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های مدیریت دانش در ارزیابی میزان زیرساخت

 شرکت پاالیش نفت اصفهان
 فرشته مشهدی ،محمدرضا عابدی، عاصفه عاصمی ،سپیده دادخواه

 52/75/7331تاریخ دریافت: 

 42/77/7331تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت این پژوهش با هدف بررسی میزان زیرساخت

پیمایشی و  -توصیفی ،انجام شد. روش تحقیق حاضر ،پاالیش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان شرکت
تمام مدیران و کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان با تحصیالت دیپلم و باالتر شامل  ،جامعه پژوهش

نفر  328گیری عمومی کوهن استفاده و تعداد منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه نفر( بود. به 4222)
ها گیری تصادفی و ابزار گردآوری دادهگیری، نمونهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه به

مه توسط اساتید و ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنا درجه ساخته، با مقیاس پنجپرسشنامه محقق
 33/5منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  متخصصان موضوعی تأیید و به

دست آمد. برای بررسی نتایج از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد؛ در سطح آمار توصیفی از میانگین  به
استفاده شد. نتایج  و آزمون فریدمن اینمونه تک t هایو انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون

های سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان پژوهش نشان داد که زیرساخت
 نی. همچناستتر از حد متوسط  سازی آنها کماما میزان پیاده( 52/5از  تر مقدار احتمال کوچک)وجود دارد 

دانش ازنظر  تیریمد های رساختیز سازی ادهیپ زانیم بیکه ترت دهد می نشان ها رتبه نیانگیم سهیمقا
. فرهنگ 2. پروتکل، 3. دانش سازمان، 4 افزار، . نرم7 براساس: نفت اصفهان شیکارکنان شرکت پاال

 .است. مردم 2فزار و ا . سخت2سازمان، 
؛ دانش سازمانی ؛مدیریت دانش سازمانی ؛های فناوریزیرساخت ؛های سازمانیزیرساخت :ها هکلیدواژ

  شرکت پاالیش نفت اصفهان اشتراک دانش؛
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 مقدمه

عنوان منبع  به ،شوددر دنیای امروز، دانشی که از ذهن مشتریان و کارکنان سازمان ناشی می

هایی مناسب جهت مدیریت و استفاده بهینه از ها اهمیت پیداکرده و برقراریِ زمینهحیاتی سازمان

برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به  ،شرایط ها ضرورت یافته است. دراینر سازماند آن

دانش  شده و توان رقابت در بازار، منوط به کسب و توسعه ها تبدیلیک مزیت رقابتی در سازمان

و  کند تا اطالعات، دانش، تخصصها کمک میمدیریت دانش به سازمان .فردی و سازمانی است

 ،کارگیری و خلق مجدد دانش جهت بهتسهیم کرده و در و دهیمهم را شناسایی، سازمانتجارب 

 کنند.  تالش

آمیز مدیریت  سازی موفقیتابزارهایی الزم است و پیاده ،سازی مدیریت دانشبرای پیاده

های فناوری از های سازمانی و زیرساختها مستلزم آن است که زیرساختدانش در سازمان

های انسانی ایط مناسبی برخوردار باشند. مدیریت دانش با کمک این ابزارها، سرمایهوضعیت و شر

های متفاوتی برای ثبت، توزیع و انتقال دانش در یافته تبدیل و راههای فکری سازمانرا به دارایی

 (. 4577، 7کند، تا بهترین نتیجه حاصل شود )گودرزوند چگینیسازمان ایجاد می

های آن جای بحث و تأمل خواهد مدیریت دانش بدون توجه به زیرساختسازی پیاده

صورت  سازی مدیریت دانش در سازمان به( معتقد است پیش از پیاده4577) 4چنانچه لین ؛داشت

( اظهار 7313) 3الزم ایجاد شود و حتی داونپورت و پروساک هایگسترده، باید زیرساخت

ر، زیربنای سازمانی و حمایت مدیریت ارشد دانش در محوکنند در شرکتی که فرهنگ دانش می

توجه به  ،آن حاکم نیست، باید کار مدیریت دانش در مقیاسی کوچک شروع شود. درنتیجه

ها ها و شرکتوبی برای سازمانهای مطلشود زمینههای آن باعث میمدیرت دانش و زیرساخت

 وجود آید. به

زند و های آن تجربه، حرف اول را میخصصصنعت نفت، صنعتی است که در بسیاری از ت
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ی قابل سخت بهآن  بر های مهندسی، قواعد و اصول مهندسی حاکمبرخالف بسیاری از رشته

نها، نوع های نفتی در سطح جهان، تعداد زیاد کارکنان آشدن است. گستردگی شرکت نوشته

ها، موجب شده کتدانش در این صنعت و نقش پررنگ سرمایه دانش در حفظ رقابتمندی شر

 (.7331وردی،  بزرگ نفتی قرار گیرد )اله هایشرکت توجه مورداست تا مدیریت دانش 

های راهبردی کشور ایران، از دانش، عنوان یکی از بخش بهنیز شرکت پاالیش نفت اصفهان 

گیرد. در چنین های مختلف بهره میای از متخصصان رشتهتخصص و تجربه طیف گسترده

مرورزمان  نیروی انسانی متخصص، مجرب و باسابقه، حجم عظیمی از دانش به به اتوجهبسازمانی 

ها و ها و...( و ناملموس )ارزشها، دستورالعملصورت دانش ملموس )اسناد و مدارک، گزارش به

های ها و تجارب حاصل از نتایج پروژهسازمانی، دانش چگونگی انجام کارها، مهارت فرهنگ

شود که با خروج افراد از سازی مدیریت دانش باعث میشود. عدم پیاده( تولید میشده و... انجام

ها پنهان است )یعنی دانش انتقال و...( دانشی که در ذهن آنبازنشستگی،   واسطه سازمان )به

 ناملموس( از دست برود.

سازی در شرکت پاالیش نفت اصفهان چند سالی است که مسئله پیاده ،راستا درهمین

های مدیریت دانش و تحقیقات ده و برای اجرای این روند سیستمشیریت دانش مطرح مد

 از آن سازیپیاده و دانش مدیریت اولیه بسترهای ایجاد است. گرفته ای در این زمینه انجامگسترده

 2 در طرح این. است اصفهان نفت پاالیش شرکت در دانش مدیریت جامع طرح عمده اهداف

 گام) سازیپیاده پایلوت انتخاب و دانش مدیریت تیم راهبری و ایجاد ی،ساز آماده: اجرایی گام

 گام) دانش مدیریت راه نقشه تدوین و دانش مدیریت آمادگی و بلوغ ارزیابی شناخت، ؛(اول

 و یساز فرهنگ ؛(سوم گام) دانش مدیریت یندهایافر و هارویه سازمانی، ساختار طراحی ؛(دوم

 COP دانشی هایشبکه تشکیل و طراحی ؛(چهارم فاز) دانش اخذ و تسهیم ثبت، برای آموزش

 .است دهش تدوین( ششم گام) دانش مدیریت افزارنرم سازیپیاده و استقرار و( پنجم گام)

سازی  های مستمر شرکت برای پیاده لحاظ اهمیت و حساسیت این مسئله و تالش به ،رو نیازا

های مدیریت در پژوهش حاضر با بررسی وضعیت موجود زیرساخت ،و استقرار مدیریت دانش
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سازی مدیریت اول روند پیاده دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان سعی شد تا بتوان در وهله

های موردنیاز تر پیش برد و با بررسی زیرساختدقیق ،دانش شرکت را با استفاده از نتایج حاصل

های مدیریت بهتر برنامه گامی درجهت اجرای هرچه ،مانیسازی مدیریت دانش سازبرای پیاده

 دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان برداشت.

 

 ی بر ادبیات نظریمرور
 دانش سازمانی

( و 4577، 7و بوخاری ها )اَکرامدانش در سازمان ترکیبی از اطالعات وابسته، تجارب، ارزش

ها دانش ها و شرکت( و سازمان4577، 4ذهنی و محیطی است )یعقوبی و همکاران هایزمینهپیش

 دانند.  پیشرفت خود می برایمزیت اصلی  عنوان یک را به

د گیرها و افراد در سازمان شکل میها، تکنیکدانش سازمانی در تعامالت میان فناوری

ها و یا فرایندقالب مستندات، در ذهن خبرگان، در تواند در (، و می7335)هاشمی و همکاران، 

دانش در  ،(. بنابراین7383سازمانی موجود باشد )رضازاده مهریزی و همکاران،  ر فرهنگحتی د

ها، مشتریان، محصوالت، خدمات، ها، موفقیتفرایندسازمان یعنی هر آنچه افراد سازمان درباره 

ها و مقررات فهای اجرایی، عرفرایندتواند بخش اصلی دانند و میبازار و رقبای سازمانی می

 (. 7388عزیزی و همکاران،  باشد )حاجی سازمان

مشاهده کرد که دانش « 3هوالن و فیلیپس»توان در تعریف برآورد تعاریف فوق را می

های جاری، روندهای اجرایی، استانداردها و ها، قوانین، فعالیتای از سرمایهسازمانی را مجموعه

طور د. همینندهمان را شکل میاند که رفتار اعضای آن سازدیگر امور سازمانی تعریف کرده

ورسوم و دیگر  فرهنگی، آدابگیری، موضوعات های ذهنی، ابزارهای تصمیممنطق حاکم، مدل

شوند ش آن سازمان محسوب میدهند، دانهای سازمانی که درک آن سازمان را شکل می ویژگی
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 (. 7388عزیزی و همکاران،  )حاجی

غیرممکن است تقلید و کپی شود و مالک آن تنها منبعی است که مشکل یا حتی  ،دانش

توانند با ها میسازمان ،راستا دراین .(7381فرد است )حبیبی،  حصربهدارای یک کاالی ویژه و من

، گیری تجربیات موردنیاز خود را اداره کنند و تصمیم ،دهی و تبادل دانشانتخاب، سازمانشناخت، 

یعقوبی  ،4574، 7جام دهند )رحمتی اصل و همکاراناحسن ان نحو یادگیری پویا و حل مسائل را به

 (.4577و همکاران، 

آمده توسط افراد  دست خصوص تجربیات بهعلت نبود مستندات در ها بهدر برخی از سازمان

ها و نیز احتکار دانش علت عدم ثبت آن دن موارد مهم و اساسی سازمان، بهش و همچنین فراموش

 شود. تجربیاتشان نیز از سازمان خارج می ،با خروج افراد ،توسط برخی از افراد

 مدیریت دانش سازمانی

شود که کار گرفته می بهگیری از دانش سازمانی عنوان راهکاری برای بهره مدیریت دانش به

، 4پردازند )سوزانتی و وودآوری، اشتراک و تسخیر دانش میدست هها به تولید، بطی آن سازمان

سازد تا عملکرد معمول خود را به عملکردی هوشیارانه و توأم با ها را قادر میمان( و ساز4577

گذاری و  اشتراک ت، بهشناسایی، انتخاب، مدیری ،خالقیت تغییر دهند. هدف از مدیریت دانش

و افزایش ارزش سرمایه فکری سازمان  راهبردیریزی  انتشار دانش موجود برای حل مسئله، برنامه

کند که در در یک سازمان مزایایی ایجاد می فرایند(. این 4571، 3و همکاران ینگسیهکاهیاناست )

 مشاهده است.   دو سطح فردی و سازمانی قابل

ها و تجربیات خود را تا مهارتدهد در سطح فردی، مدیریت دانش به افراد این امکان را می

ی از یکدیگر بهبود بخشند و به ها و یادگیرشدن در دانش آن ازطریق همکاری با دیگران، سهیم

طریق افزایش نیز به ارتقای عملکرد سازمان از ای دست یابند. در سطح سازمانیرشد حرفه

کند. البته باید دانست چرخه مدیریت دانش وری، کیفیت و نوآوری کمک می کارایی، بهره
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)رحیمیان و شامی  استدهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش فرایند ایجاد، جذب، سازماندارای 

 (. 7335زنجانی، 

دانش موجود در سطح سازمان و منبع آن )اعم از دانش صریح و ضمنی  ددر مرحله اول، بای

سازی صورت مناسب ذخیره کسب و به ،شناسایی  های اطالعاتی و...( نزد افراد، مستندات، بانک

د، گردایش مجدد دانش منجر افزایی و ز ازآن، برای اینکه دانش باارزش شود و به هم د. پسشو

شده  ، اکنون باید از دانش کسباشتراک گذاشته شود. پس از طی این مراحل باید بین افراد به

های تمامی تالش ،جهت تحقق اهداف سازمان استفاده کرد، زیرا در غیر این صورتدر

خش و کارآمد یاد طور اثرب ها هنگامی بهنتیجه خواهد ماند. باید دانست سازمانگرفته، بی انجام

 (.7335 ها، مستمر و تعاملی باشند )نیازی و ابونوری،فرایندگیرند که این می

دست  تری از مدیریت دانش بهتواند درک کاملمفهوم نظام مدیریت دانش سازمانی می

سازی مبادله و نشر دانش، فرایند دهد. نظام مدیریت دانش سازمانی، نظامی است که ازطریق آسان

ای . این نظام، ترکیب پیچیده(4571، 7)لوهن و همکاران یادگیری سازمانی را بهبود و ارتقا بخشد

فناوری، ساختارهای سازمانی، فرهنگ سازمان، دانش و افراد است )مِسو و های از زیرساخت

 باشد. ( می4577، 3ها )دیکسونو فعالیت فناوری( و شامل افراد، 4555، 4اسمیت

افزار و افزار و نرمهمان ابزارهای فناوری اطالعات شامل سخت ،ناوریهای فزیرساخت

های الکترونیکی از دانش سازمانی و تسهیل مبادله و انتقال دانش را هاست که امکان نسخهپروتکل

ها و ای است که کارکنان سازمان در درون تیمآورد و ساختارهای سازمانی، شیوهفراهم می

و با یکدیگر  شدهدهی صورت غیررسمی، سازمان می و چه بهصورت رس بههای سازمانی چه  گروه

دنبال  ،سازمان 2با راهبردها و اهداف را درارتباط ای از نقشموعهکنند و مجتعامل برقرار می

 (.7335 زاده و همکاران، کنند )شریف می

دام در ها و هنجارهای مشترک، اخالقیات و شیوه رفتار و اقفرهنگ سازمان شامل ارزش
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داخل سازمان است. دانش، شامل تمام دانش سازمانی است که در سازمان و یا اذهان کارکنان 

نفعان درون و بیرون سازمان است. در میان  موجود است. سرانجام، منظور از افراد نیز همه ذی

 ترین جزء نظام مدیریت دانش سازمانیترین و اصلی تمامی این عناصر، کارکنان سازمان، مهم

ترین عنصر در مدیریت دانش سازمانی توان افراد انسانی را در سازمان، اصلیمی ،هستند. بنابراین

 (.7335 زاده و همکاران، دانست )شریف

ها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده )اخوان و مدیریت دانش سازمانی، عادت

بل از و تجربیات کارکنان را ق(، نوآوری را در سازمان افزایش داده و دانش 7383همکاران، 

(. با طراحی و 7388کند )لیبوویتز، داری میگیری و بازنشستگی آنها شناسایی و نگهکناره

ها، ها و جریان کاری را به رویهتوان دانش ضمنی، مهارتمی ،مدیریت دانش فراینددهی  اسازم

ی ایجاد رقابت، مزیت رقابتی استانداردسازی و تحلیل محتوای مستندسازی منتقل کرد و بستری برا

 (.7383فراهم نمود )اخوان و همکاران،  ،و توسعه پایدار

 سازی موفق مدیریت دانش سازمانی ابزارهایی الزم است؛ این ابزارها عبارتند از: برای پیاده

این مسئله  و (4577. رهبری و مدیریت آگاه و تأثیرگذار در سازمان )اَکرام و بوخاری، 7

تواند فرهنگ اشتراک دهد مدیریت رابطه مثبت و پراهمیتی با اشتراک دانش دارد و مینشان می

های مانند بانک فناوری. ابزارهای 4 (؛4577، 7دانش را ارتقا دهد )زاهیداالسالم و همکاران

اطالعاتی، پست الکترونیک، اینترنت، شبکه اینترانت و... که ابزارهای جدانشدنی از مدیریت 

سازمانی  . فرهنگ3کنند؛ سازی مدیریت دانش بازی میو نقش مهمی را در پیاده دانش هستند

های انسانی را به متکی بر خالقیت و نوآوری. مدیریت دانش با کمک این ابزارها، سرمایه

های متفاوتی برای ثبت، توزیع و انتقال دانش در یافته تبدیل و راه های فکری سازمان دارایی

 (. 4577ند تا بهترین نتیجه حاصل شود )گودرزوند چگینی، کسازمان ایجاد می

 های ارزیابی مدیریت دانشمدل 

های متنوعی توسط ها و دیدگاهبندی، دسته)مدل( هاالگو ،در رابطه با مدیریت دانش

 

1. Zahidul Islam & et al 
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درباره  گیری اما تعداد کمی معیار اندازه ،شده است  نویسندگان و مؤسسات مختلف ارائه

  که قابل به این امر که مدیریت عواملی باتوجهطور مستند وجود دارد.  سازمان به های دانشی دارایی

های دانشی خود گیری داراییها به چارچوبی جهت اندازهمشکل است، سازمان گیری نیستند  اندازه

 شود: ها ارائه میالگوترین در ادامه تعدادی از معروف. (7337نیاز دارند )بهرامی و همکاران، 

 9کننده( اسکاندیا گوی رهیاب )هدایتال

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که توانست براساس الگوی پیشنهادی 

گیری های دانشی خود را اندازهبار دارایی ( برای نخستین7385)اواسط دهه  4ادوینسون و مالون

(. 7388بیگی، ای به حسابداری سنتی شرکت، الحاق نماید )فطرس و کند و درقالب ضمیمه

گیری سرمایه فکری و ارزیابی گزارش سرمایه فکری اسکاندیا ابزار خاصی را برای اندازه

 (.7335طراحی کرد )ثریایی و همکاران،  ،نامشهود هایافزاری سازمان و داراییهای نرم دارایی

تصویرکشیدن و توسعه  دهی مدیریت، به مدیران در به گزارش نظاماین روش همچون یک 

 ،کنند و برای توسعه آتی سازمان نیاز استهای غیرملموس را بازگو میهایی که داراییاخصش

های گیری دارایی(. الگوی اسکاندیا برای اندازه7335زاده و باقری، )نمامیان، قلی کند کمک می

یگی، ، نوسازی و توسعه و انسانی استفاده شد )فطرس و بفراینددانشی در پنج حوزه: مالی، مشتری، 

 دهد. را نشان می، الگوی اجزای سرمایه فکری اسکاندیا 7 (. شکل7388

 

1. Skandia 
2. Edvinsson & Malone 
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 ( 9097، 9؛ موهاجان9001، 9. اجزای سرمایه فکری اسکاندیا )مارتِنز9شکل 

 

های دانش مختلط، مهارت، خالقیت و توانایی فردی در این الگو، سرمایه انسانی با عنوان

شود که فلسفه، فرهنگ و اعتبار سازمان را نیز وظیفه، تعریف می  کارکنان برای انجام

های اطالعاتی،  افزار، پایگاهافزار، نرمسخت :گیرد. سرمایه ساختاری نیز مواردی ازقبیل دربرمی

های تجاری و هرگونه قابلیت سازمانی دیگری را که ها، مارکساختار سازمانی، حق ثبت اختراع

دیگر، سرمایه ساختاری برخالف  عبارت شود. بهشامل می کند،وری کارکنان پشتیبانی می از بهره

ماند و قابل تملک و مبادله است سرمایه انسانی، با رفتن کارکنان به خانه در محل کار باقی می

 (.7388)فطرس و بیگی، 

 گیری سرمایه فکری نمایشگر دارایی نامشهودهای اندازهروش

های مشهود و سه نوع دارایی نامشهود اییارزش بازاری سازمان را شامل خالص دار 7سویبی

 

1. Martens 

2. Mohajan 

 سرمایه بازار

 سرمایه فکری سرمایه مالی

 سرمایه ساختاری سرمایه انسانی

 سرمایه سازمانی سرمایه مشتری

 سرمایه نوآور

 سرمایه نامشهود سرمایه فکری

 سرمایه فرایندی
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ساختار خارجی )مارک  :دارایی نامشهود شامل ء(. این سه جز7388داند )فطرس و بیگی، می

کننده(، ساختار داخلی )مدیریت، قانون، نظامنامه، روش و رفتار،  تجاری، ارتباطات مشتری و تأمین

کننده که هدایت . وقتیشود میافزار( و شایستگی فردی )تحصیالت، تجربه و خبرگی( و نرم

کند، عنوان بخشی از سرمایه انسانی برخورد می اسکاندیا با فرهنگ و فلسفه مدیریت سازمان، به

بر انسان، باتأکید الگوکند. این بندی میها را تحت ساختار داخلی طبقهنمایشگر دارایی نامشهود آن

های ساختاری وکار است و سایر جنبه این فرض استوار است که انسان تنها عامل مؤثر در کسب بر

 (.7335زاده و باقری،  یباشد )نمامیان، قلاعم از داخلی و خارجی، در فعالیت انسانی مستتر می
 

 ارزش بازاری سازمان

 های مشهودخالص دارایی

 های نامشهوددارایی

 ساختار خارجی
 دانشی سرمایه

 شایستگی فردی ساختار داخلی

 (9311های نامشهود )فطرس و بیگی، . الگوی نمایشگر دارایی9شکل 

 

 9بروکر فناوریالگوی 

گیرد و آن را نظر میاسکاندیا، ارزش بازار شرکت را دربروکر مانند مدل  فناوری الگوی

داند و دانش سازمانی را به چهار های مشهود و سرمایه معنوی شرکت میبرابر جمع ارزش دارایی

 ،های بازارهای فکری و داراییساختاری، داراییهای زیرمحور، داراییهای انسانطبقه: دارایی

 کند.بندی میتقسیم

های تجاری، مشتریان، مارک :قبیلهای بازار مواردی ازر از داراییدر الگوی بروکر، منظو

محور شامل خالقیت، آموزش، های انسانست. داراییهای تجاری اهای توزیع و همکاریکانال

مالکیت معنوی، حق ثبت  :های فکری عبارت است ازدانش و شایستگی افراد سازمان است. دارایی

ها و ای از روشساختاری نیز مجموعههای زیرر تجاری. باالخره داراییاختراع، حق امتیاز و اسرا

                                                                                                                                        
1. Sveiby 
2. Broker 
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)فطرس و  استهای مالی  نظامها و ارتباط العات، شبکهاط فناوریهای نظامهای مدیریتی، فرایند

 (.7388بیگی، 

 
 

 (9311بروکر )فطرس و بیگی،  فناوری. الگوی 3شکل 

 

 عقالنی الگوی

توسط مجمع تحقیق دانش هوشمند ارائه شد و سرمایه فکری را در  4554در سال  الگواین 

 دهد:شوند، قرار میصورت زیر تعریف می پنج جزء که به

 ها دارا هستند؛سرمایه انسانی: دانشی که افراد و گروه

هایی شده و فعالیت  های نامشهود رسمی و غیررسمی تشکیلسرمایه سازمانی: از دارایی

 دهد؛ش را در سازمان شکل میاثربخ

ها و وظایف گیرد که با توسعه فعالیت برمیهای نامشهودی را در: داراییفناوریسرمایه 

 های فنی و عملیاتی در ارتباط است؛سیستم

تجارت  فرایندهای اصلیِ مرتبط، در سرمایه تجاری: ارزش این سرمایه ایجاد رابطه با نماینده

 (؛7381است )عطافر، 

گذاری دانش است اشتراک جتماعی عنصر پراهمیت در فرهنگ بهه اجتماعی: سرمایه اسرمای

 شود.های باقیمانده در محیط سازمان را شامل می( و ارزش روابط با نماینده4577، 7)چانگ

یک از این پنج است. هر فناورانهسرمایه ساختاری نیز متشکل از سرمایه سازمانی و سرمایه 

 

1. Chang 

های دارایی

 زیرساختاری

های دارایی

 بازار

های دارایی

 محورانسان

های دارایی

 مالک معنوی

 سرمایه فکری
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یک از گیرند که هر متغیرهای مختلفی را دربرمی ،ای دارند و این عناصرعناصر چندگانه ،جزء

 (.7381شود )عطافر، گیری میاندازه ،فردی متغیرها با معیارهای منحصربه

 سازی مدیریت دانشهای پیادهالگو

 ،روشی هستند که مدیریت دانش را در یک سازمان ،سازی مدیریت دانشهای پیادهالگو

ن بخشی از برنامه مدیریت عنوا ها باید بهکنند و این توصیف توصیف و ترسیم میی، اجرایی، عمل

سازی مدیریت دانش بازتاب عینی از مفهوم و دیدگاه های پیادهالگونظر گرفته شوند. دانش در

وضوح نشان خواهند داد که چه چیزی، چگونه اجرا خواهد  گردانندگان مدیریت دانش هستند و به

 (.7383چه خواهد بود )محمدی،  کار خواهد رفت و مزیت بالقوه آن عمل به و چگونه درشد 

سازی مدیریت دانش ارائه نشده است که برای پیاده الگوییبه این نکته که تاکنون  باتوجه

سازی عنوان یک الگو برای پیاده ها آن را بهباشد و همه سازمان هاتوافق تمام سازمان مورد

به  باتوجهشده آشنا شوند و  ارائه هایالگوها با زم است تا سازمانمدیریت دانش بپذیرند؛ ال

 و متناسب با شرایطشان از آن استفاده کنند. ودهها را یکپارچه نمخصوصیات یکسانشان آن

ها، بعد خاصی از موضوع را الگوکه ضمن داشتن مشابهت با دیگر  الگودر این بخش چند 

 شوند، معرفیسازی مدیریت دانش محسوب میهای پیادهگوالترین گیرند و ازجمله مهم برمیدر

 شده است:  

 9نوناکا و تاکوچی الگوی

نوناکا و تاکوچی که از پیشگامان ایجاد نظریه در زمینه دانش سازمانی هستند )هلوچر ارتل و 

 الگوییاند. نوناکا و تاکوچی (، تأثیر بسیاری بر مباحث مدیریت دانش داشته4577، 4همکاران

ند از: اند؛ این مراحل عبارتائه نمودههای تولید و انتقال دانش در سازمان ارفرایندای برای مرحله پنج

. تعریف مفاهیم )تبدیل مفاهیم از حالت 4. تسهیم دانش ضمنی )تبادل تجربیات بین افراد(؛ 7

                  اولیه؛. ایجاد الگوی 2بودن مفاهیم(؛  . بررسی مفاهیم )سنجش کاربردی3؛ ضمنی به صریح(

 . انتقال و توسعه دانش )توزیع متقابل(.2

 

1. Nonaka & Takeuchi 

2. Holocher-Ertl & et al 
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ی مستمر و پیاپی فرایندصورت  حاالت مختلف تبدیل دانش ضمنی و صریح به الگودر این 

شدن  شود تا ضمن نهادینهمانی( فرض میدر تمام سطوح سازمانی )سطح: فردی، گروهی و ساز

لی،  قلیچ؛ 7388های جدید شود. )میر عابدینی و حبیبی، دانش در سازمان باعث تولید و خلق دانش

ارائه  (2)تبدیل دانش را مطابق شکل  فرایند(. نوناکا و ناکوچی 7388؛ واعظی و مسلمی، 7388

 اند: نموده

 
 . مدل دانش نوناکا و تاکوچی4شکل 

 

 ،سازمانپایه مدل نوناکا و تاکوچی برای تبدیل این دو نوع دانش در سطوح گوناگون بر

 مراحل زیر باید انجام شود:

فرد دیگر. برای انجام   به )پنهان به پنهان(: انتقال دانش نامشهود یک فرد 7نمودن اجتماعیـ 

مؤثر این فرایند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کارگروهی ایجاد شود )داونپورت، 

 ،مثال شود. برایاجتماعی میسر میهای ( که با استفاده از همکاری و نظریه7313پروساک، 

گیرد و های گروهی، فعالیتی است که در آن اشتراک دانش پنهان بین کارکنان صورت مینشست

 شود. تجربیات افراد در این جلسات بیان می

)نهان به آشکار(: تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود. در  4سازی کردن یا بیرونی خارجیـ 
 

1. Sozialization 

2. Extermalization 
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کارگاه آموزشی( به دیگران ـ  اند دانش خود را درقالب مطالب منظم )سمینارتواین حالت فرد می

ها یا برداشت از رخدادها، ارائه دهد. گفتگوهای میان اعضای یک گروه در پاسخ به پرسش

 دهد. های معمولی هستند که این نوع از تبدیل در آنها رخ میازجمله فعالیت

به آشکار(: در این مرحله، حرکت از دانش آشکار  )آشکار 7کردن برقرار  پیوند و اتصالـ 

به استفاده از  پذیرد و باتوجهسازی آن صورت میفردی به سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره

یابد توسعه می ،دنبال آن، دانش شود و بهفراهم می ،دانش موجود، امکان حل مسائل ازطریق گروه

 )ارسال گزارش ازطریق پست الکترونیک(. 

آمده در سازمان نهادینه  دست )آشکار به نهان(: در این مرحله دانش آشکارِ به 4سازی ونیدرـ 

شود و این مرحله برای افراد، آفرینش دانش ضمنی جدید را درپی دارد )آموختن ازطریق می

 (.4571؛ موهاجان، 7383؛ اعرابی و موسوی، 7382خواندن/ شنیدن گزارش( )افرازه، 

 )م. مک الروی( 3مارک الگوی

 الگویی 4553المللی مدیریت دانش در سال  وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین

بر نظریه نوناکا و  عالوه 2مک الروی الگو،مدیریت دانش ارائه کرد. در این سازی برای پیاده

و  دانش بعد از تولید وجود دارد"تاکوچی نکته دیگری را مطرح کرد که عبارت بود از اینکه 

 ."توان آن را مهار، کدگذاری یا تسهیم نمودمی

کردن دانش تقسیم  و پیوسته بزرگ یعنی تولید فرایندایجاد دانش به دو  فرایند الگو،در این 

 شود:می

وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و  تولید دانش: فرایند خلق دانش سازمانیِ جدید، بهـ 

2؛ این فرایند، مترادف با یادگیری سازمانیگیرداطالعات و ارزیابی دانش انجام می
 .است 

ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز کردن دانش: این عمل ازطریق برخی فعالیت پیوستهـ 

 

1. Combination 

2. Internalization 

3. Marc 

4. Mecelronic 
5. Organizational Learning 
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گیرد و کارهایی ازقبیل پخش دانش )ازطریق برنامه و غیره(، جستجو، تدریس، کنند، انجام میمی

شود شامل میـ  گردندبرقراری ارتباط می که موجبـ را های اجتماعی تسهیم و دیگر فعالیت

 (. 7381)حبیبی، 

 هفت سی الگوی

هفت سی را برمبنای هفت واژه که  الگوی 7332در سال  7مریکااوری و کیفیت انجمن بهره

 لقب گرفته است. "هفت سی" این الگو رو است، ارائه نمود و ازاین "C"ها حرف اول آن

شده   نمایش داده (2)شده در شکل  صورت تفکیک همراه شرح هریک به به الگواجزای این 

 .است

 
 (9314. مدل هفت سی )افرازه، 5شکل 

 

شود، شروع می مدیریت دانش در سازمان از خلق و ایجاد دانش فرایند الگو،اساس این بر

اند و تالش  شده هایی است که در محیط بیرون خلق و ایجاددنبال دانش ازآن سازمان به پس

 

1. American Productivity & Quality Center 

 

    –       Create 

ای اد و   ا    دید با  ار  

 با   کارا   مشتریا  و م سسا  

 ب رونی

Capture 
               –           

   ا و مستند ن ود  آ       اید   ای بهتر

Contribute 
    –       

  سه   اید   ای خود برای     به دی را 

       Collaborate 

   اد  دان  در س     ومی

         Consume 

 است اد  دان     ی برای آن ه  ه باید ان ا  داد

      Culture 

 بس  فر ن ی  سه   دان  در   امی سازما 

       –        Communicate 

    به دی را  برای  و ه به دان  و فاید  دان  خار ی و 
 ب رونی  ه ارز  فرا  ری دارد
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گیرد که دست آورد. سپس تالش سازمان بر این امر قرار می و به ردهها را نیز کسب ککند تا آن می

شده را در سطح سازمان بسط داده و آن را بین کارکنان تسهیم نماید  مجموعه دانش ایجاد و کسب

 های جدید آگاه و مطلع شوند. ها و دانشتا همه از ایده

توانند به تبادل دانش در سطح ها میآن ،نش بین کلیه کارکنان تسهیم شدکه داپس از آن

بستن کار هایشان سود ببرند. به یان فعالیتعمومی بپردازند و از این دانش عمومی و جمعی در جر

کند تا توجه بیشتری به دانش و شده، این مزیت را ایجاد می نش و استفاده مفید از دانش تسهیمدا

عنوان یک عامل  ها بهتمامی این تالش ،درونی و بیرونی سازمان شود. درنهایت فواید کسب دانش

انجامد )اعرابی و فرهنگی تأثیرگذار در سازمان به بسط فرهنگ تسهیم دانش در کل سازمان می

 (.7383موسوی، 

 9بک من الگوی

مدیریت دانش در هشت مرحله پیشنهاد  فرایندخود را برای  الگوی 7333بک من در سال 

 داده است:

 و قلمرو دانش؛ راهبردهای درونی، منبع : تعیین صالحیت4کردن شناسایی. 7

 کردن دانش موجود؛ : رسمی3کردن تسخیر. 4

 های ناسازگار؛: تعیین ارتباط دانش، ارزش، دقت و رفع دانش2کردن انتخاب. 3

 ه در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش؛شد یکی : معرفی حافظه2کردن ذخیره. 2

پایه عالقه میان ر خودکار و برطو کنندگان به: توزیع دانش برای استفاده2کردن پخش. 2

 ها؛گروه

 ها و حل مسائل؛ گیری : بازیابی و استفاده از دانش در تصمیم1بردنکار هب. 2

 

1. Beckman 

2. Identify 

3. Capture 

4. Select 

5. Store 

6. Share 

7. Apply 
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 کار؛: تولید دانش جدید در تحقیقات و تجربیات حین 7کردنایجاد. 1

قالب محصوالت و عه و عرضه دانش جدید به بازار در: فروش، توس4کردن تجارت. 8

 (.7381خدمات )حبیبی، 

 3هیکس الگوی

این فرایندها  ؛خود را که شامل چهار فرایند است، ایجاد نمود الگوی ،4555هیکس در سال 

 عبارتند از:

اط بین د. در این قسمت با ارتبگرد کن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمی خلقـ 

 شود؛ها به دیگر موضوعات، دانش جدیدی خلق میدادن آن ها و ارتباط ایده

عنوان دومین عنصر موردنیاز مدیریت دانش این امکان را به افراد سازمان  کن: به ذخیرهـ 

دسترسی آسان به ای ذخیره کنند و امکان جستجوی سریع، یافته طور سازمان دهد تا دانش را به می

 پذیر باشد؛اطالعات و تسهیم دانش برای تمام کارکنان امکان

عنوان همکاران  آید و افراد بهوجود می جمعی بین افراد به کن: در این مرحله یک روحنشرـ 

پیدا کردن اهداف مشترک و رسیدن به آن اهداف، به یکدیگر احساس پیوستگی  درجهت دنبال

 دهند؛قرار می هماختیار درکنند و دانش خود را می

 مورد ،هایی که کاربرد عینی و بیشتری دارند، دانشفرایندببر: در این مرحله از  کار هبـ 

 (.7383؛ اعرابی و موسوی، 7381گیرند )حبیبی، استفاده قرار می

 4بکوویتز و ویلیامز الگوی

(، شامل هفت عامل 4557سوی بکوویتز و ویلیامز )شده از فرایند مدیریت دانش ارائهاجزای 

صورت یکپارچه مدیریت شوند. در ادامه درمورد  برپایه دانش باید به  سرمایهاست که برای ایجاد 

 شود:توضیحاتی بیان می ،هریک از این عوامل

دهی دانش مرتبط با نیاز و شناسایی از یافتن دانش، شناسایی و سازمانیافتن: منظور  (الف

 

1. Create 

2. Sell 

3. Hicks 

4. Bukowitz & Wiliams 
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 است. دانش درون و بیرون از سازمان 

بی برای های مناس حل راه ،گرایانهست که بتوان خالقانه و مشتریکارگیری: به این معنا به (ب

توجه قرار  دست آورد. نکاتی که باید برای تحقق این موضوع در سازمان مورد استفاده از دانش به

های های مختلف و ایجاد مکان اتنگ بخشها، همکاری تنگزاد ایدهند از: جریان آد، عبارتگیر

 فیزیکی( آزاد برای تبادل دانش و بروز خالقیت.  )مجازی/

کردن  منظور لحاظ شده به های انجامیادگیری: یافتن دالیل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه (پ

از: ایجاد  ندد، عبارتتوجه قرار گیر آتی. مواردی که در این زمینه باید مورد هاینتایج آن در پروژه

شود و در تمام سازمان این تفکر که یادگیری در سازمان، به استفاده اثربخش در عمل منجر می

 رسمیت شناخته شود.  ها بهبیات و آموختهآوری تجر جمع

دهند و این امر های خود را به دیگران انتقال میتسهیم: در این فرایند، همکاران دانش (ت

ند از: نکات اساسی در تبادل دانش عبارتشود. سازمانی میدانش  هایموجب گسترش پایه

انتقال دانش  فرایندها و ساختارها از نظامهمکاران مایل باشند که دانش خود را ارائه دهند، 

 تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود. ،حمایت کنند و در تمام سازمان

ارزیابی  ،و نیازهای فعلی و آتی به دانش های موجودارزیابی: در این فرایند باید دانش (ث

گذاری مرتبط های دانش و نیز دستاوردهای سرمایهشوند. برای این کار الزم است میزان رشد پایه

 گیری شود. با آن اندازه

های یابند و داراییتوسعه می راهبردیهای مهم و دانش فرایندنگهداری: در این  ایجاد/  (ج

گیرند. برای ایجاد و نگهداری دانش باید عوامل زیر فراهم باشد: ایجاد می توجه قرار دانشی مورد

های مختلف سازمان جدید، ایجاد روابط میان بخش ابزارهای مناسب برای نگهداری و خلق دانش

های مختلف و سازمانی که تعامل بین بخش ها و فرهنگها، دستورالعملریزی سیاستو پایه

 همکاران را حمایت کند.

و کاربرد، دیگر معنایی ندارند باید  راهبردیهایی که ازنظر ، دانشفرایندحذف: در این  (چ

 (.7381؛ حبیبی، 7382)افرازه،  از سیستم حذف یا درجایی دیگر انبار شوند
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تأکیدبر  خورد،چشم می بهسازی مدیریت دانش های پیادهالگوای که تقریباً در تمامی نکته

سازی مدیریت دانش در ایجاد بسترهای الزم و مناسب های پیاده ی زیرساختکارگیر استفاده و به

ها در این است که الگووجه مشترک تمامی  ،دیگر عبارت کارگیری دانش هستند. به برای به

هستند که با استفاده از ای  گونه شده است، به  ها مطرحها و عناصری که در آنالگومجموعه 

  کنند.یک فرایند دانشی را در داخل سازمان تعریف می ،دیریت دانشسازی مهای پیادهزیرساخت

گرفته در جدول زیر تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی و  های صورتبه بررسی باتوجه

 آورده شده است: ،سازی مدیریت دانشهای مؤثر بر روند پیادهزیرساخت

 
 سازی مدیریت دانش موردمطالعه آنهاهای مؤثر در روند پیاده. پژوهشگران و زیرساخت9جدول 

 سازی مدیریت دانشهای مؤثر در روند پیادهزیرساخت نام پژوهشگر

 (7331رازینی و سینا )

 فناوری سازمانی، هایمؤلفه و ساختار انسانی، منابع مدیریت سازمانی، فرهنگ

 هایمؤلفه و اندازها چشم و راهبردها دانش، مدیریت فرایندهای و هامؤلفه اطالعات،

 محیطی

 (7331کاظمی و همکاران )

وری و پاداش(، ابافت سازمانی )شامل عوامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فن

همکاری، اعتماد بین اعضا و ارتباطات( و فردی )شامل  و مشارکت) شاملفردی  میان

 (عاطفی تعهد و دانش تسهیم به نسبت نگرش درک اهمیت و منافع تسهیم دانش،

 انسانی سازمانی، منابع اطالعات، ساختار فناوری مدیریتی، زیرساخت عوامل (7332جو و همکاران )رکنی

 سازمانی، فرایندها، فناوری، افراد و منابع مالی ساختار سازمانی، فرهنگ (7332شکاری و همکاران )

کالیه و رحیمی قاضی

 (7334همکاران )

  عات، مأموریت و ارزش سازمان و فرهنگساختار فرایندهای سازمانی، فناوری اطال

نجف بیگی و همکاران 

(7335) 

ساختار سازمانی  ،سازمانی با محوریتِ فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری فرهنگ

 و انگیزش کارکنان حمایت فناوری اطالعات ،حول عدم تمرکز و عدم رسمیت

 (7383زمردیان و رستمی )
سازمانی، عامل زیرساخت و عامل محتوایی  سازمانی، عامل ساختار عامل فرهنگ

 تغییر و عامل پشتیبانی از تغییر

 سازمانی و ساختار سازمانی فرهنگ (7388واعظی و مسلمی )
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 سازی مدیریت دانش موردمطالعه آنهاهای مؤثر در روند پیاده. پژوهشگران و زیرساخت9جدول ادامه 

 سازی مدیریت دانشهای مؤثر در روند پیادهزیرساخت نام پژوهشگر

نیسی و رنگباری خینی 

(7388) 

وکار، ساختار سازمان، تیم مدیریت دانش، حسابرسی دانش و نقشه  راهبرد کسب

 دانش

 سازمانی و فناوری اطالعات ساختار سازمانی، فرهنگ (7388صلواتی و حق نظر )

 (7388خاتمی )

سازمانی  دانش، فرهنگهای بعد اجتماعی مدیریت دانش، بعد فنی مدیریت  مؤلفه

های دانش، ، عوامل سیاسی، درگاهای فناورانهآفرین، عوامل فرهنگی، عوامل  دانش

 محور، و منابع دانش محور، ساختار دانش شهروندان دانشی، فرایندهای سازمانی دانش

 (7382زاده ) حسن
ارتباطات، راهبرد سازمانی، فرایندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری اطالعات و 

 سازمانی، و منابع مالی سازمانی، فرهنگ

 (4571) 7پانو
های فناوری، دانش مشترک، محیط فرهنگ سازمان، ساختار سازمان، زیرساخت

 فیزیکی

 فناوری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مردم (4571) همکاران و لوهن

 (4572زاده )رفیعی
 دانش، کسب اطالعات، فناوری سازمانی، راهبرد سازمانی، رهبری سازمانی، فرهنگ

 دانش از برداری بهره و سازی ذخیره دانش، تبدیل

 اطالعات فناوری سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ (4572) زادهباقری و یعقوبی

 فرهنگ و ساختار و فرایندهای سازمانی (4575) 4لیندنر و والد

 دانش رهبری، فناوری، و نقشه (4553) 3وی و همکاران

 حمایت مدیران برای تغییر، فرهنگ دانش، ساختار، زیربنا و نگرش نسبت به تغییر (4553محمدی و همکاران )

 فرهنگ، ارتباطات و راهبرد سازمان (4558) 2نیر و همکارانگمَ

 های فناوری، ساختارهای سازمانی، فرهنگ سازمان، دانش و افرادزیرساخت (4555مسو و اسمیت )

 

 

 

 

 
1. Pannu 

2. Lindner & Wald 

3. Wei & et al 

4. Magnier & et al 
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 سازی مدیریت دانشهای مؤثر بر روند پیاده. زیرساخت9 جدول

ت
زیرساخ

ی مؤثر بر روند پیاده
ها

ش
ت دان

ی مدیری
ساز

 

 دانشمندان و محققان تعریف هاشاخص 

ت
زیرساخ

ی سازمانی
ها

 

 مردم

 درونی و بیرونی سازمان نفعان ذی تمام
 صاحبان، مدیران، کارمندان،ازجمله 

 و کنندگان ینتأم مشتریان،
 گذارانقانون

زاده  حسن، (4571) همکاران و ، لوهن(4555مسو و اسمیت )
، (7388نیسی و رنگباری خینی )، (7388علی خاتمی )، (7382)

 .(7332شکاری و همکاران )، (7335بیگی و همکاران ) نجف

فرهنگ 
 سازمان

 های مدل باورها و ها،ارزش از ترکیبی
 رفتاری حاکم در سازمان؛ شامل باورها

 سازمان؛ گذاران های بنیانارزش و
گروه  اعضایشده  آموخته هایتجربه

 و باورها و سازمانشان تکامل ینح
 و یله اعضاوس به که جدیدی هایارزش

-سازمان آورده می به جدید رهبران

 (.7332شوند )بغدادی، 

لیندنر و ، (4558نیر و همکاران )گمَ، (4555مسو و اسمیت )
، (4571) همکاران و (، لوهن4571)، پانو (4575والد )
واعظی و ، (7388نظر ) صلواتی و حق، (7382زاده ) حسن

بیگی و  نجف، (7383زمردیان و رستمی )، (7388مسلمی )
، (7334رحیمی قاضی کالیه و همکاران )، (7335همکاران )

 .(7332شکاری و همکاران )

دانش 
 سازمان

 استانداردها، و ای از قوانینمجموعه
 اجرایی روندهای جاری، های الیتفع

 و تجارب اطالعات، و سازمان،
 ...و  افراد یها مهارت

 ، پانو(4553محمدی و همکاران )، (4555مسو و اسمیت )
نیسی و رنگباری خینی ، (7388علی خاتمی )، (4571)
(7388). 

ت
زیرساخ

ی فناوری
ها

 

 افزارنرم

 به قادر که ها برنامه از ای مجموعه
 سازمان، افراد دانش گردآوری

 دردسترس یت،درنها و ساختاربندی
 اعضای دراختیار دانش قراردادن

 است.. سازمان

 و ، وی(4553محمدی و همکاران )، (4555مسو و اسمیت )
، (4571) همکاران و ، لوهن(4571) ، پانو(4553) همکاران

نظر  صلواتی و حق، (7388علی خاتمی )، (7382زاده ) حسن
شکاری و ، (7334قاضی کالیه و همکاران ) رحیمی، (7388)

 .(7332همکاران )

 افزارسخت

 یک فیزیکی های قسمت به افزار سخت
شود  اطالق می اجزایی و رایانه سیستم

 کرد. مشاهده را آن توان می که

 و ، وی(4553محمدی و همکاران )، (4555مسو و اسمیت )
، (4571) همکاران و ، لوهن(4571) ، پانو(4553) همکاران

نظر  صلواتی و حق، (7388علی خاتمی )، (7382زاده ) حسن
شکاری و  ،(7334رحیمی قاضی کالیه و همکاران )، (7388)

 .(7332همکاران )

 پروتکل

 و قوانین از ایمجموعه پروتکل،
 است. ارتباط برقراری برای ها رویه

وی و ، (4558نیر و همکاران )گمَ، (4555مسو و اسمیت )
 همکاران و ، لوهن(4575لیندنر و والد )، (4553همکاران )

زمردیان و ، (7388علی خاتمی )، (7382زاده ) حسن، (4571)
 .(7334رحیمی قاضی کالیه و همکاران )، (7383رستمی )



 9317زمستان ، 3 ه، شمار، سال اولمدیریت راهبردی دانش سازمانیفصلنامۀ 

 

811 

 پژوهشو سؤاالت مدل مفهومی 
 صورت زیر شده، مدل مفهومی پژوهش به بیان اساس مطالعات نظری و تحقیقات پیشینبر

های سازمانی با محوریت مردم، دانش سازمان و فرهنگ . در این مدل زیرساختگرفته است شکل

  .دشافزار و پروتکل بررسی  افزار، سختهای فناوری با محوریت نرمسازمان و زیرساخت

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش6شکل 

 

 سؤال اصلی

نفت اصفهان از دیدگاه های مدیریت دانش در شرکت پاالیش سازی زیرساختمیزان پیاده

 کارکنان این شرکت چقدر است؟

 های فرعی سؤال

های سازمانی مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان سازی زیرساخت. میزان پیاده7

 از دیدگاه کارکنان این شرکت چقدر است؟

های فناوری مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان سازی زیرساخت. میزان پیاده4

 دیدگاه کارکنان این شرکت چقدر است؟ از
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 پژوهش شناسیروش
تمامی مدیران و کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان با  شامل جامعه آماری این پژوهش

منظور تعیین حجم  باشد. در این پژوهش بهنفر می 4222تحصیالت دیپلم و باالتر بود که تعدادشان 

( و براساس فرمول مذکور تعداد 7381شد )خردمندنیا، گیری کوهن استفاده نمونه از فرمول نمونه

وضعیت توزیع و  ای انتخاب شدند.گیری تصادفی طبقهنفر محاسبه و با روش نمونه 328نمونه 

 .صورت کامل بیان شده استبه ( 3)در جدول  دهندگاندرصد فراوانی پاسخ

 
 دهندگان. توزیع و درصد فراوانی پاسخ3جدول 

 فراوانی وضعیت
صد در

 فراوانی
 فراوانی وضعیت

درصد 

 فراوانی

 جنسیت

 3/83 337 مرد

 سابقه کار

 2/44 83 سال 2تر از  کم

 7/45 12 سال 75تا  2

 7/75 31 زن
 8/42 32 سال 45تا  77

 2/37 772 سال به باال 47

 سن

 2/78 28 سال 35تر از  کم

سمت 

 سازمانی

 2/5 4 مدیر

 3/71 22 رئیس / مسئول 3/33 721 سال 33تا  35

 2/12 412 کارمند 4/47 18 سال 23تا  25

 7/1 32 سایر موارد 2/45 12 سال به باال 25

 سطح

 تحصیالت

 8/48 752 دیپلم

نوع 

 استخدام

 2/28 424 رسمی

 4/4 8 پیمانی 72 23 دیپلمفوق

 7/1 42 قرارداد مستقیم 2/22 722 لیسانس

 3/44 84 پیمانکار مستمر 2/75 33 باالتر و لیسانسفوق

 

های دانشمندان مطرح  های مدیریت دانش، پژوهشسازی زیرساختبرای بررسی میزان پیاده

سازی مدیریت دانش  مورد مراحل پیادهمسو و... درداونپورت و پروساک، نوناکا و تاکوچی،  مانند
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شده  از بررسی و مطالعات انجامهای آنان و بعد  اساس یافتهزمانی مورد بررسی قرار گرفت و برسا

ای  درجه ساخته با طیف پنجمحقق  های دیگر پرسشنامهمورد پرسشنامه و مقایسه آن با پرسشنامهدر

همچنین برای  .دشسؤال متناسب با شرایط شرکت پاالیش نفت اصفهان طراحی  71لیکرت شامل 

 ،شده تهیه و متخصصان در زمینه مدیریت مشورت شد تا پرسشنامه نفر از اساتید 75تأیید بیشتر، با 

طور جداگانه  های سازمانی و فناوری را بهروایی باالیی داشته باشد. پرسشنامه مذکور زیرساخت

سؤال  8های سازمانی مدیریت دانش و سؤال زیرساخت 3مطالعه قرار داد.  در شرکت مورد

 دهد.ا مورد سنجش قرار میهای فناوری مدیریت دانش رزیرساخت

شده است که   های این پژوهش، از ضریب آلفای کرونباخ استفادهمنظور پایایی پرسشنامه به

برآورد  SPSS19افزار صورت آزمایشی توزیع و نتایج آنها با استفاده از نرم پرسشنامه به 35ابتدا 

مناسب ابزار تحقیق است. برای دست آمد که حاکی از پایایی  به 33/5شد. ضریب آلفای کرونباخ 

در دو سطح توصیفی و استنباطی  SPSS19افزار ها، نرمحاصل از پرسشنامه هایوتحلیل داده تجزیه

و در  و نمودار قالب جدولتوصیفی از فراوانی و میانگین در برده شده است. در سطح آمار کار به

 tمیانگین فرضی از آزمون  برای آزمون برابری میانگین یک متغیر با یک سطح استنباطی

 شده است.  استفادهو آزمون فریدمن ای نمونه تک

 

 ها  وتحلیل یافته تجزیه
 سازی مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهانبررسی میزان پیاده

دهندگان براساس میانگین و انحراف معیار درمورد ، نظرات کلی پاسخ(2)در جدول 

های فناوری مدیریت های سازمانی و زیرساختسازی زیرساختههای مرتبط با میزان پیاد سؤال

  .شده است  دانش در شرکت ارائه
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های مرتبط با دهندگان براساس میانگین و انحراف معیار درمورد سؤال. نظرات پاسخ4جدول 

 های سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکتسازی زیرساختمیزان پیاده

نام 

 متغیر
 میانگین هاگویه هاشاخص

انحراف 

 معیار

7
ت سازمانی

. زیرساخ
 

 مردم
آوری یا ثبت نظرات و تجربیات ها و جلسات برای جمع. برگزاری نشست7

 مسئولین و کارکنان
15/4 57/7 

 52/7 13/4 سازمان از دانش و تجربیات و چگونگی استفاده از آنکارکنان . حمایت 4 مردم

 33/5 23/4 و تجربیات بین کارکنان . اشتراک دانش3 دانش سازمان

 دانش سازمان
ها و ها، دستورالعملریزی. استفاده از دانش و تجربیات کارکنان در برنامه2

 مشی سازمان خط
12/4 31/5 

 دانش سازمان
. تالش سازمان درجهت کسب دانش و تجربیات برای حل مشکالت و اخذ 2

 تصمیم درست و مطمئن
13/4 55/7 

 53/7 23/4 . ارزیابی و کنترل دانش و تجربیات افراد در سازمان و ارائه بازخورد مناسب2 سازمانفرهنگ 

 57/7 21/4 ها های تخصصی از افراد دارای دانش الزم برای انجام فعالیتگروه. تشکیل 1 مردم

 32/5 72/3 . تحلیل و بررسی دانش و تجربیات کارکنان8 فرهنگ سازمان

 فرهنگ سازمان
گیری از دانش و تجربیات اعتماد برای بهره . وجود فضای مناسب و قابل3

 کارکنان
85/4 38/5 

4
ت فناوری

. زیرساخ
 

 سخت افزار
های کارآمد و مناسب در سازمان برای تبادل دانش و . وجود تکنولوژی75

 تجربیات کارکنان
22/4 72/7 

 سخت افزار
مناسب جهت تبادل دانش و تجربیات افزارها و لوازم جانبی . توسعه سخت77

 کارکنان
17/4 58/7 

 32/5 22/4 های مرتبط با مدیریتِ دانش و تجربیات کارکنان. تهیه پروتکل74 پروتکل

 33/5 42/3 افزاری سازمان جهت تبادل دانش و تجربیات کارکنان. توسعه سیستم نرم73 افزارنرم

 افزارنرم
کار موجود در سازمان برای تبادل و نشر دانش . کارایی سیستم درخواست 72

 و تجربیات
33/4 31/5 

 افزارنرم
. کارایی سیستم نظام پیشنهادات موجود در سازمان برای تبادل و نشر 72

 دانش و تجربیات
33/4 57/7 

 افزارسخت
سازمان جهت تبادل و نشر دانش و تجربیات مجازی . استفاده از کتابخانه 72

 کارکنان
84/4 53/7 

 پروتکل
های آموزشی جهت تبادل و نشر دانش و تجربیات . استفاده از دوره71

 کارکنان
55/3 53/7 
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سازی مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت نتایج توصیفی برای میزان پیاده

 اصفهان

سازی  مورد میزان پیادهدهندگان درآمده از نظرات پاسخ تدس ، نتایج توصیفی به2 در جدول

های فناوری مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان های سازمانی و زیرساختزیرساخت

سازی مدیریت آمده برای میزان پیاده دست ، میانگین به2جدول  به باتوجهشده است.   ارائه

 باشد. می 84/4دانش
 

 اصفهانسازی مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت . نتایج توصیفی برای میزان پیاده5جدول 

 نام متغیر ترین نمره کم بیشترین نمره میانگین انحراف معیار میانگین کلی

84/4 

13/5 12/4 18/2 7 
 های سازمانیزیرساخت

 مدیریت دانش

18/5 81/4 2 7 
های فناوری زیرساخت

 مدیریت دانش
 

های سازمانی و در ادامه براساس نتایج توصیفی، برای بررسی وضعیت موجود زیرساخت

 های فناوری، نموداری رسم شده است:زیرساخت
 

 
 های سازمانی. نمودار وضعیت زیرساخت7شکل 
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 های فناوری. نمودار وضعیت زیرساخت1شکل 

 

 سازی مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهانتعیین میزان پیاده

سازمانی و های سازی مدیریت دانش و بررسی وجود زیرساختبرای تعیین میزان پیاده

 tدهندگان، از آزمون فناوری مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیدگاه پاسخ

 شده است:   ارائه (2)ای استفاده و نتایج آن در جدول نمونه تک
های سازمانی و فناوری مدیریت سازی زیرساختبرای بررسی وضعیت پیاده t. آزمون 6جدول 

 اصفهاندانش در شرکت پاالیش نفت 

 درجه آزادی میانگین آماره آزمون مقدار احتمال هاشاخص نام متغیر

های زیرساخت

 سازمانی 

 مدیریت دانش

 321 15/4 -15/2 555/5 مردم

 321 12/4 -23/2 555/5 فرهنگ سازمان

 321 84/4 -42/2 555/5 دانش سازمان

 321 12/4 -12/2 555/5 کل

های زیرساخت

 فناوری 

 دانشمدیریت 

 321 55/3 -32/7 525/5 افزارنرم

 321 13/4 -85/2 555/5 افزارسخت

 321 18/4 -55/2 555/5 پروتکل

 321 81/4 -34/3 557/5 کل
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 های سازمانی مدیریت دانش: نتیجه برای زیرساخت

 هریک آن، هایشاخص و سازمانی هایزیرساخت احتمال مقدار چون ،(2) جدول به باتوجه

 که دهدمی نشان 52/5 داری معنی سطح در ،باشدمی تر کوچک 52/5 از و 555/5 برابر

و  دارند وجود اصفهان نفت پاالیش شرکت در آن هایشاخص و سازمانی هایزیرساخت

 پذیرفت توانمی ،است تر کوچک 3 از و 12/4 برابر سازمانی هایزیرساخت میانگین کهازآنجا

 حد از تر کم ،اصفهان نفت پاالیش شرکت در دانش مدیریت سازمانی هایساخت زیر وجود که

 میانگین همچنین(. است لیکرت طیف در متوسط گزینه با مطابق 3 عدد) است متوسط

 است( 85/4 ،15/4 ،12/4) برابر ترتیب به( فرهنگ دانش، مردم،) سازمانی زیرساخت های شاخص

 . است متوسط حد از تر کم شرکت در نیز هاشاخص این وجود یعنی ؛هستند ترکوچک 3 از که

 های فناوری مدیریت دانش: نتیجه برای زیرساخت

 557/5 برابر دانش مدیریت فناوری هایزیرساخت احتمال مقدار چون ،(2) جدول به باتوجه

 در فناوری هایزیرساخت دهدمی نشان 52/5 داری معنی سطح در است، تر کوچک 52/5 از و

 ،است تر کوچک 3 از و 81/4 برابر میانگین چون و دارند وجود اصفهان نفت پاالیش شرکت

 اصفهان نفت پاالیش شرکت در دانش مدیریت فناوری هایزیرساخت وجود که پذیرفت توان می

 . است متوسط حد از تر کم

 حد در( 55/3 میانگین مقدار و 52/5 احتمال مقدار با) افزارنرم شاخص وجود که یدرحال

 و افزارسخت یعنی اطالعات زیرساخت فناوری دیگر شاخص دو برای شود،می دیأیت متوسط

 دو این وجود که کندمی بیان( 18/4 و13/4) هایمیانگین و 555/5 احتمال مقادیر ،پروتکل

 .است متوسط حد از تر کم شاخص

 سازی مدیریت دانشهای پیادهسازی زیرساختبندی پیادهاولویت

شرکت پاالیش نفت های مدیریت دانش در سازی زیرساختبندی پیادهاولویتبرای تعیین 

شده   ارائه 8و  1استفاده و نتایج آن در جدول  فریدمندهندگان، از آزمون اصفهان از دیدگاه پاسخ

  .است
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 . نتایج آزمون فریدمن7جدول 

 328 تعداد

 252/775 مقدار آماره خی دو

 2 درجه آزادی

 555/5 داریسطح معنی

 

 های مدیریت دانش. میانگین رتبه زیرساخت1جدول 
Ranks 

Mean Rank  Mean Rank  

 دانش سازمان 24/3 افزارنرم 37/2

 فرهنگ سازمان 34/3 پروتکل 25/3

 مردم 53/3 افزارسخت 42/3

 

های مدیریت سازی زیرساختبندی میزان پیادهدر این پژوهش از آزمون فریدمن برای رتبه

سازی دیدگاه کارکنان شرکت استفاده شد. این آزمون نشان داد که میزان پیادهدانش از 

ها نشان (. همچنین مقایسه میانگین رتبه>557/5Pمتفاوت است ) ،ها از دیدگاه کارکنانزیرساخت

کارکنان شرکت پاالیش  ازنظرهای مدیریت دانش سازی زیرساختدهد که ترتیب میزان پیادهمی

                . فرهنگ سازمان، 2. پروتکل، 3 . دانش سازمان،4افزار،  . نرم7ساس: ، برانفت اصفهان

 .است. مردم 2افزار و  . سخت2

 

 گیریبحث و نتیجه
سازی، توسعه و تقویت نیازمند پیاده ،ها برای مدیریت اثربخش دانش سازمانیسازمان

کارگیری دانش پیشین از تأثیرگذاری بههای سازمانی و فناوری هستند. نتایج تحقیقات زیرساخت

های مدیریت های سازمانی و فناوری در برنامهافراد در پیشرفت سازمان و از نقش مؤثر زیرساخت

 دانش حکایت دارند. 
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مدیریت دانش  هایزیرساختراستایی همچنین برای اجرای موفق مدیریت دانش باید به هم

 مدیریت دانش با تقویت و توسعه عملکرد سازمان ،جاکهو فرایند مدیریت دانش توجه نمود. ازآن

گیری و با بهره ،های بالقوه موجود در سازمان دارد، بنابراینسعی در استفاده بهینه از منابع و ظرفیت

توان به بازنگری و تحول در سازمان می ،مناسب مدیریت دانش هایزیرساخت یآور فراهم

 قرار مدیریت دانش در شرکت فراهم نمود. یافت و شرایط الزم را برای است دست

 مدیریت پروژه روند ادامه سازمان، در دانش مدیریت هایزیرساخت وضعیت به توجه عدم

کنند که می توجهیکم امر این به هاسازمان بیشترمتأسفانه . کندمی مواجه مشکل با را دانش

 ،دانش مدیریت سازیپیاده موانع و شکست چرایی عوامل یافتن گرفته برای های صورت پژوهش

 مراکز همهکه  داد ( نشان7337معالی ) و پژوهش ربیعی ،مثال برای. گویای این مسئله است

 موانع ترینمهم و بودند دانش مدیریت استقرار مناسب زیرساخت فاقد ،موردمطالعه عالی آموزش

 داخلی، رهبری گیری،اندازه عوامل را مذکور عالی آموزش مراکز در دانش مدیریت سازیپیاده

 برشمرد. ساختاری و فناوری فرهنگ،

 بودجه، نبودن کافی انگیزش، و پاداش ساختار در ضعف چون عواملی ،در پژوهشی دیگر

عنوان  به ،کارمندان مناسب آموزش عدم و سازی پیاده مناسب روش فقدان سازمانی، فرهنگ

 یزدوپرورش  آموزش سازمان در دانش مدیریت موفقیت عدم و شکست بالقوه عوامل ترین مهم

 برای یازموردن هایزیرساخت (. لذا تقویت7332 همکاران، و زنجیرچی) اندشده معرفی

 است. الزام یک هادانش در تمامی سازمان مدیریت سازی موفق پیاده

های مدیریت دانش، دیدی جامع و پژوهش حاضر سعی داشت با بررسی زیرساخت

سازی آنها در شرکت پاالیش نفت یریت دانش و میزان پیادههای مدزیرساختجانبه از  همه

های (، زیرساخت2و  2ها نشان داد )جدول تحلیل یافتهو که تجزیهطور دست آورد. همان اصفهان به

اما توجه بیشتری  سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان وجود دارند، 

 طلبد. از سوی سازمان می

، وضعیت است( که همسو با پژوهش حاضر 7388در پژوهش خاتمی ) ،راستا درهمین
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تر  ، کم74آزاد اسالمی منطقه  دانشگاهسازی مدیریت دانش در مؤثر بر روند پیادههای زیرساخت

( عوامل مؤثر بر استقرار 7388شده است. همچنین نیسی و رنگبازی خینی )  از حد مطلوب بیان

سازی این عوامل در حد دانش را در مخابرات اهواز بررسی نموده و بیان کردند پیادهمدیریت 

 .یستمطلوبی ن

های مدیریت دانش سازی زیرساختگرفته در زمینه پیاده های صورتدر اکثر بررسی

شده است   ( بیان4553(، و وی و همکاران )7388نظر ) (، صلواتی و حق7382زاده ) همچون حسن

بوده  مطلوبتر از حد  موردبررسی کم یهامدیرت دانش در سازمان سازیهای پیادهکه زیرساخت

 ست.راستا هم ،پژوهش حاضرو نیاز به توجه بیشتری دارد و این نتایج با نتایج 

های یزان زیرساختهایی که متوان اظهار داشت در سازماننتایج حاصل می به باتوجه

تر مدیریت دانش باید هرچه موفق سازیپیاده، برای است تر از حد متوسط ها کممدیریت دانش آن

 د. کرسازی  پیاده ،مرحله و در ابعادی کوچک به صورت مرحله مدیریت دانش را به

 

 پیشنهادها به محققین آینده
 را موجود های زیرساخت دانش، مدیریت سازی پیاده از قبل ها سازمان شودمی توصیه. 7

 و کنند مقایسه پژوهش این نتایج با را هایافته مطالعه، این مسیر تداوم برای و نمایند بررسی

 .دهند قرار پژوهشگران دراختیار

 دانش سازمان، فرهنگ مردم، محوریت با) سازمانی های زیرساخت ،حاضر پژوهش در. 4

 در ، لذادش بررسی( پروتکل افزار، سخت افزار، نرم محوریت با) فناوری های زیرساخت و( سازمان

 .داد قرار بررسی مورد را ها زیرساخت دیگر توان می آتی های پژوهش

 بود هاداده آوریجمع برای پژوهش این در مورداستفاده ابزار ترین مهم بسته، پرسشنامه. 3

 از هاپژوهش در شودمی پیشنهاد لذا ،دارد را خود خاص هایمحدودیت و ضعف نقاط که

 .شود مقایسه پژوهش این نتایج با آن نتایج و استفاده داده آوریجمع دیگر ابزارهای
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 کاربردی پیشنهادهای
  سازمانی هایزیرساخت بهبود برای پیشنهادهایی

 در اجرایی های روش و راهبردی های برنامه و طراحی دانش مدیریت نامه نظام تدوین. 7

 نامه؛ نظام قالب

 برای بسترسازی مدیریت دانش شرکت ونامه راستای تدوین نظامهای دانش درتهیه نقشه. 4

 کارکنان؛ تجربیات و دانش مستندسازی

 با متناسب و مستمرطور  به سازمان هایدستورالعمل و هارویه ها،فرایند بازنگری و تنظیم. 3

 دانشی؛ هایفرایند

 دانش؛ مدیریت هایموفقیت از تقدیر و انگیزشی هاینامهآیین کارگیریبه سازی،فرهنگ. 2

 سمینارهای و هادوره برگزاری و مستمر یادگیری رویکرد با کارکنان دانش سطح ارتقای. 2

 آموزشی؛

 علمی هایکارگروه و هاانجمن تشکیل کارشناسان، و مدیران سطح در جلسات برگزاری. 2

 ؛دانش یگذار منظور به اشتراک به ایحرفه و

 موضوع درمورد پاالیشگاه کارکنان با صحبت و گرفته صورت های بررسی به باتوجه. 1

 بخشی عنوان به که بود خواهد موفق زمانی دانش مدیریت سازی پیاده که شد مشاهده ،پژوهش

 برای را الزم انگیزه آن ازطریق بتوان تا ،یابد اختصاص آن به ای بودجه و شود گرفته درنظر جدا

 آورد. وجود به کارکنان بین دانش مدیریت سازی پیاده

 فناوری هایزیرساخت بهبود برای پیشنهادهایی

 شرکت دانشی درخت ایجاد و منسجم دانش مدیریت سامانه مداوم روزآوریبه و ایجاد. 7

 دانش؛ مدیریت افزارنرم در

 اطالعاتی های یستمس درست کارگیریبه برای توجیهی و آموزشی هایدوره برگزاری. 4

 محور؛دانش

 وگو گفت جلسات برگزاری برای محوردانش الکترونیکی بسترهای و هاپایگاه ایجاد. 3
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 ؛نظر تبادل

 و اجرایی روش روزآمدکردن و سازمانی واحد یکعنوان  به پیشنهادها نظام تعریف. 2

 پیشنهادها؛ نظام هایدستورالعمل

 برای نوین هایفناوری برپایه مناسب افزاریسخت و افزارینرم هایزیرساخت ایجاد. 2

 .سازمانی دانش ثبت و کارکنان پیشنهادهای و ایده دریافت
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 منابع
 مدیریت فرایندهای چرخه توسعه ،(9831اخوان، پیمان؛ اولیایی، النوش؛ دسترنج ممقانی، نسرین و ثقفی، فاطمه )

 .99-9 :(2) 8فصلنامه علم و فناوری،  ،دانش مدیریت موفقیت بر مؤثر عوامل بر مبتنی دانش

 تهران: مهکامه.، استراتژی دانش ،(9831سعید )اعرابی، محمد و موسوی، 

تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی  ،سازیگیری و پیادهها، اندازهمدیریت دانش: مفاهیم، مدل ،(9831افرازه، عباس )

 امیرکبیر.

جدید، چهارمین دوره  نفتی قراردادهای ماهیت و گاز و نفت صنعت در دانش (، مدیریت9811وردی، فرهاد )اله

 دینی، قم، دانشگاه قم. اندیشه و فرهنگ المللیبین کنگره

 ایران، مدیریتی علوم ملی کنفرانس نخستین دانش: مدیریت در سازمانی فرهنگ نقش ،(9811) یحیی بغدادی،

 .حسابداری و مدیریت در کاربردی های پژوهش انجمن تهران،

-های متداول سنجش داراییاجزا و مدل ،(9819)پور، سعید و یارمحمدیان، محمدحسین  بهرامی، سوسن؛ رجایی

 .151 -111 :(21) 5دوماهنامه مدیریت اطالعات سالمت،  ،های فکری

 ،گیری سرمایه فکریهای اندازهابعاد و مدل ، (9811ثریایی، علی؛ نبوی چاشمی، علی و جهانی بهنمیری، اصغر )

 اه آزاد اسالمی واحد گنبدکاووس. ای حسابداری سرمایه فکری، گنبدکاووس، دانشگهمایش منطقه

فصلنامه رهبری  ، وضعیت مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه دوازده ،(9833خاتمی، علی )

 .998 - 18: (1) 8و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، 

 : نشر کتاب دانشگاهی. تهران ،آمار استنباطی در علوم رفتاری ،(9831خردمندنیا، منوچهر )

فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در  ،(9833عزیزی، نادیا؛ دخت عصمتی، محدثه و مرادی، شیما ) حاجی

 . 881 -891 :(2) 25فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران،  ،مدیریت دانش

 هران: ارگ: کتاب مهربان نشر.ت ،های مهندسیسازی مدیریت دانش در سازمانپیاده ،(9831یبی، علی )حب

 تهران: نشر کتابدار. ،ها مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت ،(9831زاده، محمد )حسن

شرکت  ،تهران ،سرشت ترجمه حسین رحمان ،مدیریت دانش ،(9811داونپورت، تامس اچ. و پروساک، الرنس )

 خودرو )ساپکو(، واحد آموزش. طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران

 دانش مدیریت استقرار در مؤثر کلیدی عوامل از جامع بندی دسته (، ارائه9811سینا، میالد ) اهلل و رازینی، روح

 .913-988(: 9) 9سازمانی،  دانش راهبردی سازمانی، مدیریت

 مراکز در بهبود الگوی ارائه و دانش مدیریت اعمال زیرساختی موانع (، بررسی9819ربیعی، علی و مهناز، معالی )

 .91-9(: 9) 5عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری،  آموزش

بندی عوامل کلیدی  شناسایی و اولویت ،(9812رحیمی قاضی کالیه، امیر؛ امیر افشاری، مهدی و رمضانی، علی )
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های پروژه :محور )بررسی موردی های پروژهمنظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان زیرساخت به

 .11 - 19 :(9) 1مطالعات کمی در مدیریت، ، کاری توسعه فدک ایرانیان( ی هولدینگ معدنپیمانکار

سازمانی بر استقرار فرایندهای مدیریت دانش  تأثیر عوامل فرهنگ ،(9811رحیمیان، حمید و شامی زنجانی، هانیه )

علوم و فناوری اطالعات فصلنامه پژوهشگاه  ،ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در معاونت فناوری و برنامه

 .9113-131 :(1) 21ایران، 

 ،(9831) و پیردل، محمد  خلج، محمدرضا  رضازاده مهریزی، محمدحسین؛ باقرزاده نیری، مهدی؛ محمدعلی

 تهران: مؤسسه فرهنگی هنری پردازش هوشمند عالئم. ،ابزارهای مدیریت دانش

 موفق سازی پیاده موانع واکاوی ،(9811) مهدی الوانی، حمیدرضا و یزدانی، محمدباقر؛ جعفری، محمد؛ جو،رکنی

 .111-115 :(2) 95 سازمانی، فرهنگ مدیریت نشریه ها، دانشگاه در دانش مدیریت

بر سرمایه اجتماعی )مطالعه  استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی ،(9831زمردیان، غالمرضا و رستمی، علی )

 .18 - 15 :(5) 8حسابداری مدیریت،  ،(3قه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی منط

 سازیپیاده یابی(، عارضه9811نیا، فروغ )به امیررضا و زنجیرچی، محمود؛ حکاکی، مسعود؛ کنجکاو منفرد،

 .991-15(: 928) 89وتربیت،  یزد، فصلنامه تعلیم استان پرورش و آموزش در دانش مدیریت

فناوری اطالعات و موفقیت ابتکارات مدیریت  ،(9811رضا ) علی زاده، فتاح؛ نریمانی، مهدی و کوشکی، شریف

 .933 -919 :(9) 21فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران،  ،دانش

های مدیریت دانش  بررسی زیرساخت ،(9815شکاری، محمدرضا؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا و کشاورز، حمید )

پژوهشنامه  ،وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه

 .9111-9115 :(1) 89پردازش و مدیریت اطالعات، 

ای مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش بررسی تحلیلی عوامل زمینه ،(9833نظر، فرشته ) صلواتی، عادل و حق

 .911 -11 :(91) 8فراسوی مدیریت،  ،در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

 :(21) 1مدیریت فردا،  ،گیری سرمایه فکریهای اندازهمروری بر مدل ،(9831عطافر، علی و علینقیان، نسرین )

25- 85 . 

 ،فکری با نگاهی به بخش خدمات گیری سرمایهالگوهای اندازه ،(9833فطرس، محمدحسن و بیگی، تورج )

 .88-21 :218تدبیر، 

تهران:  ،وکارها مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب ،(9831لی، بهروز ) قلیچ

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 و شناسایی (،9811هادی ) دانشمندی، محسن و پور، دشتی عباس؛ ثابت، اردالن؛ فیلی، مصطفی؛ کاظمی،

 مدیریت فصلنامه موردی، مطالعه: چندشاخصه گیری تصمیم رویکرد با دانش تسهیم بر مؤثر عوامل بندی رتبه
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 .22-1: (19) 29 سالمت،

سازمان  ،تهران ،زاده محمد حسنترجمه  ،هایی از مهندسی دانشمدیریت دانش: آموزه ،(9833لیبوویتز، جی. )

ری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ریزی کشور، معاونت امور ادامدیریت و برنامه

 انتشارات.

های دانشگاهی شهر اصفهان براساس سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانهامکان ،(9831محمدی، مرتضی )

رسانی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع پایان ،مدل بکوویتز و ویلیامز

 شناسی. ربیتی و روانت

همایش مدیریت ، های مدیریت دانش سازمانیبررسی مدل ،(9833میرعابدینی، شیرین و حبیبی، فاطمه )

 واحد گرمسار.  ،نور سمنان تکنولوژی و نوآوری، گرمسار، دانشگاه پیام

منظور  طراحی الگوی زیرساختی موردنیاز به ،(9811زاده، اصغر و طاهری الری، مسعود ) بیگی، رضا؛ صرافی نجف

 .931-913 :(5) 8مدیریت تحول،  پژوهشنامه ،سازی مدیریت دانش در سازمانپیاده

دومین  ،گیری آنهای اندازهسرمایه فکری و روش ،(9811زاده، حسن و باقری، فاطمه ) نمامیان، فرشید؛ قلی
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