2

- اجازه تصمیم کارکنان به باید هاآن کنند می ایفا توانمندسازي فرایند در حیاتی نقش یک مدیران و سرپرستان

اهداف اصلی یکی از  ).2007، 1کلیداس و همکاران(بگیرند نظر در را بزرگی هايمسؤلیت هاآن براي و بدهند گیري

در . مدیریت منابع انسانی دانشگر، فراهم آوردن شرایطی است که از طریق آن، استعدادهاي بالقوه کشف و شکوفا گردد

توانمند سازي منابع انسانی دانشگر، هدف، ایجاد مهارت هایی است که فرد بتواند عالوه بر بهبود وضعیت کاري فعلی 

آموزش کارکنان نیز یکی دیگر از مسائلی است که پس از استخدام . ده شودخود، براي تصدي مشاغل باالتر نیز آما

اي را هاي آموزشی متنوع و گستردهسازمان ها می توانند برنامه. مؤثر، تأثیر زیادي در ظهور تنوع دانشی کارکنان دارد

خالقانه کارکنان آموزش جهت توسعه دانش و تخصص جدید کارمندان خود ارائه دهند، زیرا به منظور بروز رفتارهاي 

). 1391, طاهري &بامداد صوفی (می تواند با باال بردن تخصص سازمانی، در ایجاد رفتار نوآورانه نقش داشته باشد 

 خط جداسازي براي همچنین. کنندمی برگزار را آموزشی مختلف دورهاي خود، اعضاي توسعه براي هاسازمان اغلب

 بنابراین. شوند آشنا دانش مفاهیم با عمیقاً کامالً و باید کارکنان سازمان، در دانش کلی طور به و دانش هايمشی

 کهنگی به زیادي تمایل دانش که آنجا از و). 2006اخوان، (از اهمیت فراوانی برخوردار هستند  آموزشی هايبرنامه

شود نمی خلق دانش ري،یادگی انواع بدون زیرا. شودمی محسوب دانش ضرورت مدیریت مستمر آموزش دارد، زودرس

  ). 1384عدلی، (

  

   محرك هاي انگیزاننده دانشی- 3-10-1-3

در همین راستا، سازمان . ایجاد، حفظ و ارتقاي انگیزش دانشگران از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی است

عامل هاي انگیزش  برخی از. ها می توانند با استفاده از عامل هایی به انگیزه بخشی به نیروهاي انسانی خود بپردازند

تشخیص و ارج گذاشتن به استعدادهاي آنان، دادن پاداش ها و مشوق هاي مادي و غیر مادي در : دانشگران عبارتند از

                                                
1 Klidas. A, Berg. PT & wilderam. C. P.  
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ها در تصمیم گیري هاي « قبال تالش هاي آن ها، سرمایه گذاري در آموزش، توسعه و توانمند سازي، مشارکت دادن آ

   )1393, کارگر شورکی &, مولوي, امامی. (ر سازمانسازمانی و اهمیت به شایسته محوري د

  

   کار تیمی-3-10-1-4

 اند وشده متمرکز سودآوري کیفیت و کارایی، قبیل از مسایلی روي بر کارها و کسب بیشتر امروز، اقتصادي جو در

محدود کردن  هدف. کندمی تاکید را سودها رساندن به حداکثر منظور به هاهزینه رساندن حداقل به رقابتی، بازار تفکر

 علوم و نیست جدیدي چیز تیم). 1997، 1کنتی و لینر(سازي کارتیمی است هاي ایجاد شده از طریق پیادهاین شکاف

 به را افرادي مایلند هاسازمان. برد کار به را آن باید و است اهمیت زیادي داراي تیمی کار که گویندمی ما به گذشته

کارتیمی  مفهوم در مهمی مطلب حتماً که بگیریم نتیجه باید بنابراین. باشند اییگر تیم داراي روحیه که گزینند کار

 کارکنان رفتار یعنی گراییتیم ).2006، 2مک گروي( ها پیش متروکه شده باشدوجود داشته است وگرنه بایستی سال

 قوي حس یک با ،سازمان کارهاي انجام براي این رویکرد شودمی هدایت مشترك اهداف از ايمجموعه سوي به

   ).2008، 3نیر( شودمی انجام پذیري مسؤولیت

 

   فرهنگ دانشی- 3-10-1-5

فرهنگ ترکیبی از تاریخ، انتظارات، قوانین نانوشته و آداب اجتماعی سازمان است که بر رفتار سازمانی تأثیر می 

 تحت تأثیر قرار می دهد اي از اعتقادات اساسی است که ادراك ما از کارها و ارتباطات کارکنان راگذارد و مجموعه

 ).45: 1998داونپورت و همکاران، ( فرهنگ سازمانی، عامل ضروري موفقیت مدیریت دانش است ).2002حسنعلی، (

فرهنگ دانش محور افراد سازمان را براي تسهیم دانش به . سازمان می تواند یک فرهنگ دانش محور داشته باشد

   ).1998داونپورت و پروساك، ( چالش می کشد

 شرط ترینمشکل شاید عامل همین. است طرح موفقیت یک اصلی ارکان آشکارترین از یکی محور،دانش فرهنگ

 به مثبتی گرایش خود فرهنگ در بایستیمی هاسازمان. آید شمار به آن آغاز اجراي از دانش طرح یک موفقیت براي

 دانش ترویج فرهنگ در عامل ترینمهم ما، عتقادا به. هستند ايعقیده چنین فاقد بسیاري اما باشند، دانش داشته

   ).1997داونپورت و پروساك، (کند می استخدام و جذب شرکت که است افرادي نوع مثبت،

                                                
1Conti. B & kleiner. B 
2 Mc Greevy. M.  
3 Nier. Scott. L  
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بر پایه اطالعات انجام شده، . بزرگ ترین چالش در اکثر طرح هاي مدیریت دانش، ایجاد چنین فرهنگی است

تغییر فرهنگ بسیار وقت گیر و مشکل و . زمان دانش پایه موفق استفرهنگ بزرگ ترین مانع شرکت ها در ایجاد سا

شانس موفقیت آن کم است اما وقتی تغییر فرهنگ کامالً درك شود و کارمندان آن را بپذیرند این فرایند تسهیل می 

  ).2005، 1چادهري( گردد

 

  ساختار -3-10-2

اد است و چگونگی هماهنگی میان این اي از راه حل ها براي تخصیص وظایف مختلف بین افرساختار، مجموعه

اجراي . بر اهمیت ساختار سازمانی در اجراي موفق مدیریت دانش تأکید فراوان شده است. وظایف را بیان می کند

فورکادل و ( موفق راهبرد مدیریت دانش به ساختار منعطف و حذف کنترل و سیستم هاي سنتی نظارت وابسته است

   ).167: 2002گوادمالیس، 

هاي دانشی موفق، تا حدودي از ساختار دانش سود می جویند، ساختمان دانشی همواره منعکس کننده نامهبر

هر مدیر دانش، همواره باید آمادگی اصالح ساختار پایگاه دانش شرکت خود را داشته . چگونگی استفاده از آن است

  ). 1391, طاهري &بامداد صوفی (باشد 

  

   انشارتباطات سازمانی پشتیبان د-3-10-2-1

- 17: 2000گوپاتا و همکاران، ( براي اطمینان از توزیع مناسب دانش، روان بودن کانال هاي ارتباطی ضروري است

بنابراین ارتباطات . اي، قبل از اینکه پیامی در ذهن انسان ثبت شود باید حداقل سه بار آن را بشنودبراساس فرضیه ).21

سازمان ها حرف زدن همکاران با یکدیگر، فعالیتی بدون ارزش افزوده تلقی در بسیاري از . باید فراگیر و تکراري باشد

می شود در صورتی که سازمان ها باید توجه داشته باشند که براي تسهیم دانش باید از کانال هاي ارتباطی غیر رسمی 

   ).338: 2000سلیمان و اسپونر، ( استفاده شود

تسهیم دانش از طریق ارتباطات رودررو، . خلق دانش انجام نمی گیردها، بدون وجود جریان ثابت ارتباطات و ایده

هاي کاري هماهنگ و فرهنگی که از تسهیم دانش، یادگیري و توسعه مهارت هاي فردي حمایت می کند گسترش گروه

   ).2003چونگ، ( می یابد

 

                                                
1 Chaudhry, A.  
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   ساختار سازمانی-3-10-2-2

مانی براي رسیدن به راهبرد کلی شرکت پشتیبانی افراد درون ساختار سازمانی کار می کنند که از فرایندهاي ساز

 .کند می ایفا سازمان ساختاردهی در مهمی نقش غیررسمی روابط ).299: 2000سانتورور و گوپاالکریشنان، ( می کند

 سازمان در ساختار کننده تعیین بعد و هستند ارگانیک و ماشینی ساختار متمایزکننده کلیدي جنبه غیررسمی روابط

 که سازد می روشن را نکته این محور دانش اقتصاد در ها سازمان بر تحمیلی هايخواسته .هستند دانش بر یمبتن هاي

 بنابراین،. نیستند کافی مدرن، ساختاردهی تحول به الزم العمل عکس دادن نشان براي ساختار متداول چهارگانه ابعاد

 پویا بازار در ساختاردهی تر زیربنایی ابعاد مجدد فکش و باالتر سطحی در سازمانی ساختاردهی درمورد مجدد تفکر

ابعاد  باید غیررسمی ساختار روابط از ايشکل مجموعه در دانش بر مبتنیفعال کردن سازمان هاي   براي. است ضروري

 و سازمانی رونب تعاملی روابط اعتماد، بر مبتنی روابط از عبارتند ابعاد این ویژگی. گیرد دربر را ابعاد این از دیگري فراتر

 و رسمی ساختارهاي کنار در گانه سه ابعاد این ).1999، 1و پرز باستامانت 2000بیرلی، ( فراگیر عاطفی روابط

  ). 12: 1994، 2ایکاف( گیرند می قرار غیررسمی

 

   فرآیندهاي مدیریت دانش-3-10-2-3

هاي سازمان هستند ري و رویهفرایندها، فعالیت هایی هستند که به منظور خاصی انجام می شوند و شامل قوانین کا

در اینجا، منظور فرایندهایی است که دانشگرها براي رسیدن به اهداف و رسالت سازمان از آن . )2005، 3رویکار(

 درصد زمان و بودجه را از آن خود می کنند 25طبق نظر راگلز در اجراي مدیریت دانش، فرایندها . استفاده می کنند

   ).1998:80، 4راگلز(

تعداد فرایندهاي مربوط . ندهاي مدیریت دانش، فرایندهایی هستند که با دانش درون سازمان انجام می گیرندفرای

اي از فعالیت ها و فرایندهاي مدیریت دانش اشاره محققان بسیاري به مجموعه. به حوزه مدیریت دانش بسیار زیاد است

خلق، ذخیره سازي و بازیابی، انتقال، : اصلی را مطرح می کنندچهار فرایند ) 2001(براي مثال، علوي و لیدنر . کرده اند

 ). 2001علوي و لیدنر، ( به کارگیري

 

                                                
1 Perez Bustamante  
2 Ackoff, R L.  
3 Ruikar, K., Anumba, C. J. and Carrillo, P. M.  
4 Ruggles, R.  
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  زیرساخت -3-10-3

منظور از زیرساخت سازمانی، ایجاد . جنبه دیگر موفقیت مدیریت دانش، توسعه زیرساخت سازمانی مناسب است

عالوه بر  ).57: 1998داونپورت و همکاران، ( است ها براي انجام وظایف مرتبط با دانشاي از نقش ها و گروهمجموعه

مثالً، سیستم هاي . فناوري هاي عام، ابزار خاصی جریان اطالعات در چرخه حیات مدیریت دانش را ارتقا می دهد

ها و شناسایی کاربر را ممکن می سازند و سیستم هاي خبره با امکان دسترسی به تخصص هاي امنیتی، رمزگشایی داده

فناوري دیگر مدیریت دانش، مدیریت دانش مجازي است که دانشگرها . وقفه، به دانشگرها یاري می رسانند خاص، بی

از طریق آن می توانند با استفاده از وب با سیم و بی سیم، بدون در نظر گرفتن مسافت، ارتباط برقرار کرده و همکاري 

مهم است حتی در صورتی که زیرساخت فناوري کافی در هاي مرتبط با عملکرد فناوري با اینکه جنبه. داشته باشند

   ).2005، 1رویکار و همکاران( اي ندارددسترس باشد ولی نتواند وظایف الزم را انجام دهد نتیجه

  

   سخت افزار- 3-10-3-1

. کلیه اجزا و قطعات کامپیوتر که به طور فیزیکی وجود دارند و می توان آنها را لمس کرد، سخت افزار می گویند

در پژوهش صورت گرفته، ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش، بلوغ فنی، کامپیوترها و دسترسی به ). 1387 سرلک،(

  . هاي زیرساختی سخت افزار معرفی شدسخت افزار از سوي خبرگان بعنوان مشخصه

 

   نرم افزار-3-10-3-2

اي را بر روي یک سیستم رایانه ها و مستندات است که انجام کارهاي مختلفاي، رویههاي رایانهاي از برنامهمجموعه

ایجاد تعامل (در پژوهش صورت گرفته، جستجوي سریع اطالعات، ارتباط کارکنان ). 1387سرلک، . (بر عهده دارد

، ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري، تناسب با نیازهاي کاربران و کاربر پسند بودن از سوي خبرگان بعنوان )پویا

  . افزارهاي دانش معرفی شد هاي زیرساختی نرممشخصه

 

   شبکه- 3-10-3-3

هاي این قرن را تحت اي و در رأس آن اینترنت یکی از ابداعات قرن بیستم است که سایر پدیدههاي رایانهشبکه

ها شبکه). 1387سرلک، (ها که به هم وصل شده اند شبکه عبارت است از گروهی از رایانه. الشعاع قرار داده است

ها در سراسر سازمان سهیم و شریک پذیر و آنان ار قادر می سازند تا در نرم افزار و پایگاه دادهسازمان ها را انعطاف 

                                                
1 Ruikar et al.  
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و  )اینترنت و اینترانت(در پژوهش صورت گرفته، رواج ابزارهاي تکنولوژیکی  ).15: 2005توربان و همکاران، ( شوند

  .رفی شدهاي زیرساختی شبکه معدسترسی به شبکه از سوي خبرگان بعنوان مشخصه

 

   مخازن دانش- 3-10-3-4

ها، عمدتاً در حقیقت با استفاده از پایگاه داده. ها به عنوان مخازنی براي کدگذاري دانش عمل می کنندپایگاه داده

ایجاد یک پیوند بین . افراد و یا حداقل اسناد مکتوب آنها، به عنوان منبع اطالعات براي دانش افزاران عمل می کنند

نی بر وظیفه و کامپیوتري کردن این دانش براي دسترسی همگانی، به عنوان عامل کلیدي دانش محلی و دانش مبت

ها و سازماندهی ها عبارت است از فرآیند استخراج دادهمخازن دانش یا انبارداري داده. موفقیت درنظر گرفته می شوند

طبق نتایج ). 1393، فاتح مديمح(آنها به یک روش معنی دار که در تصمیم گیري مورد استفاده قرار می گیرد 

مخازن هاي دانش بیرونی، دانش ساختمند درونی و دانش بدون ساختار درونی بعنوان دادهپژوهش خبرگان بر انباشت 

  . دانش اتفاق نظر دارند

 

   خط مشی امنیت در مدیریت دانش-3-10-3-5

یک سیستم . یم گیريدستورات سطح باال به منظور فراهم آوردن راهنما و مشخص کردن مسئولیت ها در تصم

هاي برنامه ریزي استراتژیک مانند خط مشی امنیت مدیریت دانش میان سازمانی می تواند از مدیران امنیتی در زمینه

خبرگان پژوهش حاضر  ).2000، 1کوکوالکیس( منابع بدست آوردن دانش امنیت متنوع است. شبکه پشتیبانی نماید

 . العات، قوانین و مقررات و نگهداري را مورد تائید قرار دادندکاربران، اطزیرساخت امنیت را در مورد 

 

  استراتژي-3-10-4

به منظور نیل به اهداف آتی، . فعالیت هاي مدیریت دانش در مراحل اولیه با چالش هاي بی شماري روبه روست

برنامه روشن سازمان ها باید فعالیت هاي مدیریت دانش خود را به سمت تالش هاي واقعی و براساس راهبرد یا یک 

بنابراین یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش، داشتن راهبرد صریح با برنامه ریزي اجرایی مناسب، تشکیل . سوق دهند

هاي آموزشی و ارتقاي قابلیت هاي مدیریت دانش جدید است راهبرد مدیریت دانش رسمی در کل سازمان، ارائه برنامه

  ). 40- 37: 1999لیبوویتس، (

  

                                                
1 Kokolakis  
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   )ضمنی به ضمنی(ازي اجتماعی س-3-10-4-1

پیامد آن، خلق دانش ذهنی و شکل گیري . شود ها شناخته می شیوه جامعه پذیري، به عنوان فرایند اشتراك تجربه

. شود شود در این شیوه، دانش فردي به دانش جمعی تبدیل می الگوهاي ذهنی و مهارتهاي مشترك تعریف می

  . کند فرصت تعامل را بین افراد یا صاحبان دانش فراهم میشود،  بسترهاي مختلفی که براي تعامل ایجاد می

ها، جلسات، سمینارها، اتاق استراحت و اتاق بحث و گفتگو، کارآموزي کارکنان تازه استخدام در از جمله این فرصت

ق مشاهده، ، این یادگیري و کسب دانش ذهنی، بدون استفاده از زبان، بلکه از طری. کنار کارمندان باتجربه سازمان است

نوناکا، ( کلید اصلی براي دستیابی به دانش ذهنی کسب  تجربه و تعامل است. تواند صورت گیرد تقلید و تمرین می

2007 .(  

 

   )ضمنی به صریح(برونی سازي -3-10-4-2

در این شیوه، دانش ذهنی . شود سازي فرایندي است که طی آن دانش ذهنی، در قالب مفاهیم عینی بیان می برونی

این شیوه، . شود اي مختلفی همچون استعاره، قیاس، مفاهیم، فرضیه و یا الگو، به دانش عینی تبدیل میهدر قالب

تجربه و دانش ذهنی را به دانش عیان تبدیل و بستري را براي به اشتراك گذاري دانش در هر زمان که نیاز باشد، 

  . فراهم می کند

طراحی و . بط با همکاري و ارتباطات نقش بسیار مهمی دارندهاي مرتدر رابطه با این شیوه، ابزارها و فناوري

گذاري دانش  سازي و به اشتراك تواند بستر مناسبی براي برونی ها، مانند روش پیشین، میاستفاده از اینترانت سازمان

  ). 2007نوناکا، (رت عینی نیز فراهم کند -ذهنی به صو

 

   )صریح به صریح(ترکیب - 3-10-4-3

این شیوه تبدیل دانش، مواردي همچون تلفیق . ند ساختن مفاهیم در قالب نظام دانش استم ترکیب، فرایند قاعده

تر و در این مرحله، دانش صریح و بیرونی مرحله قبل به دانشی پیچیده. گیرداشکال مختلف دانش عینی را در برمی

شود و بصورت سیستمی حاصل می هاي متنوع و مختلف، دانش ترکیبی و کاملشود و با تلفیق دانشتر تبدیل میکامل

تحقق فرایند در این مرحله نیازمند همکاري همه واحدهاي . شوددر این مرحله است که دانش ایجاد می. آینددر می

  ). 2007نوناکا، (سازمان و روحیه جمعی است 
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   )صریح به ضمنی(درونی سازي -3-10-4-4

هاي  در این فرایند، وقتی تجربه. تجسم می یابد سازي، فرایندي است که طی آن دانش عینی در قالب ذهنی، درونی

موجود از طریق فرایندهاي اجتماعی سازي، برونی سازي و ترکیب بر مبناي الگوهاي ذهنی مشترك یا تخصص فنی، 

شرکت در سمینارها و . آیند هاي با ارزش درمیشوند، به صورت موجودي سازي می درون  جزء دانش ذهنی فرد

همچنین، در این شیوه . اي در این خصوص مفید می باشداي علمی و مطالعه نشریات حرفههها، نشستکنفرانس

پذیر کند، از جمله اینترانت نیز حایز اهمیت  اي براي کارکنان دسترس بسترهایی که دانش عینی سازمان را به گونه

اي، مطالعه جمعی هاي حرفهیتها و فعالمند در رابطه با بحثهاي منظم و هدفها و گردهمایینشست. بسیار است

 ). 2007نوناکا، (کند  سازي و خلق دانش در ذهن کمک زیادي می ها و گزارش و تحلیل نتایج به درونیتحقیق
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  فصل چهارم  -4

  

  تحقیق یافته هاي 
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  مقدمه -4-1

حی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش همان گونه که پیش تر گفته شد؛ هدف این تحقیق امکان سنجی و طرا

لذا ضروري می نمود که مدل مفهومی طراحی شده در فصل سوم مورد آزمون قرار گرفته و روابط علّی میان . بوده است

  . مولفه هاي آن تست شود

فه در این فصل با توجه به مدل مفهومی طراحی شده براساس روش فراترکیب و روش دلفی، روابط علّی میان مول

از روي مدل تدوین و ) گزاره( اتیگانه براساس مبانی نظري و انتظارات و تجربیات محقق ترسیم و فرضی چارگانههاي 

  . پرداخته شده است بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیدر مورد مطالعه؛  بررسی وضع موجوددر ادامه به آزمون آن ها و 

، ارائه و اطالعات آن به کمک آمار  180نفر از  122ري شامل در فصل حاضر، متغیرهاي جمعیت شناختی نمونه آما

سپس، با یادآوري مدل عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش . توصیفی در قالب جداول و نمودارها بررسی گردیده است

مدیریت دانش؛ طراحی شده در فصل سوم و فرضیه هاي پژوهش، به تحلیل همبستگی میان متغیرهاي پژوهش 

. تحلیل مسیر مدل و برازش کلی و جزئی آن انجام می شود PLSاست و متعاقب آن، به کمک نرم افزار  پرداخته شده

  . در پایان نیز آزمون فرضیه ها به صورت جداگانه و مدل عملیاتی تحقیق آورده شده است

 

  تجزیه و تحلیل متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی -4-2

توصیفی به تجزیه و تحلیل متغیرهاي جمعیت شناختی مورد مطالعه تحقیق پرداخته  در این قسمت به کمک آمار

همان طور که در فصل روش شناسی تحقیق گفته شد؛ بنا به موافقت معاونت امور حقوقی، توسعه مدیریت و . می شود

معاونت امور ، قتصاديکارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه امنابع بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

توسعه مدیریت و منابع، معاونت توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام مستقر در ستاد , حقوقی

نفر مشخص  210را در بر می گیرد که براساس آمارهاي این سازمان، برابر مرکزي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

ه در محل ستاد اصلی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مستقر بوده و افراد جامعه با توجه به اینکه جامعه یاد شد .شد

مورد پژوهش در سطح کارشناسان سازمان قرار داشتند، نمونه گیري به روش تصادفی طبقه اي انجام گرفت؛ بدین 

توسعه مدیریت و , قیمعاونت امور حقو، کارشناسان چهار حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه اقتصاديصورت که تمامی 

منابع، معاونت توسعه و فناوري و معاونت هماهنگی مجامع و مالکیت سهام مستقر در ستاد مرکزي بنیاد مستضعفان 
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بنابراین ویژگی هاي . در یک طبقه قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی نمونه گیري انجام گرفتانقالب اسالمی 

  . ت، سطح تحصیالت، سابقه خدمت و سن گردآوري و توصیف شده استجمعیت شناختی نمونه آماري براساس جنسی

  

  جنسیت-4-2-1

به . نفر مرد می باشند 50نفر زن و  72، )نفر 122( آمده، از کل افراد نمونه آماري ) 1-4(همان گونه که در جدول 

افراد جامعه به  نمودار جنسیت. درصد آن را مردان تشکیل می دهند 41درصد از افراد را زنان و  59عبارت دیگر، 

  . است) 1- 4(صورت نمودار 

  

  توصیف آماري جنسیت افراد 1-4 جدول  

  درصد  فراوانی  جنسیت

  %59  72  زن

  %41  50  مرد

  %100  122  جمع کل

  

 

  جنسیت افراد 1-4 نمودار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  سطح تحصیالت-4-2-2

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري قرار  3نفر بودند، تمامی افراد در  122با عنایت به اینکه نمونه آماري 

نفر داراي  7نفر فوق لیسانس و  98نفر از نمونه آماري سطح تحصیالتشان، لیسانس،  17بدین ترتیب که . داشتند

  . مدرك دکتري بوده اند

درصد  3/80درصد کارشناسی،  9/13میان افرادي که با این پژوهش همکاري داشتند، در حدود  به بیان دیگر، از

آمار و اطالعات مربوط به سطح تحصیالت افراد نونه آماري . درصد داراي مدرك دکتري بوده اند 7/5کارشناسی ارشد و 

  . است) 2-4(به صورت نمودار  نمودار مربوط به سطح تحصیالت افراد نمونه.  ارائه شده است) 2-4(در جدول 

  

  توصیف آماري سطح تحصیالت افراد 2- 4 جدول 

  جمع کل  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  سطح تحصیالت

  122  7  98  17  فراوانی

  %100  %7/5  %3/80  %9/13  درصد

  

 

  سطح تحصیالت افراد 2-4 نمودار 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

160 

 

  

  سابقه خدمت-4-2-3

درصد بین  5/29درصد از افراد سابقه کاري کمتر از یک سال،  5/2با عنایت به یافته هاي توصیفی نمونه آماري، 

 3/12سال و 20تا  15درصد بین  3/12سال و  15تا  10درصد بین  7/5سال،  10تا  5درصد بین  32سال،  5یک تا 

  . سال به باال سابقه خدمت داشته اند 30درصد  3/3سال و  30تا  25درصد بین  5/2سال و  25تا  20درصد بین 

 7سال،  10تا  5نفر بین  39سال،  5نفر بین یک تا  36نفر از افراد سابقه کاري کمتر از یک سال،  3بر این اساس، 

نفر  4سال و  30تا  25نفر بین  3سال و  25ا ت 20نفر بین  15سال و 20تا  15نفر بین  15سال و  15تا  10نفر بین 

) 3-4(آمار و اطالعات مربوط به سابقه خدمت افراد نمونه آماري در جدول . سال به باال سابقه خدمت داشته اند 30

  . می باشد) 3-4(نمودار میله اي مربوط به سطح تحصیالت افراد نمونه به صورت نمودار . ارائه شده است

  

  توصیف آماري سابقه خدمت افراد 3-4 جدول  

  درصد  فراوانی  سابقه خدمت

  %5/2  3  کمتر از یک سال

  %5/29  36  سال 5یک تا 

  %32  39  سال 10تا  5

  %7/5  7  سال 15تا  10

  %3/12  15 سال 20تا  15

  %3/12  15 سال 25تا  20

  %5/2  3 سال 30تا  25

  %3/3  4  به باالسال  30

  %100  122  جمع کل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  سابقه خدمت افراد 3-4 نمودار 

 

  سن -4-2-4

براساس یافته . افراد به لحاظ سن در چهار طبقه قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی قرار گرفتند

نفر از افراد نمونه  44سال،  30تا  25نفر از افراد نمونه  29سال،  25کمتر از نفر از افراد نمونه  4هاي توصیفی پژوهش، 

تا  45نفر از افراد نمونه  9سال،  45تا  40نفر از افراد نمونه  11سال،  40تا  35نفر از افراد نمونه  15سال،  35تا  30

  . سال سن داشتند 50نفر از افراد نمونه بیشتر از  10سال و  50

  

درصد  1/36سال،  30تا  25درصد از افراد نمونه % 8/23سال،  25درصد از افراد نمونه کمتر از  4دیگر،  به عبارت 

 4/7سال،  45تا  40درصد از افراد نمونه  9سال،  40تا  35درصد از افراد نمونه  3/12سال،  35تا  30از افراد نمونه 

  . سال سن داشتند 50نمونه بیشتر از درصد از افراد  2/8سال و  50تا  45درصد از افراد نمونه 

  

  . ارائه شده است) 4-4(و نمودار ) 4-4(آمار و اطالعات مربوط به وضعیت سن افراد در جدول 

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  توصیف آماري سن افراد 4-4 جدول  

  درصد  فراوانی  سن

  %3/3  4  سال 25کمتر از 

  %8/23  29  سال 30تا  25

  %1/36  44  سال 35تا  30

  %3/12  15  سال 40تا  35

  %9  11  سال 45تا  40

  %4/7  9  سال 50تا  45

  %2/8  10  سال به باال 50

  %100  122  جمع کل

  

  

 

  وضعیت سن افراد 4-4 نمودار 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ه کمک آمار استنباطیتحقیق ب و فرعی تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی-4-3

  بررسی فرضیات اصلی تحقیق-4-3-1

فرضیه اصلی تحقیق از نتایج تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاري استفاده شده است؛  4به منظور بررسی 

تناسب ابعاد و کلیت مدل مفهومی را تایید نمود و  PLSهمچنانکه در فصل سوم بررسی گردید نتایج خروجی نرم افزار 

می باشد می  3فرضیه اصلی تحقیق مربوط به روابط مستقیم همگی بیش از  4عاملی روابط در مورد از آنجا که بار 

  . توان گفت که همه فرضیات اصلی تحقیق پذیرفته می شوند

  

   فرضیه اصلی اول

  . عوامل منابع انسانی بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  . ن فرضیه پذیرفته می شوداست، لذا ای 636/0بار عاملی رابطه معادل 

  

  فرضیه اصلی دوم 

  . عوامل ساختار بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  . است، لذا این فرضیه پذیرفته می شود 681/0بار عاملی رابطه معادل 

  

  فرضیه اصلی سوم 

  . عوامل زیرساخت بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  . است، لذا این فرضیه پذیرفته می شود 815/0ل بار عاملی رابطه معاد

  

  فرضیه اصلی چهارم 

  . عوامل استراتژي بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  . است، لذا این فرضیه پذیرفته می شود 858/0بار عاملی رابطه معادل 

  

   پنجمفرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ) و بکارگیري رویکرد دانش محوري در جذب(مولفه  منابع انسانیاز عوامل 

  . وضعیت مطلوب می باشد

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   ششمفرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت ) توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان(مولفه  منابع انسانیاز عوامل 

  . مطلوب می باشد

  

   هفتمفرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت ) رك هاي انگیزاننده دانشیمح(مولفه  منابع انسانیاز عوامل 

  . مطلوب می باشد

  

   هشتمفرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) کار تیمی(مولفه  منابع انسانیاز عوامل 

  

   نهمفرضیه اصلی 

  . ر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشدد) فرهنگ دانشی(مولفه  منابع انسانیاز عوامل 

  

  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

  :H0.در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی باشد مورد نظر از عوامل منابع انسانی مولفه

  :H1.د مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشددر بنیا مورد نظر از عوامل منابع انسانی مولفه

 

  بررسی وضعیت متغیرهاي منابع انسانی 5-4 جدول  

  t sigآماره   میانگین  تعداد  گانه و کلیت عامل 5مولفه هاي / گانه  38شاخص هاي 

  شاخص ها

  000/0 8.862 3.87  122 انضباط

  000/0 7.547 3.81 122 جمع پذیري

  000/0 6.856 3.79 122 مدیریت بحران

  000/0 7.320 3.76 122 تسلط

  000/0 9.930 3.88 122 نظارت پذیري

  000/0 10.529 3.99 122 تطبیق

  000/0 8.054 3.80 122 آموزش پایه هاي مدیریت دانش

  000/0 8.265 3.78 122 آموزش استفاده از سیستم مدیریت دانش

  000/0 8.245 3.79 122 آموزش هاي حل مسئله و خالقیت

  000/0 9.891 3.92 122 آموزش روش هاي انتقال دانش

  000/0 13.842 4.07 122 شرکت کارکنان در آموزش هاي داخل و خارج سازمان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  000/0 8.936 3.79 122 شاگردي –استفاده از سیستم آموزش استاد 

  000/0 10.778 4.11 122 )خودپرورانی(رورشی پاداش خودپ

  000/0 12.038 3.98 122 پاداش دهی گروهی

  000/0 11.909 4.04 122 پاداش خالقیت و نوآوري

  000/0 10.513 4.02 122 پاداش ایجاد دانش

  000/0 9.058 3.89 122 پاداش انتقال دانش

  000/0 15.453 3.9467 122 ادراك

  000/0 16.619 3.9467 122 مالکیت

  000/0 12.399 3.7992 122 خالقیت و همکاري

  000/0 12.110 3.7500 122 اعتماد

  000/0 11.871 3.8361 122 درك متقابل

  000/0 12.919 3.8443 122 رشد فردي

  000/0 14.095 3.8770 122 رفع تضادها

  000/0 12.933 3.8811 122 تصمیم گیري مشارکتی

  000/0 11.100 3.8893 122 فافرهبري ش

  000/0 8.873 3.7541 122 تعهد

  000/0 13.486 3.7199 122 میل به دانش

  000/0 13.085 3.9447 122 دانشکارمحوري

  000/0 13.191 3.8402 122 آموزش و یادگیري

  000/0 17.874 3.9098 122 ارتباطات متقابل دانشی

  000/0 16.074 3.7883 122 همدلی

  000/0 13.486 3.8299 122 جمع گرایی دانشی

  000/0 14.771 3.8115 122 التزام به برنامه دانشی

  000/0 15.683 3.8574 122 ارزیابی و پاداش دانشی

  000/0 12.780 3.7230 122 قدرت و مشروعیت دانشی

  000/0 14.328 3.7022 122 زمان بندي دانشی

  000/0 15.947 3.9246 122 صیانت دانش

  مولفه ها

  000/0 17.268 3.8497 122 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

  000/0 19.333 3.8552 122 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

  000/0 19.147 4.0066 122 محرك هاي انگیزاننده دانشی

  000/0 29.007 3.8525 122 کار تیمی

  000/0 28.800 3.8154 122 فرهنگ دانشی

  000/0 34.523 3.8759 122  منابع انسانی  عامل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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می باشد و همه میانگین ها  05/0با توجه به جدول فوق سطح معنی داري همه موارد کوچکتر از میزان خطا 

در بنیاد ) به طور کلی(می باشد؛ لذا می توان گفت همه شاخص ها، مولفه ها و عامل منابع انسانی  3بزرگتر از 

  . انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می باشند مستضعفان

  

   دهمفرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب ) ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش(از عوامل ساختار مولفه 

  . می باشد

  

   یازدهم فرضیه اصلی 

  . الب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشددر بنیاد مستضعفان انق) ساختار دانشی سازمان(از عوامل ساختار مولفه 

  

   دوازدهم فرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می ) فرآیندهاي مدیریت دانش(از عوامل ساختار مولفه 

  . باشد

  

  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

  :H0.اد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی باشددر بنیمورد نظر از عوامل ساختار  مولفه

  :H1.در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشدمورد نظر از عوامل ساختار  مولفه

 

 بررسی وضعیت متغیرهاي ساختار 6-4 جدول  

  t sigآماره   میانگین  تعداد  گانه و کلیت عامل 3هاي  مولفه/ گانه  14شاخص هاي 

  شاخص ها

 000. 6.995 3.54  122 سبک ارتباطات

 000. 3.713 3.25  122 کانال ارتباطات

 001. 3.401 3.24  122 مسیر ارتباطات

 000. 4.518 3.31  122 محتوي ارتباطات

 000. 8.630 3.4447  122 رابطه مبتنی بر اعتماد

 005. 2.844 3.26  122 تعاملی برون سازمانیرابطه 

 000. 5.346 3.43  122 رابطه فراگیر عاطفی

 001. 3.400- 2.7254  122 یافتن دانش

 000. 5.027- 2.6339  122 بکارگیري دانش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 003. 3.073- 2.7172  122 یادگیري

 000. 4.402- 2.6421  122 تسهیم دانش

 000. 4.062- 2.6844  122 ارزیابی دانش

 000. 5.508- 2.5512  122 ایجاد و نگهداري دانش

 000. 5.308- 2.5902  122 حذف دانش

  مولفه ها

 000. 7.636 3.3361  122 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش

 000. 8.033 3.4112  122 ساختار دانشی سازمان

 000. 4.947- 2.6459  122 فرآیندهاي مدیریت دانش

 005. 2.854 3.1311  122  ساختار  عامل

  

می باشد و همه میانگین ها به جز  05/0با توجه به جدول فوق سطح معنی داري همه موارد کوچکتر از میزان خطا 

یافتن دانش، بکارگیري دانش، یادگیري، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و (شاخص هاي فرآیند مدیریت دانش 

می باشد؛ لذا می توان گفت به جز این شاخص ها، همه شاخص ها، مولفه  3بزرگتر از ) نگهداري دانش و حذف دانش

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می باشند) به طور کلی(ها و عامل ساختار 

  

   سیزدهم  فرضیه اصلی 

  . ب می باشددر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلو) افزار سخت(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  

   چهاردهم  فرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) نرم افزار(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  

   پانزدهم  فرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) شبکه(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  

  هم شانزدفرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) مخازن دانش(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  

  هفدهم فرضیه اصلی 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت ) خط مشی امنیت در مدیریت دانش(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  . مطلوب می باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

  :H0.در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی باشدمورد نظر از عوامل زیرساخت  مولفه

  :H1 .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشدمورد نظر از عوامل زیرساخت  مولفه

  

  بررسی وضعیت متغیرهاي زیرساخت 7- 4 جدول 

  t sigآماره   میانگین  تعداد  گانه و کلیت عامل 5مولفه هاي / گانه  18شاخص هاي 

  شاخص ها

 000. 4.742 3.46  122 ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش

 005. 2.877 3.28 122 بلوغ فنی

 000. 9.292 3.86 122 کامپیوترها

 008. 2.716 3.31 122 سخت افزار دسترسی به

 001. 3.312 3.30 122 جستجوي سریع اطالعات

 000. 3.951 3.45 122 )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان 

 000. 3.717 3.41 122 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري

 000. 4.996 3.45 122 تناسب با نیازهاي کاربران

 000. 4.679 3.48 122 کاربر پسند بودن

 000. 8.898 3.80 122 )اینترنت و اینترانت(رواج ابزارهاي تکنولوژیکی 

 000. 13.071 4.06 122 دسترسی به  شبکه

 000. 6.422- 2.43 122 دانش بیرونی

 000. 4.728- 2.55 122 دانش ساختمند درونی

 001. 3.567- 2.68 122 دانش بدون ساختار درونی

 000. 7.776 3.3907 122 کاربران

 019. 2.376 3.1680 122 اطالعات

 001. 3.472 3.2582 122 قوانین و مقررات

 000. 5.783 3.4057 122 نگهداري

  مولفه ها

 000. 6.040 3.4775 122 سخت افزار

 000. 9.386 3.4180 122 نرم افزار

 000. 11.556 3.9262 122 شبکه

 000. 7.031- 2.5519 122 مخازن دانش

 000. 6.852 3.3151 122 خط مشی امنیت در مدیریت دانش

 000. 8.186 3.3378 122  زیرساخت  عامل

  

می باشد و همه میانگین ها به جز  05/0با توجه به جدول فوق سطح معنی داري همه موارد کوچکتر از میزان خطا 

 3، بزرگتر از )د درونی، دانش بدون ساختار درونیدانش بیرونی، دانش ساختمن(مؤلفه مخازن دانش و شاخص هاي آن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در بنیاد ) به طور کلی(می باشد؛ لذا می توان گفت به جز این شاخص سایر شاخص ها، مولفه ها و عامل زیر ساخت 

  . مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می باشند

  

  هجدهم  فرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) اجتماعی سازي(از عوامل استراتژي مولفه 

  

  نوزدهم   فرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) برونی سازي(از عوامل استراتژي مولفه 

  

  بیستم   فرضیه اصلی 

  . ی در وضعیت مطلوب می باشددر بنیاد مستضعفان انقالب اسالم) ترکیب(از عوامل استراتژي مولفه 

  

  بیست و یکم   فرضیه اصلی 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) درونی سازي(از عوامل استراتژي مولفه 

  

  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

  :H0.انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی باشددر بنیاد مستضعفان مورد نظر از عوامل استراتژي  مولفه

  :H1.در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشدمورد نظر از عوامل استراتژي  مولفه

 

  بررسی وضعیت متغیرهاي استراتژي 8-4 جدول  

  t sigآماره   میانگین  تعداد  انه و کلیت عاملگ 4مولفه هاي / گانه  13شاخص هاي 

  شاخص ها

 000. 3.925- 2.66  122 چرخش شغلی

 000. 4.243- 2.65 122 کنفرانس ها

 000. 6.398- 2.47 122 جلسات طوفان مغزي

 000. 5.688- 2.43 122 مالقات ها

 000. 6.793- 2.39 122 مباحث تیمی

 000. 7.750- 2.39 122 مدل سازي و نمونه سازي ها

 000. 6.776- 2.43 122 مستندسازي تجربیات

 000. 6.810- 2.36 122 مکالمات تلفنی

 014. 2.484- 2.75 122 اسناد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 000. 3.737- 2.61 122 جلسات

 000. 7.569- 2.31 122 ارائه مقاالت جدید

 000. 4.329- 2.58 122 آموزش هاي ضمن خدمت

 000. 3.902- 2.64 122 دهیادگیري از طریق مشاه

  مولفه ها

 000. 6.345- 2.5180 122 )ضمنی به ضمنی (اجتماعی سازي 

 000. 7.711- 2.4057 122 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

 000. 6.950- 2.5102 122 )صریح به صریح(ترکیب 

 000. 5.924- 2.6107 122 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

 000. 8.168- 2.5112 122  استراتژي  عامل

  

می باشد و همه میانگین ها  05/0با توجه به جدول فوق سطح معنی داري همه موارد کوچکتر از میزان خطا 

در بنیاد ) به طور کلی(می باشد؛ لذا می توان گفت همه شاخص ها، مولفه ها و عامل استراتژي  3کوچکتر از 

  . دمستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی نمی باشن

  

  

  تحقیق فرعیبررسی فرضیات -4-3-2

ویژگی هاي جمعیت شناسی در این تحقیق شامل موارد سطح و نوع تحصیالت، سن، جنسیت، نوع استخدام، سابقه 

کاري و سمت سازمانی است؛ در این بخش به بررسی تفاوت میانگین ها براساس ویژگی هاي سطح تحصیالت، سن، 

  . سابقه کاري توجه می شودو  جنسیت

 3(براي آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه ) آناوا(یا تحلیل واریانس یک طرفه  Fون آزم

با دو نمونه مستقل می باشد، مقایسه میانگین ها  tدر این آزمون که تعمیم یافته آزمون . به کار می رود) گروه و بیشتر

تحلیل واریانس نشان می دهد که آیا نمونه ها متعلق به یک . می باشد tو هم قوارگی چند جامعه، راحت تر از آزمون 

در صورتی که فرض صفر رد شود، معلوم نیست که کدام یک از نمونه ها در کدام جامعه قرار . جامعه هستند یا خیر

ر بیان نمی کند که اختالف بین کدام جفت از میانگین ها معنی دا Fبه عبارت دیگر، معنی دار شدن نسبت . دارند

  . ، تنها می توان به معناداري اختالف بین میانگین گروه ها پی برد Fاست؛ بلکه با آماره 

نشان دادن تفاوت هاي میانگین ها از آزمون مناسب در آزمون فرضیات فرعی و بر این اساس در این تحقیق براي 

  . هر مورد به شرح ذیل استفاده می شود

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   اول فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي منابع انسانی براساس سطح تحصیالت ر دمیانگین پاسخ ها 

 

  دوم   فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي ساختاري براساس سطح تحصیالت در میانگین پاسخ ها 

 

  سوم   فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدبراساس سطح تحصیالت  تساخزیر زمینه هاي در میانگین پاسخ ها 

 

  چهارم   عیفرفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي استراتژي براساس سطح تحصیالت در میانگین پاسخ ها 

  

به منظور بررسی موضوع تفاوت بین نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصیالت آن ها در خصوص 

  . متغیرهاي تحقیق از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است

  

  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0هاي  در این آزمون فرض

H0: μ1 = μ2 = μ3  

   :H1حداقل یکی از میانگین ها برابر نمی باشد

  

، در متغیر منابع انسانی معنادار می باشد؛ بنابر این  P ≥ 05/0مشاهده شده، در سطح  F، )9- 4(با توجه به جدول 

  . تایید می گردد H0براي همه متغیرها به جز متغیر منابع انسانی، فرض 

  

  آزمون آناوا براساس سطح تحصیالت 9- 4 جدول 

  فرضیات
F   مشاهده

  شده
Sig P  نتیجه  

 HOرد  0.05 777. 253.  زمینه هاي منابع انسانی

 HOپذیرش  0.05 000. 10.942  زمینه هاي ساختاري

 HOپذیرش  0.05 000. 9.909 زمینه هاي زیر ساختی

 HOپذیرش  0.05 000. 11.359 زمینه هاي استراتژي

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد می توان گفت نظرات پاسخ دهندگان براساس سطح تحصیالت آن ها در  95بنابر این در سطح اطمینان 

  . خصوص متغیر منابع انسانی متفاوت و در مورد سایر متغیرها متفاوت نمی باشد

  

  پنجم   فرعیفرضیه 

  . سن متفاوت نمی باشدزمینه هاي منابع انسانی براساس در پاسخ ها میانگین 

  

  ششم    فرعیفرضیه 

  . سن متفاوت نمی باشدزمینه هاي ساختاري براساس در میانگین پاسخ ها 

 

  هفتم    فرعیفرضیه 

  . سن متفاوت نمی باشدبراساس  تساخزیر زمینه هاي در میانگین پاسخ ها 

 

  هشتم    فرعیفرضیه 

  . سن متفاوت نمی باشدزمینه هاي استراتژي براساس در گین پاسخ ها میان

  

به منظور بررسی موضوع تفاوت بین نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها در خصوص متغیرهاي تحقیق از 

  . آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است

  

  : ه استبه صورت زیر تعریف شد H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

H0: μ1 = μ2 = μ3  

   :H1حداقل یکی از میانگین ها برابر نمی باشد

  

، در متغیر زیرساخت معنادار می باشد؛ بنابر این  P ≥ 05/0مشاهده شده، در سطح  F، )10-4(با توجه به جدول 

  . تایید می گردد H0براي همه متغیرها به جز متغیر زیرساخت، فرض 

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  آزمون آناوا براساس سن  10-4 جدول  

  فرضیات
F   مشاهده

  شده
Sig P  نتیجه  

 HOپذیرش  0.05  027. 2.483  زمینه هاي منابع انسانی

 HOپذیرش  0.05 007. 3.106  زمینه هاي ساختاري

 HOرد  0.05 217. 1.409 زمینه هاي زیر ساختی

 HOپذیرش  0.05 025. 2.512 زمینه هاي استراتژي

  

درصد می توان گفت نظرات پاسخ دهندگان براساس سن آن ها در خصوص متغیر  95بنابر این در سطح اطمینان 

  . متفاوت و در مورد سایر متغیرها متفاوت نمی باشد زیرساخت

  

  نهم    فرعیفرضیه 

  . ی باشدسابقه کار متفاوت نمزمینه هاي منابع انسانی براساس در میانگین پاسخ ها 

 

  دهم     فرعیفرضیه 

  . سابقه کار متفاوت نمی باشدزمینه هاي ساختاري براساس در میانگین پاسخ ها 

 

  یازدهم     فرعیفرضیه 

  . سابقه کار متفاوت نمی باشدبراساس  تساخزیر زمینه هاي در میانگین پاسخ ها 

 

  دوازدهم     فرعیفرضیه 

  . سابقه کار متفاوت نمی باشدژي براساس زمینه هاي استراتدر میانگین پاسخ ها 

  

به منظور بررسی موضوع تفاوت بین نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کاري آن ها در خصوص متغیرهاي 

  . تحقیق از آزمون تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است

  

  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

H0: μ1 = μ2 = μ3  

   :H1حداقل یکی از میانگین ها برابر نمی باشد

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، در مورد هیچکدام از متغیرها معنادار نمی باشد؛  P ≥ 05/0مشاهده شده، در سطح  F،)11-4(با توجه به جدول 

  . تایید می گردد H0بنابر این براي همه متغیرها فرض 

  

  آزمون آناوا براساس سابقه کاري 11-4 جدول  

  فرضیات
F   مشاهده

  شده
Sig P  نتیجه  

 HOپذیرش  0.05 020. 2.506  زمینه هاي منابع انسانی

 HOپذیرش  0.05 002. 3.449  زمینه هاي ساختاري

 HOپذیرش  0.05 004. 3.242 زمینه هاي زیر ساختی

 HOپذیرش  0.05 006. 3.003 زمینه هاي استراتژي

  

درصد می توان گفت نظرات پاسخ دهندگان براساس سابقه کاري آن ها در خصوص  95نابر این در سطح اطمینان ب

  . هیچکدام از متغیرها متفاوت نمی باشد

  

  سیزدهم     فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي منابع انسانی براساس جنسیت در میانگین پاسخ ها 

 

  چهاردهم      فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي ساختاري براساس جنسیت در نگین پاسخ ها میا

 

  پانزدهم  فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدبراساس جنسیت  تساخزیر زمینه هاي در میانگین پاسخ ها 

 

  شانزدهم      فرعیفرضیه 

  . متفاوت نمی باشدزمینه هاي استراتژي براساس جنسیت در میانگین پاسخ ها 

  

ور بررسی موضوع تفاوت بین نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت آن ها در خصوص متغیرهاي به منظ

  . تحقیق از آزمون تفاوت میانگین هاي دو گروه استفاده شده است

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  : به صورت زیر تعریف شده است H1و  H0در این آزمون فرض هاي 

  :H0ندارد  وجود ها آن جنسیت به توجه با دهندگان پاسخ نظرات بین داري معنا تفاوت

  :H1دارد  وجود ها آن جنسیت به توجه با دهندگان پاسخ نظرات بین داري معنا تفاوت

  

، در مورد دو متغیر منابع انسانی و متغیر ساختار  P ≥ 05/0مشاهده شده، در سطح  F،)12- 4(با توجه به جدول 

ادار نمی باشد؛ بنابر این براي دو متغیر منابع انسانی و معنادار می باشد و در مورد متغیرهاي زیرساخت و استراتژي معن

  . تایید می گردد H0رد و براي دو متغیر زیرساخت و استراتژي فرض  H0ساختار فرض 

  

  

  آزمون تفاوت میانگین هاي دو گروه براساس جنسیت 12-4 جدول  

  فرضیات
t   مشاهده

  شده
Df Sig P  نتیجه  

 HOرد  0.05 069. 85.533 630.  زمینه هاي منابع انسانی

 HOرد  0.05 209. 92.195 2.467  زمینه هاي ساختاري

 HOپذیرش  0.05 028. 77.991 2.234 زمینه هاي زیر ساختی

 HOپذیرش  0.05 001. 119.931 2.875 زمینه هاي استراتژي

 

 نظرات بین گفت توان می درصد 95در سطح اطمینان  فوق جدول از آمده دست به نتایج به توجه بابنابر این 

متغیر منابع انسانی و ساختار تفاوت وجود دارد و براي دو متغیر زیرساخت و جنسیت در  نوع به توجه با دهندگان پاسخ

   .ندارد وجود داري معنا تفاوت ها آن جنسیت نوع به توجه با دهندگان پاسخ نظرات بین استراتژي

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  خالصه نتایج بررسی فرضیات -4-4

  خالصه نتایج بررسی فرضیات اصلی -4-4-1

  . ارائه می گردد) 14-4(و جدول ) 13-4(تحقیق در قالب جدول  اصلی در پایان فصل خالصه نتیجه آزمون فرضیات

  

  تحقیق 4تا  1خالصه نتایج بررسی فرضیات اصلی13-4 جدول  

  نتیجه  بار عاملی  4تا  1اصلی  فرضیات

  پذیرش 0.636 .بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد منابع انسانیعوامل 

  پذیرش  0.858 .بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد ساختارعوامل 

  پذیرش  0.681 .عوامل زیرساخت بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  پذیرش  0.815 .بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد استراتژيامل عو

  

   تحقیق 21تا  5 خالصه نتایج بررسی فرضیات اصلی 14-4 جدول  

  نتیجه  t sigآماره   میانگین  21تا  5اصلی  فرضیات

در ) يریدر جذب و بکارگ يدانش محور کردیرو( منابع انسانیمولفه 

  .بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
  پذیرش  000/0 17.268 3.8497

در بنیاد ) انیدانش بن کردیبا رو يتوانمندساز( منابع انسانیمولفه 

 .مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 19.333 3.8552

در بنیاد ) یدانش زانندهیانگ يها محرك( نیمنابع انسامولفه 

 .مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 19.147 4.0066

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ) یمیت کار( منابع انسانیمولفه 

 .در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 29.007 3.8525

در بنیاد مستضعفان انقالب ) یشدان فرهنگ( منابع انسانیمولفه 

 .اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 28.800 3.8154

در بنیاد ) دانش بانیپشت یارتباطات سازمان(ساختار  مولفه

  .مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 7.636 3.3361

د مستضعفان انقالب در بنیا) سازمان یدانش ساختار(ساختار  مولفه

  .اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 8.033 3.4112

در بنیاد مستضعفان ) دانش تیریمد يندهایفرآ(ساختار  مولفه

  .انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
2.6459 -4.947 000/0  

عدم 

  پذیرش

در  در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی) سخت افزار(مولفه زیرساخت 

  .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 6.040 3.4775

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ) نرم افزار(مولفه زیرساخت 

 .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 9.386 3.4180

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ) شبکه(مولفه زیرساخت 

 .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 11.556 3.9262

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ) مخازن دانش(مولفه زیرساخت 

 .در وضعیت مطلوب می باشد
2.5519 -7.031 000/0  

عدم 

  پذیرش

در بنیاد ) دانش تیریدر مد تیامن یخط مش(مولفه زیرساخت 

 .مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش  000/0 6.852 3.3151

در بنیاد مستضعفان انقالب ) اجتماعی سازي(راتژي مولفه است

  .اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
2.5180 -6.345 000/0  

عدم 

  پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ) برونی سازي(مولفه استراتژي 

 .در وضعیت مطلوب می باشد
2.4057 -7.711 000/0  

عدم 

 پذیرش

ستضعفان انقالب اسالمی در در بنیاد م) ترکیب(مولفه استراتژي 

 .وضعیت مطلوب می باشد
2.5102 -6.950 000/0  

عدم 

 پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ) درونی سازي(مولفه استراتژي 

 .در وضعیت مطلوب می باشد
2.6107 -5.924 000/0  

عدم 

 پذیرش

  

  : می توان گفت تحقیق اصلیول فوق و نتایج بررسی فرضیات ابراساس نتایج موجود در جد

  از حیث میزان اثر به ترتیب ) اثر مستقیم هر عامل(در میان عوامل موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

 در پاسخ ها حائز اولویت شده اند؛  ساختاري، استراتژي، زیرساخت، منابع انسانیعوامل 

 کار انیدانش بن کردیبا رو يدسازتوانمنی، دانش زانندهیانگ يها محرك؛ در میان مولفه هاي منابع انسانی ،

 . به ترتیب حائز اولویت شده اند یدانش فرهنگي و ریدر جذب و بکارگ يدانش محور کردیروتیمی، 

  يندهایفرآو  دانش بانیپشت یارتباطات سازمان، سازمان یدانش ساختاربه ترتیب ساختاري؛ در میان مولفه هاي 

 . دانش حائز اولویت شده اند تیریمد

 و  دانش تیریدر مد تیامن یخط مششبکه، سخت افزار، نرم افزار، به ترتیب زیر ساختی؛ یان مولفه هاي در م

 . مخازن دانش حائز اولویت شده اند

  حائز اولویت شده اجتماعی سازي، ترکیب، برونی سازي و درونی سازي به ترتیب استراتژي؛ در میان مولفه هاي

 . اند

 

   رعی فخالصه نتایج بررسی فرضیات -4-4-2

  . ارائه می گردد )16- 4(و جدول  )15- 4(تحقیق در قالب جدول  فرعی در پایان فصل خالصه نتیجه آزمون فرضیات
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  تحقیق 12تا  1 فرعیخالصه نتایج بررسی فرضیات  15-4 جدول  

  12تا  1فرعی  فرضیات

F  
مشاهده 

  شده
Sig P  نتیجه  

براساس سطح تحصیالت  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

  .متفاوت نمی باشد
.253 .777 05/0 

عدم 

  پذیرش

براساس سطح تحصیالت  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 000. 10.942

 براساس سطح تحصیالت تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 .متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 000. 9.909

براساس سطح تحصیالت  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

 .متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 000. 11.359

متفاوت نمی  سنبراساس  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

  .باشد
 پذیرش 05/0  027. 2.483

سن متفاوت نمی براساس  هاي ساختاريزمینه در  میانگین پاسخ ها

 .باشد
 پذیرش 05/0 007. 3.106

سن متفاوت نمی براساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 .باشد
1.409 .217 05/0 

عدم 

  پذیرش

سن متفاوت نمی براساس  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

 .باشد
 پذیرش 05/0 025. 2.512

سابقه کار براساس  زمینه هاي منابع انسانیدر  امیانگین پاسخ ه

  .متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 020. 2.506

سابقه کار متفاوت براساس  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 .نمی باشد
 پذیرش 05/0 002. 3.449

سابقه کار متفاوت براساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 .نمی باشد
 پذیرش 05/0 004. 3.242

سابقه کار متفاوت براساس  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

 .نمی باشد
 پذیرش 05/0 006. 3.003

  

  تحقیق 16تا  13فرعی خالصه نتایج بررسی فرضیات  16-4 جدول  

  16تا  13فرعی  فرضیات

t  
مشاهده 

  شده
Df Sig P نتیجه  

براساس  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

  .جنسیت متفاوت نمی باشد
.630 85.533 .069 05/0 

عدم 

  پذیرش

جنسیت براساس  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 .متفاوت نمی باشد
2.467 92.195 .209 05/0 

عدم 

  پذیرش
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جنسیت براساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 .متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 028. 77.991 2.234

جنسیت براساس  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

 .متفاوت نمی باشد
 پذیرش 05/0 001. 119.931 2.875

  

  : تحقیق می توان گفت فرعیبراساس نتایج موجود در جدول فوق و نتایج بررسی فرضیات 

ي، زیرساخت و استراتژي میانگین پاسخ ها براساس سطح تحصیالت پاسخ دهندگان تفاوت در زمینه هاي ساختار

معنی داري ندارد ولی در مورد زمینه هاي منابع انسانی مشاهده شد که میانگین پاسخ هاي افراد با تحصیالت متفاوت 

  . تفاوت معنی داري با یکدیگر داشتند

راتژي میانگین پاسخ ها براساس سن پاسخ دهندگان تفاوت معنی در زمینه هاي منابع انسانی، ساختاري و است

داري ندارد ولی در مورد زمینه هاي زیرساخت مشاهده شد که میانگین پاسخ هاي افراد با سن متفاوت، تفاوت معنی 

  . داري با یکدیگر داشتند

اساس سابقه کار پاسخ دهندگان در زمینه هاي منابع انسانی، ساختاري، زیرساختی و استراتژي میانگین پاسخ ها بر

  . تفاوت معنی داري ندارد

در زمینه هاي زیرساخت و استراتژي میانگین پاسخ ها براساس جنسیت پاسخ دهندگان تفاوت معنی داري ندارد 

ولی در مورد زمینه هاي منابع انسانی و ساختار، مشاهده شد که میانگین پاسخ هاي افراد با جنسیت متفاوت، تفاوت 

  . داري با یکدیگر داشتند معنی

  

  خالصه فصل-4-5

این فصل شامل تحلیل هاي آماري توصیفی استنباطی است؛ تحلیل توصیفی شامل تلخیص و ارائه جمعیت 

شناختی پاسخ دهندگان در زمینه هاي میزان تحصیالت و رشته تحصیلی، وضعیت سنی، سابقه خدمت، سطح سازمانی 

آزمون شده  موثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانشطی معنی دار بودن عوامل در بخش آمار استنبا. و جنسیت می باشد

سپس . که می توان گفت به چند مورد کلیه شاخص ها در نمونه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار هستند

پذیرفته  لاو فرضیه اصلی 4فرضیات اصلی تحقیق آزمون گردیده که براساس بارهاي عاملی حاصل از تحلیل مسیر هر 

منابع انسانی، ساختاري، زیرساختی و (در ادامه وضعیت مؤلفه هاي مرتبط با هر یک از چهار عامل می شوند؛ 

از تحقیق هاي  فرضیهاین جهت آزمون . در سازمان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گرفت) استراتژي

  . استفاده شد شاخص هاي عوامل مختلفیک نمونه اي براي بررسی معنی دار بودن  Tآزمون 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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براي آزمون تفاوت که ) آناوا(یا تحلیل واریانس تک عاملی  Fهمچنین وضعیت فرضیات جزئی از طریق آزمون 

تفاوت میانگین ها براساس ، انجام گرفت و به کار می رود) گروه و بیشتر 3(میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه 

تفاوت در مواردي افراد نمونه بررسی گردید که تحصیالت، سن، سابقه کار ی در محورهاي اطالعات جمعیت شناخت

  . معناداري در آن ها مالحظه گردید

تفاوت ، آزمون آماري افراد نمونه جنسیت تفاوت میانگین ها براساس اطالعات جمعیت شناختی در محوردر مورد 

   .تفاوت معناداري در آن ها مالحظه گردیدر مواردي د مورد استفاده قرار گرفت که میانگین هاي دو گرو
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  پنجم فصل  -5

  

  نتیجه گیري
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   مقدمه-5-1

 به عنایت با .است؛  هاي یافته براساس آماري غیر زبان با تحقیق پایانی گزارش ارائه تحقیق پایانی فصل از هدف

 ترکیبی رویکرد منظور همین به. گیرد قرار تحقیق مبناي تنهایی به انستنمیتو کمی خردگرایانه دیدگاه ، مطلب این

 و اداري نظام خبرگان و دانشگاهی نخبگان پانل از استفاده. گرفت قرار پژوهش دستورکار در کیفی و کمی) آمیخته(

 جمع در کیفی هاي روش جمله از پرسشنامه و مصاحبه نشست، طریق از مراحلی طی ایشان دیدگاه هاي دریافت

 پذیرش یا رد و علل مرور فرضیات از بررسی حاصل نتایج راستا دراین. گرفت قرار مدنظر که است داده ها آوري

 و نهایتا بیان حاصله تجربی آوردهاي دست و نیز تحقیق سئواالت پاسخ همچنین. شود می تحلیل فرضیات

 و به شود می ارائه )بعدي محققین براي(کلی و )سازمان مورد مطالعه براي(خاص  صورت دو در پژوهش پیشنهادهاي

 . شد خواهد اشاره نیز تحقیق هاي محدودیت

 از نظرسنجی تخصصی،نتایج و مقاالت اي، مرور کتب و کتابخانه اکتشافی مطالعات حاصل پژوهش این هاي یافته

 که است تجربی يآوردها دست همچنین و پژوهش نهایی و پرسشنامه دلفی هاي پرسشنامه طریق روش فراترکیب،

 موضوع با مرتبط افراد از مصاحبه و  مشاهده راه از و )تجربی یا نظري(کیفی طریق به و پژوهش ادبیات با منطبق

  . گردد می و ارائه بندي صورت مدیریت دانش و امکان سنجی استقرار مدیریت دانش

  

  یافته هاي تحقیق -5-2

 اثر و متغیرهاي عوامل درخصوص تحقیق اصلی ت؛ سئوالاس پژوهش سئواالت پاسخ واقع در ها یافته ترین اصلی

 معطوف جانبی و سئواالتامکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  بر گذار

وضعیت موجود مؤلفه هاي چگونگی  ، همچنینامکان استقرار مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به

 درمورد خبرگان نظرات نقطه و نهایتااستقرار مدیریت دانش در در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی چگونه مؤثر بر 

   .بودامکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش  بر درخصوص تحقیق شده شناسایی هاي و مولفه عوامل تناسب

 از شده انجام بندي دسته و شده سائیشنا ها ومولفه شده، عوامل ارائه مفهومی مدل تحقیق هاي یافته بنابر

 هاي پرسشنامه( خبرگان از شده اخذ کیفی نظرات نقطه و )و محتوا سازه(روایی  تایید به باتوجه محقق توسط متغیرها

 عملیاتی مدلی به )توصیفی پرسشنامه(امکان سنجی  از تایید جهت پس مفهومی مدل رسید، ضمنا تایید به )دلفی

 از متمایز و بومی هاي ریشه و شناسایی در مدیریت آن و اهمیتمدیریت دانش  مفهوم معرفی بر عالوه .گردید تبدیل

 در و شناساییاستقرار اثربخش مدیریت دانش بر  گذار اثر متغیرهاي عنوان به زیادي آنها، عوامل معمول براي ادبیات

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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و هشتاد  مولفه تعداد هفده و تلخیص زيانسانی،ساختار، زیرساخت و استرات منابع عوامل شامل کلی درس چهار دسته

  .گردید تبیین مدیریت دانش جایگاه و نهایتا گردید معرفی عوامل این براي شاخص و سه

  

  مرور فرضیات تحقیق - 5-3

 اند شده پذیرفته ،پانزده فرضیه اصلی تحقیق فرضیه بیست و یک از که گفت توان می تحقیق فرضیات درخصوص

زمینه هاي منابع در  میانگین پاسخ ها شاملعدم تفاوت فرضیه 4 و تایید مورد 12 دادتع تحقیق جزیی فرضیه 16 و از

جنسیت زمینه هاي منابع انسانی براساس سن، در براساس  تساخزیر زمینه هاي ، در انسانی براساس سطح تحصیالت

   .اند نشده جنسیت، پذیرفتهبراساس  ساختاريزمینه هاي و در 

بر  موثر شده شناسایی هاي و شاخص عوامل در واقع(وجزئی  اصلی فرضیات بررسی جهنتی )9-5( تا )1-5( جداول

   .دهند می را نشان تحقیق) امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش

  

  رار اثربخش مدیریت دانشبر استقمؤثر مربوط به تاثیر عوامل  اصلی فرضیه هاي بررسی نتیجه 1-5 جدول  

  نتیجه  اصلی فرضیات

  پذیرش .بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد منابع انسانیعوامل 

  پذیرش .بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد ساختارعوامل 

  پذیرش .عوامل زیرساخت بر استقرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر دارد

  پذیرش .قرار اثربخش مدیریت دانش تاثیر داردبر است استراتژيعوامل 

  

مربوط به وضعیت مؤلفه هاي منابع انسانی در بنیاد مستضعفان انقالب  اصلی فرضیه هاي بررسی نتیجه 2- 5 جدول 

  اسالمی

  نتیجه  اصلی فرضیات

در بنیاد مستضعفان انقالب ) يریجذب و بکارگ در يدانش محور کردیرو( منابع انسانیمولفه 

  .اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد
  پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ) انیدانش بن کردیبا رو يتوانمندساز( منابع انسانیمولفه 

 .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش

ضعفان انقالب اسالمی در در بنیاد مست) یدانش زانندهیانگ يها محرك( منابع انسانیمولفه 

 .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می ) یمیت کار( منابع انسانیمولفه 

 .باشد
 پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می ) یدانش فرهنگ( منابع انسانیمولفه 

 .باشد
 پذیرش
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  مربوط به وضعیت مؤلفه هاي ساختار در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اصلی فرضیه هاي بررسی نتیجه 3-5 جدول  

  نتیجه  اصلی فرضیات

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت ) دانش بانیپشت یارتباطات سازمان(ساختار  مولفه

  .مطلوب می باشد
 رشپذی

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب ) سازمان یدانش ساختار(ساختار  مولفه

  .می باشد
 پذیرش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب ) دانش تیریمد يندهایفرآ(ساختار  مولفه

  .می باشد
  عدم پذیرش

  

  

مربوط به وضعیت مؤلفه هاي زیر ساخت در بنیاد مستضعفان انقالب  اصلی فرضیه هاي بررسی نتیجه 4-5 جدول  

  اسالمی

  نتیجه  اصلی فرضیات

 پذیرش  .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) سخت افزار(مولفه زیرساخت 

 پذیرش .قالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشددر بنیاد مستضعفان ان) نرم افزار(مولفه زیرساخت 

 پذیرش .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) شبکه(مولفه زیرساخت 

  عدم پذیرش .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) مخازن دانش(مولفه زیرساخت 

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در ) دانش تیریدر مد تیامن یخط مش(مولفه زیرساخت 

 .وضعیت مطلوب می باشد
 پذیرش

  

  

مربوط به وضعیت مؤلفه هاي استراتژي در بنیاد مستضعفان انقالب  اصلی فرضیه هاي بررسی نتیجه 5-5 جدول  

  اسالمی

  نتیجه  اصلی فرضیات

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می ) اجتماعی سازي(ي مولفه استراتژ

  .باشد
  عدم پذیرش

 عدم پذیرش .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) برونی سازي(مولفه استراتژي 

 عدم پذیرش .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) ترکیب(مولفه استراتژي 

 عدم پذیرش .در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب می باشد) درونی سازي(مولفه استراتژي 
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مربوط به میانگین پاسخ ها براساس سطح نحصیالت در بنیاد مستضعفان  فرعی فرضیه هاي بررسی نتیجه 6-5 جدول  

  انقالب اسالمی

  نتیجه  فرعی فرضیات

  عدم پذیرش  .متفاوت نمی باشدبراساس سطح تحصیالت  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش متفاوت نمی باشدبراساس سطح تحصیالت  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .متفاوت نمی باشدت براساس سطح تحصیال تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .متفاوت نمی باشدبراساس سطح تحصیالت  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

    

مربوط به میانگین پاسخ ها براساس سن در بنیاد مستضعفان انقالب  فرعی فرضیه هاي بررسی نتیجه 7-5 جدول  

  میاسال

  نتیجه  فرعی فرضیات

 پذیرش  .متفاوت نمی باشد سنبراساس  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .سن متفاوت نمی باشدبراساس  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

  عدم پذیرش .سن متفاوت نمی باشدبراساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .سن متفاوت نمی باشدبراساس  زمینه هاي استراتژيدر  سخ هامیانگین پا

  

مربوط به میانگین پاسخ ها براساس سابقه کار در بنیاد مستضعفان انقالب  فرعی فرضیه هاي بررسی نتیجه 8-5 جدول  

  اسالمی

  نتیجه  فرعی فرضیات

 پذیرش  .سابقه کار متفاوت نمی باشدبراساس  زمینه هاي منابع انسانیدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .سابقه کار متفاوت نمی باشدبراساس  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .سابقه کار متفاوت نمی باشدبراساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .سابقه کار متفاوت نمی باشدبراساس  راتژيزمینه هاي استدر  میانگین پاسخ ها

  

مربوط به میانگین پاسخ ها براساس جنسیت در بنیاد مستضعفان انقالب  فرعی فرضیه هاي بررسی نتیجه 9- 5 جدول 

  اسالمی

  نتیجه  فرعی فرضیات

  عدم پذیرش .جنسیت متفاوت نمی باشدبراساس  نسانیزمینه هاي منابع ادر  میانگین پاسخ ها

  عدم پذیرش .جنسیت متفاوت نمی باشدبراساس  زمینه هاي ساختاريدر  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .جنسیت متفاوت نمی باشدبراساس  تساخزیر زمینه هاي در  میانگین پاسخ ها

 پذیرش .ت نمی باشدجنسیت متفاوبراساس  زمینه هاي استراتژيدر  میانگین پاسخ ها

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  نتایج و بررسی بحث-5-4

  میشود؛  پرداخته آمده، بهدست نتایج تحلیل خصوص در برجسته نکاتی ارائه به ادامه در

استراتژي بر و زیرساخت ، ساختار، عوامل منابع انسانیآزمون فرضیه هاي اصلی اول تا چهارم، معناداري تاثیر 

   . رار می گیردمورد تایید قاستقرار اثربخش مدیریت دانش 

همه بدست آمده در آزمون فرضیه هاي اصلی پنجم تا بیست و یکم، تاثیر تمامی  سطح معنی داري براساس

  . ، ساختار، زیرساخت و منابع انسانی مورد تایید قرار میگیردامل منابع انسانیوشاخص ها، مولفه ها و ع

نجم تا بیست و یکم مبنی بر معنی داري و بدست آمده در آزمون فرضیه هاي اصلی پ يمیانگین ها براساس

  : وامل چهارگانهشاخص ها، مولفه ها و عوضعیت موجود 

شاخص ها، مولفه ها و عامل عامل منابع انسانی می توان گفت همه شاخص ها، مولفه ها و عامل منابع در مورد 

  . باشنددر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می ) به طور کلی(انسانی 

یافتن دانش، بکارگیري (شاخص ها، مولفه ها و عامل ساختار به جز شاخص هاي فرآیند مدیریت دانش در مورد 

می توان گفت به جز این شاخص ) دانش، یادگیري، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و نگهداري دانش و حذف دانش

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می ) به طور کلی(ها، همه شاخص ها، مولفه ها و عامل ساختار 

  . باشند

دانش بیرونی، دانش (به جز مؤلفه مخازن دانش و شاخص هاي آن زیرساخت شاخص ها، مولفه ها و عامل در مورد 

یر ، می توان گفت به جز این شاخص سایر شاخص ها، مولفه ها و عامل ز)ساختمند درونی، دانش بدون ساختار درونی

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی می باشند) به طور کلی(ساخت 

به طور (می توان گفت همه شاخص ها، مولفه ها و عامل استراتژي استراتژي شاخص ها، مولفه ها و عامل در مورد 

  . در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مناسبی نمی باشند) کلی

مبنی بر وجود تفاوت در ، بدست آمده در آزمون فرضیه هاي فرعی اول تا شانزدهم معنی داريسطح  براساس

نظرات پاسخ دهندگان براساس سطح تحصیالت آن ها در خصوص متغیر می توان گفت که  نظرات پاسخ دهندگان

ساس سن آن ها در خصوص نظرات پاسخ دهندگان برا. منابع انسانی متفاوت و در مورد سایر متغیرها متفاوت نمی باشد

نظرات پاسخ دهندگان براساس سابقه کاري آن ها . متفاوت و در مورد سایر متغیرها متفاوت نمی باشد زیرساختمتغیر 

متغیر منابع جنسیت در  نوع به توجه با دهندگان پاسخ نظرات بین. در خصوص هیچکدام از متغیرها متفاوت نمی باشد

 نوع به توجه با دهندگان پاسخ نظرات بین ارد و براي دو متغیر زیرساخت و استراتژيانسانی و ساختار تفاوت وجود د

   .ندارد وجود داري معنا تفاوت ها آن جنسیت
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   پیشنهادها-5-5

 ارتقاي منظور به اول بخش بخش؛ دو در و بوده پژوهش نتایج بر مبتنی بخش این در شده ارائه پیشنهادهاي

 با ارتباط در دوم بخش ودر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  ثربخش مدیریت دانشاستقرار ا عملیاتی الگوي کارآمدي

 ویژه به مدیریت رشته دانشجویان و اساتید پژوهشگران، توسط تواند می آینده در که مرتبطی هاي پژوهش و تحقیقات

   .میگردد مطرح شود، انجام دانش مدیریت حوزه به مندان عالقه

 اصلی پرسش به پاسخ و استقرار اثربخش مدیریت دانش الگوي به رسیدن پژوهش، نای در محقق تمرکز اساساً

بنیاد  لذا است؛ داشته قرار دستورکار در نیز عملیاتی مدل ارائه جهت به مذکور مدل آزمونِ البته بوده تحقیق

 که است آن تأمل بلقا نکته .شد گرفته درنظر مدل آزمون محل و مطالعه مورد عنوان به ،مستضعفان انقالب اسالمی

 کاهش را عملیاتی مدل تعمیم قابلیت قطعاً خاص، آماري جامعه یک به کردن بسنده و محدود آماري جامعه انتخاب

 است مقتضی لذا. نماید نمی وارد استقرار اثربخش مدیریت دانش الگوي در را خللی و کاستی چه اگر داد؛ خواهد

 دوباره بررسی به شده اشاره مدل کارگیري به و استفاده از پیش غیردولتی، و دولتی از اعم دیگر شرکتهاي و سازمانها

   .بپردازند ها فرضیه

  

   پیشنهادهاي اجرایی و عملیاتی-5-5-1

در سازمان بنیاد  استقرار مدیریت دانش سنجی امکانبا توجه به آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق در مورد 

در مواردي وضعیت مولفه هاي بررسی شده در شرایط مطلوب جهت مستضعفان انقالب اسالمی با توجه به اینکه 

  : استقرار مدیریت دانش نبودند به اقتضاي هر مورد پیشنهاداتی ارائه می شود

در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی ) فرآیندهاي مدیریت دانش(از عوامل ساختار مولفه 

هاي سازمان که به منظور خاصی انجام می شوند و شامل قوانین کاري و رویه فرایندها، فعالیت هایی هستند. باشد

در اینجا، منظور فرایندهایی است که دانشگرها براي رسیدن به اهداف و رسالت سازمان از آن  ).2005رویکار، ( هستند

ه را از آن خود می کنند درصد زمان و بودج 25طبق نظر راگلز در اجراي مدیریت دانش، فرایندها . استفاده می کنند

تعداد . فرایندهاي مدیریت دانش، فرایندهایی هستند که با دانش درون سازمان انجام می گیرند). 1998راگلز، (

اي از فعالیت ها و فرایندهاي محققان بسیاري به مجموعه. فرایندهاي مربوط به حوزه مدیریت دانش بسیار زیاد است

، شامل )ویلیامز(و  )بکوویتز(مدل ر این پژوهش فرآیندهاي مدیریت دانش، بر طبق د. مدیریت دانش اشاره کرده اند
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. می باشد دانش حذفو  دانش يو نگهدار جادیا، دانش یابیارز، دانش میتسه، یادگیري، دانش يریبکارگ، دانش افتنی

  : هاداتی ارائه می شودو رسیدن به وضعیت مطلوب جهت استقرار اثربخش مدیریت دانش پیشناین موارد براي بهبود 

فورکادل ( خالقیت معرفی ایده یا شیوه هاي نوین است که چیزي براساس آن ساخته یا انجام می شود. خالقیت .1

خالقیت، . ایجاد دانش و نوآوري نیازمند خالقیت است و الزمه آن مدیریت می باشد ).165: 2002و گوادمیالس، 

تغییرات سریع است که با آن جایگزین هاي با ارزش تري براي حل مسائل مهارتی بسیار مؤثر در دنیاي پیچیده و با 

خالقیت یک عامل اساسی است که سازمان ها را در مرتفع ساختن نیاز خلق دانش و افزایش . مرسوم می توان یافت

  ).1998، 1براند( درواقع مدیریت مؤثر دانش با خالقیت مؤثر برابر است. ارزش افزوده توانا می سازد

فرایند خالقیت در سازمان طیف وسیعی از فعالیت ها از قبیل . رابطه خالقیت و خلق دانش یک رابطه متقابل است

نوناکا و (می گیرد  کسب دانش، ترکیب اطالعات، داده ها یا تجربیات قبلی و ایجاد کاربردهاي جدید براي منابع را دربر

ارد به طوري که دانش جدید پایگاهی براي خالقیت است که از خلق دانش رابطه نزدیکی با خالقیت د). 1995تاکچی، 

برخی از محققان از جمله نوناکو و . طریق ایجاد پایگاه دانش، به تولید مجدد و گسترش پایگاه داده کمک می کند

تاکوچی با گردآوري تجربیات شرکت هاي ژاپنی در این مورد به این نتیجه رسیدند که منبع اصلی خالقیت، دانش 

براي ایجاد خالقیت ویژگی هایی الزم است از جمله آن ها می توان به گسترش همکاري و تعامل بین گروه . جدید است

سازمان نمی تواند  ).165: 2002فورکادل و گوادمیالس، (هایی با تخصص خاص و ایجاد راهبرد دانش اشاره کرد 

رهنگ خالقیت باید جو سخاوت و بخشش، آزادي بیان و کارکنان خود را وادار به خالق بودن کند بلکه براي ایجاد ف

اغلب افراد با عالیق گسترده تمایل به یادگیري، کشف ایده ها و دانش جدید و ارائه راهکارها و روش . امنیت فراهم کند

  :سازمان براي موفقیت در ایجاد خالقیت باید به نکات زیر عمل کند ).1998براند، (هاي میان رشته اي دارند 

  

 ) 309: 1998مک فادن، (ایجاد چشم انداز مشترك  -

 درك توانایی هاي کلیدي سازمان -

 ) 1998براند، (آزادي کارکنان در رسیدن به اهداف و ایجاد جو همکاري و تعاون میان آن ها  -

  ).17: 1991، 2اندرسون و وست( ریسک پذیري و امنیت کاري کارکنان در ایجاد خالقیت -

 روش هاي مفروض در مورد فرایند محصول و رویه هاي شرکت تشویق کارکنان به گسترش -

 تشویق به تعالی و کمال -

 )315: 1998مک فادن، (به کارگیري و مشارکت دادن افرادي که خود را از لحاظ فرهنگی ضعیف می پندارند  -

                                                
1 Brand, A.  
2 Anderson, H. G. and West, M.  
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 )43: 2001النگ، ( فراهم آوردن محیط کاري راحت و جذاب -

 خالقیت از دانش دانش از تجربیات مشترك جریان می یابد و -

 تأکید طرح هاي سازمان بر خلق دانش و خالقیت -

 ترغیب گروه هاي خود مدیریتی به یادگیري -

فورکادل و (دادن استقالل به کارکنان در تصمیم گیري و تحمل اشتباهات در استفاده از دانش جدید  -

 ). 166: 2002گوادمیالس، 

 تعهد بلندمدت مدیریت ارشد -

ک یا چند نفر خاص و رایج بودن آن در کل سازمان و محدود نشدن مدیریت دانش منحصر نشدن خالقیت به ی -

 ) 1998براند، (به یک یا چند نفر 

 ) 1998براند، (استخدام و ابقاي افراد مناسب و داراي فرهنگ خالقیت، پشتیبانی قوي و برنامه هاي تشخیص  -

 

قسمت (و به لحاظ گستردگی ) ف تیقسمت عمودي حر(یعنی مهارت به لحاظ عمق . 1مهارت هاي تی شکل .2

افراد داراي این مهارت می توانند حوزه هاي خاص دانش و کاربردهاي آن را در محصوالت خاص کشف ). افقی تی

افراد داراي مهارت هاي تی شکل، براي خلق دانش در سازمان بسیار با ارزش هستند زیرا آن ها می توانند دارایی . کنند

این افراد توانایی ترکیب دانش نظري و عملی دارند و از چگونگی تعامل شاخه . ارچه سازندهاي مختلف دانش را یکپ

 ). 228: 2003لی و چویی، (هاي دانش با دیگر شاخه ها آگاه اند 

فرهنگ همکاري . به میزان کمک فعاالنه افراد یک گروه به یکدیگر، تشریک مساعی می گویند. تشریک مساعی .3

. تبادل دانش میان افراد مختلف پیش نیاز خلق دانش است. فزایش تبادل دانش اثر می گذاردبر خلق دانش از طریق ا

براساس . فرهنگ همکاري با کاهش ترس و افزایش صراحت بیان افراد نسبت به یکدیگر موجب این تبادل می شود

ي، همکاري افراد سازمان و همکاران بر اهمیت فرهنگ همکاري در ایجاد دانش در صنعت زیست فناور 2مطالعات زاکر

باعث ارتباط افراد مختلف با یکدیگر می شود و این افراد می توانند به یکدیگر کمک کنند تا به فهم مشترکی از محیط 

: 2003لی و چویی، (بدون فهم مشترك افراد سازمان، دانش اندکی ایجاد می شود . داخلی و خارجی سازمان برسند

189.( 

. قبالً ذکر شد، اعتماد، درواقع حفظ ایمان متقابل به یکدیگر براساس نیت و رفتار استهمان گونه که . اعتماد .4

هنگامی که روابط براساس اعتماد باال شکل گیرد، تمایل افراد به . اعتماد، تبادل مؤثر و اساسی دانش را تسهیل می کند

                                                
1 T-Shape  
2 Zucker  
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ارتباط ضعیف . جلوگیري می شودو از احتکار دانش  )179: 2003لی و چویی، (مشارکت در تبادل دانش بیشتر 

در چنین محیطی، . سازمانی، با توجه کم به ارتباطات، عدم اعتماد، فقدان همدلی، استبداد و ترس مشخص می شود

اعتماد و جو باز، محیطی را به وجود می آورد که یادگیري  )45: 2001النگ، (افراد خبره، دانش خود را نگه می دارند 

 .با ارزش محسوب و پشتیبانی می شودمستمر و آزمایش در آن 

یادگیري، کسب دانش جدید براي به کارگیري آن در تصمیم گیري یا تأثیر . یادگیري و بررسی اشتباهات .5

با تأکید بر یادگیري و گسترش آن، سازمان ها می توانند به افراد کمک کنند تا نقش فعال تري . گذاري بر دیگران است

براي خلق دانش، سازمان ها باید فرهنگ یادگیري ریشه اي را گسترش دهند و ابزارهاي . در خلق دانش داشته باشند

موضوع دیگر یادگیري، بررسی اشتباهات گذشته است، بدین  ).185: 2003لی و چویی، ( یادگیري مختلفی فراهم کنند

فرهنگ کمک از یکدیگر به  وجود فرهنگ باز و. صورت که کارمندان به بحث آزاد در مورد اشتباهات خود تشویق شوند

بخش منابع انسانی می تواند به ایجاد محیط یادگیري دور از ترس تنبیه و . ایجاد سازمان یادگیرنده منجر می شود

  ).341: 2000سلیمان و اسپونر، ( جریمه کمک کند

به عنوان  کار گروهی. گروه هاي کاري از اصولی ترین ابزارهاي پیشرفت مستمر سازمان هستند. کار گروهی .6

سیستمی براي خلق و توزیع دانش ضمنی و صریح مطرح شده است و وظایف آن ها رابطه نزدیکی با مراحل مختلف 

. ساختار سازمانی براساس گروه هاي کاري با وظایف خاص، نمودار سازمانی پویایی می سازد. مدیریت دانش دارد

آن ها از استقالل زیاد و امکان بهبود کار . صصی می باشنداعضاي گروه داراي مهارت هاي عمومی تر هستند و کمتر تخ

سازمان با انتقال افراد گروه با پیش زمینه هاي متفاوت، همچنین با همکاري و ترکیب تجربیات آن ها . رضایت دارند

 ). 166-164: 2002فورکادل و گوادمیالس، (می تواند دانش جدید ایجاد کند 

ارهاي پاداش و جبران خدمات، عناصر فرهنگ سازمانی در خلق دانش سازو ک. سیستم هاي جبران خدمات .7

ارزیابی عملکرد و سیستم هاي جبران خدمات نه تنها باید عملکرد کوتاه مدت و نتایج را در ). 2005دهري، چا(هستند 

را نیز در نظر  نظر بگیرد بلکه باید دانش کارکنان، میزان کمک آن ها به ارتقاي دانش سازمان و سرعت یادگیري آن ها

همچنین باید به گروه هایی که براي حل مسئله به راهکار گروهی دانش رسیده اند پاداش داده شود و . داشته باشد

  ).332-331: 2005، 1والزاك( دانش جدید آن ها در کل سازمان تأیید شود و مورد استفاده قرار گیرد

تمرکز، . کنترل درونی موجودیت سازمان اشاره داردتمرکز، بر اختیار تصمیم گیري و . کاهش تمرکز گرایی .8

اختیار تصمیم گیري و راهکارهاي خالق را به طور غیر قابل اجتنابی کاهش می دهد و این توزیع قدرت موجب کاهش 

بدون وجود جریان ثابت ارتباطات و . خودجوشی، آزمایش و آزادي بیان که به منزله شریان خلق دانش است می شود

                                                
1 Walczak, S.  
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ساختار غیر متمرکز براي تسهیل محیطی که کارکنان در فرایند خلق دانش . خلق دانش انجام نمی شودایده ها، 

محیط کاري مشارکتی، خلق دانش را با ترغیب مشارکت افراد سازمان پرورش . خودجوش مشارکت کنند، مناسب است

 ). 185: 2003لی و چویی، ( بنابراین کاهش تمرکز گرایی می تواند منجر به افزایش خلق دانش شود. می دهد

رسمیت گرایی، میزان مدیریت روابط کاري و تصمیمات براساس قوانین رسمی، رویه هاي . رسمیت گرایی .9

رویه . الزمه خلق دانش، انعطاف پذیري و تأکید کمتر بر قوانین کاري است. استاندارد و سیاست هاي سازمانی است

به نظر می  ).57: 2001النگ، (انع خلق دانش در سازمان هستند هاي رسمی و روش هاي سازمانی غیر منعطف، م

لی و (رسد هنگامی که قوانین رسمی غیر قابل انعطاف بر سازمان حاکم است تعداد ایده هاي جدید محدود می شوند 

 ). 189: 2003چویی، 

ات و تعامالت الزم براي رسمیت گرایی، ارتباز. خلق دانش از طریق تعامالت و ارتباطات بدون مانع تشویق می شود

ساختار غیر رسمی، مشوق افراد سازمان در برقراري ارتباط و تعامل با یکدیگر است و این . خلق دانش را از بین می برد

به طور ). 185: 2003لی و چویی، ( انعطاف پذیري در ساختار سازمانی منجر به افزایش خلق دانش جدید می شود

ظریف و ضعیف است و مدیریت آن باید توجه بیشتري به روابط سازمانی داشته باشد کلی، فرایند خلق دانش بسیار 

  ). 57: 2001النگ، (

فناوري اطالعات عمل جمع آوري، ذخیره و بازیابی دانش را، با سرعت بسیار زیاد و . پشتیبانی فناوري اطالعات.10

: 2003لی و چویی، (ه خلق دانش کمک می کند در مقیاس وسیعی که در گذشته عملی نبود، انجام می دهد بنابراین ب

192 .(  

داشتن نقش نظارتی کمتر و ایفاي نقش تنظیم کننده مسیر و ارزش هاي ارتباطی بیشتر و . رهبري مشارکتی.11

  ). 2003، 1اوانز(تشویق کارکنان به پذیرش راهکارهاي جدید، به خلق دانش کمک می کند 

پس براي خلق دانش باید  ).47: 2001النگ، (یمی ایجاد می شود دانش جدید روي بستر قد. اطالعات. 12

اطالعات نه تنها پیش نیاز ضروري خلق و استفاده دانش است بلکه واسطه اي براي . اطالعات و دانش اولیه موجود باشد

   ).287: 1999، 2بلومنتریت و جانسون( انتقال دانش نیز می باشد

 

  . نمی باشددر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب ) نشمخازن دا(از عوامل زیر ساخت مولفه 

  

                                                
1 Evans, C.  
2 Blumentritt, R. and Johnston, R.  
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در فرآیند استقرار  دانش بدون ساختار درونیو  دانش ساختمند درونی، دانش بیرونیمخازن دانش جهت نگهداري 

که  در این راستا جهت بهبود وضعیت مخازن دانش، پیشنهاد می شود. اثربخش مدیریت دانش حائز اهمیت می باشند

شامل انبارهاي داده و تجسم  شابزارهاي ذخیره سازي و ارائه دان. بهره جست 1ابزارهاي ذخیره سازي و ارائه دانشاز 

   .است

انبار داده، . ، پایگاه اطالعاتی بزرگی است که حجم عظیمی از اطالعات منابع مختلف را نگهداري می کند2انبار داده

ویژگی هاي انبار داده . ست که براي انواع ابزارهاي تحلیلی استفاده می شودمحلی براي ذخیره سازي مستمر داده ها

   :)375-370: 1992، 3موننای( عبارت اند از

 داده ها حول موضوعات کاري سازماندهی می شوند. موضوع گرایی -

 با عناصر داده اي مشترك کاربردهاي مختلف، یکسان برخورد می شود. همگنی -

 تغییر شرایط بهنگام می شوند داده ها با. تغییر زمانی -

 داده ها در انبار داده بارگذاري شده و به آسانی بازیابی می شوند. غیرفرار -

انبارهاي داده را می توان طوري ساختاربندي کرد که داده ها را در سطوح مختلفی از قبیل داده هاي تفصیلی 

براي (، داده هایی با تلخیص زیاد )یریت میانیبراي مد(جاري، داده هاي تفصیلی پیشین، داده هایی با تلخیص کم 

اغلب انبار داده براي ذخیره سازي،  4سیستم هاي مدیریت پایگاه داده رابطه اي. و فراداده قرار دهند) مدیریت ارشد

  .دستکاري و جستار در مجموعه هاي بزرگ داده ها استفاده می شوند

اطالعات را با استفاده از گرافیک غنی کامپیوتري به ، فناوري نوظهوري است که امکان درك پیچیدگی 5تجسم

این امکان ابزاري بسیار ارزشمند به خصوص براي تجسم نتایج تحلیل داده کاوي و تکنیک هاي . کاربران می دهد

-3: 2000، 6سونگ( به عنوان مثال، داده ها را می توان به شیوه هاي زیر نمایش داد و مدل کرد. بازیابی اطالعات است

9(:   

 نمودار پراکندگی دوبعدي یا سه بعدي -

 نمودار توپولوژي برداري دوبعدي یا سه بعدي با نقاط داده اي هندسی -

تکنیک هاي تجسم درختی یا سلسله مراتبی براي ساده کردن داده هاي پیچیده با استفاده از سطربندي داده  -

 ها

                                                
1 Storing and presenting knowledge  
2 Data warehouse  
3 Inmon  
4 relational database management systems (RDBMS) 
5 Visualisation  
6 Song, M.  
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 هاي فضاییتکنیک هاي شبکه جهت نمایش ساختارهاي اطالعاتی به صورت شبکه  -

 نقشه هاي جغرافی یک حوزه -

تکنیک هاي نگاشت کتاب شناسی براي نمایش نویسندگان و آثار آنها در یک حوزه و خوشه بندي نویسندگان  -

 براساس وجوه اشتراك

 یبرون، )یضمن دانش به یضمنتبدیل دانش ( يساز یاجتماعهیچ کدام از مولفه هاي عوامل استراتژي شامل 

تبدیل دانش ( يساز یدرون، )حیصر دانشبه  حیصرتبدیل دانش ( بیترک، )حیصر دانشبه  یضمنتبدیل دانش ( يساز

  .  در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در وضعیت مطلوب نمی باشد )یضمن دانشبه  حیصر

به منظور نیل به اهداف آتی، . فعالیت هاي مدیریت دانش در مراحل اولیه با چالش هاي بی شماري روبه روست

سازمان ها باید فعالیت هاي مدیریت دانش خود را به سمت تالش هاي واقعی و براساس راهبرد یا یک برنامه روشن 

بنابراین یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش، داشتن راهبرد صریح با برنامه ریزي اجرایی مناسب، تشکیل . سوق دهند

هاي آموزشی و ارتقاي قابلیت هاي مدیریت دانش جدید است راهبرد مدیریت دانش رسمی در کل سازمان، ارائه برنامه

  ). 40- 37: 1999لیبوویتس، (

بر این اساس چهار روش تغییر دانش . به اعتقاد نوناکو و تاکوچی، خلق و توسعه دانش نتیجه تعامل اجتماعی است

  ): 1995نوناکا و تاکچی، ( و در نهایت چهار فرایند را شناسایی کرده اند

 فرایند ترکیب منابع براي تولید دانش جدید. نش صریح به صریحتبدیل دا -

 .این فرایند از طریق درونی سازي یا فرایند یادگیري و کسب تجربه است. تبدیل دانش صریح به ضمنی -

این تغییر از طریق تعامل اجتماعی رخ می دهد بدین صورت که افراد دانش . تبدیل دانش ضمنی به ضمنی -

به عنوان مثال دو همکار که به صورت غیررسمی دانش خود را درباره فروش به . راك می گذارندفردي خود را به اشت

 .اشتراك می گذارند

 .هنگامی که دانش استخراج می شود. تبدیل دانش ضمنی به صریح -

در راستاي بهبود وضعیت استراتژي هاي دانش در سطح سازمان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و رسیدن به وضع 

  : مطلوب جهت استقرار اثربخش مدیریت دانش، موارد زیر پیشنهاد می شود

پیامد آن، خلق دانش ذهنی و شکل گیري . شود ها شناخته می شیوه جامعه پذیري، به عنوان فرایند اشتراك تجربه

. شود شود در این شیوه، دانش فردي به دانش جمعی تبدیل می الگوهاي ذهنی و مهارتهاي مشترك تعریف می

  . کند شود، فرصت تعامل را بین افراد یا صاحبان دانش فراهم می بسترهاي مختلفی که براي تعامل ایجاد می
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ها، جلسات، سمینارها، اتاق استراحت و اتاق بحث و گفتگو، کارآموزي کارکنان تازه استخدام در از جمله این فرصت

دانش ذهنی، بدون استفاده از زبان، بلکه از طریق مشاهده، این یادگیري و کسب . تجربه سازمان است کنار کارمندان با

نوناکا، ( کلید اصلی براي دستیابی به دانش ذهنی کسب  تجربه و تعامل است. تواند صورت گیرد تقلید و تمرین می

2007 .(  

ش ذهنی در این شیوه، دان. شود سازي فرایندي است که طی آن دانش ذهنی، در قالب مفاهیم عینی بیان می برونی

این شیوه، . شود هاي مختلفی همچون استعاره، قیاس، مفاهیم، فرضیه و یا الگو، به دانش عینی تبدیل میدر قالب

تجربه و دانش ذهنی را به دانش عیان تبدیل و بستري را براي به اشتراك گذاري دانش در هر زمان که نیاز باشد، 

. هاي مرتبط با همکاري و ارتباطات نقش بسیار مهمی دارندفناوري در رابطه با این شیوه، ابزارها و. فراهم می کند

سازي و به  تواند بستر مناسبی براي برونی ها، مانند روش پیشین، میطراحی و استفاده از اینترانت سازمان

  ). 2007نوناکا، (رت عینی نیز فراهم کند -گذاري دانش ذهنی به صو اشتراك

این شیوه تبدیل دانش، مواردي همچون تلفیق . مفاهیم در قالب نظام دانش است مند ساختن ترکیب، فرایند قاعده

تر و در این مرحله، دانش صریح و بیرونی مرحله قبل به دانشی پیچیده. گیرداشکال مختلف دانش عینی را در برمی

شود و بصورت سیستمی هاي متنوع و مختلف، دانش ترکیبی و کامل حاصل میشود و با تلفیق دانشتر تبدیل میکامل

تحقق فرایند در این مرحله نیازمند همکاري همه واحدهاي . شوددر این مرحله است که دانش ایجاد می. آینددر می

  ). 2007نوناکا، (سازمان و روحیه جمعی است 

هاي  جربهدر این فرایند، وقتی ت. سازي، فرایندي است که طی آن دانش عینی در قالب ذهنی، تجسم می یابد درونی

موجود از طریق فرایندهاي اجتماعی سازي، برونی سازي و ترکیب بر مبناي الگوهاي ذهنی مشترك یا تخصص فنی، 

شرکت در سمینارها و . آیند هاي با ارزش درمیشوند، به صورت موجودي سازي می درون  جزء دانش ذهنی فرد

همچنین، در این شیوه . ین خصوص مفید می باشداي در اهاي علمی و مطالعه نشریات حرفهها، نشستکنفرانس

پذیر کند، از جمله اینترانت نیز حایز اهمیت  اي براي کارکنان دسترس بسترهایی که دانش عینی سازمان را به گونه

اي، مطالعه جمعی هاي حرفهها و فعالیتمند در رابطه با بحثهاي منظم و هدفها و گردهمایینشست. بسیار است

 ). 2007نوناکا، (کند  سازي و خلق دانش در ذهن کمک زیادي می و گزارش و تحلیل نتایج به درونی هاتحقیق
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   پیشنهادهاي پژوهشی-5-5-2

عوامل مؤثر بر  مدل براي متصور صورتبندي چندین از یکی تحقیق مفهومی مدل براي شده ارائه بندي صورت

 ادبیات مفروضات براساس استقرار اثربخش مدیریت دانشاستقرار اثربخش مدیریت دانش و نیز الگوي امکان سنجی و  

به  آتی محققان به. گردید منتخب محترم اساتید و امر خبرگان با مشورت از پس که است بوده محقق انتظار و موضوع

 در احتمالی صورتبندي هاي سایر در را مفروض و موجود علّی روابط که میگردد پیشنهاد گرامی ک پژوهشگران ویژه

   .نپندارند قطعی را آن و ننموده چارچوب یک به محدود را خود و باشند داشته ورکاردست

 عوامل سایر شناسایی. بود استقرار اثربخش مدیریت دانش با مرتبط عوامل بر تأکید تحقیق، این عنوان به عنایت با

 در یت دانش و کارکنان دانشیمدیر ي فزاینده نقش و اهمیت گرفتن نظر در با فراسازمانی و سازمان گروهی، فردي،

  . شود می واگذار آتی پژوهش هاي به سازمان ها، رقابتی مزیت

 بر امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش، مؤثر ویژگی هاي و عوامل بررسی از پس حاضر، پژوهش در

 که میشود پیشنهاد، دگردی فهرست عامل هشتاد و سه نهایتاً و اقدام آنها یکپارچه سازي و جمع بندي به نسبت

امکان سنجی و استقرار اثربخش  مدل طراحی در مؤثر ویژگی هاي و عوامل استخراج امکان سنجی بعدي محققان

 شاید. دهند قرار خود پژوهشی دستورکار در را انسانی منابع و رفتاري الگوهاي دیگر چارچوب مدیریت دانش در

 تأیید را آن و گذاشته صحه شده ارائه مدل روایی بر آتی، تحقیقات عوامل با پژوهش این در مستخرج عوامل مقایسه

   .نماید

 به نسبت آینده تحقیقات در محققان می شود پیشنهاد پژوهش، این در محدود مطالعه مورد انتخاب به توجه با

 طیفی امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در مفهومی مدل نمودن آزمون و آماري جامعه دادن گسترش

انسانی و  منابع حوزه در پژوهش انجام به عالقه مندان و دانشجویان می شود پیشنهاد راستا این در. گمارند همت وسیع

 خدمات و کاال تولید و بازرگانی صنعتی، دیگر دانش بنیان بخش هاي در شده طراحی مدل آزمون به مدیریت دانش،

   .نمود تأیید باال اطمینان سطح در ار مدل مانعیت و جامعیت بتوان تا بپردازند نیز

  

  محدودیت هاي تحقیق-5-6

 روش، انتخاب با رابطه در محدودیت هایی با تحقیق این اجتماعی، علوم زمینه در دیگر تحقیقات تمامی همانند

ربخش عوامل مؤثر در امکان سنجی و استقرار اث تأثیر بیانگر مهم هاي شاخص از بخشی اگرچه. بود روبرو مفاهیم و ابزار

 بر نسبت همان به است ممکن که مانده اند دور نظر از تحقیق این در دیگري متغیرهاي احتماال است، مدیریت دانش

 طریق از متغیرها امکان سنجی، بخش در همچنین. گذارند تأثیر امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش
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وضعیت عوامل مؤثر بر  از کارکنان ادراك که است آن ابزار این محدودیت و است شده سنجیده پرسشنامه طراحی شده

 توانیم نمی دیگر عبارت به. باشد متفاوت واقعیت با است ممکن البته که استقرار اثربخش مدیریت دانش را می سنجد

استقرار اثربخش مدیریت  بر تردید بدون ما بررسی مورد هاي شیوه حداقل یا عوامل مؤثر مطرح شده ما کنیم ثابت

   .گذارند می تأثیر شدان

 دریافت و ارسال سختی همچنین و دلفی روش اجراي بخش در کارشناس و خبره افراد به دستیابی مشکالت

می  قرار پژوهش این دیگر محدودیت هاي شمار در نیز مدل، تجربی آزمون بخش در تحقیق آماري جامعه از پرسشنامه

 . گیرند

 عضو که افرادي بین در متغیر این حاضر پژوهش در. بود مدیریت دانشپژوهش استقرار اثربخش  این نهایی متغیر

 رصد و متغیر این زمان بعد در بررسی و آزمون پژوهش، این در محقق تمایالت از یکی. شد بررسی بودند سازمان

 رویکرد با آن تطبیق عدم و مدل نسبی ایستایی لیکن؛ بوده نظرات افراد تصمیم گیرنده در برنامه هاي آتی سازمان

   .میخورد به چشم همچنان آینده پژوهی

 فعالیت هاي از دانشی کارکنان ادراك بر فراسازمانی یا سازمانی درون متغیرهاي از برخی است ممکن همچنین

 به نیز موضوع این که است داده قرار تأثیر تحت قدري را نتایج و گذاشته اثر تحقیق متغیرهاي سایر یا و مدیریت دانش

  .گیرد می قرار تحقیق این محدودیت هاي زمره در نوعی

 

   جمع بندي-5-7

 رسیدن به راستاي در پژوهشگر که رسید نتیجه این به میتوان گذشته، فصول در شده ارائه مطالب جمع بندي با

الگوي امکان  تحقیق؛ اصلی هاي پرسش با مرور. است بوده همراه کامیابی تحقیق با سؤالهاي به پاسخ تحقیق و اهداف

جی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی چگونه است؟ آیا امکان استقرار مدیریت سن

وضعیت موجود مؤلفه هاي مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در در  دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی وجود دارد؟

 این در که می گردد مشخص تحقیق حاضر، اهداف بر تمرکز نیز و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی چگونه است؟ 

 وامکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش  زمینه در پژوهش ها و مدل ها ها، نظریه بررسی از پس تحقیق،

امکان سنجی و استقرار اثربخش الگوي  طراحی در مؤثر گانه چهار ویژگی هاي و عوامل دسته بندي و شناسایی

 براساسامکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش  مفهومی مدل ارائه به هدفمند به صورت محقق ،مدیریت دانش

  .است پرداختهامکان استقرار مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  بررسی و نهایی چهار گانه مؤلفه هاي
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فرضیه  که چهار گردید خصمش PLSو  SPSSافزار  نرم کمک به تحقیق، مدل فرضیه هاي آزمون به توجه با

 عملیاتی مدل( مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش ترتیب این به. هستند معنادار% 95اطمینان  سطح در اصلی

   .گردید ارائه )2-5( شکل شرح به) تحقیق

 

  

  )رساله حاضر: منبع( تحقیق عملیاتی مدل 1- 5 شکل 

  

 با تا نموده تالش پژوهشگر است، بوده اکتشافی تحقیقات نوع از که حاضر تحقیق در که است توضیح به الزم

 مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مفهومی مدل تبیین و طراحی به) کمی و کیفی( ترکیبی رویکرد از استفاده

 سهم و نوآوري که  دل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانشم مفهومی مدل که نمود ادعا می توان از اینرو . بپردازد 
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 نوع در  است یافته نمود آن در خوبی به پانل صاحبنظران و محترم اساتید راهنمایی با و محقق توسط دانش تولید

 به رسا شیوهاي به مقوله این در را دانش مرزهاي دادن گسترش و پژوهش بودن بنیادي و بوده بدیع کامالً خود

   .می نماید منتقل خاطبم

 ایجاد باعث که مدل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش طراحی در محقق که گرفت نتیجه میتوان دیگر به بیان

 و نگرانی حدي، تا است توانسته مذکور مفهومی مدل تبیین با و بوده موفق می شود، سازمان براي مداوم رقابتی مزیت

 در الزم اقدامات مورد در رابنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  سازمان یرندگانتصمیم گ و مدیران همیشگی دغدغه

  .نماید مرتفع ،شامکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دان زمینه
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استقرار مدیریت دانش در صنعت فوالد  یسنج امکان"). 1384(محمدرضا  ،یشیالقر یو کرمان يمهد ،يابزر .٢٤٦

نشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان سال مجله دا. ")شرکت ذوب آهن اصفهان: مورد مطالعه(کشور 

 . 139-121. 3هفدهم، شماره

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

219 

 

 تیوضع نیشکاف ب یبررس"). 1390( دیسع ،یهوشنگ و عبدالمناف ،یطالب ؛یعل ،یشائم ؛يمهد ،يابزر .٢٤٧

، 3دانشگاه تهران، دوره  یدولت تیریمجله مد. "رانیا يدانش در صنعت خودرو تیریموجود و مطلوب مد

 . 6شماره

انتشارات : تهران. یبستر سازمان کردیدانش با رو تیریمد). 1391. (يمهد, شیراندیخ ;نیحس دیس, یابطح .٢٤٨

 .امروز رانیمد

چرخه  ندهايیتوسعه فرا"). 1392(فاطمه  یو ثقف نینسر ،یالنوش؛ دسترنج ممقان ،ییایاول مان؛یپ اخوان، .249

. يعلم و فنّاور استیس یپژوهش یفصلنامه علم ."مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش

 . 11-1. 2شماره . سال سوم

 چهارم، سال قم، عالی آموزش مسیر و علت یابی در علم مدیریت، مجله مجتمع تحلیل). 1381(آذر، عادل  .250

  . 59-96. 15شماره 

ها  داده لیتحل يا هسیمقا یبررس"). 1387(اصغر  یعل ،یرستم يو انوار دریح دیس ،ینیرفخرالدیعادل؛ م آذر، .٢٥١

شماره . یمجله مدرس علوم انسان. "چند شاخصه يریگ میو فنون تصم يآمار يبا کمک ابزارها گما،یدر شش س

59 .1-36 . 

 يدفتر پژوهشها ،یاطالعات يها ستمیس کیاستراتژ تیریمد). 1382. (يزدیداود ا ،یکالرك، محمد اعراب ویاست .٢٥٢

  یفرهنگ

عملکرد پژوهش  يارتقا يدانش برا تیریمد کیاستراتژ يالگو"). 1388( دیسع ،يمحمد و موسو ،یاعراب .٢٥٣

 . 26-1، 51شماره  ،یدر آموزش عال يزیر فصلنامه پژوهش و برنامه. "ها گاه

ارائه یک متدولوژي براي ایجاد استراتژي مدیریت "). 1388(آمنه و حسن زاده، علیرضا  ور،یشعبان؛ خد الهی، .٢٥٤

، 14دوره. پژوهشهاي مدیریت در ایران -مجله مدرس علوم انسانی. "ان نمونهدانش مطالعه و بررسی سه سازم

 . 59-23. 3شماره 

مقابله با فالت  يبرا يدانش، راهکار تیریکتاب مد). 1393. (م, یکارگر شورک &, .ف, يمولو, .م, یامام .٢٥٥

 .انتشارات انسان برتر: تهران. و حفظ دانشگران یشغل
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سال  ت،یری، فصلنامه عصر مد»دانش تیریداده تا مد تیریاز مد«). 1389(سالجقه، سنجر  ن،یریش ،يباقر .٢٥٦

 .81- 76چهارم، شماره چهاردهم، ص 

 يو ساختارها ندهایراهبردها، فرآ. یدانش سازمان تیریمد"). 1391( سایپر ،يو طاهر اریجهان ،یصوف بامداد .٢٥٧

 . دانش يمایانتشارات س: تهران. "محور سازمان دانش

دانش  تیریمد يساز ادهیعوامل مؤثر بر پ ریتأث زانیسنجش م"). 1393(نصرت  ا،ین یاحیو ر میمر ان،یپارسائ .258

 . 37-19. 2سال ششم، شماره . و علم اطالعات يمطالعات کتابدار. "زدیاستان  یدانشگاه هاي-در کتابخانه

  . ران، چاپ هشتماي بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهمقدمه). 1382(حمدرضا نیا، محافظ .259

 ه،ینشر لو. "یشیمایپ قاتیدر تحق  SPSSجامع کاربرد  يراهنما"). 1388(رضا  ،يپور، کرم و صفر بیحب .٢٦٠

 . متفکران، تهران

 .نگر یانتشارات آت: تهران. سازمان يفکر هیسرما). 1391. (دیمج, رمضان ;رضا, يحسنو .٢٦١

سازي  ادهیدر پ تیموفق یاتیعوامل ح یرسبر« ). 1392( نیحس فر،یخن دمحمد؛یس ،یمیمق ؛يمهد ،يدریح .٢٦٢

 .184- 149شماره اول، صص  ازدهم،یدوره  یفرهنگ سازمان تیریمد یپژوهش  یفصل نامه علم. »دانش تیریمد

نامه  انیپا ،»يپروژه ا يدانش در سازمان ها تیریمد تیعوامل مؤثر در موفق یبررس«، )1386( يهاد ،یدارم .263

  .ارشد، دانشگاه تهران یکارشناس

تاملی بر استراتژي : هم سازي شیوه هاي کمی و کیفی در پژوهش هاي سازمانی ).1386(فرد، حسن  دانایی .264

 . 63-35، )53( 13پژوهش ترکیبی، فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی، 

شناسی،  تیرویکرد تطبیقی به هس: هاي رقیب در علم سازمان و مدیریت پارادایم«). 1386(فرد، حسن  دانایی .265

   .104ـ87، ص 1، شدانشور، «شناسی شناسی و روش شناخت

 يارتقا يبرا ییرهنمودها: یدانش در حوزه علوم انسان دیبر موانع تول یلیتحل"، )1388(فرد، حسن  ییدانا .٢٦٦

 1388بهار . شماره دوم. يعلم و فناور استیس یپژوهش-ی، فصلنامه علم"رانیعلم ا یمل استیس تیظرف تیفیک

 .129ص . ،چاپ او ل. ترجمه محمدحسین لطیفی، ، سمت.»مدیریت دانش«).1382(آلن  ،رادینگ .٢٦٧
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 يدر شهردار يدانش و ارائه مدل کاربرد تیریاستقرار نظام مد"). 1389( نبیز ،يو خواجو یعل ،یعیرب .٢٦٨

 . 29- 22. 24ها و مراکز رشد شماره  پارك یفصلنامه تخصص. "تهران

ارزشمند در  يدانش تجربه ا تیریمد سازي-ادهیپ« ).1388(مهناز  ،یعالحسن؛ م رزایم ،ینیحس ؛یعل ،یعیرب .٢٦٩

- 140، صص 7در صنعت نفت، سال سوم شماره یو منابع انسان تیریفصلنامه مد. »نفت تهران شیشرکت پاال

168 . 

سازي نظام مدیریت دانش در -طراحی مدل پیاده« ).1388( نبیز ،يخواجو رزاحسن؛یم ،ینیحس ؛یعل ،یعیرب .٢٧٠

- 159صص . سال دوم، شماره ششم ت،یریمد هاي-پژوهش. »)دي شهرداري تهرانمطالعه مور(انهاي دولتی سازم

175. 

فصلنامه .»رانیا مهیآن در صنعت ب سازي-ادهیدانش و امکان پ تیریمد« ). 1385( رضایعل ،يبدیپور م یرجب .٢٧١

 .16و15و توسعه، سال چهارم، شماره  مهیب

ترجمه محمد حسین دیانی، کتابداري و اطالع . »یا داده ها چه هستند؟ داده چیست«). 1381(توماس  ردمن، .٢٧٢

 .110- 81رسانی، دوره پنجم، ص 

، سازمان امور 11و  10، فصلنامه تحول اداري، شماره »هاي اطالعاتی مدیریت ستمیس«). 1374(علی  رضاییان، .٢٧٣

 .29.-15اداري و استخدامی کشور، ص 

شناسایی عوامل کلیدي موفقیت سیستم مدیریت دانش در "). 1388(اصغر  يفرج اله و محمد رهنورد، .٢٧٤

 . 52-37. 3، شماره 1نشریه مدیریت فن آوري اطالعات، دوره. "ها و مراکز آموزش عالی تهران دانشکده

ارایه ي الگوي پیاده سازي مدیریت دانش در کسب « ). 1387(نسا  ،یزاده، مونا؛ شاه لیرضا؛ اسماع ان،یزعفر .٢٧٥

 .102-75توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، صص . »و متوسطو کارهاي کوچک 

براي پیاده سازي مدیریت دانش مبتنی بر  نديیارائه مدل فرا"). 1388( درضایحم ،یزدانیو  يمهد ،یساع .276

. 2، شماره1نشریه مدیریت فنّاوري اطالعات، دوره. "ها نظریه برخاسته از داده: یادگیري سازمانی در ایران خودرو

67-84 . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

222 

 

  . سازمان هاي عصر دانش، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران). 1387(سرلک، محمدعلی  .277

 نشر : تهران.رفتاري علوم در تحقیق هاي روش). 1388( زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه سرمد، .278

   .صفحه  410آگاه،

در  یمیموانع کار ت یو بررس ییاشناس"). 1392( نیآرم ن،یغالمرضا و گلچ ،یاصغر؛ طالقان یعل ،يسعدآباد .٢٧٩

شماره . یدولت يها سازمان تیریفصلنامه مد. "يفاز کردیبا رو يعلم و فنّاور يها محور و پارك دانش يها سازمان

3 .65-82 . 

)  عیصنا یگروه مهندس فیشر یدانشگاه صنعت النیانجمن فارغ التحص يبا همکار(اکبر ی، عل ایک يدیسع .280

  .ایک يموسسه دانش و نوآور. »دانش تیریمجموعه مد«). 1384(

  . 1388  عابد، :تهران مدیریت؛ در تحقیق روشهاي احمدرضا؛ سنجري، .281

و عوامل  ندهایسنجش فرا"). 1392( دمحمدجوادیس ،يو غضنفر اسری ،يجعفر يدیجن م؛یمحمدابراه ،یسنجق .٢٨٢

هاي حفاظتی   فصلنامه پژوهش. ")یامنیت یمطالعه موردي ستاد یک سازمان دفاع(کلیدي موفقیت مدیریت دانش 

 . 100-77. 2شماره . 2سال ). ع(امنیتی دانشگاه جامع امام حسین 

 .انتشارات سمت : تهران . MBA کردیدانش با رو تیریمد). 1390. (ه, یدارم &, .ب, یسهراب .٢٨٣

مه دنیاي روزنا. »مروري بر نحوه انجام مطالعات امکان سنجی در ایران« ).1390( یعل ،یحامد؛ شجاع ،یشجاع .284

  ).مدیران( 30،صفحه 2441اقتصاد، شماره 

، مدیریت رفتار سازمانی، ترجم مهدي ایران )1386(شرمر هورن، جان آر، هانت، جیمزجی، ازبورن، ریچاردان  .285

  . مؤسسه تحقیات و آموزش مدیریت. نژاد پاریزي و محمدعلی بابایی زکیلکی و محمدعلی سبحان اله

 سازي-ادهیدر پ تیموفق یعوامل اساس بندي-تیاولو« ). 1390( يمهد ،ینترکما یمیسل ز؛یکامب ،یطالب .٢٨٦

 .17-1ص .14شماره  ن،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوی. »هاي کوچک و متوسط-دانش در بنگاه تیریمد

 .شهیاند ینشر فراشناخت. »دانش يحرکت به فراسو: دانش  تیریمد«). 1384( بای، فر یعدل .٢٨٧
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وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی "). 1391( نیحس ن،ایمیاله و کر فیس ،یاله فضل .٢٨٨

-77. سال پنجم، شمارة هفدهم. مجله نامۀ آموزش عالی، دورة جدید. "واحد قم از دیدگاه اعضاي هیئت علمی

96 . 

فرهنگ سازمانی  یبررس"). 1391(نرگس  ،يو حسن مراد یعباسعل ،یومیمروارید؛ ق خاله،-سیاه-کوچکی .٢٨٩

فصلنامه مشاوره شغلی و . "با امکانپذیري استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران) دل کویینم(

 . 124- 101. 12شماره. دوره چهارم. سازمانی

جامع  يارائه الگو"). 1392(مقدم، محمدرضا  یمحمد و صادق ؛يزدیجعفرنژاد، احمد؛ مدرس  ؛یعل محقر، .٢٩٠

. اطالعات يفنّاور تیریمجله مد. "بیبا استفاده از روش فراترک يوسازخودر نیشبکه تام یاطالعات یهماهنگ

 . 194-161. 4شماره 

وضعیت استقرار مدیریت دانش در "). 1391( دیپور، سع ییاحمد و رجا ،یشعبان ؛یمرتض ،یاستان يمحمد .291

 . 175-167. 3مارهش. 12سال . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. "هاي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کتابخانه

چاپ . روندهاي جدید در مدیریت دانش سازمانی، انتشارات نیاز دانش، تهران ،)1393(محمدي فاتح، اصغر  .292

  . اول

 تیریاستقرار نظام مد یسنج امکان"). 1392(بتول  ،يو محمد دفرهادیافتخارزاده، س ن؛یرحسیام ،يمحمود .293

 قاتیتحق یپژوهش -یفصلنامه علم. "ارائه مدل مناسبو  يواحد تهران مرکز یدانش در دانشگاه آزاد اسالم

 . 38-15. 16، 4سال . یآموزش تیریمد

، بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر کاربرد فناوري )1384. (دوستی،س، علی.، مؤمنی،م.ا.، فرهنگی،ع.مشایخی،ع .294

، )نامه مدیریتژهوی(کاربرد روش دلفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی : هاي دولتی ایراناطالعات در سازمان

   .1384پاییز

 .تهران نشر ترمه "تیریاطالعات مد يها ستمیس") 1389(اصغر  ،یمشبک .٢٩٥
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). 1392(پور، عادل  یو عل میسالمت آذر، رح ل؛یکاظم پور، اسماع ن؛یصدرالد ،يجمال؛ ستار معمرحور، .٢٩٦

 تیریمد هاي-يآورنو. "لیدانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردب تیریمد ستمیامکان استقرار س"

 . 106-93. 3، 8سال  ،یآموزش

طراحی الگوي زیرساختی مورد نیاز به « ).1390(مسعود  ،يالر ياصغر؛ طاهر زاده-یرضا؛ صراف ،یگیب نجف .٢٩٧

 .179-148صص . 5نامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره -پژوهش.»منظور پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان

  .پرتال جامع علوم انسانی. »ها-در کالن پروژه سکیعوامل ر ییشناسا کردیرو« ).1380(احد  ،ينظر .298

  . سمت: مدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران). 1388(هومن، حیدرعلی  .299
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   پیوست ها

  

   سنجه هاپرسشنامه بررسی دیدگاه خبرگان در مورد مدل، ابعاد، مولفه ها و : )الف(پیوست 

  پرسشنامه دور اول روش دلفی): ب(پیوست 

   روش دلفی دومپرسشنامه دور ): ج(پیوست 

   روش دلفی سومپرسشنامه دور ): د(پیوست 

   پرسشنامه مرحله آزمون مدل): ه(پیوست 

  PLS خروجی هاي نرم افزار): و(پیوست 

 توابع): ز(پیوست 

  سنجی و استقرار مدیریت دانش نرتبه بندي و ضریب اهمیت کدهاي امکا): ح(پیوست 

  دلفی  هاي سه گانهنتایج دور): ط(پیوست 
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   پرسشنامه بررسی دیدگاه خبرگان در مورد مدل، ابعاد، مولفه ها و سنجه ها) الف(پیوست 

  

  باسمه تعالی

  

  .......... ...................................................سرکار خانم / حضور محترم جناب آقاي 

 

  با اهداء سالم 

نظرسنجی و بررسی حاضر به منظور دریافت دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل رساله دکتري تصویب شده 

با توجه به دانش، . انجام می گیرد» امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانش«با عنوان 

... در خصوص مفاهیم فعالیت هاي مدیریت، مدیریت دانش، منابع انسانی و  آگاهی و تجارب شما استاد و خبره گرانقدر

شایان ذکر است . خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه عناصر مدل مفهومی تحقیق ارائه فرمایید

مؤلفه هایی در  محقق با مراجعه به ادبیات و پیشینه تحقیق دیدگاه هاي صاحب نظران را مورد مطالعه قرار داده و و

، براي مدل تحقیق استخراج نموده است و در این مرحله از )استراتژي، ، زیرساخت، ساختار منابع انسانی،(چهار زمینه 

پژوهش بنا دارد با مراجعه به خبرگان و کسب اطالعات از دیدگاه و استفاده از نظرات آنها، نسبت به اصالح و تعدیل 

ر طراحی مدل مفهومی نهایی تحقیق اقدام کند و در گام بعدي آنرا در بین جامعه مورد عوامل یاد شده براي استفاده د

ضمن تشکر و قدردانی از زمانی که جهت بررسی عناصر مذکور و پاسخ به سواالت مطرح شده . مطالعه آزمون نماید

جام یک تحقیق سنجیده اختصاص می دهید، امید است با بهره گیري از پیشنهادات و نظرات گران سنگ شما شاهد ان

  . و ارزشمند باشیم

  

  

  

  با سپاس فراوان
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  : در این قسمت به شرح ویژگی هاي پژوهش هاي علمی جهت اشراف کامل شما استاد و خبره گرامی می پردازیم

  

  

  هدفمندي

این . پژوهش علمی با هدفی معین آغاز می شود

 هدف انتظارات و حد مطلوبی را مشخص می کند که

پژوهشی که هدف دارد مبدا، . تحقیق باید برآورد کند

  . مسیر و مقصدش کامالً مشخص است

  صحت و استحکام 

مفهوم صحت وسواس و میزان درستی را 

چارچوب نظري و طرح . جستارهاي تحقیقی در بردارد

روش شناختی بر صحت یک پژوهش هدفمند می 

وري این عوامل محقق را قادر می سازد به گردآ. افزاید

انواع درست اطالعات از یک نمونه متناسب و با حداقل 

تعصب مبادرت ورزد و نیز نتیجه تجزیه و  تحلیل 

  . منایب داده ها را تسهیل کند

  دقت و اعتماد 

دقت به نزدیک بودن یافته هاي پژوهشی مبتنی 

به عبارت دیگر دقت . بر نمونه به حقیقت اشاره دارد

بر نمونه نسبت به  میزان دقیق بودن نتایج مبتنی

پدیده هاي مورد مطالعه، همان طوریکه در عالم واقع 

اعتماد به میزان . وجود دارد را انعکاس می دهد

احتمالی اشاره دارد که برآورد پژوهشگر درست از آب 

  . درآید

  آزمون پذیري 

در پژوهش علمی محقق پس از تدوین فرضیه، آن 

ماري خاص مورد ها را باید با استفاده از آزمون هاي آ

آزمون قرار دهد که در نتیجه فرضیه ها رد یا پذیرفته 

می شوند یعنی در پژوهش علمی باید بتوانیم ادعاهاي 

مطرح شده را آزمایش کنیم و از به کارگیري 

  . متغیرهایی که توان آزمون آن را نداریم پرهیز کنیم

  

  

  تکرارپذیري 

در  نتایج فرضیه ها باید مکرراً وقتی که پژوهش

تکرار نتایج . شرایط مشابه انجام گیرد تأیید شود

پژوهش در سازمان هاي دیگر یا در شرایط دیگر باعث 

به عبارت . اعتماد بیشتر به یافته هاي تحقیق می شود

دیگر اعتماد به این نکته اشاره دارد که فرضیه ها نمی 

  . توانند صرفاً بوسیله شانس و احتمال تأیید شده باشند

  دن عینی بو

استنتاجی که از تعبیر و تفسیر نتایج تحلیل داده 

ها حاصل می شود باید عینی باشند، یعنی متکی به 

حقایق حاصل از داده هاي واقعی باشند نه مبتنی بر 

اگر چه محققان در ابتدا . ارزش هاي ذهنی و احساسی

کار خود را با یک سلسله باورها و ارزش هاي ذهنی 

ر و تفسیر داده ها باید از شروع می کنند ولی تعبی

  . تعصبات و ارزش هاي شخصی مبرا باشد

  تعمیم پذیري

به حیطه قابلیت کاربرد یافته هاي پژوهشی یک 

محیط سازمانی در سایر سازمان ها در سایر سازمان ها 

اشاره دارد واضح است که هرچند دامنه کاربردي بودن 

راه حل هاي ایجاد شده به وسیله پژوهش بیش تر 

اشد، پژوهش براي کاربردي کردن چنین دانش ب

  . تحقیقی سودمندتر خواهد بود

  ایجاز یا محدودگرایی

ایجاز در مدل هاي تحقیقی وقتی محقق می شود 

که بتوانیم تعداد متغیرها را به حداقل ممکن کاهش 

دهیم، به طوري که ضمن کوتاه شدن مسیر پژوهش 

در تحقیق . به ارزش و اعتبار آن خدشه اي وارد نشود

علمی محقق باید از انتخاب موضوعاتی که توان تحقیق 

  . در آن زمینه را ندارد پرهیز نماید
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  تحقیق هاي گویه و ها مولفه عوامل، سطوح تحلیل تجزیه و

 بندي دسته و شناسایی پژوهش متغیرهاي عنوان به عوامل دسته چهار جمعاً پژوهش مفهومی مدل براساس

 مولفه هر براي و تفکیک ریزتر هاي مولفه به عوامل این خبرگان نظر وکسب پرسشنامه تدوین براي که گردیده

 1-1شماره  جداول تحقیق در هاي سنجه ها مولفه عوامل، تحلیل سطوح اطالعات گردید؛ ارائه متناسب هاي سنجه

   .است شده داده نشان خالصه شکل به

  

  

 ها گویه و) متغیرها( عوامل به مربوط کلی اطالعات: 1جدول  "الف"پیوست 

  جمع  تعداد سنجه  ها مولفه  ابعاد

 منابع انسانی

  6 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

38 

 6 فرهنگ دانشی

 5 کار تیمی

 10 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

 11 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 ساختار

 4 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش

 3 ار سازمانیساخت 14

 7 فرآیندهاي مدیریت دانش

 زیرساخت

 4 سخت افزار

18 

 5 نرم افزار

 2 شبکه

 3 مخازن دانش

  4  خط مشی امنیت در مدیریت دانش

 استراتژي

 5 اجتماعی سازي ضمنی به ضمنی

13 
 2 برونی سازي ضمنی به صریح

 4 ترکیب صریح به صریح

 2 نیدرونی سازي صریح به ضم

  83  ها گویه کل تعداد

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٢٩ 
 

  نظرسنجی در مورد ابعاد پژوهش: 2جدول  "الف"پیوست 

  

  موضوع

  تحقیق
  ابعاد

آیا بعد مورد نظر با 

موضوع تحقیق تناسب 

 منطقی دارد؟

در صورتیکه پاسخ 

شما بلی است، آیا بعد 

مورد نظر از جامعیت 

  برخوردار است؟

  نظرات اصالحی

  خیر  بلی  خیر  بلی

ا
ش

دان
ت 

ری
دی

 م
ش

خ
رب

 اث
رار

تق
اس

ي 
گو

 ال
ی

اح
طر

و 
ی 

ج
سن

ن 
کا

م
  

  

  منابع انسانی

 

  
 

    

  

  ساختار

 

  
 

    

  

  زیرساخت

 

  
 

    

  

  استراتژي

 

  
 

    

  

  آیا ابعاد مدل براي امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از جامعیت الزم برخوردار است؟ 

 خیر      بلی 

  

در صورتی که ابعاد مدل امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش در این پژوهش از جامعیت الزم برخوردار 

  :نیست لطفاً پیشنهادات خودتان را در راستاي جامعیت مؤلفه مربوط مرقوم فرمائید
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٠ 
 

   نظرسنجی در مورد مؤلفه ها: 3جدول  "الف"پیوست 

 

  ها مولفه  ابعاد

عد مورد نظر آیا مؤلفه با ب

 تناسب منطقی دارد؟

در صورتیکه پاسخ شما بلی است، 

آیا مؤلفه مورد نظر از جامعیت 

  برخوردار است؟

میزان 

  اهمیت

  )5تا  1(
  خیر  بلی  خیر  بلی

منابع 

 انسانی

   رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري
 

    

   فرهنگ دانشی
 

    

   کار تیمی
 

    

   د دانش بنیانتوانمندسازي با رویکر
 

    

   محرك هاي انگیزاننده دانشی
 

    

 ساختار

   ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش
 

    

   ساختار سازمانی
 

    

   فرآیندهاي مدیریت دانش
 

    

 زیرساخت

   سخت افزار
 

    

   نرم افزار
 

    

   شبکه
 

    

   مخازن دانش
 

    

   خط مشی امنیت در مدیریت دانش
 

  

 اتژياستر

   اجتماعی سازي ضمنی به ضمنی
 

  

   برونی سازي ضمنی به صریح
 

  

   ترکیب صریح به صریح
 

  

   درونی سازي صریح به ضمنی
 

  

  

  آیا مؤلفه هاي فوق براي ابعاد امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از جامعیت الزم برخوردار است؟ 

 خیر      بلی 

  

 

در صورتی که ابعاد و مولفه هاي امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش در این پژوهش از جامعیت الزم 

  :برخوردار نیست لطفاً پیشنهادات خودتان را در راستاي جامعیت مؤلفه مربوط مرقوم فرمائید

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣١ 
 

  نی عوامل منابع انسا متغیر تحلیلی سطوح: 4جدول  "الف"پیوست 

  

 سنجه ها ردیف مولفه بعد
  میزان اهمیت  تناسب

 ندارد دارد  )5تا  1(

ی
سان

 ان
ع

ناب
م

 

رویکرد دانش 

محوري در جذب و 

  بکارگیري

       انضباط  1

       جمع پذیري 2

       مدیریت بحران 3

       تسلط 4

       نظارت پذیري 5

       تطبیق 6

  فرهنگ دانشی

       میل به دانش 7

       دانشکارمحوري 8

       آموزش و یادگیري 9

       ارتباطات متقابل دانشی 10

       همدلی 11

       جمع گرایی دانشی 12

       التزام به برنامه دانشی 13

       ارزیابی و پاداش دانشی 14

       قدرت و مشروعیت دانشی 15

       زمان بندي دانشی 16

       صیانت دانش 17

 یمیکار ت

       ادراك 18

       مالکیت 19

       خالقیت و همکاري 20

       اعتماد 21

       درك متقابل 22

       رشد فردي 23

       رفع تضادها 24

       تصمیم گیري مشارکتی 25

       رهبري شفاف 26

       تعهد 27

       شآموزش پایه هاي مدیریت دان 28ا بتوانمندسازي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٢ 
 

 رویکرد دانش بنیان
29 

آموزش استفاده از سیستم مدیریت 

 دانش
      

       آموزش هاي حل مسئله و خالقیت 30

       آموزش روش هاي انتقال دانش 31

32 
شرکت کارکنان در آموزش هاي داخل و 

 خارج سازمان
      

33 
 –استفاده از سیستم آموزش استاد 

 شاگردي
      

محرك هاي 

 انگیزاننده دانشی

       )خودپرورانی(اش خودپرورشی پاد 34

       پاداش دهی گروهی 35

       پاداش خالقیت و نوآوري 36

       پاداش ایجاد دانش 37

       پاداش انتقال دانش 38

  

آیا سنجه هاي فوق براي مولفه هاي بعد منابع انسانی امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از تناسب الزم 

 خیر      بلی                  برخوردار است؟

  

در صورتی که سنجه هاي بعد منابع انسانی امکان سنجی در این پژوهش از تناسب الزم برخوردار نیست لطفاً 

  : پیشنهادات خودتان را در راستاي تناسب مؤلفه مربوط مرقوم فرمائید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٣ 
 

  عوامل ساختار متغیر لیلیتح سطوح: 5جدول  "الف"پیوست 

 سنجه ها ردیف مولفه بعد

میزان   تناسب

  اهمیت

  )5تا  1(
 ندارد دارد

ار
خت

سا
 

ارتباطات سازمانی 

 پشتیبان دانش

       سبک ارتباطات  1

       کانال ارتباطات 2

       مسیر ارتباطات 3

       محتوي ارتباطات 4

 ساختار سازمانی

       رابطه مبتنی بر اعتماد 5

       رابطه تعاملی برون سازمانی 6

       رابطه فراگیر عاطفی 7

فرآیندهاي 

 مدیریت دانش

       یافتن دانش 8

       بکارگیري دانش 9

       یادگیري دانش 10

       تسهیم دانش 11

       ارزیابی دانش  12

       ایجاد دانش  13

       نگهداري و حذف دانش  14

  

براي مولفه هاي بعد ساختار امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از تناسب الزم  آیا سنجه هاي فوق

 خیر      بلی     برخوردار است؟

  

در صورتی که سنجه هاي بعد ساختار امکان سنجی در این پژوهش از تناسب الزم برخوردار نیست لطفاً 

  : ستاي تناسب مؤلفه مربوط مرقوم فرمائیدپیشنهادات خودتان را در را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٤ 
 

  ساخت زیر عوامل متغیر تحلیلی سطوح: 6جدول  "الف"پیوست 

 سنجه ها ردیف مولفه بعد

میزان   تناسب

  اهمیت

  )5تا  1(
 ندارد دارد

یر
ز

 
ت

خ
سا

 

 سخت افزار

       ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش  1

       بلوغ فنی 2

       هاکامپیوتر 3

       دسترسی به سخت افزار 4

 نرم افزار

       جستجوي سریع اطالعات 5

       )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان  6

       ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري 7

       تناسب با نیازهاي کاربران 8

       کاربر پسند بودن 9

 شبکه
10 

و اینترنت (رواج ابزارهاي تکنولوژیکی 

 )اینترانت
      

       دسترسی به  شبکه 11

 مخازن دانش

       دانش بیرونی 12

       دانش ساختمند درونی 13

       دانش بدون ساختار درونی  14

خط مشی امنیت در 

 مدیریت دانش

       کاربران  15

       اطالعات  16

       قوانین و مقررات  17

       نگهداري  18

  

ي مولفه هاي بعد زیرساخت امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از تناسب الزم آیا سنجه هاي فوق برا

 خیر      بلی   برخوردار است؟

  

در صورتی که سنجه هاي بعد زیرساخت امکان سنجی در این پژوهش از تناسب الزم برخوردار نیست لطفاً 

  : ي تناسب مؤلفه مربوط مرقوم فرمائیدپیشنهادات خودتان را در راستا

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٥ 
 

  عوامل استراتژي متغیر تحلیلی سطوح: 7جدول  "الف"پیوست 

 سنجه ها ردیف مولفه بعد

میزان   تناسب

  اهمیت

  )5تا  1(
 ندارد دارد

ي
تژ

را
ست

ا
 

  اجتماعی سازي

تبدیل دانش ضمنی (

 )به ضمنی

    چرخش شغلی 1

    کنفرانس ها 2

    وفان مغزيجلسات ط 3

    مالقات ها 4

    مباحث تیمی 5

  برونی سازي

  تبدیل دانش(

 )ضمنی به صریح

    مدل سازي و نمونه سازي ها 6

    مستندسازي تجربیات 7

  ترکیب

  تبدیل دانش(

 )صریح به صریح

    مکالمات تلفنی 8

    اسناد 9

    جلسات 10

    ارائه مقاالت جدید 11

  درونی سازي

  تبدیل دانش(

  )صریح به ضمنی

    آموزش هاي ضمن خدمت 12

    یادگیري از طریق مشاهده 13

  

آیا سنجه هاي فوق براي مولفه هاي بعد استراتژي امکان سنجی استقرار اثربخش مدیریت دانش از تناسب الزم 

 خیر      بلی   برخوردار است؟

  

صورتی که سنجه هاي بعد استراتژي امکان سنجی در این پژوهش از تناسب الزم برخوردار نیست لطفاً  در

  : پیشنهادات خودتان را در راستاي تناسب مؤلفه مربوط مرقوم فرمائید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٦ 
 

  پرسشنامه دور اول روش دلفی) ب(پیوست 

  

  

  باسمه تعالی

  

  ) دور اول(مدل تحقیق بررسی دیدگاه خبرگان در مورد عوامل : موضوع

  

  ............................................................. سرکار خانم / حضور محترم جناب آقاي 

 

  با اهداء سالم 

نظرسنجی و بررسی حاضر به منظور دریافت دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل رساله دکتري تصویب شده 

با توجه به دانش، . انجام می گیرد» حی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانشامکان سنجی و طرا«با عنوان 

... آگاهی و تجارب شما استاد گرانقدر در خصوص مفاهیم فعالیت هاي مدیریت، مدیریت دانش، منابع انسانی و 

ن ذکر است شایا. خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه عناصر مدل مفهومی تحقیق ارائه فرمایید

محقق با مراجعه به ادبیات و پیشینه تحقیق دیدگاه هاي صاحب نظران را مورد مطالعه قرار داده و عناصر چهار گانه 

براي مدل تحقیق استخراج نموده است و در این مرحله از پژوهش بنا دارد با مراجعه به خبرگان و کسب اطالعات از 

ه اصالح و تعدیل عوامل یاد شده براي استفاده در طراحی مدل مفهومی نهایی دیدگاه و استفاده از نظرات آنها، نسبت ب

ضمن تشکر و قدردانی از زمانی که . تحقیق اقدام کند و در گام بعدي آنرا در بین جامعه مورد مطالعه آزمون نماید

ري از پیشنهادات و جهت بررسی عناصر مذکور و پاسخ به سواالت مطرح شده اختصاص می دهید، امید است با بهره گی

  . نظرات گران سنگ شما شاهد انجام یک تحقیق سنجیده و ارزشمند باشیم

  

  با سپاس فراوان

  ، دور اول دلفی دریافت دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل :1جدول  "ب"پیوست 

  مطالعات مربوط به ادبیات موضوع  عامل  ردیف
  میزان اهمیت

  )5تا  1(
  ترتیب اهمیت

  
صورت عوامل ب

مشروح در فصل 

  سوم بیان شده

      

        

        

        

در صورتیکه به نظر شما غیر از موارد فوق، عوامل دیگري در طراحی مدل تحقیق اثرگذار می باشد، لطفاً بیان 

  . فرمایید

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  روش دلفی دومپرسشنامه دور ) ج(پیوست 

  

  

  باسمه تعالی

  

  ) دومدور (مدل تحقیق  بررسی دیدگاه خبرگان در مورد عوامل: موضوع

  

  ............................................................. سرکار خانم / حضور محترم جناب آقاي 

 

  با اهداء سالم 

ضمن تشکر از مشارکت جنابعالی در دور اول نظرسنجی، یادآور می شود که بررسی حاضر به منظور دریافت دیدگاه 

امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار «اصر مدل رساله دکتري تصویب شده با عنوان هاي خبرگان در مورد عن

خواهشمند است با توجه به دانش، آگاهی و تجارب شما استاد گرانقدر در . انجام می گیرد» اثربخش مدیریت دانش

حظه و مقایسه میانگین در این دور نیز با مال... خصوص مفاهیم فعالیت هاي مدیریت، مدیریت دانش، منابع انسانی و 

نظر اعضاي پانل و نظر قبلی خودتان، مجدداً نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه عناصر مدل مفهومی تحقیق ارائه 

ضمن تشکر و قدردانی مجدد از زمانی که جهت بررسی عناصر مذکور و پاسخ به سواالت مطرح شده اختصاص . فرمایید

از پیشنهادات و نظرات گران سنگ شما شاهد انجام یک تحقیق سنجیده و ارزشمند  می دهید، امید است با بهره گیري

  . باشیم

 با سپاس فراوان

  

  ، دور دوم دلفی دریافت دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل :1جدول  "ج"پیوست 

  عامل  ردیف

میانگین نظر 

اعضاء در دور 

  قبل

  )میزان اهمیت(

میانگین نظر 

اعضاء در دور 

  قبل

  )رتیب اهمیتت(

نظر قبلی شما 

میزان (

  )اهمیت

نظر قبلی 

ترتیب (شما 

  )اهمیت

میزان 

  اهمیت

  )5تا  1(

ترتیب 

  اهمیت

  

عوامل بصورت 

مشروح در فصل 

  سوم بیان شده

            

              

              

              

              

              

              

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٣٨ 
 

  روش دلفی سومپرسشنامه دور ) د(پیوست 

  

  

  باسمه تعالی

  

  ) سومدور (بررسی دیدگاه خبرگان در مورد عوامل مدل تحقیق : وعموض

  

  ............................................................. سرکار خانم / حضور محترم جناب آقاي 

 

  با اهداء سالم 

ر دریافت ضمن تشکر از مشارکت جنابعالی در دور دوم نظرسنجی، یادآور می شود که بررسی حاضر به منظو

امکان سنجی و طراحی الگوي «دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل رساله دکتري تصویب شده با عنوان 

در این دور براساس میانگین نظرات صاحب نظران، عوامل با . انجام می گیرد» استقرار اثربخش مدیریت دانش

خواهشمند است با در نظر . حذف گردیده است) 3داراي میانگین تاثیر کوچکتر مساوي (اهمیت متوسط و پایین تر 

گرفتن میانگین نظر اعضاء در دور دوم و نظر پیشین خودتان در مورد فهرست عوامل چهار گانه که در دور دوم دلفی از 

تشخیص داده شده است، نظر خود ) 3داراي میانگین بزرگتر از (سوي صاحب نظران پانل داراي تاثیر زیاد و خیلی زیاد 

  . رباره میزان اهمیت و ترتین اهمیت این عوامل در این دور نیز اعالم فرماییدرا د

  . با نهایت احترام و امتنان از اینکه محقق را در انجام این پژوهش یاري می نمایید، صمیمانه سپاسگزارم

  

 با سپاس فراوان

  

  دلفی  ، دور سومدریافت دیدگاه هاي خبرگان در مورد عناصر مدل :1جدول  "د"پیوست 

  عامل  ردیف

میانگین نظر 

اعضاء در دور 

  قبل

  )میزان اهمیت(

میانگین نظر 

اعضاء در دور 

  قبل

  )ترتیب اهمیت(

نظر قبلی شما 

میزان (

  )اهمیت

نظر قبلی 

ترتیب (شما 

  )اهمیت

میزان 

  اهمیت

  )5تا  1(

ترتیب 

  اهمیت

  
عوامل بصورت 

مشروح در 

فصل سوم 

  بیان شده

            

              

              

              

              

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  پرسشنامه مرحله آزمون مدل) ه(پیوست 

  

  

  باسمه تعالی

  

  با اهداء سالم 

 امکان سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش مدیریت دانشرو دارید با هدف  اي که پیش پرسشنامه

پیش از همکاري پیشا. لذا خواهشمند است در پاسخ دهی به سواالت نهایت دقت را به کار برید. طراحی شده است

   .صمیمانه شما سپاسگزارم

  ن با سپاس فراوا

  

  اطالعات جمعیت شناختی 

 دکتري  اسی ارشد کارشن کارشناسی   کاردانی   دیپلم  کمتر از دیپلم  :مدرك تحصیلی مرد  زن  :جنسیت

 سال  50بیشتر از    50تا  45   45تا      40تا  35   35تا  30  30تا  25  سال  25کمتر از  :سن

 سال به باال  30  30تا  25   25تا  20  20تا  15   15تا  10  10تا  5    5تا  1  سال  1کمتر از  :سابقه خدمت
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1 
در سازمان من، میزان رعایت نظم و انضباط توسط فرد در جذب مورد توجه قرار می 

      گیرد

 در سازمان من، میزان جمع پذیري فرد در جذب مورد توجه قرار می گیرد 2
     

 حران در جذب مورد توجه قرار می گیرددر سازمان من، توانایی فرد در مدیریت ب 3
     

4 
در سازمان من، میزان تسلط فرد به وظیفه مورد انتظار در جذب مورد توجه قرار می 

      گیرد

 در سازمان من، میزان نظارت پذیري فرد در جذب مورد توجه قرار می گیرد 5
     

6 
در جذب مورد توجه قرار  در سازمان من، میزان تطبیق پذیري فرد با فرهنگ سازمان

      می گیرد

 در سازمان من، پایه هاي مدیریت دانش به کارکنان آموزش داده می شود 7
     

8 
در سازمان من، شیوه استفاده از سیستم مدیریت دانش به کارکنان آموزش داده می 

      شود

 ه می شوددر سازمان من، روش هاي حل مسئله و خالقیت به کارکنان آموزش داد 9
     

 در سازمان من، روش هاي انتقال دانش به کارکنان آموزش داده می شود 10
     

11 
در سازمان من،  کارکنان در آموزش هاي داخل و خارج سازمان شرکت داده می 

      شوند

 شاگردي بهره برده می شود –در سازمان من، از سیستم آموزش استاد  12
     

کارکنان انجام می ) خودپرورانی(از پرداخت پاداش جهت خودپرورشی در سازمان من،  13
     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شود

 در سازمان من، پاداش دهی گروهی به کارکنان انجام می شود 14
     

 در سازمان من، پاداش خالقیت و نوآوري به کارکنان خالق و نوآور انجام می شود 15
     

 ایجاد شده انجام می شوددر سازمان من، پاداش به افراد جهت دانش  16
     

 در سازمان من، پاداش به افراد جهت دانش انتقال داده شده انجام می شود 17
     

18 
در سازمان من، افراد استقالل خود را دریافته اند و می دانند که بهترین راه حصول 

      اهداف فردي و گروهی، پشتیبانی متقابل است

19 
کشمکش در خصوص ریشه ها و پایه ها و بدست آوردن در سازمان من، زمان با 

      مقاصد شخصی به قیمت به خطر انداختن مصالح دیگران هدر نمیرود

 در سازمان من، افراد نسبت به کار و بخش خود احساس مالکیت میکنند 20
     

21 
در سازمان من، افراد نسبت به اهداف و ارزش هایی که خود در بوجود آوردن آنها 

      .سهیم بوده اند متعهد هستند

22 
در سازمان من، افراد با بکارگیري استعدادهاي شخصی، دانش و خالقیت در موفقیت 

      سازمان خود مشارکت مینمایند

23 
در سازمان من، افراد نسبت به ابراز ایده ها، نظرات، مخالفتها و احساسات خود تشویق 

      میشوند

 راد در فضایی مملوح از اعتماد فعالیت مینماینددر سازمان من، اف 24
     

 در سازمان من، تیم سؤاالت و پرسشهاي اعضاء خود را با آغوش باز میپذیرد 25
     

 در سازمان من، افراد ارتباطات باز و صادقانه را تمرین میکنند 26
     

 نماینددر سازمان من، افراد تالش میکنند نقطه نظرات یکدیگر را درك  27
     

28 
در سازمان من، افراد تشویق میشوند تا مهارتهاي خود را توسعه داده و آنها را در کار 

      خود بکار گیرند

 در سازمان من،  افراد پشتیبانی مستقیم تیم را به وضوح مشاهده میکنند 29
     

30 
نبه هاي عادي در سازمان من، افراد این نکته را درك مینمایند که تضاد یکی از ج

      فعل و انفعاالت روابط انسانی است

31 
در سازمان من، افراد به وضعیتهایی تضاد درون تیم به چشم فرصتی براي ایده هاي 

      جدید و خالقیت مینگرند

 در سازمان من، افراد در تصمیم گیریهاي تیم مشارکت مینمایند 32
     

 نده در تمامی اوقات هدف غایی تیم میباشدبر/در سازمان من، وضعیتهاي برنده 33
     

34 
در سازمان من، افراد در یک محیط ساخت یافته فعالیت میکنند و میدانند که 

      مرزهایی وجود داشته و چه کسی تصمیم گیرنده و مرجع نهایی است

35 
ه و از در سازمان من، لیدر استانداردهاي عالی عملکرد مورد توافق همه را تعیین نمود

      طریق مشارکت فعال و راغب گروه مورد احترام قرار میگیرد

36 
در سازمان من، فقط آنهایی که به برتري و عملکرد عالی متعهد هستند استخدام 

      میشوند

 در سازمان من، جابجایی پرسنل معموالً زیاد دیده نمیشود 37
     

 جاي شهود انجام می شوددر سازمان من، تصمیم گیري برپایه دانش ب 38
     

39 
در سازمان من، به جاي تسلیم شدن در برابر مشکالت، به انجام وظیفه و کشف 

      راهکارهاي تازه پرداخته می شود

 در سازمان من، از دانش و فناوري موجود بطور گسترده استفاده می شود 40
     

41 
رمبناي دانش، تجربه، تخصص، در سازمان من، استخدام و تشکیل تیم هاي کاري ب

      چندگانگی آرا و همپوشانی انجام می شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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42 
در سازمان من، ارزشمندي کیفیت دانش و نه منبع صدور آن مورد توجه قرار می 

      گیرد

43 
در سازمان من، جستجوگري دانش و فناوري مناسب سازمان و کشف مشکالت و ارائه 

      توسط افراد، وجود دارد راه هایی براي انجام بهتر امور

 در سازمان من، وفاداري به کارکنان دانشی وجود دارد 44
     

 در سازمان من، استفاده از دانش کارکنان دانشی پس از بازنشستگی انجام می شود 45
     

46 
در سازمان من، اعطاي اختیار و آزادي عمل استفاده از دانش و تصمیم گیري به 

      انجام می شود کارکنان دانشی

47 
در سازمان من، استقبال سازمان از کشف مشکالت توسط کارکنان و بها دادن به راه 

      حل هاي پیشنهادي آنان وجود دارد

48 
در سازمان من، اعتقاد مدیران به لزوم آموزش هاي مناسب و تخصیص منابع کافی و 

      مناسب در این راستا وجود دارد

 ن من، ندانستن عیب تلقی نمی شود و یادگیري افراد از هم انجام می شوددر سازما 49
     

50 
در سازمان من، افراد از مکانهاي عمومی جهت یادگیري مستمر روزانه استفاده می 

      کنند

 در سازمان من، فرصت برابر یادگیري به تمامی افراد داده می شود 51
     

52 
یع انواع ارتباطات در راستاي انجام فرایندهاي مدیریت در سازمان من، تسهیل و تسر

      دانش انجام می شود

53 
در سازمان من، بطور گسترده از انواع ارتباطات در راستاي انجام فرایندهاي مدیریت 

      دانش استفاده می شود

 تندآشنا هس) اشارات و حرکات(در سازمان من، کارکنان واحدها با زبان رمز یکدیگر  54
     

55 
در سازمان من، گفتگوي متقابل دائمی کارکنان واحدها و شعب مختلف در خصوص 

      مسائل کاري انجام می شود

56 

در سازمان من، اطالع رسانی چشم انداز، راهبردها، برنامه ها و اهداف سازمان و نتایج 

ورد آنها انجام مثبت کاردانشی و دستاوردهاي سایر واحدها، به کارکنان و بحث در م

 می شود
     

57 
در سازمان من، اعتماد مدیران به کارکنان در مراقبت از دانش و بکارگیري توام با 

      مسئولیت پذیري وجود دارد

58 
در سازمان من، اعتماد متقابل میان ارائه کنندگان و دریافت کنندگان دانش به لحاظ 

      صحت دانش و قدرشناسی وجود دارد

59 
در سازمان من، احترام متقابل تیم ها و گروه هاي سنی فارغ از سطوح سلسله مراتبی 

      به یکدیگر و به مهارت و دانش یکدیگر وجود دارد

 در سازمان من، تازه واردها و قدیمی ها نگاه مثبتی به یکدیگر دارند 60
     

61 
ایف روزمره دخالت داده در سازمان من، دلخوري میان افراد وجود ندارد و یا در وظ

      نمی شود

 در سازمان من، وفاداري و تعهد افراد به سازمان وجود دارد 62
     

63 
در سازمان من، تصمیم گیري بر مبناي مباحثه جمعی در هنگام دراختیار نداشتن 

      دانش کافی انجام می شود

64 
آشکار از طریق تایید  در سازمان من، تعیین اعتبار و درستی دانش هاي ضمنی و

      جمعی انجام می شود

 در سازمان من، باور به تعلق دانش فرد به سازمان و تسهیم آن با همکاران وجود دارد 65
     

 در سازمان من، میل به کارگروهی و همکاري در کارها وجود دارد 66
     

 ه استدر سازمان من، نقش گردانندگان اصلی مدیریت دانش تعیین شد 67
     

 در سازمان من، نقش دانشی تعیین شده توسط گردانندگان بطور صحیح ایفا می شود 68
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69 
در سازمان من، برنامه ریزي براي ایجاد زیرساخت مدیریت دانش، و تخصیص منابع به 

      آن انجام شده است

 ارددر سازمان من، اعتقاد به برنامه مدیریت دانش در سازمان وجود د 70
     

 در سازمان من، برنامه مدیریت دانش به شکل جدي اجرا می شود 71
     

 در سازمان من، نقشه دانشی براي سازمان تهیه شده است 72
     

73 
در سازمان من، معیارهاي کمی و کیفی ارزیابی و پاداش کاردانشی افراد بطور همزمان 

      وجود دارد

74 
رکت افراد در مدیریت دانش یک معیار مهم ارزیابی و در سازمان من، میزان مشا

      پاداش افراد است

75 
به تفکر خالق، آزادانه و متنوع داده ) مادي و معنوي(در سازمان من، تشویق و پاداش 

      می شود

 در سازمان من، به تمامی افراد و واحدهاي درگیر در کار پاداش داده می شود 76
     

77 
من، تبدیل دانش به ارزش افزوده یک معیار موفقیت سازمان دانسته می در سازمان 

      شود

 در سازمان من، شایستگی دانشی، مبناي اصلی توزیع قدرت و ارتقا شغلی می باشد 78
     

 در سازمان من، امکان اظهار نظري متفاوت با نظر مدیران وجود دارد 79
     

 روابط دوستانه با مدیران وجود دارددر سازمان من، امکان برقراري  80
     

 در سازمان من، تبلیغ دانش جهت کسب اعتبار، مقبولیت و مشروعیت انجام می شود 81
     

82 
در سازمان من، دانش عمومی است، بجاي آنکه در انحصار افراد ویژه و نزدیک به 

      قدرت باشد

83 
سط ذینفعان براي بهره مندي از منافع در سازمان من، زمان کافی به مدیریت دانش تو

      آن داده می شود

84 
در سازمان من، وقت آزاد به مطالعه، تفکر و مباحثه و یادگیري در سازمان داده می 

      شود

85 
در سازمان من، زمان تفکر و مباحثه و یادگیري کارکنان در سازمان کار مفید تلقی 

      می شود

86 
کنان از زمان براي ارتقا دانش خود در جهت منافع سازمان در سازمان من، کار

      استفاده می کنند

 در سازمان من، آینده نگري وجود دارد و سازمان داراي راهبرد دانشی می باشد 87
     

88 
در سازمان من، به کارکنان  فرصت جهت سعی و خطا و زمانی براي جذب و 

      بکارگیري دانش داده می شود

 در سازمان من، ذخیره دانش و تهیه منظم نسخه پشتیبان از اطالعات انجام می گیرد 89
     

90 
در سازمان من، افراد از اینکه در خصوص چه موارد دانشی نباید سخن گفت آگاهی 

      دارند

91 
در سازمان من، افراد با موارد امنیتی حفظ دانش آشنایی دارند و آن را رعایت می 

      کنند

92 
در سازمان من، سطح دسترسی هر فرد به دانش بر اساس نیازهاي شغلی تعیین شده 

      است

93 

در سازمان من، تدابیر امنیتی، جهت حفظ امنیت اسناد، مدارك و دانش سازمانی در 

شبکه ها، فناوري ها، در ساختمان فیزیکی و نیز در حین نقل و انتقال رعایت می 

 شود
     

 ان من، سبک ارتباطات متناسب با فعالیت هاي مدیریت دانش می باشددر سازم 94
     

 در سازمان من، کانال ارتباطات متناسب با فعالیت هاي مدیریت دانش می باشد 95
     

 در سازمان من، مسیر ارتباطات متناسب با فعالیت هاي مدیریت دانش می باشد 96
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 متناسب با فعالیت هاي مدیریت دانش می باشددر سازمان من، محتوي ارتباطات  97
     

 در سازمان من، اصول اخالقی رعایت می شود 98
     

 در سازمان من، فداکاري در رابطه مبتنی بر اعتماد وجود دارد 99
     

 در سازمان من، توانائی ارتباط مبتنی بر اعتماد وجود دارد 100
     

 رابطه مبتنی بر اعتماد وجود دارددر سازمان من، خیرخواهی در  101
     

 در سازمان من، رابطه تعاملی برون سازمانی در میان تیم هاي کاري وجود دارد 102
     

 در سازمان من، رابطه فراگیر عاطفی در میان تیم هاي کاري وجود دارد 103
     

 ق فرموله کننددر سازمان من، همکاران می توانند نیازهاي اطالعاتی خود را دقی 104
     

 در سازمان من، منابع و حامالن دانش مشخص اند 105
     

 در سازمان من، ابزار و قواعد موجود از جستجو ي اطالعات حمایت می کنند 106
     

 در سازمان من، شالوده ساختار دانشی قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شده اند 107
     

 آزاد ایده ها در داخل سازمان وجود دارددر سازمان من، جریان  108
     

 در سازمان من، همکاري تنگاتنگ بخش ها ي مختلف سازمان وجود دارد 109
     

110 
براي تبادل دانش و بروز خالقیت در ) فیزیکی/مجازي(در سازمان من، مکان هاي 

      سازمان ایجاد شده اند

111 
ر سازمان به استفاده اثر بخش در عمل منجر در سازمان من، این تفکر که یادگیري د

      شود ایجاد شده است

 در سازمان من، جمع آوري تجربیات و آموخته ها به رسمیت شناخته می شود 112
     

 در سازمان من، همکاران بر انگیخته می شوند و مایلند که دانش خود را ارایه دهند 113
     

 اختار ها از فرآیند انتقال دانش، حمایت می کننددر سازمان من، سیستم ها و س 114
     

 در سازمان من، تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت می شود 115
     

116 
در سازمان من، تاثیر دانش بر کارایی سازمانی به رسمیت شناخته می شود و در تفکر 

      استراتژیک سازمانی قرار گرفته است

117 
انواع شاخص ها، معیارها و نکات اساسی در اندازه گیري ارزش دارایی  در سازمان من،

      هاي دانشی سازمان ایجاد شده است

118 
در سازمان من، بستر و ابزارهاي مناسب براي نگهداري دانش و خلق دانش هاي جدید 

      ایجاد شده است

119 
حی و ایجاد شده تا در سازمان من، روابط میان بخش هاي مختلف به گونه اي طرا

      هدف هاي مدیریت دانش تحقق یابد

120 
در سازمان من، به این معنا پی برده که استفاده از دانش ارزشمند است و باید از آن 

      نگهداري شده و توسعه داده شود

121 
در سازمان من، سیاست ها، دستورالعمل ها و فرهنگ سازمانی، از تعامل بین بخش 

      سازمان و نیز مابین همکاران حمایت می کند هاي مختلف

 در سازمان من، دانش هاي ابطال شده انبار نمی شوند 122
     

123 
در سازمان من، دانش هایی که در حال حاضر بی ارزشند ولی در آینده احتمال 

      استفاده از آنها وجود دارد به صورت دسته بندي بایگانی می شوند

 ن من، ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش وجود دارددر سازما 124
     

 در سازمان من، بلوغ فنی مورد نیاز مدیریت دانش وجود دارد 125
     

 در سازمان من، از کامپیوترها جهت انجام امور استفاده می شود 126
     

 در سازمان من، سخت افزار مورد نیاز مدیریت دانش وجود دارد 127
     

 در سازمان من، امکان جستجوي سریع اطالعات وجود دارد 128
     

 وجود دارد) ایجاد تعامل پویا(در سازمان من، نرم افزار ارتباط کارکنان  129
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 در سازمان من، ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري مورد استفاده قرار می گیرد 130
     

 ستفاده با نیازهاي کاربران تناسب دارددر سازمان من، نرم افزارهاي مورد ا 131
     

 در سازمان من، نرم افزارهاي مورد استفاده کاربر پسند هستند 132
     

 رواج دارد) اینترنت و اینترانت(در سازمان من، ابزارهاي تکنولوژیکی  133
     

 در سازمان من، دسترسی به  شبکه وجود دارد 134
     

 رسی به دانش بیرونی وجود دارددر سازمان من، دست 135
     

136 
ها و روشهاي مربوط به بازاریابی محصول  در سازمان من، گزارشهاي پژوهشی، نوشته

      محور وجود دارد

 در سازمان من، پایگاه هاي مباحث مملو از دانش درونی وجود دارد 137
     

 وجود دارددر سازمان من، محافظت از دسترسی غیر مجاز به دانش  138
     

 در سازمان من، محرمانه بودن اطالعات کاربران وجود دارد 139
     

 در سازمان من، آموزش امنیت براي کارکنان در دسترس می باشد 140
     

141 
حفظ ) جلوگیري از ورود دانش بی ارتباط(در سازمان من، یکپارچگی اطالعات دانشی 

      می شود

 بود مستمر امنیت اطالعات در طول زمان وجود دارددر سازمان من، به 142
     

 در سازمان من، تبعیت از الزامات قانونی یا آیین نامه اي و تعهدات امنیتی وجود دارد 143
     

 در سازمان من، گزارش رخنه هاي امنیتی به مدیر فن آوري اطالعات انجام می شود 144
     

 ر کسب و کار، تهیه، نگهداري و ارزیابی می شوددر سازمان من، برنامه استمرا 145
     

 در سازمان من، نگهداري تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري انجام می شود 146
     

 در سازمان من، چرخش شغلی جهت تبادل دانش ضمنی موجود اجرا می شود 147
     

 اجرا می شوددر سازمان من، کنفرانس هایی جهت تبادل دانش ضمنی موجود  148
     

 در سازمان من، جلسات طوفان فکري جهت تبادل دانش ضمنی موجود اجرا می شود 149
     

150 
در سازمان من، مالقات هایی میان کارکنان جهت تبادل دانش ضمنی موجود اجرا می 

      شود

 در سازمان من، جلسات مباحث تیمی جهت تبادل دانش ضمنی موجود اجرا می شود 151
     

152 
در سازمان من، مدل سازي و نمونه سازي هایی جهت ارائه دانش ضمنی موجود اجرا 

      می شود

 در سازمان من،  مستندسازي تجربیات جهت ارائه دانش ضمنی موجود اجرا می شود 153
     

 در سازمان من،  امکان مکالمات تلفنی جهت تبادل دانش صریح موجود اجرا می شود 154
     

 در سازمان من، اسناد دانشی جهت تبادل دانش صریح افراد وجود دارد 155
     

 در سازمان من، جلساتی جهت تبادل دانش صریح افراد برگزار می شود 156
     

 در سازمان من، مقاالت جدید جهت تبادل دانش صریح افراد ارائه می شود 157
     

158 
مت جهت تبدیل دانش صریح افراد به دانش در سازمان من، آموزش هاي ضمن خد

      ضمنی انجام می شود

159 
در سازمان من، یادگیري از طریق مشاهده جهت تبدیل دانش صریح افراد به دانش 

      ضمنی انجام می شود

  با تشکر از زمانی که صرف پاسخ دهی به سواالت این پرسشنامه کردید، 

  : توانید آن را در این قسمت وارد کنید چنانچه نظر یا پیشنهادي دارید می 
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 PLS خروجی هاي نرم افزار) و(پیوست 

 

 
 )سواالت( متغیر منابع انسانی بارهاي متقاطع متغیر هاي مشاهده شده :1جدول  "و"پیوست 

 
  کار تیمی  محرك هاي انگیزاننده  فرهنگ دانشی  دانش محوري توانمندسازي

var001  0.446 0.567 0.487 0.061 0.124 

var002 0.562 0.838 0.734 -0.243 0.251 

var003 0.352 0.707 0.635 -0.032 0.139 

var004 0.466 0.791 0.751 -0.215 0.189 

var005 0.333 0.713 0.552 0.079 0.282 

var006 0.608 0.727 0.630 -0.175 0.061 

var007 0.643 0.716 0.762 -0.129 0.160 

var008 0.680 0.654 0.707 -0.307 0.046 

var009 0.382 0.620 0.783 -0.031 0.215 

var010 0.521 0.671 0.813 -0.073 0.153 

var011 0.443 0.563 0.583 0.154 0.048 

var012 0.528 0.737 0.849 0.052 0.354 

var013 -0.134 0.222 0.161 0.255 0.890 

var014 -0.209 0.076 0.122 0.311 0.776 

var015 -0.094 0.187 0.089 0.086 0.694 

var016 -0.043 0.129 0.186 0.257 0.712 

var017 -0.051 0.296 0.278 0.036 0.824 

var018 0.727 0.416 0.409 -0.225 -0.115 

var019 0.816 0.453 0.548 -0.272 -0.203 

var020 0.873 0.628 0.668 -0.345 -0.108 

var021 0.873 0.756 0.753 -0.304 -0.077 

var022 0.728 0.431 0.505 -0.160 -0.275 

var023 0.784 0.403 0.446 -0.308 -0.253 

var024 0.774 0.583 0.662 -0.203 0.097 

var025 0.674 0.609 0.667 -0.102 0.212 

var026 0.855 0.555 0.671 -0.289 -0.047 

var027 0.747 0.312 0.396 -0.294 -0.002 

var028 -0.304 -0.172 -0.069 0.802 0.262 

var029 -0.218 0.021 -0.032 0.646 0.114 

var030 -0.006 0.104 0.150 0.614 0.216 

var031 -0.138 0.066 0.029 0.579 0.087 

var032 -0.025 -0.162 -0.033 0.606 0.095 

var033 -0.150 -0.134 0.058 0.520 0.053 

var034 -0.272 -0.111 -0.138 0.861 0.097 

var035 -0.226 -0.095 -0.019 0.781 0.095 

var036 -0.312 -0.098 -0.063 0.734 0.359 

var037 -0.041 0.179 0.195 0.597 0.111 

var038 -0.079 0.169 0.177 0.549 0.136 
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 )واالتس( ساختارمتغیر  بارهاي متقاطع متغیر هاي مشاهده شده :2ل جدو "و"پیوست 

 
  ساختار سازمانی ارتباطات سازمانی

فرایندهاي مدیریت 

  دانش

var001 0.746 0.613 0.567 

var002 0.814 0.333 0.716 

var003 0.743 0.608 0.473 

var004 0.823 0.407 0.702 

var005 0.453 0.808 0.367 

var006 0.204 0.634 0.297 

var007 0.666 0.888 0.637 

var008 0.513 0.835 0.514 

var009 0.645 0.510 0.780 

var010 0.557 0.487 0.775 

var011 0.539 0.350 0.822 

var012 0.642 0.350 0.773 

var013 0.668 0.280 0.861 

var014 0.599 0.346 0.790 

 

 

 )سواالت( زیرساختمتغیر  بارهاي متقاطع متغیر هاي مشاهده شده :3جدول  "و"پیوست 

 
  نرم افزار  مخازن  شبکه  سخت افزار امنیت

var001 0.501 0.889 0.131 0.116 0.624 

var002 0.463 0.866 0.193 0.315 0.665 

var003 0.419 0.851 0.097 0.050 0.698 

var004 0.446 0.840 0.085 0.082 0.529 

var005 0.425 0.535 0.113 0.321 0.765 

var006 0.507 0.441 0.010 0.111 0.843 

var007 0.457 0.575 0.155 0.424 0.766 

var008 0.572 0.693 0.185 0.385 0.896 

var009 0.482 0.699 0.133 0.011 0.783 

var010 0.200 0.244 0.917 0.693 0.160 

var011 0.107 0.017 0.899 0.674 0.116 

var012 0.093 0.173 0.725 0.932 0.256 

var013 0.265 0.217 0.641 0.837 0.335 

var014 -0.017 0.018 0.563 0.807 0.196 

var015 0.853 0.492 0.241 0.225 0.590 

var016 0.694 0.294 0.204 0.243 0.411 

var017 0.746 0.223 -0.036 -0.102 0.221 

var018 0.776 0.501 0.034 -0.029 0.499 
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 )سواالت( استراتژي شاهده شدهبارهاي متقاطع متغیر هاي م :4ول جد "و"پیوست 

 
  درونی سازي  ترکیب  برونی سازي اجتماعی سازي

var001 0.799 -0.170 -0.319 -0.131 

var002 0.696 0.008 -0.142 0.136 

var003 0.841 -0.017 -0.124 -0.019 

var004 0.955 -0.240 -0.039 -0.177 

var005 0.862 -0.085 -0.036 -0.071 

var006 -0.256 0.960 0.158 0.631 

var007 -0.148 0.871 0.087 0.549 

var008 -0.103 0.140 0.895 0.134 

var009 -0.185 0.117 0.911 0.129 

var010 -0.258 0.054 0.730 0.124 

var011 -0.018 0.154 0.870 0.178 

var012 -0.208 0.579 0.212 0.975 

var013 -0.136 0.669 0.022 0.829 

 

  

  

 ) منابع انسانی، ساختار، زیرساخت، استراتژي(بارهاي متقاطع مؤلفه هاي تحقیق  :5جدول  "و"یوست پ

 
 اسقرار اثربخش مدیریت دانش

HR  0.636 

Infrastructure 0.681 

Strategy 0.815 

Structure 0.858 
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 توابع ) ز(پیوست 

  

  معرفی عناصر توابع :1جدول  "ز"پیوست 

 مؤلفه ها مشخصه عامل مشخصه ابعاد مشخصه

HR 
منابع 

 انسانی

RO 
رویکرد دانش محوري 

 در جذب و بکارگیري

S1 انضباط 

S2 جمع پذیري 

S3 مدیریت بحران 

S4 تسلط 

S5 نظارت پذیري 

S6 تطبیق 

TS 
توانمندسازي با رویکرد 

 دانش بنیان

S7 آموزش پایه هاي مدیریت دانش 

S8 آموزش استفاده از سیستم مدیریت دانش 

S9 آموزش هاي حل مسئله و خالقیت 

S10 آموزش روش هاي انتقال دانش 

S11 شرکت کارکنان در آموزش هاي داخل و خارج سازمان 

S12  شاگردي –استفاده از سیستم آموزش استاد 

MO 
محرك هاي انگیزاننده 

 دانشی

S13 خودپرورانی(ودپرورشی پاداش خ( 

S14 پاداش دهی گروهی 

S15 پاداش خالقیت و نوآوري 

S16 پاداش ایجاد دانش 

S17 پاداش انتقال دانش 

TW کار تیمی 

S18 ادراك 

S19 مالکیت 

S20 خالقیت و همکاري 

S21 اعتماد 

S22 درك متقابل 

S23 رشد فردي 

S24 رفع تضادها 

S25 تصمیم گیري مشارکتی 

S26 رهبري شفاف 

S27 تعهد 

CU فرهنگ دانشی 

S28 میل به دانش 

S29 دانشکارمحوري 

S30 آموزش و یادگیري 

S31 ارتباطات متقابل دانشی 
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S32 همدلی 

S33 جمع گرایی دانشی 

S34 انشیالتزام به برنامه د 

S35 ارزیابی و پاداش دانشی 

S36 قدرت و مشروعیت دانشی 

S37 زمان بندي دانشی 

S38 صیانت دانش 

STR ساختار 

ER 
ارتباطات سازمانی 

 پشتیبان دانش

S39 سبک ارتباطات 

S40 کانال ارتباطات 

S41 مسیر ارتباطات 

S42 محتوي ارتباطات 

SA دانشی سازمان ساختار 

S43 رابطه مبتنی بر اعتماد 

S44 رابطه تعاملی برون سازمانی 

S45 رابطه فراگیر عاطفی 

FR 
فرآیندهاي مدیریت 

 دانش

S46 یافتن دانش 

S47 بکارگیري دانش 

S48 یادگیري 

S49 تسهیم دانش 

S50 ارزیابی دانش 

S51 شایجاد و نگهداري دان 

S52 حذف دانش 

ISR زیرساخت 

HW سخت افزار 

S53 ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش 

S54 بلوغ فنی 

S55 کامپیوترها 

S56 دسترسی به سخت افزار 

SW نرم افزار 

S57 جستجوي سریع اطالعات 

S58  ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان( 

S59 فزارهاي تصمیم گیريابزارها و نرم ا 

S60 تناسب با نیازهاي کاربران 

S61 کاربر پسند بودن 

NT شبکه 
S62  اینترنت و اینترانت(رواج ابزارهاي تکنولوژیکی( 

S63 دسترسی به  شبکه 

MA مخازن دانش 

S64 دانش بیرونی 

S65 دانش ساختمند درونی 

S66 دانش بدون ساختار درونی 

SE  خط مشی امنیت درS67 کاربران 
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 اطالعات S68 مدیریت دانش

S69 قوانین و مقررات 

S70 نگهداري 

STG استراتژي 

EJ 
ضمنی (اجتماعی سازي 

 )به ضمنی 

S71 چرخش شغلی 

S72 کنفرانس ها 

S73 جلسات طوفان مغزي 

S74 مالقات ها 

S75 مباحث تیمی 

BR 
ضمنی به (برونی سازي 

 )صریح

S76 مدل سازي و نمونه سازي ها 

S77 مستندسازي تجربیات 

TA 
صریح به (ترکیب 

 )صریح

S78 مکالمات تلفنی 

S79 اسناد 

S80 جلسات 

S81 ارائه مقاالت جدید 

DR 
صریح به (درونی سازي 

 )ضمنی

S82 آموزش هاي ضمن خدمت 

S83 از طریق مشاهده یادگیري 

  

  توابع :2جدول  "ز"پیوست 

 تابع

KM=f(HR, STR, ISR, STG) 

HR=f(RO,TS.MO,TW,CU)  
STR=f(ER,SA,FR)  
INF=f(HW,SW,NT,MA,SE) 
STG=f(EJ,BR,TA,DR) 
RO=f(S1,S2,S3,S4)  
TS=f(S7,S8,S9,S10,S11,S12) 
MO=f(S13,S14,S15,S16,S17) 
TW=f(S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27) 
CU=f(S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34,S35,S36,S37,S38) 
ER=f(S39,S40,S41,S42) 
SA=f(S43,S44,S45) 
FR=f(S46,S47,S48,S49,S50,S51,S52) 
HW=f(S53,S54,S55,S56) 
SW=f(S57,S58,S59,S60,S61) 
NT=f(S62,S63) 
MA=f(S64,S65,S66) 
SE=f(S67,S68,S69,S70) 
EJ=f(S71,S72,S73,S74,S75) 
BR=f(S76,S77) 
TA=f(S78,S79,S80,S81) 
DR=f(S82,S83)  
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  سنجی و استقرار مدیریت دانش رتبه بندي و ضریب اهمیت کدهاي امکان) ح(پیوست 

  

  

  سنجی و استقرار مدیریت دانش رتبه بندي و ضریب اهمیت کدهاي امکان: 1جدول  "ح"پیوست 

  فراوانی  کد  مفاهیم

عدم 

  اطمینان

Ej 

ضریب 

  اهمیت

Wj 

رتبه در 

  مفاهیم

رتبه 

  در کل

رویکرد 

محور دانش

ي در 

جذب و 

 بکارگیري

 61 3 0090/0 0084/0  1 انضباط

 79 6 0059/0 0055/0 4 جمع پذیري

 3 1 0219/0 0200/0 4 مدیریت بحران

 40 2 0115/0 0106/0 1 تسلط

 75 5 0069/0 0064/0 1 نظارت پذیري

 63 4 0090/0 0083/0 15 یقتطب

توانمندساز

ي با 

رویکرد 

دانش 

 بنیان

 58 4 0094/0 0087/0 6 هاي مدیریت دانش آموزش پایه

آموزش استفاده از سیستم مدیریت 

 دانش
6 0099/0 0107/0 3 45 

 32 1 0128/0 0118/0 13 هاي حل مسئله و خالقیت آموزش

 59 5 0091/0 0084/0 7 هاي انتقال دانش آموزش روش

هاي  شرکت کارکنان در آموزش

 داخل و خارج سازمان
9 0100/0 0108/0 2 42 

 –استفاده از سیستم آموزش استاد 

 شاگردي
7 0079/0 0085/0 6 67 

ها محرك

ي 

انگیزاننده 

 دانشی

 81 5 0055/0 0051/0 1 )خودپرورانی(پاداش خودپرورشی 

 17 1 0163/0 0151/0 4 پاداش دهی گروهی

 56 3 0095/0 0088/0 10 پاداش خالقیت و نوآوري

 73 4 0069/0 0064/0 1 پاداش ایجاد دانش

 51 2 0101/0 0094/0 11 پاداش انتقال دانش

 کار تیمی

 71 9 0072/0 0067/0 2 ادراك

 72 10 0072/0 0067/0 1 مالکیت

 37 5 0119/0 0110/0 6 خالقیت و همکاري

 8 1 0184/0 0170/0 9 اعتماد

 36 4 0120/0 0111/0 2 درك متقابل

 13 2 0171/0 0158/0 2 رشد فردي

 31 3 0128/0 0118/0 10 رفع تضادها

 46 6 0106/0 0098/0 7 تصمیم گیري مشارکتی

 49 7 0102/0 0094/0 13 رهبري شفاف

 54 8 0099/0 0092/0 9 تعهد
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فرهنگ 

 دانشی

 69 10 0083/0 0077/0 10 میل به دانش

 48 6 0103/0 0095/0 2 دانشکارمحوري

 68 9 0083/0 0077/0 7 آموزش و یادگیري

 53 8 0101/0 0093/0 5 ارتباطات متقابل دانشی

 20 3 0157/0 0145/0 7 همدلی

 50 7 0102/0 0094/0 5 جمع گرایی دانشی

 4 1 0207/0 0192/0 7 التزام به برنامه دانشی

 5 2 0199/0 0184/0 6 دانشیارزیابی و پاداش 

 23 4 0152/0 0141/0 8 قدرت و مشروعیت دانشی

 30 5 0131/0 0121/0 9 زمان بندي دانشی

 83 11 0050/0 0047/0 11 صیانت دانش

ارتباطات 

 سازمانی

 18 1 0161/0 0149/0 1 سبک ارتباطات

 26 2 0144/0 0134/0 3 کانال ارتباطات

 82 4 0054/0 0050/0 2 مسیر ارتباطات

 55 3 0099/0 0092/0 8 محتوي ارتباطات

ساختار 

دانشی 

 سازمان

 80 3 0059/0 0055/0 4 رابطه مبتنی بر اعتماد

 19 1 0160/0 0148/0 5 رابطه تعاملی برون سازمانی

 74 2 0069/0 0064/0 5 رابطه فراگیر عاطفی

فرآیندهاي 

مدیریت 

دانش 

 مدل

 64 7 0088/0 0081/0 23 یافتن دانش

 43 4 0108/0 0100/0 19 بکارگیري دانش

 33 2 0124/0 0115/0 5 یادگیري

 47 5 0104/0 0096/0 17 تسهیم دانش

 41 3 0110/0 0102/0 8 ارزیابی دانش

 24 1 0146/0 0136/0 18 ایجاد و نگهداري دانش

 62 6 0090/0 0084/0 6 حذف دانش

سخت 

 افزار

 52 2 0101/0 0093/0 5 هاي مدیریت دانش ابزارها و سیستم

 66 4 0086/0 0079/0 3 بلوغ فنی

 65 3 0087/0 0081/0 9 کامپیوترها

 34 1 0122/0 0113/0 10 دسترسی به سخت افزار

 نرم افزار

 35 5 0121/0 0112/0 9 جستجوي سریع اطالعات

 7 1 0184/0 0171/0 10 )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان 

 28 4 0142/0 0132/0 1 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري

 14 3 0169/0 0157/0 10 تناسب با نیازهاي کاربران

 12 2 0171/0 0158/0 9 کاربر پسند بودن

 شبکه

اینترنت و (رواج ابزارهاي فنّاورانه 

 )اینترانت
10 0108/0 0117/0 2 38 

 22 1 0153/0 0141/0 2 دسترسی به  شبکه

 29 2 0135/0 0125/0 5 دانش بیرونیمخازن 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٣ 
 

 10 1 0171/0 0159/0 10 دانش ساختمند درونی دانش

 39 3 0115/0 0107/0 2 دانش بدون ساختار درونی

خط مشی 

 امنیت

 25 3 0146/0 0135/0 2 کاربران

 15 2 0168/0 0156/0 1 اطالعات

 1 1 0219/0 0203/0 2 قوانین و مقررات

 60 4 0091/0 0084/0 3 ينگهدار

اجتماعی 

 سازي

 77 4 0068/0 0063/0 2 چرخش شغلی

 78 5 0067/0 0062/0 1 ها کنفرانس

 11 1 0171/0 0159/0 5 جلسات طوفان مغزي

 70 3 0076/0 0070/0 1 ها مالقات

 16 2 0167/0 0155/0 7 مباحث تیمی

برونی 

 سازي

 44 2 0107/0 0099/0 1 ها مدل سازي و نمونه سازي

 6 1 0189/0 0175/0 9 مستندسازي تجربیات

 ترکیب

 21 3 0157/0 0145/0 1 مکالمات تلفنی

 9 2 0182/0 0168/0 1 اسناد

 2 1 0219/0 0203/0 7 جلسات

 76 4 0069/0 0064/0 9 ارائه مقاالت جدید

درونی 

 سازي

 57 2 0095/0 0088/0 1 هاي ضمن خدمت آموزش

 27 1 0144/0 0133/0 7 ریق مشاهدهیادگیري از ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٤ 
 

  دلفی  هاي سه گانهنتایج دور) ط(پیوست 

  

  توصیف آماري تفصیلی نتایج دور اول: 1 جدول "ط"پیوست 

ف
ردی

  

  مؤلفه

خ ها
س

تعداد پا
  

کمینه
1

شینه  
بی

2
ن  

میانگی
3

ف معیار  
حرا

ان
4

  

ن با 
خبرگا

ق 
صد تواف

در

شده
ن 

ت تعیی
اولوی

  

 52.44 0.947 4.09 5 2 33 انضباط 1

 37.26 0.667 3.48 4 2 33 جمع پذیري 2

 51.48 1.358 3.97 5 1 33 مدیریت بحران 3

 49.61 1.029 3.94 5 2 33 تسلط 4

 35.83 0.704 3.39 4 2 33 نظارت پذیري 5

 55.64 0.969 4.24 5 2 33 تطبیق 6

 36.58 0.830 3.42 5 2 33 آموزش پایه هاي مدیریت دانش 7

 51.32 1.015 4.03 5 2 33 ش استفاده از سیستم مدیریت دانشآموز 8

 47.53 1.064 3.85 5 2 33 آموزش هاي حل مسئله و خالقیت 9

 39.09 0.795 3.52 4 1 33 آموزش روش هاي انتقال دانش 10

11 
شرکت کارکنان در آموزش هاي داخل و خارج 

 سازمان
33 2 5 4.24 1.062 56.97 

 50.23 0.901 4.00 5 2 33 شاگردي –م آموزش استاد استفاده از سیست 12

 37.47 0.666 3.55 5 2 33 )خودپرورانی(پاداش خودپرورشی  13

 28.98 0.947 3.09 4 1 33 پاداش دهی گروهی 14

 50.77 0.951 3.97 5 2 33 پاداش خالقیت و نوآوري 15

 56.56 0.846 4.18 5 2 33 پاداش ایجاد دانش 16

 29.2 0.808 3.18 4 2 33 قال دانشپاداش انت 17

                                                
1 Minimum  
2 Maximum  
3 Mean  
4 Std. Deviation  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٥ 
 

 59.09 0.883 4.30 5 2 33 ادراك 18

 41.94 0.801 3.73 5 2 33 مالکیت 19

 52.23 1.061 4.00 5 2 33 خالقیت و همکاري 20

 32.76 1.062 3.24 5 1 33 اعتماد 21

 54.44 1.075 4.03 5 2 33 درك متقابل 22

 34.05 1.098 3.27 5 2 33 رشد فردي 23

 34.5 0.957 3.33 5 2 33 رفع تضادها 24

 56.77 1.034 4.15 5 2 33 تصمیم گیري مشارکتی 25

 34.8 0.859 3.36 5 2 33 رهبري شفاف 26

 35.18 0.867 3.42 5 2 33 تعهد 27

 32.86 0.736 3.33 4 1 33 میل به دانش 28

 52.02 1.000 4.00 5 2 33 دانشکارمحوري 29

 51.08 0.901 4.00 5 2 33 آموزش و یادگیري 30

 31.38 0.801 3.27 4 1 33 ارتباطات متقابل دانشی 31

 46.39 1.119 3.76 5 1 33 همدلی 32

 45.09 0.944 3.73 5 2 33 جمع گرایی دانشی 33

 45.44 1.270 3.64 5 1 33 التزام به برنامه دانشی 34

 28.97 1.042 3.09 4 1 33 ارزیابی و پاداش دانشی 35

 27.44 0.918 3.03 4 1 33 قدرت و مشروعیت دانشی 36

 52.02 1.118 4.00 5 2 33 زمان بندي دانشی 37

 34.27 0.617 3.45 4 2 33 صیانت دانش 38

 49.32 1.149 3.85 5 1 33 سبک ارتباطات 39

 34.2 1.021 3.33 5 2 33 کانال ارتباطات 40

 60.45 0.777 4.33 5 2 33 مسیر ارتباطات 41

 34.64 0.867 3.42 5 2 33 محتوي ارتباطات 42

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٦ 
 

 27.59 0.619 3.15 4 2 33 رابطه مبتنی بر اعتماد 43

 47.73 1.139 3.79 5 1 33 رابطه تعاملی برون سازمانی 44

 27.36 0.667 3.15 4 2 33 رابطه فراگیر عاطفی 45

 38.29 0.834 3.52 5 2 33 یافتن دانش 46

 36.05 0.905 3.45 5 2 33 بکارگیري دانش 47

 55.23 1.111 4.12 5 2 33 یادگیري 48

 54.36 1.011 4.09 5 2 33 تسهیم دانش 49

 38.41 0.905 3.45 5 2 33 ارزیابی دانش 50

 29.48 0.947 3.09 5 1 33 ایجاد و نگهداري دانش 51

 58.24 0.977 4.27 5 2 33 حذف دانش 52

 52.64 0.984 4.03 5 2 33 ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش 53

 31.2 0.761 3.27 4 2 33 بلوغ فنی 54

 33.23 0.777 3.33 4 2 33 کامپیوترها 55

 47.15 1.023 3.79 5 2 33 دسترسی به سخت افزار 56

 35.59 0.895 3.36 4 1 33 جستجوي سریع اطالعات 57

 47.24 1.269 3.79 5 2 33 )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان  58

 46.39 1.111 3.79 5 2 33 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري 59

 31.45 0.992 3.12 4 1 33 تناسب با نیازهاي کاربران 60

 53.36 1.225 4.00 5 1 33 کاربر پسند بودن 61

 29.73 0.846 3.18 4 1 33 )اینترنت و اینترانت(رواج ابزارهاي تکنولوژیکی  62

 44.64 1.153 3.73 5 2 33 دسترسی به  شبکه 63

 45.94 1.062 3.76 5 1 33 دانش بیرونی 64

 51.08 1.234 3.91 5 1 33 دانش ساختمند درونی 65

 26.38 0.810 3.03 4 1 33 دانش بدون ساختار درونی 66

 44.98 1.080 3.67 5 1 33 کاربران 67

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٧ 
 

 30.91 0.992 3.21 4 1 33 اطالعات 68

 49.73 1.334 3.82 5 1 33 قوانین و مقررات 69

 25 0.707 3.00 4 1 33 نگهداري 70

 36.48 0.712 3.48 4 2 33 چرخش شغلی 71

 54.44 0.820 4.12 5 2 33 کنفرانس ها 72

 44.47 1.190 3.67 5 2 33 جلسات طوفان مغزي 73

 30.5 0.719 3.27 4 2 33 مالقات ها 74

 45.94 1.132 3.70 5 1 33 مباحث تیمی 75

 29.53 0.808 3.18 4 1 33 دل سازي و نمونه سازي هام 76

 40.68 1.202 3.48 5 2 33 مستندسازي تجربیات 77

 31.06 0.983 3.18 4 1 33 مکالمات تلفنی 78

 45.3 1.212 3.70 5 1 33 اسناد 79

 41.32 1.278 3.48 5 1 33 جلسات 80

 35.33 0.711 3.45 4 2 33 ارائه مقاالت جدید 81

 49.74 0.933 3.94 5 2 33 زش هاي ضمن خدمتآمو 82

 33.55 0.854 3.33 4 1 33 یادگیري از طریق مشاهده 83

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٨ 
 

  دور اول دلفی –) آزمون فرض، ضریب همبستگی کندال(نتایج شاخص هاي اجماع : 2جدول  "ط"پیوست 

 عامل بعد

میزان ضریب 

هماهنگی 

 W 1کندال

مقادیر آزمون 

سطح (فرض 

 )2معنا داري

منابع 

 انسانی

 0.000 0.275 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

 0.000 0.225 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

 0.000 0.347 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 0.000 0.272 کار تیمی

 0.000 0.213 فرهنگ دانشی

 زیرساخت

 0.000 0.300 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش

 0.000 0.238 تار دانشی سازمانساخ

 0.000 0.310 فرآیندهاي مدیریت دانش

 ساختار

 0.000 0.258 سخت افزار

 0.000 0.179 نرم افزار

 0.023 0.156 شبکه

 0.001 0.207 مخازن دانش

 0.000 0.225 خط مشی امنیت در مدیریت دانش

 استراتژي

 0.000 0.227 )ضمنی به ضمنی (اجتماعی سازي 

 0.059 0.108 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

 0.039 0.084 )صریح به صریح(ترکیب 

 0.000 0.438 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Kendall's Coefficient of Concordance 
2 Asymp. Sig. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٥٩ 
 

  توصیف آماري تفصیلی نتایج دور دوم :3 جدول "ط"پیوست 

ف
ردی

  
  مؤلفه

خ ها
س

تعداد پا
  

کمینه
1

شینه  
بی

2
ن  

میانگی
3

ف معیار  
حرا

ان
4

ق خبرگا  
صد تواف

در
شدهن 

ن 
ت تعیی

با اولوی
  

 51.88 0.549 4.36 5 3 33 انضباط 1

 29.95 0.496 3.61 4 3 33 جمع پذیري 2

 56.67 0.508 4.52 5 4 33 مدیریت بحران 3

 52.23 0.479 4.33 5 4 33 تسلط 4

 29.92 0.496 3.61 4 3 33 نظارت پذیري 5

 55.7 0.666 4.45 5 2 33 تطبیق 6

 33.56 0.517 3.73 5 3 33 یریت دانشآموزش پایه هاي مد 7

8 
آموزش استفاده از سیستم مدیریت 

 دانش
33 3 5 4.39 0.556 54.26 

 51.83 0.479 4.33 5 4 33 آموزش هاي حل مسئله و خالقیت 9

 34.62 0.435 3.76 4 3 33 آموزش روش هاي انتقال دانش 10

11 
شرکت کارکنان در آموزش هاي 

 داخل و خارج سازمان
33 4 5 4.61 0.496 60.32 

12 
 –استفاده از سیستم آموزش استاد 

 شاگردي
33 3 5 4.27 0.517 51.03 

 29.79 0.540 3.67 5 3 33 )خودپرورانی(پاداش خودپرورشی  13

 27.18 0.502 3.58 4 3 33 پاداش دهی گروهی 14

 51.35 0.614 4.24 5 3 33 پاداش خالقیت و نوآوري 15

 56.44 0.496 4.39 5 4 33 انشپاداش ایجاد د 16

 25.83 0.506 3.55 4 3 33 پاداش انتقال دانش 17

 59.61 0.508 4.52 5 4 33 ادراك 18

                                                
1 Minimum  
2 Maximum  
3 Mean  
4 Std. Deviation  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٠ 
 

 34.17 0.683 3.82 5 3 33 مالکیت 19

 58.74 0.508 4.48 5 4 33 خالقیت و همکاري 20

 30.29 0.637 3.70 5 3 33 اعتماد 21

 61.32 0.506 4.55 5 4 33 درك متقابل 22

 37.7 0.678 3.91 5 3 33 رشد فردي 23

 32.65 0.663 3.76 5 3 33 رفع تضادها 24

 62.2 0.502 4.58 5 4 33 تصمیم گیري مشارکتی 25

 31.82 0.574 3.73 5 3 33 رهبري شفاف 26

 30.67 0.684 3.70 5 3 33 تعهد 27

 25.48 0.506 3.55 4 3 33 میل به دانش 28

 53.33 0.684 4.30 5 3 33 دانشکارمحوري 29

 48.42 0.635 4.18 5 3 33 آموزش و یادگیري 30

 24.58 0.508 3.52 4 3 33 ارتباطات متقابل دانشی 31

 48.29 0.619 4.15 5 3 33 همدلی 32

 43.52 0.750 4.00 5 3 33 جمع گرایی دانشی 33

 54.21 0.692 4.33 5 3 33 التزام به برنامه دانشی 34

 25.39 0.506 3.55 4 3 33 ی و پاداش دانشیارزیاب 35

 23.71 0.508 3.48 4 3 33 قدرت و مشروعیت دانشی 36

 55.67 0.603 4.36 5 3 33 زمان بندي دانشی 37

 24.33 0.508 3.52 4 3 33 صیانت دانش 38

 53.5 0.479 4.33 5 4 33 سبک ارتباطات 39

 34.06 0.635 3.82 5 3 33 کانال ارتباطات 40

 59.47 0.508 4.48 5 4 33 مسیر ارتباطات 41

 27.7 0.653 3.64 5 3 33 محتوي ارتباطات 42

 17.73 0.467 3.30 4 3 33 رابطه مبتنی بر اعتماد 43

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦١ 
 

 50.76 0.650 4.21 5 3 33 رابطه تعاملی برون سازمانی 44

 19.41 0.489 3.36 4 3 33 رابطه فراگیر عاطفی 45

 33.8 0.614 3.76 5 3 33 یافتن دانش 46

 31.98 0.626 3.73 5 3 33 بکارگیري دانش 47

 60.36 0.506 4.55 5 4 33 یادگیري 48

 60.08 0.506 4.55 5 4 33 تسهیم دانش 49

 37.33 0.566 3.85 5 3 33 ارزیابی دانش 50

 27.56 0.663 3.58 5 3 33 ایجاد و نگهداري دانش 51

 59.86 0.506 4.55 5 4 33 حذف دانش 52

 55.15 0.489 4.36 5 4 33 ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش 53

 25.29 0.506 3.55 4 3 33 بلوغ فنی 54

 28.52 0.489 3.64 4 3 33 کامپیوترها 55

 53.02 0.467 4.30 5 4 33 دسترسی به سخت افزار 56

 33.97 0.415 3.79 4 3 33 جستجوي سریع اطالعات 57

 58.48 0.508 4.52 5 4 33 )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان  58

 54.52 0.496 4.39 5 4 33 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري 59

 31.8 0.452 3.73 4 3 33 تناسب با نیازهاي کاربران 60

 59.85 0.508 4.52 5 4 33 کاربر پسند بودن 61

62 
اینترنت و (رواج ابزارهاي تکنولوژیکی 

 )اینترانت
33 3 4 3.58 0.502 26.68 

 51.15 0.761 4.27 5 3 33 دسترسی به  شبکه 63

 46.44 0.650 4.12 5 3 33 دانش بیرونی 64

 55.94 0.659 4.39 5 3 33 دانش ساختمند درونی 65

 22 0.502 3.42 4 3 33 دانش بدون ساختار درونی 66

 45.02 0.704 4.06 5 3 33 کاربران 67

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٢ 
 

 26.85 0.502 3.58 4 3 33 اطالعات 68

 55.65 0.603 4.36 5 3 33 قوانین و مقررات 69

 17.71 0.467 3.30 4 3 33 نگهداري 70

 29.65 0.479 3.67 4 3 33 چرخش شغلی 71

 54.15 0.479 4.33 5 4 33 کنفرانس ها 72

 53.02 0.467 4.30 5 4 33 جلسات طوفان مغزي 73

 23 0.508 3.48 4 3 33 مالقات ها 74

 50.61 0.435 4.24 5 4 33 احث تیمیمب 75

 26.45 0.502 3.58 4 3 33 مدل سازي و نمونه سازي ها 76

 51.91 0.452 4.27 5 4 33 مستندسازي تجربیات 77

 33.76 0.415 3.79 4 3 33 مکالمات تلفنی 78

 55.59 0.496 4.39 5 4 33 اسناد 79

 57.74 0.506 4.45 5 4 33 جلسات 80

 29.5 0.479 3.67 4 3 33 ت جدیدارائه مقاال 81

 50.92 0.452 4.27 5 4 33 آموزش هاي ضمن خدمت 82

 29.41 0.479 3.67 4 3 33 یادگیري از طریق مشاهده 83

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٣ 
 

  دور دوم دلفی –) آزمون فرض، ضریب همبستگی کندال(نتایج شاخص هاي اجماع : 4 جدول "ط"پیوست 

 عامل بعد

میزان ضریب 

هماهنگی 

 W 1الکند

مقادیر آزمون 

سطح (فرض 

 )2معنا داري

منابع 

 انسانی

 0.000 0.587 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

 0.000 0.504 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

 0.000 0.497 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 0.000 0.536 کار تیمی

 0.000 0.457 فرهنگ دانشی

 زیرساخت

 0.000 0.496 سازمانی پشتیبان دانشارتباطات 

 0.000 0.559 ساختار دانشی سازمان

 0.000 0.596 فرآیندهاي مدیریت دانش

 ساختار

 0.000 0.663 سخت افزار

 0.000 0.603 نرم افزار

 0.000 0.377 شبکه

 0.000 0.638 مخازن دانش

 0.000 0.559 خط مشی امنیت در مدیریت دانش

 استراتژي

 0.000 0.612 )ضمنی به ضمنی (ماعی سازي اجت

 0.000 0.697 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

 0.000 0.628 )صریح به صریح(ترکیب 

 0.000 0.606 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Kendall's Coefficient of Concordance 
2 Asymp. Sig. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٤ 
 

  توصیف آماري تفصیلی نتایج دور سوم: 5 جدول "ط"پیوست 

ف
ردی

  
  مؤلفه

خ ها
س

تعداد پا
  

کمینه
1

شینه  
بی

2
  

میا
ن

نگی
3

ف معیار  
حرا

ان
4

  

ن 
ق خبرگا

صد تواف
در

شده
ن 

ت تعیی
با اولوی

  

 53.27 0.502 4.42 5 4 33 انضباط 1

 27.97 0.506 3.55 4 3 33 جمع پذیري 2

 53.35 0.506 4.45 5 4 33 مدیریت بحران 3

 50.06 0.467 4.30 5 4 33 تسلط 4

 27.97 0.506 3.55 4 3 33 نظارت پذیري 5

 56.85 0.506 4.55 5 4 33 تطبیق 6

 30.29 0.489 3.64 4 3 33 آموزش پایه هاي مدیریت دانش 7

 57.18 0.508 4.52 5 4 33 آموزش استفاده از سیستم مدیریت دانش 8

 54.58 0.506 4.45 5 4 33 آموزش هاي حل مسئله و خالقیت 9

 30.29 0.489 3.64 4 3 33 آموزش روش هاي انتقال دانش 10

11 
ان در آموزش هاي داخل و شرکت کارکن

 خارج سازمان
33 4 5 4.64 0.489 60.39 

12 
 –استفاده از سیستم آموزش استاد 

 شاگردي
33 4 5 4.30 0.467 51.45 

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 )خودپرورانی(پاداش خودپرورشی  13

 28.85 0.479 3.67 4 3 33 پاداش دهی گروهی 14

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 پاداش خالقیت و نوآوري 15

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 پاداش ایجاد دانش 16

 24.3 0.506 3.55 4 3 33 پاداش انتقال دانش 17

 57.65 0.506 4.45 5 4 33 ادراك 18

                                                
1 Minimum  
2 Maximum  
3 Mean  
4 Std. Deviation  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٥ 
 

 24.3 0.506 3.55 4 3 33 مالکیت 19

 57.65 0.506 4.45 5 4 33 خالقیت و همکاري 20

 24.3 0.506 3.55 4 3 33 اعتماد 21

 61.24 0.506 4.55 5 4 33 درك متقابل 22

 28.85 0.479 3.67 4 3 33 رشد فردي 23

 27.8 0.489 3.64 4 3 33 رفع تضادها 24

 61.24 0.506 4.55 5 4 33 تصمیم گیري مشارکتی 25

 28.55 0.479 3.67 4 3 33 رهبري شفاف 26

 24.3 0.506 3.55 4 3 33 تعهد 27

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 میل به دانش 28

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 دانشکارمحوري 29

 55.02 0.496 4.39 5 4 33 آموزش و یادگیري 30

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 ارتباطات متقابل دانشی 31

 55.15 0.489 4.36 5 4 33 همدلی 32

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 جمع گرایی دانشی 33

 62.11 0.502 4.58 5 4 33 التزام به برنامه دانشی 34

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 ارزیابی و پاداش دانشی 35

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 قدرت و مشروعیت دانشی 36

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 زمان بندي دانشی 37

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 صیانت دانش 38

 51.52 0.452 4.27 5 4 33 سبک ارتباطات 39

 25.39 0.502 3.58 4 3 33 ارتباطات کانال 40

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 مسیر ارتباطات 41

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 محتوي ارتباطات 42

 18.48 0.489 3.36 4 3 33 رابطه مبتنی بر اعتماد 43

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٦ 
 

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 رابطه تعاملی برون سازمانی 44

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 رابطه فراگیر عاطفی 45

 27.36 0.502 3.58 4 3 33 یافتن دانش 46

 26.18 0.502 3.58 4 3 33 بکارگیري دانش 47

 57.77 0.508 4.48 5 4 33 یادگیري 48

 57.77 0.508 4.48 5 4 33 تسهیم دانش 49

 32.65 0.452 3.73 4 3 33 ارزیابی دانش 50

 23.86 0.508 3.48 4 3 33 ایجاد و نگهداري دانش 51

 57.77 0.508 4.48 5 4 33 حذف دانش 52

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 ابزارها و سیستم هاي مدیریت دانش 53

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 بلوغ فنی 54

 24.35 0.506 3.55 4 3 33 کامپیوترها 55

 55.06 0.489 4.36 5 4 33 دسترسی به سخت افزار 56

 29.64 0.467 3.70 4 3 33 جستجوي سریع اطالعات 57

 61.73 0.496 4.61 5 4 33 )ایجاد تعامل پویا(ارتباط کارکنان  58

 58.18 0.508 4.52 5 4 33 ابزارها و نرم افزارهاي تصمیم گیري 59

 29.64 0.467 3.70 4 3 33 تناسب با نیازهاي کاربران 60

 62.11 0.502 4.58 5 4 33 کاربر پسند بودن 61

62 
اینترنت و (تکنولوژیکی رواج ابزارهاي 

 )اینترانت
33 3 4 3.70 0.467 29.33 

 61.73 0.496 4.61 5 4 33 دسترسی به  شبکه 63

 51.56 0.452 4.27 5 4 33 دانش بیرونی 64

 58.73 0.508 4.48 5 4 33 دانش ساختمند درونی 65

 22.73 0.508 3.48 4 3 33 دانش بدون ساختار درونی 66

 55.15 0.489 4.36 5 4 33 کاربران 67

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 
 

٢٦٧ 
 

 28.55 0.479 3.67 4 3 33 اطالعات 68

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 قوانین و مقررات 69

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 نگهداري 70

 24.3 0.506 3.55 4 3 33 چرخش شغلی 71

 58.65 0.506 4.45 5 4 33 کنفرانس ها 72

 55.15 0.489 4.36 5 4 33 جلسات طوفان مغزي 73

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 مالقات ها 74

 55.11 0.489 4.36 5 4 33 مباحث تیمی 75

 20.85 0.506 3.45 4 3 33 مدل سازي و نمونه سازي ها 76

 55.06 0.489 4.36 5 4 33 مستندسازي تجربیات 77

 29.33 0.467 3.70 4 3 33 مکالمات تلفنی 78

 58.73 0.508 4.48 5 4 33 اسناد 79

 58.64 0.508 4.48 5 4 33 لساتج 80

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 ارائه مقاالت جدید 81

 55.14 0.496 4.39 5 4 33 آموزش هاي ضمن خدمت 82

 25.09 0.502 3.58 4 3 33 یادگیري از طریق مشاهده 83
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  دور سوم دلفی –) آزمون فرض، ضریب همبستگی کندال(نتایج شاخص هاي اجماع : 6 جدول "ط"پیوست 

 عامل بعد

میزان ضریب 

هماهنگی 

 W 1کندال

مقادیر آزمون 

سطح (فرض 

 )2معنا داري

منابع 

 انسانی

 0.000 0.787 رویکرد دانش محوري در جذب و بکارگیري

 0.000 0.731 توانمندسازي با رویکرد دانش بنیان

 0.000 0.767 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 0.000 0.827 کار تیمی

 0.000 0.818 فرهنگ دانشی

 زیرساخت

 0.000 0.805 ارتباطات سازمانی پشتیبان دانش

 0.000 0.973 ساختار دانشی سازمان

 0.000 0.817 فرآیندهاي مدیریت دانش

 ساختار

 0.000 0.874 سخت افزار

 0.000 0.782 نرم افزار

 0.000 0.788 شبکه

 0.000 0.833 مخازن دانش

 0.000 0.808 منیت در مدیریت دانشخط مشی ا

 استراتژي

 0.000 0.832 )ضمنی به ضمنی (اجتماعی سازي 

 0.000 0.909 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

 0.000 0.787 )صریح به صریح(ترکیب 

 0.000 0.818 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Kendall's Coefficient of Concordance 
2 Asymp. Sig. 
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  دلفی گانه سه هايدور اجماع هاي شاخص نتایج مقایسه: 7 جدولپیوست ط 

 عامل بعد

میزان ضریب هماهنگی 

  W 1کندال

  مقادیر آزمون فرض 

  )2سطح معنا داري(

 دور سوم دور دوم دور اول دور سوم دور دوم دور اول

منابع 

 انسانی

رویکرد دانش محوري در جذب 

 و بکارگیري
0.275 0.587 0.787 0.00 0.00 0.00 

توانمندسازي با رویکرد دانش 

 نبنیا
0.225 0.504 0.731 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.767 0.497 0.347 محرك هاي انگیزاننده دانشی

 0.00 0.00 0.00 0.827 0.536 0.272 کار تیمی

 0.00 0.00 0.00 0.818 0.457 0.213 فرهنگ دانشی

 زیرساخت

ارتباطات سازمانی پشتیبان 

 دانش
0.300 0.496 0.805 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.973 0.559 0.238 ساختار دانشی سازمان

 0.00 0.00 0.00 0.817 0.596 0.310 فرآیندهاي مدیریت دانش مدل

 ساختار

 0.00 0.00 0.00 0.874 0.663 0.258 سخت افزار

 0.00 0.00 0.00 0.782 0.603 0.179 نرم افزار

 0.00 0.00 0.023 0.788 0.377 0.156 شبکه

 0.00 0.00 0.001 0.833 0.638 0.207 مخازن دانش

خط مشی امنیت در مدیریت 

 دانش
0.225 0.559 0.808 0.00 0.00 0.00 

 استراتژي

ضمنی به (اجتماعی سازي 

 )ضمنی 
0.227 0.612 0.832 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.059 0.909 0.697 0.108 )ضمنی به صریح(برونی سازي 

 0.00 0.00 0.039 0.787 0.628 0.084 )ح به صریحصری(ترکیب 

 0.00 0.00 0.00 0.818 0.606 0.438 )صریح به ضمنی(درونی سازي 

  

                                                
1 Kendall's Coefficient of Concordance 
2 Asymp. Sig. 
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ABSTRACT  

 
 Knowledge is increasingly known as a basis for creating a competitive advantage for 

organizations.Successful knowledge programs need some kind of planning. This research 

aims to design a pattern for Feasibility and establishment of knowledge management. 

And present study was carried out aimed to develop a model of the factors affecting 

feasibility and deployment of knowledge management. In this study, after reviewing the 

literature and exploratory studies on knowledge management, factors affecting feasibility 

and deployment of knowledge management in four areas of human resources, structure, 

infrastructure, and strategies are outlined. Then, using a three-stage Delphi questionnaire, 

these dimensions, and components related to each were reviewed and approved by a 

group of academic and professional elites. Then, confirmatory factor analysis was done 

for each variable separately by SmartPLS 3 software to determine that the data are 

consistent with a certain factor structure. Due to the nature of the research and the data-

collection method, this is a descriptive- survey research and in terms of purpose, this is an 

"applied" research. Population of this study includes the experts in studied population. 

The results of this research include the development of the concept of knowledge 

management, the introduction of factors related to human resources (knowledge-based 

approach to attract and recruit, knowledge-based empowerment, knowledge-stimulating 

motivators, teamwork, knowledge culture), structural factors (corporate communications 

supporting knowledge, knowledge structure of the organization, knowledge management 

processes), infrastructure elements (hardware, software, networking, knowledge 

repositories, security policy in the knowledge management), and strategy factors 

(socialization, externalization, combination, internalization). The results reveal; Rules and 

Regulations, Meetings, Crisis Management, Commitment to Knowledge program, 

Evaluation and reward, Documenting experiences, Employee communications (dynamic 

interactions), Trust, documents and Internal structured knowledge, are the major criteria 

knowledge management Feasibility and establishment. At the end the research results 

demonstrate a three-layer pattern for Feasibility and establishment of knowledge 

management. The analysis of the collected data suggests that in studied population, all 

indicators, components and factors of human resources are in good condition. Except the 

knowledge management process indicators, all indicators, components and structure 

factors are in good condition. Except repositories of knowledge and its indicators, other 

indicators, components and infrastructure factors are in good condition. None of the 

indicators, components and strategy factor is not in good condition. Finally, it was found 

that model dimensions of effective implementation of knowledge management do not 

have balanced maturity in studied population. 

 

Keywords: Knowledge Management, Implementation Pattern of Knowledge 

Management, Feasibility of Knowledge Management  
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