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دانش به عنصر اصلي قدرت تبديل شدن : چکیده

ها را به سوی استفاده از در هزارة سوم، سازمان
دانش فردی و جمعي در راستای کسب موفقیت و 

يابي به مزيت رقابتي سوق داده است؛ در اين دست
 و کشورها در نقش قطب علمي هر میان، دانشگاه

از مراکز اصلي تولید دانش و تربیت افراد 
مهمي را در پیشرفت  آموخته نقش بسیاردانش

دف از اين ه. ددارن عهده برروزافزون کشورها 
های بندی شاخصپژوهش، بررسي و اولويت

استراتژی، فرهنگ، ساختار، سیستم انگیزش و 
پاداش، فرايند، فناوری، منابع سازمان و رهبری، به 

های اثرگذار بر فرايند ترين شاخصعنوان مهم
هدف بهبود  با راهکارمديريت دانش و ارائة 

ای و از نظر ماهیت نوع تحقیق توسعه. آنهاست
توصیفي پیمايشي است و جامعة آماری نیز کارکنان 

 180و اساتید دانشگاه پیام نور شهر تهران به تعداد 
نفر هستند و نمونة آماری طبق جدول مورگان و به 

. نفر انتخاب شده است 125روش تصادفي ساده 
ی سنجیده شده به هاها و گويهاولويت شاخص

و در اين  ديگرد مشخصکمک آزمون فريدمن 
میان، شاخص رهبری، باالترين اولويت را به خود 

همچنین به کمک روش گروه . اختصاص داد
ها ها و گويهکانوني شیوة ارتقای هر يک از شاخص

 . ارائه گرديد
 

Abstract: Knowledge is becoming the 
key element of power in the third 
millennium, the organizations are 
driven to use individual and collective 
knowledge in order to succed and gain 
competitive advantages. Universities as 
centers of producing knowledge and 
training in every country have an 
important role in accelerating 
development of countries. This study 
aimed to examine and prioritize the 
current status of indicators such as; 
Strategy, culture, structure, motivation 
and reward systems, processes, 
technology, resource and leadership as 
the most effective important indicators 
in knowledge management process in 
organizations and thus offer solutions 
for enhancement. In this paper we used 
a developmental research & descriptive 
surveys. Statiscal population included 
180 staff and faculty members of 
Payam Noor University of Tehran, A 
sampling size of 125 pepole was 
selected randomly using Morgan’s 
table. The priority of measured 
Indicators and items was determined 
using Freidman test, results showed 
that the leadership indicator received 
the highest priority.  
In addition to that, using focus group 
method, we introduce ways to improve 
each of indicators & items explored in 
this work.  
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 مقدمه و مبانی نظری پژوهش
يابي به اهداف موفقیت و دستها تنها راه های دور، مديران سازماندر گذشته

های مادی دانسته و استراتژی سازماني سازمان خود را استفاده از سرمايهة شدتعیین
با گذشت زمان و تبديل . زيدندگبهینه از اين منابع برمي ةخود را بر مبنای استفاد

 ،فکری و دانش ةمحور، سرمايصنعتي و ماشیني جهان به ساختاری دانش صرفاً ساختار
در دنیای . ترين عوامل کسب و حفظ مزيت رقابتي مطرح گرديدبه عنوان يکي از مهم

خوبي آن را ه هايي باشد که بسبي برای سازمانتواند فرصت مناامروز، دانش مي
 . ندشناسمي

ها در شناسايي، انتخاب، فرايندی است که به سازمان ،منظور از مديريت دانش
سازمان  هايي که بخشي از سابقةهم و مهارتدهي، انتشار و انتقال اطالعات مسازمان

اين . رسانددر سازمان وجود دارند، ياری مي افتهین ساختارهستند و عموماً به صورت 
ريزی و کارآمد مشکالت، يادگیری پويا، برنامهساختاردهي دانش، حل اثربخش 

روی  ،های مديريت دانشپروژه. سازدپذير ميگیری بهتر را امکاناستراتژيک و تصمیم
توربان و ) دنماينمجدد از دانش، تمرکز مي ةهای استفادشناسايي، تفسیر و ارزش

 . (650: 1386همکاران، 
ر و يکي از مراکز اصلي تولید دانش و ها نیز به عنوان قطب علمي هر کشودانشگاه

 برنقش بسیار مهمي را در پیشرفت روزافزون کشورها  ،تربیت افراد دانش آموخته
نظر به  ،امروزه. شوندداشته و يکي از عوامل برتری کشورها محسوب مي عهده

هرچه  یبسیاری از افراد به دنبال کسب مدارک علمي به منظور ارتقا ،اهمیت دانش
گیری به شکل ،اين نیاز روزافزون و ،هستندمادی و معنوی  ةندگي خود از جنببیشتر ز
با توجه به هرم جمعیتي که اکثر آن را  ،در ايران. های متعدد منجر شده استدانشگاه

دهند، نیاز به ايجاد مراکز علمي بیشتر در پاسخ به استقبال جوانان از جوانان تشکیل مي
برای جلب هرچه بیشتر دانشجويان و  ،ت و اين مراکزشکل گرف ،علم و تحصیل بیشتر

با توجه به  ،در اين بین. هستندهای جديد يابي به تکنولوژیناگزير از دست ،اساتید
های امروزی است، نیاز به مديريت دانش و اينکه مديريت دانش از ضروريات سازمان

از  ،سازی کندها پیادهه شکلي صحیح در دانشگاهسیستمي که مديريت دانش را ب
جذب و جلب  ،ها و روشي برای مديريت بهتر و در نتیجههای موفقیت دانشگاهالزمه

گذاری دانش در بین اعضای هیأت اشتراک همین خاطر،به  است؛دانشجويان بیشتر 
شي از عوامل موفقیت يابي به بهترين و جديدترين منابع دانعلمي به منظور دست

از دوباره  ،گذاری دانش در میان کارکنانبه اشتراک ،نعالوه بر اي شود؛محسوب مي
در . بخشدمي سرعتکاری بیهوده جلوگیری به عمل آورده و فرايندهای کاری را 
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دانشجويان نیز با به  ،دهي شده باشدطور مناسب طراحي و سازمانسیستمي که به
ي و کمّگذاری جديدترين اطالعات و دانش خود، نقش مهمي را در بهبود اشتراک

و همچنین با استفاده از سیستم و  ،گرفتهبرعهده محل تحصیل خود کیفي دانشگاه
تری ها در امور ضروریکاری کارکنان کاسته شده و وقت آنتبادل آخرين اخبار، حجم 

 . شودصرف مي

ها و با توجه به ريزی و اجرای مديريت دانش در سازماننظر به ضرورت برنامه
عالي در هر کشور به عنوان قطب اصلي تولید دانش هر کشور  که مراکز آموزش اين

 1۴0۴انداز ايران شوند، در راستای ياری رساندن به تحقق اهداف چشممحسوب مي
سازی سنجي پیادهها و امکانتحقیقاتي در ارتباط با مديريت دانش، بررسي زيرساخت

ه است که در ذيل تمديريت دانش در مراکز مختلف آموزش عالي کشور صورت پذيرف
که در کشورهای ديگر انجام  ،ا و همچنین برخي از تحقیقات مرتبطبه برخي از آنه

 : ، اشاره شده استگرفته
 

 های آموزش عالیمدیریت دانش در محیط ةپژوهش در زمین ة( سابق۱جدول )
 تحقیق ةنتیج عنوان تحقیق محقق

چانگ و 
، 1همکاران

2013 

نیکي استفاده از پرتفلیوی الکترو
به منظور سهولت در عملکرد 
مديريت دانش دانشجويان 

رتفلیوی الکترونیکي در پ ؛دانشگاه
 برابر عدم وجود پرتفلیو

برای ارزيابي تفاوت بین دو گروه آزمايش )با پرتفلیو 
الکترونیکي( و گروه کنترل )بدون پرتفلیوی الکترونیکي( از 

نشان داد که آنالیز واريانس کوواريانس استفاده شد و نتايج 
مفهوم  5گروه آزمايش در عملکرد کلي مديريت دانش و 

اين نتايج نشان داد . اندمديريت دانش عملکرد بهتری داشته
 . کندرا تسهیل مي شمديريت دان، که پرتفلیوی الکترونیکي

لینگ و 
، 2همکاران

2012 

از تسهیم دانش تا خلق دانش؛ 
مدل مديريت دانش ترکیبي برای 

 ت خالقیت دانشجويانبهبود قدر

ي و کیفي نشان داد که مدل ترکیبي نتايج بررسي کمّ
های خالقانه را بهبود ناييمقررات و توا ،مديريت دانش

ارزيابي محصوالت خالقانه،  تسهیم دانش،. بخشدمي
، قانهوگو و يادگیری استراتژی خلّاهای بحث و گفتگروه

خالقیت  .های خالقیت دارندجنبه اثری کلیدی بر تمام
 . مطالب برای بهبود فرايند ضروری است ةاستاد در ارائ

مونیکا 
باتناريو و 

لون 
، 3میلسون

2012 

ارزيابي مقدماتي مديريت دانش 
 هادر دانشگاه

ها بايد خلق دانش را مطابق مديريت دانش در دانشگاه
خلق  را به منظور محیط تشويق نموده و فضای بهتری

ها فراهم استعدادها و توانايي شرايط الزم برای شکوفايي
 . سازدمي

                                                                                                                                      
1. Chang et al 

2. Ling et al 

3. Butnariu, Monica, Milosan, Ioan 
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 تحقیق ةنتیج عنوان تحقیق محقق

ربیعي و 
معالي، 
1391 

های اعمال بررسي زيرساخت
الگوی  ةمديريت دانش و ارائ

 ؛بهبود در مراکز آموزش عالي
انشگاه پیام نور تهران، دانشگاه د

پیام نور تهران، دانشگاه عالي کار، 
 دانشگاه شهید چمران اهواز

اختي در وضعیت مناسبي اين مراکز از نظر عوامل زيرس
 . دسازی مديريت دانش قرار ندارنبرای پیاده

آدينه 
قهرماني و 
همکاران، 

1390 

های مطالعه وضعیت زيرساخت
انشگاه تبريز مديريت دانش در د
 ت علمياز ديدگاه اعضای هیأ

 در دانش مديريت مفهوم با پژوهش ةجامع آشنايي میزان

 بررسي زيرساختي ملعوا انیم از. ددار قرار سطح پايیني

ي، سازمان ساختارسازماني،  فرهنگ: ملعا چهار که شده
 عامل دو ونامناسب،  وضعیت در مالي منابع و فرايندها

 . دارند مناسبي قرار تیوضع در فناوری انساني و نیروی

ربیعي و 
پرهام، 
1389 

سازی های پیادهتبیین چالش
مديريت دانش و معرفي مدل 

سازی در مناسب برای پیاده
 دانشگاه شهید چمران اهواز

کدام از فاکتورهای فرايند داخلي، تکنولوژی، فرهنگ، هیچ
گیری، منابع انساني و رهبری در حد قابل قبولي در اندازه

 . دانشگاه چمران اهواز وجود ندارد

ربیعي و 
باقر زاده، 

1389 

بررسي يک مدل مفهومي 
مديريت دانش و چگونگي 

سازمان مرکزی سازی آن در پیاده
 پیام نور تهران

گیری، رهبری، ح عوامل فرهنگ، تکنولوژی، اندازهسط
فرايند داخلي، ساختار و منابع انساني در سازمان مرکزی 

 . پیام نور مطلوب نیست

حاتمي، 
1388 

 وضعیت مديريت دانش در
 ةمنطق واحدهای دانشگاه پیام نور

12 

نولوژيکي، هايي همچون عوامل فرهنگي، عوامل تکمؤلفه
های دانش، شهروندان دانشي، رهبری عوامل سیاسي، درگاه

حدهای در وا... دانش، منابع دانش، ساختار دانش محور و
 . طور مطلوب وجود ندارندبهدانشگاه پیام نور  12منطقه 

، شهرکي
1388 

ساز مديريت بررسي عوامل زمینه
دانش در سازمان آموزش و 

 پرورش استان بوشهر

ل حمايت مديريت، حس تعلق سازماني، مشارکت بین عوام
گیری، پردازش دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، در تصمیم

های اطالعاتي، مديريت فناوری، فرايندهای کسب سیستم
با استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و  تاطالعا

بین فرهنگ، . پرورش استان بوشهر رابطه وجود دارد
اوری اطالعات با استقرار مديريت فرايندهای دانش و فن

دانش در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان 
 . ای وجود داردساده و چندگانه ةرابط ،بوشهر

پورنامداری 
و لساني، 

1388 

های بررسي تطبیقي مؤلفه
های مديريت دانش در دانشگاه

 شهر کرمان

تشخیص دانش، : شامل ،های مديريت دانشبین مؤلفه
 ةکارگیری دانش، اشتراک دانش، توسعل دانش، بهتحصی

د و اين داری وجود دارمعني ةرابط ،دانش و نگهداری دانش
ها از ارزش بااليي برخوردار مؤلفه دهد که تمامامر نشان مي

های ديگر روی مؤلفه، مؤلفه کزيرا تغییر در ي ؛هستند
توزيع متغیر مديريت دانش در  ؛ در نتیجه،تأثیرگذار است

 . های شهر کرمان يکسان نیستدانشگاه
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 تحقیق ةنتیج عنوان تحقیق محقق

سلیمي و 
صباغیان، 

1388 

بررسي راهبردهای مديريت دانش 
های آموزش عالي در محیط

دانشگاه خلیج : موردی ة)مطالع
 فارس(

وضعیت راهبردهای رهبری دانش، فناوری  ،در اين دانشکده
ت اطات و فرهنگ از ديدگاه اعضای هیأاطالعات و ارتب
 . تیسعلمي مناسب ن

آراسته و 
بهرنگي، 

1388 

عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت 
 های ايراندانش در دانشگاه

فرهنگ، رهبری، فناوری، فرايند، آموزش، : عوامل شاملاين 
يادگیری و ساختار بودند که در حد زير متوسط ارزيابي 

 . اندشده

شیرواني، 
صفدريان 
و علوی، 

1387 

میزان حاکمیت فرايندهای 
انش در دانشگاه علوم مديريت د

 پزشکي اصفهان

فرايند مديريت  6در هر  ،در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
آوری دانش، شناسايي دانش، اکتساب و جمع: دانش شامل

گیری از دانش، دانش، اشتراک و توزيع دانش، بهره ةتوسع
استقرار آن  برایها زمینه ةذخیره و نگهداری دانش، کلی

 . وجود داردکمتر از سطح متوسط 

حسیني و 
زماني، 
1386 

های بررسي وضعیت زيرساخت
علوم ة مديريت دانش در دانشکد

شناسي دانشگاه تربیتي و روان
 اصفهان

 ،از نظر زيرساخت فني در دانشگاه هیچ مشکلي وجود ندارد
 . نامناسب است جوّ ،ولي از نظر مديريت و فرهنگ سازماني

نیازآذری و 
عمويي، 

1386 

ؤثر بر استقرار مديريت عوامل م
های پیام نور دانش در دانشگاه

 استان مازندران

رداخته و به مديريت دانش پ ربه بررسي عوامل اثرگذار ب
عامل مؤثرتری  ،که فناوری اطالعات اين نتیجه دست يافته

بر استقرار مديريت دانش است و با توجه به اهمیت فرهنگ 
ساني، اين عوامل در سازماني، يادگیری سازماني و نیروی ان

 اندداشتههش بر استقرار مديريت دانش تأثیراين پژو
حاضری و 

زاده، صراف
1385 

ها و مديريت دانش در دانشگاه
 های دانشگاهينقش کتابخانه

ها به مرور برخي از کاربردهای مديريت دانش در دانشگاه
های دانشگاهي را در اين پرداخته و نقش و جايگاه کتابخانه

 ... دسازمسجل مي ،انمی

 
نظران گوناگون، از ديدگاه صاحب که مشخص شد ،های به عمل آمدهدر بررسي

. ها تأثیرگذار باشندتوانند بر فرايند مديريت دانش در سازمانهای مختلفي ميشاخص
گیری از روش گروه با توجه به مطالعات صورت گرفته و با بهره ،در اين پژوهش

هايي که بیشترين آرای اساتید حوزه ي، شاخصبر تحلیل محتوای کمّکانوني و با تکیه 
های به عنوان شاخص ،گروه کانوني را کسب نمودند ةمديريت دانش حاضر در جلس
 ؛نظران}صاحباستراتژی: ها عبارتند ازاين شاخص. مورد سنجش انتخاب شدند

: 28عالي، ، ميربیع) 2ن(، هری هار39: 1387 حمدی،، مرهنورد) 1نسکیرم و امیدا
نظران؛ داونپورت و ، فرهنگ}صاحب{(5138: 3صیف و همکاران، ) ف(، صی1391

                                                                                                                                      
1. Skream & Embden 
2. Harry Harun 
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(، 2003: 3يری، ، زآالزمي) 2(، آالزمي و زيری1389: 50براهیمیان، ، اربیعي) 1کپروسا
 5زیبويت، ل(1388: 3آراسته و همکاران، ) ۴نینرا، ف(1998: 2تروسلر، ) 3رتروسل

(، 1388: 39رهنورد، محمدی، ) ن(، اسکیرم و امید1386: 102یازآذری، ، نعمويي)
 8وخلیفه و لی، (2001: 1۴گلد، ) 7د(، گل1388: 3آراسته و همکاران، ) 6گهیسین

 ه(، مرادزاد1388: 3آراسته و همکاران، ) 9گ(، وانگ و چان1389: 36اقرزاده، ، بربیعي)
نظران؛ ساختار }صاحب، ( {8138: ۴(، عدلي )عدلي، 1385: 3مرادزاده و همکاران، )

(، 1388: 3آراسته و همکاران، ) ر(، تروسل2003: 3يری، ، زآالزمي) آالزمي و زيری
(، 1387: 39حمدی، ، مرهنورد) ن(، اسکیرم و امید2010: ۴)ماناسکو،  10ماناسکو

(، 1389: 36اقرزاده، ، بربیعي) و(، خلیفه و لی1388: 3آراسته و همکاران، ) 11لاستی
سیستم انگیزش و پاداش ، {(8138: 3آراسته و همکاران، ) گوانگ و چان

، {(9137: 90داونپورت و پروساک، ) کنظران؛ داونپورت و پروسا}صاحب
آراسته و ) ر(، تروسل2003: 3يری، ، زآالزمي) نظران؛ آالزمي و زيریفناوری}صاحب

 زبوينت(، لی2010: ۴ماناسکو، ) و(، داونپورت و پروساک، ماناسک1388: 3همکاران، 
 گ(، هیسین1388: 3آراسته و همکاران، ) ن(، اسکیزم و امید1383: 5کارنیرو، گنجي، )
اقرزاده، ، بربیعي) وخلیفه و لی، (2001: 1۴گلد، ) د(، گل1388: 3آراسته و همکاران، )

عالي، ، مربیعي) ن(، هری هار1388: 3آراسته و همکاران، ) گ(، وانگ و چان1389: 36
: 6نوروزيان، ) ن(، نوروزيا1385: 3مرادزاده و همکاران، ) هاد(، مرادز1391: 28

، ({8138: 3آراسته و همکاران، ) (، عدلي1385: 3صیف و همکاران، ) ف(، صی1386
يری، ، زآالزمي) ، آالزمي و زيری12نظران؛ داونپورت و پروساک، ويگفرايند}صاحب

: 3آراسته و همکاران، ) ر(، تروسل1388: 3آراسته و همکاران، ) 13(، موری2003: 3
 1۴(، باسي2010: ۴ماناسکو، ) و(، ماناسک1388: 3آراسته و همکاران، ) ن(، فینرا1388

: 3آراسته و همکاران، ) ن، اسکیرم و امید15(، چوی1388: 3آراسته و همکاران، )

                                                                                                                                      
1. Davemport & Prusak 
2. Alazmi,mutirion and zairi 
3. Trussler 
4. Finneran 
5. Libovitz 
6. Hising 
7. Gold 
8. Khlifa & Liu 
9. Wang & Chang 
10. Manasco 
11. Steel 
12. Wiig 
13. Murray 
14. Bassi 
15. Choi 
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: 3آراسته و همکاران، ) ل(، استی1388: 3آراسته و همکاران، ) گ(، هیسین1388
( هری هارن، 1389: 36اقرزاده، ، بربیعي)، خلیفه و لیو، (2001: 1۴، گلد) د(، گل1388

آراسته و همکاران، ) (، عدلي1385: 3صیف و همکاران، ) فمرادزاده، نوروزيان، صی
(، آالزمي و 1388: 3آراسته و همکاران، ) نمنابع سازمان }اسکیرم و امید، ( {8138: 3

و ({ 0201: ۴ماناسکو، ) و(، ماناسک2003: 3يری، ، زآالزمي) زيری
: 3يری، ، زآالزمي) نظران؛ داونپورت و پروساک، آالزمي و زيریرهبری}صاحب

 نامید( لیبويتز، چوی، اسکیرم و 1388: 3آراسته و همکاران، )، (، تروسلر2003
 ل، استی(1388: 3آراسته و همکاران، ) گ، هیسین(1388: 3آراسته و همکاران، )
، وانگ و (1389: 36اقرزاده، ، بربیعي) و، خلیفه و لی(3881: 3آراسته و همکاران، )

(، 1385: 3مرادزاده و همکاران، ) ه، مرادزاد(1388: 3آراسته و همکاران، ) گچان
های اثرگذار بر فرايند مديريت ترين شاخصبه عنوان مهم {(8138: ۴عدلي )عدلي، 

يت دانش انتخاب وضعیت سازمان به منظور اجرای فرايند مدير دانش برای سنجش
 . گرديد
 

 اصلی پژوهش سؤاالت
های اثرگذار بر فرايند مديريت دانش در واحدهای در میان شاخص: اول سؤال

 تری قرار دارد؟دانشگاه پیام نور شهر تهران، کدام شاخص در وضعیت مناسب
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص استراتژیدر میان گويه: دوم سؤال

 دارد؟ تریمناسب
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص فرهنگدر میان گويه: سوم سؤال

 تری دارد؟مناسب
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص ساختاردر میان گويه: چهارم سؤال

 تری دارد؟مناسب
کدام  ،های اثرگذار بر شاخص سیستم انگیزش و پاداشدر میان گويه: پنجم سؤال

 تری دارد؟مناسبگويه وضعیت 
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص فراينددر میان گويه: ششم سؤال

 تری دارد؟مناسب
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص فناوریدر میان گويه: هفتم سؤال

 تری دارد؟مناسب
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کدام گويه  ،های اثرگذار بر شاخص منابع سازماندر میان گويه: هشتم سؤال
 تری دارد؟مناسب وضعیت
کدام گويه وضعیت  ،های اثرگذار بر شاخص رهبریدر میان گويه: نهم سؤال

 تری دارد؟مناسب
با مديريت دانش، فرايند استفاده از دانش به عنوان يک منبع، : مدیریت دانش

يک سازمان  ةبه معني تسهیم تخصصي، توسع هدف مديريت يک سازمان است و
 . ن، يادگیری از تجربیات و همکاری تیمي استيادگیرنده، آموزش کارکنا

نه  و يکپارچه به مديريت کل سرمايه فکری سازمان است، يرهیافت ،مديريت دانش
است که در اذهان افراد  بلکه دانشي ،است تنها دانش عیان مورد استفاده يک سازمان

 . (2: 2005، 1رگوسن و وکرتف) است محبوس
، فرضیات و انتظارات هانگرش، هاارزشا، باوره فرهنگ يک سازمان،: فرهنگ

را  رفتارهاگیرد که در نبود يک قانون يا دستورالعمل صريح، يممشترکي را در بر
تواند منبع نیرومندی از هويت، هدف مشترک و رهنمود يمفرهنگ . کنديمهدايت 
 . (7۴: 138۴، 2)آرمسترانگ دپذير باشانعطاف

های بنیادی است که فرضالگوی پیش ،فرهنگ» ،(1985) 3از ديدگاه ادگار شاين
 سازگار کردن خود با مسائل خارج از سازماني، و يک گروه معین در فرايند آموختن

و چنان روی آن کار شده است که معتبر به نظر  اندابداع، کشف يا شکل داده آن را
با اين صحیح درک، تفکر و احساس در ارتباط  ةبه عنوان شیو ،رسد و بنابراينمي

 .(100: 1387، ۴)هچ «شودمسائل به اعضای جديد آن آموخته مي
دهي دانش آوری و سازمانمنظور از فرايندها در مديريت دانش، جمع: فرایند

. تهای دانشي کسب شده اسبرداری و حفاظت از اين سرمايهسازمان و بهره
بخش رطور اثشند که بهاين توانايي بارايندهای مديريت دانش در سازمان بايد دارای ف

پردازش  ق فرايندهای کسب و کار سازمانيجهت تحق ز را درو کارآمد دانش مورد نیا
 وازمان با فرايندهای سازمان است اين امر نیازمند هماهنگي بین جريان کار در س. کنند

 به اين معني که ؛داشته باشند هایتيکپارچگي الزم را با جريان فعالبايد اين فرايندها 
. نیاز فرايندها به دانش ارضا شود و دانش و اطالعات زائد نیز در سیستم انباشته نشود

در اين فرايندها، عالوه بر دانش داخل سازمان، منابع دانشي خارج از سازمان نیز بايد 
 . (3: 1387آذين و همکاران، به) ددر نظر گرفته شو

                                                                                                                                      
1. Ferguson & Weckert 
2. Armstrong 
3. Edgar Shein 
4. Hatch 
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برای نشان دادن  آن؛از  اصطالح رايجي است که ،ساختار سازماني: ساختار
 چگونگي ارتباطات سازماني و خطوط عمودی يا افقي فرماندهي يا ارتباط سازماني

سازی مديريت دانش در ساختارهای مناسب برای پیاده ،طور کليبه. شوداستفاده مي
سازمان، ساختارهايي منعطف هستند که افراد در آن از آزادی عمل کافي برای به 

 هاييسازمانساختار سازماني  ةمشخصاز وجه . برخوردار باشندگذاری دانش اشتراک
های مبادله دانش و مالقات، عرصه هایمکانتوان به دانش هستند مي اساس برکه 

 .(5: 1382، 1کالست) دخالقیت و نیز ايجاد شبکه در آن سوی مرزها اشاره کر
سوق دادن آن به رهبری عبارت است از توانايي در اعمال نفوذ بر گروه و : رهبری

: 1388، 2)رابینز رسمي دارد ةهای مورد نظر و منبع اين قدرت يا اعمال نفوذ جنبهدف
217). 

حمايت و همراهي کسب  ،برای موفقیت يک پروژه مديريت دانش، اولین گام
 دگذار باشتواند در خروجي تأثیريمسبک مديريت  ،عالوه بر اين مديران رده باالست؛

 . (5: 2008، 3چانگ و همکاران)

 های انگیزش و پاداش سیستم
تمايل به انجام کار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسیله نوعي نیاز : انگیزش

 . (72: 1388ابینز، ر) دتأمین گرد
دهد که افراد کارهايي دانش يا آگاهي در مورد انگیزش نشان مي: های پاداشسیستم

فرد پیش از انجام کار به پاداش يا بازده . را تأمین نماينددهند تا نیازهای خود را انجام مي
افزايش حقوق، ارتقای مقام و گرفتن شغل ) اهکه اين پاداش يياز آنجا. کندآن توجه مي

شود، بايد پاداش را به عنوان عامل مهمي سازمان کنترل مي از سویيا پست بهتر سازماني( 
 . (363: 1388گذارد )رابینز، يبه حساب آورد که بر رفتار کارکنان اثر م

در . بخشي از فرهنگ و ساختار سازمان است ،ي هر سازماندهپاداشهای یستمس
های آن برای کارکنان در برابر انجام یتفعالبسته به اهداف آن سازمان و  ،هر سازمان

 . دشويموظايف خاص، پاداشي ويژه در نظر گرفته 
يک استراتژی گونه تعريف کرده است؛ اين تژی را(، استرا1999ذاک ): استراتژی
ها و منابع های کلي را که يک سازمان قصد دارد برای تنظیم کردن تواناييدانش، روش

، ۴وتچاکگ)کند گیرد، توصیف مي کاراش بههای فکری استراتژیدانش خود با نیاز
2005 :50) 

                                                                                                                                      
1. Calset 
2. Robbins 
3. Chand et al 
1. Gottschalk 
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راهبرد آغاز شود، و رآمد بايد با يک مديريت دانش کا. (2000) 1از ديدگاه نوناکا
دست آوردن و ه ب به منظوريي هاستمیسنیاز به ساخت  ،ايجاد راهبرد يک سازمان

 بادر درون يک راهبرد مديريت دانش، دانش به عنوان . دراانتقال دانش داخلي د
 دهديممعنوی در مرکز آنچه سازمان انجام  ةو سرماي شوديممنبع شناخته  نيترارزش
 . ردیگيمقرار 
هرگونه تجهیزات، سیستم يا ، شامل فناوری اطالعات: اطالعاتناوری ف
سازی، يابي، ذخیرهدست به منظورطور خودکار هايي از تجهیزات است که بهسیستمزير

 ها يا اطالعات، از سویيا دريافت داده کاری، مديريت، کنترل، نمايش، تغییر، مبادلهدست
 . (2: 2005، 2و همکاران )روسشود مؤسسات اجرايي به کار گرفته مي

 
 روش تحقیق

آماری اين  ةجامع پیمايشي استفاده شده است و -توصیفي روش از پژوهشدر اين 
کارکنان و اساتید واحدهای مرکز، غرب و شرق دانشگاه پیام نور شهر  ةکلی ،تحقیق
به  125و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  اندنفر بوده 189تعداد  به تهران

 در هاپرسشنامهو پس از توزيع نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب . دست آمد
 ةپرسشنام ،ها و اطالعاتبزار گردآوری دادها. دآوری گرديپرسشنامه جمع 95نهايت 

برای تعیین روايي صوری و پايايي، چندين نسخه از پرسشنامه در . محقق ساخته بود
ها اصالحات الزم پیشنهادهای آن حسب بر نظران قرار داده شد واختیار صاحب
برای سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده  ضمناً. صورت گرفت

 . به دست آمد937/0ها مقدار شد که آلفای کرونباخ برای تمام شاخص
ا منابع مرتبط و با مراجعه ب ،بررسي ادبیات موضوع ضمنبرای گردآوری اطالعات 

ها، و استفاده از نظر اساتید اين حوزه به روش گروه کانوني و با آنتحلیل محتوای 
نظران را به شاخص که بیشترين آرای صاحب 8 ،يکمّتکیه بر روش تحلیل محتوای 

یستم مديريت های اثرگذار بر سترين شاخصبه عنوان مهم ،خود اختصاص دادند
سي وضعیت موجود ی برربرا ازین موردهای سپس داده و دانش انتخاب گرديدند

های مؤثر بر سیستم مديريت دانش واحدهای دانشگاه پیام نور شهر های شاخصگويه
 ةتهران از ديدگاه کارکنان و اساتید اين واحدهای دانشگاهي از طريق پرسشنام

ها از به منظور تجزيه و تحلیل داده در اين پژوهش،. آوری گرديدساخته جمعمحقق

                                                                                                                                      
1. Nonaka 
2. Ross et al 
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 ةنفر از اساتید حوز 5در نهايت با استفاده از نظر . ده استآزمون فريدمن استفاده ش
راهکارهای  ،گیری از روش گروه کانوني و در دو مرحلهمديريت دانش، با بهره

با برگزاری بحث  ،در مرحله نخست: ها به دست آمدمناسب برای بهبود وضعیت گويه
پس راهکارهای سو راهکارهای ممکن مورد بحث و بررسي قرار گرفت،  ، تمامآزاد

. شد نظران در نقش مدير جلسه بررسي و پااليشيکي از صاحب از سویارائه شده 
ئه شد و راهکارهايي که بیشترين راهکارهای پااليش شده در جلسه ارا ،دوم ةدر مرحل

ها به عنوان راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت گويه ،ی را کسب نمودندرأ
 . پیشنهاد گرديدند

 
 ای تحقیقهیافته 

 آنچه که از اين جدول به کمک آزمون فريدمن حاصل: اول سؤالمربوط به  ةيافت
و  7/5ای کسب میانگین رتبهن است که شاخص رهبری با آحاکي از  ،شوديم

ترين وضعیت را در میان مناسب، 69/5 میانگیناطالعات با  یشاخص فناور
 میانگینیزش و پاداش با شاخص سیستم انگهای سنجیده شده دارا بوده و شاخص

. دهای سنجیده شده در وضعیت مناسبي قرار ندارمقايسه با ساير شاخص در 52/2
سطح ، خطا درصد 5رصد اطمینان و د 95 اب 7آزادی  ةنظر گرفتن درجبا در مچنین ه

و  شوديمحاصل  779/123آزمون آماری فريدمن معادل  و 0مساوی  ،آزمون معناداری
های اثرگذار بر شاخص استراتژی مؤلفهر وجود تفاوت معناداری میان بیانگ مسأله، اين
 . تاس

 
 های اثرگذار بر فرایند مدیریت دانشاولویت شاخص (2)جدول 

 ایمیانگین رتبه شاخص
 7/5 رهبری

 69/5 فناوری و تکنولوژی

 96/۴ منابع سازمان

 87/۴ فرايند

 37/۴ فرهنگ

 16/۴ استراتژی
 37/3 ساختار

 52/2 سیستم انگیزش و پاداش
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اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: دوم سؤالمربوط به  ةيافت
ها به دست اولويت نخست را در میان شاخص ،5/7شاخص رهبری با کسب میانگین 

هايي که شاخص همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويه. آورده است
، ۴9/0، 2داری وجود دارد )کي دو فريدمن=، تفاوت معنااندتهرهبری را اندازه گرف

نقش مدير سازمان به  ةگوي ،در اين میان ؛(5/0، 0داری سطح معنا، 2آزادی= ةدرج
 . ها داراستترين وضعیت را در بین ساير گويهمناسب ،عنوان رهبر دانش

 
 های اثرگذار بر شاخص رهبریبندی گویهاولویت (3)جدول 

 ایانگین رتبهمی گويه
 08/2 نقش مدير سازمان به عنوان رهبر دانش

 98/1 دانش به عنوان بخشي جداناپذير از سازمان

 9۴/1 ايجاد اعتماد

 
اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: سوم سؤالمربوط به  ةيافت

خص و با تفاوتي بسیار اندک نسبت به شا 69/5 شاخص فناوری با کسب میانگین
همچنین نتايج بیانگر . ها به دست آورده استاولويت دوم را در میان شاخص ،رهبری

اند تفاوت ندازه گرفتههايي که شاخص فناوری را ااين موضوع بود که بین گويه
، 0داری سطح معنا، 7آزادی= ة، درج653/256کي دو فريدمن= ) داری وجود داردامعن
ترين از مناسب ،هامکانیزه بودن فعالیت ةگوي بررسي شده،های در میان گويه. (5/0

 . وضعیت برخوردار است
 

 های اثرگذار بر شاخص فناوریبندی گویهاولویت (4)جدول 
 ایمیانگین رتبه گويه

 ۴7/6 هامکانیزه بودن فعالیت

 1/6 هامکانیزه بودن فعالیت

 96/۴ تسهیل ارتباطات

 87/۴ آشنايي با مقدمات کار با سیستم

 28/۴ هولت دسترسي به پورتالس

 7۴/3 هاپشتیباني فعالیت
 91/2 آشنايي و ثبت نیازهای دانشي

 67/2 تسهیل مستندسازی دانش
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اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: چهارم سؤالمربوط به  ةيافت
ه ها باولويت سوم را در میان شاخص، 96/۴ص منابع سازمان با کسب میانگین شاخ

هايي که همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويه. دست آورده است
کي دو ) داری وجود دارد، تفاوت معنااندشاخص منابع سازمان را اندازه گرفته

ة گوي ،در اين میان. (5/0، 0›داریسطح معنا، 2آزادی= ة، درج136/27فريدمن= 
 . تری برخوردار استیت مناسبها از وضعدر میان ساير گويه ،تجهیزات سازمان

 
 های اثرگذار بر شاخص منابع سازمانبندی گویهاولویت (5)جدول 

 ایمیانگین رتبه گويه

 28/2 تجهیزات سازماني

 0۴/2 سازماني زاتیتجه

 68/1 بودجه

 
اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: پنجم سؤالمربوط به  ةيافت

ها به دست اولويت چهارم را در میان شاخص، 87/۴ میانگین شاخص فرايند با کسب
هايي که شاخص همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويه. آورده است

، 738/2۴کي دو فريدمن= ) داری وجود دارداند تفاوت معناد را اندازه گرفتهفراين
سهیم دانش دارای ت ةگوي ،در اين میان. (5/0، 0) داریسطح معنا، ۴آزادی= ةدرج

 . هاستترين وضعیت در میان ساير گويهمناسب
 

 های اثرگذار بر شاخص فرایندبندی گویهاولویت (6)جدول 
 ایمیانگین رتبه گويه

 55/3 تسهیم دانش

 05/3 تسهیم دانش

 89/2 کسب دانش

 79/2 مستندسازی تجربیات

 72/2 پااليش دانش

 
د که اين نتیجه حاصل ش ،های پژوهشيافته سبراسا: ششم سؤالمربوط به  ةيافت

ها به دست اولويت پنجم را در میان شاخص، 37/۴شاخص فرهنگ با کسب میانگین 
هايي که شاخص همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويه. آورده است

، 267/100کي دو فريدمن= ) داری وجود دارداند تفاوت معناگ را اندازه گرفتهفرهن
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ارتباطات  ةدهد که گوينتايج نشان مي. (5/0، 0›داریسطح معنا، 8آزادی=ة درج
 . هاستترين وضعیت در میان ساير گويهدارای مناسب ،شفاهي

 
 های اثرگذار بر شاخص فرهنگبندی گویهاولویت (7)جدول 

 ایمیانگین رتبه گويه
 88/5 ارتباطات شفاهي

 85/5 تسهیم تجارب

 72/5 های نواستقبال از ايده

 25/5 فرهنگ تسهیم ةاشاع

 18/5 ارتباطات باز بین تیمي

 17/5 پذيرش اشتباه به عنوان جزئي انکارناپذير از کار

 72/۴ ارتباطات و همکاری ةتوسع

 ۴02 همکاری

 2/3 مستندسازی و تسهیم تجربیات
 
شد که اين نتیجه حاصل  ،های پژوهشيافته براساس: هفتم سؤالبه  مربوط ةافتي

ها به اولويت ششم را در میان شاخص ،16/۴شاخص استراتژی با کسب میانگین 
هايي که بیانگر اين موضوع بود که بین گويه ،همچنین نتايج. دست آورده است

کي دو فريدمن= ) داری وجود دارد، تفاوت معنااندشاخص استراتژی را اندازه گرفته
مورد سنجش  ةگوي 13در میان . (5/0، 0›داریسطح معنا، 12آزادی= ة، درج135/10۴

 . ترين وضعیت را داراستمناسب ،آشنايي عمومي با مفهوم دانش ةگوي ،قرار گرفته
 

 های اثرگذار بر شاخص استراتژیبندی گویهاولویت (8)جدول 
 ایمیانگین رتبه گويه

 5/8 . آشنايي عمومي با مفهوم دانش و مديريت دانش

 15/8 الگوبرداری

 69/7 ندسازی تجربیاتمست

 67/7 بندی دانشاولويت

 55/7 آموزش

 32/7 آشنايي با نیازهای دانشي

 1۴/7 آموزش

 06/7 های موفقالگوبرداری از سازمان

 99/6 افق دانش و اندازچشمايجاد 

 25/۴ دانشي ةوجود نقش

 23/6 یکاو طیمح

 71/5 هاتیفعال ايجاد تیم مديريت دانش به منظور سازماندهي و پشتیباني

 7۴/۴ آموزش
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اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: هشتم سؤالمربوط به  ةيافت
ها به دست اولويت هفتم را در میان شاخص ،37/3شاخص ساختار با کسب میانگین 

هايي که شاخص بیانگر اين موضوع بود که بین گويه ،همچنین نتايج. آورده است
، 181/18کي دو فريدمن= ) داری وجود دارد، تفاوت معنااندزه گرفتهساختار را اندا
 ،دستورالعمل و قوانین ةگوي ،در اين میان؛ (5/0، 0›داریسطح معنا، 3درجه آزادی=

 . تری برخوردار استاز وضعیت مناسب شده های بررسيباالترين در میان ساير گويه
 

 خص ساختارهای اثرگذار بر شابندی گویهاولویت (9)جدول 
 ایمیانگین رتبه گويه

 88/2 دستورالعمل و قوانین

 ۴9/2 های دانشوجود تیم

 38/2 ارتباطات

 2۴/2 پذيریانعطاف

 
اين نتیجه حاصل شد که  ،های پژوهشيافته براساس: نهم سؤالمربوط به  ةيافت

اولويت آخر را در میان ، 52/2 کسب میانگین با پاداششاخص سیستم انگیزش و 
بیانگر اين موضوع بود که بین  ،همچنین نتايج. ها به دست آورده استشاخص

داری ، تفاوت معنااندهايي که شاخص سیستم انگیزش و پاداش را اندازه گرفتهگويه
. (5/0، 0›داریسطح معنا، ۴2، درجه آزادی=916/22کي دو فريدمن= ) وجود دارد

ترين ها دارای مناسبمیان ساير گويه لوگیری از مقاومت در برابر تغییر، درج ةگوي
 . وضعیت است

 
 های اثرگذار بر شاخص سیستم انگیزش و پاداشبندی گویهاولویت (۱0)جدول 

 ایمیانگین رتبه گويه
 ۴6/3 جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر

 1۴/3 عدم ترس از بروز اشتباه

 88/2 یمداردانشتشويق به 

 83/2 تقويت روحیه کار گروهي

 69/2 پیشرفت شغلي
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 گیرینتیجه

های اثرگذار بر فرايند مديريت دانش در واحدهای وضعیت شاخص ،در اين پژوهش
مباني نظری و  ةپس از مطالع ،بنابراين هران بررسي شده است؛دانشگاه پیام نور شهر ت

های اثرگذار شناسايي شده و با استفاده از نظرات تعدادی از شاخص، پژوهشي
نظران اين حوزه به کمک روش گروه کانوني و با تکیه بر روش تحلیل صاحب

 اند،کردهنظران را کسب شاخص که بیشترين آرای صاحب 8در نهايت  ،يمحتوای کمّ
ن است که بین آبیانگر  ،نتايج اين پژوهش. های کلیدی انتخاب شدندبه عنوان شاخص

 ،اندين پژوهش بررسي شدههای اثرگذار بر فرايند مديريت دانش که در اشاخص
دار بین ، اين تفاوت معنادهدمي ها نشانهمچنین يافته. داری وجود دارداتفاوت معن

شاخص رهبری  ،در اين میان ؛ها نیز وجود داردهای اثرگذار بر اين شاخصگويه
ترين وضعیت را دارا نامناسب ،و شاخص سیستم انگیزش و پاداش ،ترينمناسب
ترين از جمله مهم ،های اصلي سازمانبه عنوان بخشي از زيرساخت ،رهبری. هستند

های بسیاری سازمان ،با علم به اين موضوع. شودعوامل داخلي سازمان محسوب مي
گام  خود ت اصلي سازمانعامل و تبديل نمودن آن به نقطه قوّدر جهت تقويت اين 

های اثرگذار بر ن شاخصنتايج پژوهش حاضر نیز نشان داد که در میا. اندبرداشته
ترين وضعیت را مناسب ،فرايند مديريت دانش در دانشگاه پیام نور، شاخص رهبری

ترين مناسب ،انتخاب مدير سازمان به عنوان رهبر دانش ،در اين میان داراست؛
ن است که سازمان قصد دارد آ ةدهندنشان ،و اين امر ،وضعیت را در سازمان داراست

سمت و سويي واحد و  ،احد در نقش رهبر دانش و مدير سازمانبا انتخاب فردی و
بخشیده و فرايندهای مديريت دانش را با ساير  خود های سازمانيکپارچه به فعالیت

سازی در سازمان همچنین لزوم فرهنگ. فرايندهای انجام شده در سازمان همگام سازد
از عملکردهای سازمان  به منظور تبديل نمودن دانش و مديريت آن به بخشي الينفک

به منظور اطمینان از حفظ موقعیت شغلي  ،ی مبتني بر اعتماد میان کارکنانو ايجاد جوّ
های رهبر سازمان است که نیاز به از جمله نقش ،حتي در صورت تشريک دانش ،آنان

 ،ناپذير از دنیای امروزهبه عنوان بخشي جدايي ،بعد فناوری. توجه بیشتری دارد
بعد فناوری در فرايند مديريت دانش دانشگاه  که ها نشان دادبررسي. شودمحسوب مي

تصاص داده و اين امر به خود اخ شده بررسيشاخص  8ة دوم را در میان رتب ،نور امیپ
ن و ن است که مديران سازمان از اهمیت اين عامل در تسريع بخشیددهنده آنشان

 به منظورهای الزم را ند و زيرساختخوبي آگاهي داره بهبود فرايند مديريت دانش ب
سازی دانش در کارگیری و ذخیرهکارگیری فناوری در روند اشتراک، تسهیم، بهبه

 ،هاگام نهادن در راستای مکانیزه نمودن فعالیت ؛در اين میان ؛اندسازمان فراهم نموده
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سط گیری از امکانات فراهم شده توبهره. شودنخستین اقدام مديران محسوب مي
های آموزشي و ساير با هدف تسهیل ارتباطات و اقدام به برگزاری دوره ،فناوری

 ةاز جمل ،اقدامات مرتبط با آشناسازی کارکنان با مقدمات کار با سیستم مديريت دانش
ابزارهای فناوری که دسترسي به پورتال سازمان را . شودساير اقدامات محسوب مي

ها نتايج بررسي. در سازمان استفاده شوند و شده بخشند، شناساييسهولت بیشتری مي
ها يي نیازهای دانشي افراد و ثبت آنگیری از فناوری به منظور شناسانشان داد که بهره

منابع . نیاز به توجه بیشتری دارد ،و نیز تسهیل نمودن مستندسازی دانش اشخاص
 ،انش در سازمانهای اثرگذار بر فرايند مديريت دسازمان به عنوان يکي از شاخص

ها نشان داد که با ، بررسيدر اين میان ت سوم را به خود اختصاص داده است؛اولوي
مناسبي برای تسهیل فرايند مديريت  نسبتاً تیوضع درکه تجهیزات سازمان  نوجود آ

دانش سازمان قرار دارد، نیاز به بازنگری در آن مشهود است و لزوم حرکت به سوی 
 بايستمي که ضمن اين شود؛های نوين ارتباطي احساس ميممنابع مجهز به سیست

در نظر گرفته شده برای بخش مديريت دانش در سازمان بازنگری شده و با در  ةبودج
مبلغ قابل توجهي از بودجه سازمان به  ،نظر گرفتن اهمیت مديريت دانش در سازمان

به موفقیت در  جهت نیلدر نخستین گام  که بديهي است. اين بخش اختصاص يابد
نتايج بررسي نشان داد که . مندی از بودجه الزم و کافي استنیازمند بهره ،اين فرايند

اما سازمان در فرايندهای  ،پذيردخوبي صورت ميه ، بفرايند تسهیم دانش در سازمان
ت شخصي افراد با کمي مشکل روبرو کسب و پااليش دانش و نیز مستندسازی تجربیا

های وجه و اختصاص امکانات و بودجه کافي و نیز برگزاری دورهلزوم ت لذا ؛ستا
های آموزشي با هدف آشناسازی افراد با چگونگي کند و کاو محیطي و کسب دانش

پااليش دانش افراد به منظور  برایالزم و مستندسازی، تعريف بخشي در سازمان 
های ها و آرمانزشفرهنگ به عنوان باورها، ار. شودبهبود اين فرايندها احساس مي

های سازمان به سويي کلیه افراد و بخشگذاری و همنقش مهمي در هدف ،مشترک
در مديريت دانش نیز فرهنگ . دارديابي به اهداف از پیش تعیین شده منظور دست

های اثرگذار بررسي بررسي ما نشان داد که در میان شاخص. کندنقشي مهم ايفا مي
است که لزوم توجه پنجم را به خود اختصاص داده  ةرتب ،گشده در اين تحقیق، فرهن

ها نشان داد که ارتباطات شفاهي در نتايج بررسي. شودشدت حس ميه بیشتر به آن ب
افراد تجارب خود را در حد نسبتاً قابل قبولي  قابل قبولي در سازمان وجود دارد و حد

 ،در اين بین کنند؛نو استقبال ميهای از ايده با ديگران تسهیم نموده و مديران سازمان
سازی امکانات ارتباط بین افراد فرهنگ تسهیم دانش و فراهم ةهمچنان لزوم اشاع

نیازمند تالش بیشتر به منظور  ،که سازمان ضمن اين ؛های مختلف وجود داردتیم
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سازی بهبود فرهنگ مستندسازی تجارب و افزايش ارتباطات میان افراد و نیز نهادينه
 . رش اشتباه به عنوان بخشي از فرايندهای کاری افراد استپذي

از جمله عوامل تأثیرگذار  ،مسیر حرکت سازمان ةدهنداستراتژی نیز به عنوان نشان
عامل  8اين عامل در میان . بر فرايند مديريت دانش سازمان در نظر گرفته شده است

ها نشان نتايج بررسي. ششم را به خود اختصاص داده است ةرتب ،در نظر گرفته شده
های استراتژيک مديران از اولويت ،داد که آشناسازی کارکنان با مفاهیم مديريت دانشي

يابي به های موفق به منظور دستالگوبرداری از سازمان. شودسازمان محسوب مي
ا با مراحل مديريت دانش و ابزارها موزش افراد به منظور آشناسازی آنهبهترين نتیجه، آ

مکانات کاربردی و آشنايي با نیازهای دانشي هر فرد و هر بخش سازمان و و ا
ترين ا از جمله مهمسازی آنهی دانشي به منظور مرتغعاختصاص اولويت به اين نیازها

دهد که نتايج بررسي نشان مي. شودهای استراتژيک مديران محسوب مياولويت
ها، کند و ت بخشیدن به فعالیتانداز و افق دانشي به منظور جههرچند وجود چشم

دانشي به منظور درک  ةهای کلیدی، وجود نقشکاو محیطي به منظور کسب دانش
مديريت دانش به  نیازهای دانشي هر بخش و افراد کلیدی صاحب دانش، وجود تیم

اما  ،هستند برخوردارهای سازمان، از اهمیت بااليي منظور جهت بخشیدن به فعالیت
و نیازمند توجه و  اندکانون توجه مديران استراتژيست قرار نگرفتهاين عوامل در 

که ساختار سازمان از اهمیت  ها نشان داد با وجود اينررسيب. دبازنگری بیشتری هستن
ارتباط با فرايند مديريت وضعیت چندان مناسبي در ، اما دارای است برخورداربااليي 
فرايند  ،پذيری پايینزياد و انعطافها و قوانین وجود دستورالعمل. نیستدانش 

 که رسدکه به نظر مي ضمن اين ؛کندمديريت دانش را در سازمان با مشکل روبرو مي
های دانشي و ارتباطات باز تیمي و بین تیمي به منظور نیازمند وجود تیم ،سازمان

طبق بررسي  ،سیستم انگیزش و پاداش. هدايت بهتر فرايند مديريت دانش است
با . ها به خود اختصاص داده استآخرين اولويت را در میان شاخص ،گرفتهصورت 

عملکرد،  اساس برتوجه به اهمیت نقش وجود انگیزش در کارکنان و اعطای پاداش 
يابي به پیشرفت که حاصل آن چیزی جز موفقیت در تالش کارکنان به منظور دست

ها نشان داد بررسي. شوديسازمان نیست، لزوم توجه به اين عامل در سازمان حس م
تالش در جهت به وجود آوردن شرايطي به منظور جلوگیری از مقاومت کارکنان که 

حدودی در سازمان اجرايي  تا در برابر تغییرات و عدم ترس کارکنان از بروز خطا
سوی حرکت به کار گروهي و تشويق کارکنان به  ةاما تقويت روحی شده است؛

از جمله  ،يابي به پیشرفت شغلييجاد انگیزش در دستی و با هدف امداردانش
 . هايي است که نیازمند توجه بیشتری استگام
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