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چکیده
در جهان امروز که تولید کاالها و ارائه خدمات بشدت دانشمدار شدهاند ،دانش دارایی کلیدی برای
کسب مزیت رقابتی به شمار میرود و مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها در
شرایط رقابتی و عصر اطالعات است .باید اذعان کردکه تبیین نظری از جایگاه مدیریت دانش ،الزاماً به
معنی توفیق مدیریت دانش نخواهد بود .اگر چه مدیریت دانش در نگاه اول مجموعهای از ابزارها یا فرایند
مدیریتی روشن و مشخص است اما پیادهسازی (استقرار) و استفاده اثربخش از آن مهم و پیچیده است که به
کارگیری آن منجر به بهبود عملکرد و فرایندها میشود .استفاده مؤثر از مدیریت دانش ،مستلزم فهم و
شناخت دقیق مباحث مربوط به فرایند مدیریت دانش و مهمترین مرحله این فرایند یعنی استقرار و پیادهسازی
آن و شناخت مؤلفههای کلیدی بهمنظور استقرار مدیریت دانش است .غالباً در پژوهشهای مختلف صرفاً
برخی از عوامل اصلی بهمنظور استقرار مدیریت دانش ،معرفی شده است و در برخی دیگر به برخی از زیر
مؤلفهها نیز اشاره شده است اما هیچ پژوهشی به معرفی جامعی از کلیه عوامل مؤثر در استقرار مدیریت
دانش و زیر مؤلفههای مربوطه نپرداخته است .لذا در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به
شناسهگذاری عوامل اشاره شده (مضامین پایه) در پژوهشهای مختلف در این حوزه پرداخته و پس از آن
مقولههای اصلی (مضامین فراگیر) و زیر مؤلفههای هر یک (مضامین سازماندهنده) استخراج و نگاشت
نهایی مؤلفههای مؤثر ترسیم گردیده است .تالش محقق بر این بوده است که مؤلفههای استخراجی از
جامعیت کافی برخوردار باشد .یافتههای این پژوهش حاکی است که به منظور استقرار مدیریت دانش باید
هفت عامل فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،ساختار و مؤلفههای سازمانی ،فناوری اطالعات ،مؤلفهها
و فرایندهای مدیریت دانش ،راهبردها و چشماندازها و مؤلفههای محیطی و زیر مؤلفههای شناسایی شده هر
یک را مورد توجه قرار داد و به کار بست.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،عوامل کلیدی استقرار.
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مقدمه
در سالهای اخیر مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی تبدیل شده است .جوامع علمی
و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتریهای بلندمدت خود را
در عرصههای رقابتی حفظ کنند .دانشمندان در تحقیقات خود دریافتهاند که مدیریت دانش
برخالف مدیریتهای دیگر زودگذر نیست؛ بلکه تأثیرات ماندگاری دارد .وضعیت و فضای
رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و بسرعت در حال تغییر است به گونهای که سرعت تغییر
در بیشتر سازمانها بمراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنهاست .تغییرات مستمر
دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجود آورده است .در این میان تنها
سازمانهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند .به
نظر اندیشمندان این عرصه ،حفظ مزیت رقابتی و بقای سازمان به کمک مدیریت دانش
امکانپذیر است به گونهای که بتوان پیوسته به خلق دانشهای نو در سازمان پرداخت (بختیاری،
.)1988
سازمانهای کنونی ،اهمیت بیشتری برای درک ،انطباقپذیری و مدیریت تغییرات محیط
پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری دانش و اطالعات روزامد به منظور بهبود عملیات و
عرضه خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفتهاند .چنین سازمانهایی نیازمند
به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام «مدیریت دانش» هستند .برخی از سازمانها بر این
باورند کـه بـا تمرکز صرف بر افراد ،فناوری و فنون میتوان دانش را مدیریت کرد (قربانی،
.)1988
اگر چه مدیریت دانش نیز در نگاه اول مجموعهای از ابزارها یا فرایند مدیریتی روشن و
مشخص است ،اجرا (استقرار) و استفاده اثربخش از آن مهم و پیچیده است که به کارگیری آن به
بهبود عملکرد و فرایندها منجر میشود .اجرا از جنس عمل است و به دنبال کاربردی کردن نتایج
روی کاغذ و به معنای عملیاتی کردن آن نتایج ،اطمینان از رسیدن به موفقیت واقعی با ارزیابیهای
منسجم و اثربخش کردن تصمیمها و برنامههاست.
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با توجه به لزوم تبیین ،استخراج ،دستهبندی ،ارائه و الگو سازی دانش سازمانی اعم از دانش
صریح و ضمنی و اهمیت ویژه آنها به نظر میرسد که مشخص کردن عوامل کلیدی استقرار
مدیریت دانش میتواند راهکاری اساسی در رسیدن به موفقیت سازمانها و شرکتهای دانشمدار
باشد .بنابراین ارائه و دستهبندی جامع از تمام عوامل کلیدی در استقرار مدیریت دانش و شناخت
زیر مؤلفههای هر یک میتواند به عنوان نسخهای کامل به منظور استقرار مدیریت دانش در
سازمانها استفاده شود.

مبانی نظری پژوهش
امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان میکنند که برای اینکه سازمانها بتوانند در
دنیای تجارت و رقابت ،حضور مستمر و پایدار داشته باشند ،باید حول محور علم و دانش فعالیت
کنند .به رغم اینکه دانش به عنوان منبع بقای سازمانها ضروری است و شرط موفقیت سازمانها
دستیابی به دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است ،باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت
دانش به طور جدی توجه نکردهاند .به گفته پیتر دراکر «راز موفقیت سازمانها در قرن  51همان
مدیریت دانش است» (مرادزاده و همکاران.)1982 ،
پیتر دراکر در کتاب «جامعه پسا سرمایهداری» عنوان میکند که مهمترین منابع اقتصادی،
دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و نیروی کار نیست؛ بلکه این منبع اقتصادی بنیادی ،دانش هست و
خواهد بود (رضایی و همکاران.)1931 ،
در جهان امروز ،که تولید کاالها و عرضه خدمات بشدت دانشمدار شده است ،دانش
دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار میرود و مدیریت دانش سازمانی یکی از
مهمترین عوامل موفقیت شرکتها در وضعیت رقابتی و عصر اطالعات است (پورابراهیمی و
همکاران.)1931 ،
صاحبنظران مدیریت ،دانش را جایگزین نهایی تولید ،ثروت و سرمایه پولی میدانند .دانش
تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده ،نه تنها از ارزش آن کاسته نمیشود ،بلکه بر ارزش
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آن نیز افزوده میشود .این دانش در روشها ،دستورالعملها ،دیدگاهها ،اقدامات و تصمیمات
سازمانی مستقر و پنهان است و زمانی اهمیت بیشتر مییابد که به محصوالت و خدمات ارزشمندی
تبدیل شود (رضائیان و همکاران.)1930 ،
تعریف مدیریت دانش
نویسندگان مختلف از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای متفاوت و انگیزههای گوناگون
به تعریف مدیریت دانش پرداختهاند که برخی از این تعاریف به تفکیک در قالب جدول ذیل
ارائه میشود:
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جدول  .1تعاریف مختلف مدیریت دانش
ردیف
1

ارائهکننده

تعریف
مدیریت دانش ،شامل همه روشهایی است که سازمان ،داراییهای دانش خود را اداره میکند که
شامل چگونگی جمعآوری ،ذخیرهسازی ،انتقال ،به کارگیری ،به روزسازی و ایجاد دانش است.

روبیتز)5001( 1

مدیریت دانش اِعمال مدیریت و زمینهسازی برای تبدیل دانش در داخل سازمان از طریق
5

گردآوری ،اشتراکگذاری و استفاده از دانش به عنوان سرمایه انسانی در راستای دستیابی به

حسن زاده ()1981

اهداف سازمان است.
9
1
2
1
1
8

مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت و ارزش از دانش و یا سرمایه
فکری خود میپردازد.

()1332

مدیریت دانش ،طراحی هوشمندانه فرایندها ،ابزارها ،ساختار ،و غیره با قصد افزایش ،نوسازی،
اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است.
مدیریت دانش ،فرایند یا فعالیت ایجاد ،به دست آوردن ،تسخیر ،تسهیم و به کار بردن دانش در
هر جایی که وجود داشته باشد برای افزایش یادگیری و عملکرد در سازمانهاست.

سیمن)1333( 9
سوان و پرستون

1

()1333

مدیریت دانش ،تالشی برای آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایی به
دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند.
مدیریت دانش ،عملیات کشف ،سازماندهی و خالصه کردن دارایی اطالعات است به شکلی که
معلومات کارکنان را بهبود بخشد.
مدیریت دانش ،فرایند خلق و تسهیم دانش به گونهای است که بتوان آن را به شیوهای اثربخش
در سازمان به کار برد.

پروساک)5000( 2
داونپورت)1338( 1
هافمن 1و
همکارانش ()5002

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان در جهت یافتن ،انتخاب ،توزیع و انتقال اطالعات و
3

نوناکا و تاکئوچی

5

تخصص مورد نیاز برای فعالیتهایی از قبیل حل مسئله ،یادگیری پویا ،برنامهریزی راهبردی و
تصمیمگیری کمک میکند.

گوپتا و دیگران
()5000

1. Rubitz
2. Nonaka & Takeuchi
3. Seemann
4. Swan & Preston
5. Prusak
6. Tom Davenport
7. Hoffman
8. Gupta et ,al
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مزایا و اهداف مدیریت دانش
مزایای مدیریت دانش شامل استفاده دوباره از دانش موجود و پرهیز از تکرار هزینهها برای
حل مسائل تکراری است .مدیریت دانش دوره زمانی بیان مسئله تا شفافسازی مسئله را کاهش
میدهد؛ بازاریابی را تسریع میکند و سازمان را از طریق بازاریابی دقیق یا تشخیص نیازمندیهای
مشتری یاری میرساند (سهرابی و دارمی.)1988 ،
همچنین سازمان میتواند از دانش ذخیره شده برای برطرف کردن طیفی از مشکالت از قبیل
تولید محصول جدید ،برنامهریزی تبلیغات و رسیدگی به شکایات مشتری استفاده کند .مدیریت
دانش همچنین موجب افزایش کارایی داخلی ،هماهنگی خدمات مشتریان و سودآوری کلی
میشود .دانش سازمانی از طریق ارائه محیط بهبود یافته برای توسعه دانش جدید و استفاده از
تجربه حل مسائل ،ارزش آفرینی میکند (گوپتارا.)1333 ،1
سازمانهای موفق مزیت رقابتی را از طریق کاهش کنترل و افزایش یادگیری ایجاد میکنند
که این خود از طریق خلق و به اشتراک گذاشتن مستمر دانش جدید به دست میآید .از فواید
مدیریت دانش میتوان به بهبود تصمیمگیری ،انعطافپذیری بیشتر ،افزایش سود ،کاهش بار
کاری ،افزایش بهرهوری ،ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار ،کاهش هزینهها ،سهم بازار بیشتر و
بهبود انگیزه کارکنان اشاره کرد (جعفری و همکاران.)1988 ،
اجرای مدیریت دانش و اهمیت استقرار آن
امروزه نقش دانش محوری و بهرهگیری از تجربه و دانش اذهان افراد ،نقشی بنیادین در
توسعه جوامع ایجاد میکند .بنابراین برای ایجاد دانش و نوآوری بیشتر و در نتیجه افزایش توان
علمی ،فناوری ،مدیریتی و تبدیل کردن آنها به سازمان یادگیرنده با کارکنان دانش محور و
استفاده بهینه از دانایی به عنوان بازوی اصلی توسعه ،اجرای مدیریت دانش ،اجتنابپذیر است
(ربیعی و معالی .)1988 ،استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش به توانایی سازمان در ایجاد جوی
منجر میشود که دانش در آن آزادانه جریان دارد .شاید بتوان بدرستی ادعا کرد که مهمترین
1. Guptara
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رکن مدیریت دانش ،اجرای آن در سازمان است (گوپتا و دیگران.)5000 ،1
سازمانها برای پیشبرد اهداف خود و کنترل بهتر بر فرایندهایشان نیازمند استفاده از ابزارهای
مدیریتی هستند و مشروط به اثربخشی ابزارها ،آنها را مورد استفاده قرار میدهند .اگر چه قوت و
توان ذاتی هر ابزار شرط الزم اثربخشی آن است ،چگونگی اجرای آن ابزار نیز ،شرط کافی این
اثربخشی به شمار میرود ،به عبارت دیگر« ،استفاده از ابزارها و روشها یک جزء حیاتی هر فرایند
موفق بهبود است» .برخی از ابزارها ،خود در قالب چارچوب بیان میشود و به تدوین دوباره
چارچوب برای اجرای آنها در سازمان نیازی نیست؛ به عنوان مثال الگوی اروپایی مدیریت کیفیت
چارچوبی شامل توانمندسازها و معیارها است که اجرای آن نیازمند چارچوبی جدید نیست؛ اما
برخی دیگر از ابزارها چارچوبی به همراه خود ندارد و اجرای آنها به تدوین چارچوبی متناسب با
وضعیت آن ابزار و شرایط سازمان مشروط است( .رازینی و ابراهیمی .)1931 ،یکی از ابزارهایی
که برای اجرا در سازمان نیازمند چارچوب است ،استقرار مدیریت دانش است.
باید اذعان کرد که تبیین نظری از جایگاه مدیریت دانش ،الزاماً به معنی توفیق مدیریت
دانش در این شرکتها نخواهد بود .در دنیای پیچیده امروز برای هر کاری به ابزار نیاز است و
مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نیست و بخشی از چالشهای عدم توفیق ابزارها در گرو عدم
استقرار و اجرا است (میرسپاسی و دیگران.)1988 ،

روششناسی پژوهش
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و
مضمونهای پایه استخراج ،و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون ،دادهها تجزیه و تحلیل
میشود.
روش تحلیل مضمون
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای دادههای کیفی است .این
1. Gupta et ,al
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روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و گوناگون را به دادههایی
غنی و تفصیلی تبدیل میکند (براون و کالرک .)5001 ،1تحلیل مضمون ،رویکردی نظاممند به
تحلیل دادههای کیفی است که دربرگیرنده شناسایی مضمونها یا الگوهای دارای معنی فرهنگی،
شناسهگذاری و دستهبندی دادهها است که معموالً متنی است و دستهبندی دادهها بر اساس
مضمونها و تفسیر نتایج ساختار مضمون بنیاد ایجاد شده در راستای یافتن مشابهتها ،روابط،
الگوهای غالب ،برساختهای نظری و اصول تبیینی است (الپادت .)5010 ،5هر چند روشهای
مختلفی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر یک از آنها ،فرایندهای خاصی را دنبال میکند،
کلیت فرایند تحلیل مضمون ،زمانی شروع میشود که تحلیلگر به دنبال شناخت الگوهایی از معانی
و موضوعات در دادهها باشد .البته ممکن است این کار در طول جمعآوری دادهها اتفاق بیفتد.
نقطه پایان این فرایند نیز تهیه گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضمونها در دادهها است .فرایند
تحلیل مضمون شامل سه مرحله اصلی است:
الف ـ تجزیه و توصیف متن؛
ب ـ تشریح و تفسیر متن؛
ج ـ ادغام و یکپارچه کردن دوباره متن (عابدی جعفری و همکاران.)111 :1930 ،

یافتههای پژوهش
در جدول  9با مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات پیشینی حول موضوع پژوهش ،تمامی عوامل
کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمانها و شرکتهای مختلف گردآوری و مشخص شده است
که پژوهشگران مختلف در یافتههای خود به آن رسیده بودند .این عوامل مضمونهای پایه و هر
یک از منابع شناسههای روش تحلیل مضمون به شمار میرود.

1. Braun & Clarke
2. Lapadat
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جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

1

مضمونهای پایه
فرهنگ

5

عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار

فناوری

9

مدیریت دانش در مؤسسات

سعیدا اردکانی و کنجکاو

انگیزه (برنامههای انگیزشی)

1

آموزش عالی (مطالعه موردی:

منفرد ()1930

توانایی

2

دانشگاه یزد)

هماهنگی
شناخت (آشنایی با مدیریت دانش)

1
1

ارائه مدل مفهومی جهت استقرار

آموزش

8

مدیریت دانش در سازمانهای

فرهنگ

3

ایرانی؛ مطالعه موردی :شرکت

10

پاالیش نفت تهران

11
15
19
11
12

ربیعی و معالی ()1988

تعهد نیروی انسانی
میزان دانش ضمنی و آشکار

ارائه مدل مفهومی جهت استقرار
مدیریت دانش در سازمانهای
ایرانی؛ مطالعه موردی :جهاد

انگیزش

فرهنگ به اشتراکگذاری دانش
ربیعی و معالی ()1988

زیرساخت ICT
آموزش کارکنان

کشاورزی

ساختار

11

ارائه مدل مفهومی جهت استقرار

ساختار سازمانی

11

مدیریت دانش در سازمانهای

فناوری اطالعات

18

ایرانی؛ مطالعه موردی :بانک

13

اقتصاد نوین

50
51
55
59
51

ربیعی و معالی ()1988

فرهنگ
فرهنگ

ارائه مدل مفهومی جهت استقرار
مدیریت دانش در سازمانهای
ایرانی؛ مطالعه موردی :نیروگاه

منابع انسانی

فناوری اطالعات
ربیعی و معالی ()1988

فرایند
ساختار

سیکل ترکیبی گیالن

منابع انسانی

52

حمایت مدیریت

51

حس تعلق سازمانی
مشارکت در تصمیمگیری

51
58

ارائه مدل استقرار مدیریت دانش

53

در صنایع کشور بر اساس

90

فاکتورهای زمینهای

عطوفینجفآبادی و
بنیهاشمی ()1935

سامانههای اطالعاتی
فرایندهای کسب اطالعات
مدیریت فناوری اطالعات

91

نظام پردازش دانش

95

نظام تبادل

99

تسهیم دانش
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف
91
92
91
91
98

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

بررسی عوامل مؤثر در استقرار
موفقیتآمیز مدیریت دانش

نیسی و رنگباری

(مطالعه موردی :سازمان

()1988

ساختار سازمان
گروه مدیریت دانش
حسابرسی دانش

مخابرات استان خوزستان)

نقشه دانش

93
10
11
15
19
11

مضمونهای پایه
راهبرد کسب و کار

توسعه منابع انسانی
جهتگیری راهبردی دانایی محور

استقرار مدیریت دانش در
نیروهای مسلح ،ارائه مورد

محمدی فاتح و جوکار

کاوی تطبیقی از صنایع

()1930

زیر ساخت سامانههای اطالعاتی
ارزیابی و انتقال دانش
الگوگیری

هوافضای کشورهای دیگر

درگیری فردی

12

فرهنگ مشارکتی

11

مدیریت راهبردی

11

شناسایی و اولویتبندی عوامل

زیرساختهای سازمانی

18

اساسی موفقیت در پیادهسازی

فرهنگ

13

مدیریت دانش در کسب

طالبی و سلیمی

مدیریت منابع انسانی

20

وکارهای کوچک و متوسط؛

ترکمانی ()1930

فرایند

21

مطالعه موردی :شرکتهای

اندازهگیری موفقیت مدیریت دانش

25

قطعهسازی فعال ایران خودرو

منابع سازمانی

29

الگوبرداری رقابتی

21

رهبری و حمایتهای رهبری

22

فرهنگ

21

عوامل ذکر شده در پیشینه

فناوری اطالعات

21

مقاله «شناسایی و اولویتبندی

اهداف و راهبرد
سامانه ارزیابی

28

عوامل اساسی موفقیت در

23

پیادهسازی مدیریت دانش در

10

کسب وکارهای کوچک و

11

متوسط؛ مطالعه موردی:

15

شرکتهای قطعهسازی فعال

منابع

19

ایران خودرو»

آموزش

طالبی و سلیمی
ترکمانی (- )1930
پیشینه

زیرساختهای سازمانی
فعالیتها و فرایندها
مشوقهای محرک

11

مدیریت منابع انسانی

12

الگوبرداری
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

11

مدیریت فناوری اطالعات

11

فرایندهای کسب اطالعات

18

تبیین و سنجش عوامل

13

زمینهای برای استقرار مدیریت

10

دانش :مطالعه موردی در

11

شرکت ملی پخش فراورده

15

های نفتی ایران -منطقه تهران

سامانههای اطالعاتی
پردازش دانش

طبرسا و اورمزدی

انتقال دانش

()1981

تسهیم دانش
حس تعلق سازمانی

19

حمایت مدیریت

11

مشارکت در تصمیمگیریها

12

تمرکز

11

رسمیت

11

پیچیدگی

18

حمایت مالی

13

سامانههای فرعی منابع انسانی
مدیریت راهبردی

80
81

بررسی تحلیلی عوامل زمینهای

یادگیری

85

مؤثر براستقرار سیستم مدیریت

صلواتی و حقنظر

مشارکت

89

دانش در واحدهای ستادی

()1988

گرههای دانشی

81

شرکت ملی نفت ایران

حمایت مدیریت

82

فرهنگ اعتماد

81

فرهنگ

81

نرم افزار

88

سختافزار

83

مهارت

30

دسترسی
دانشکاران

31
35

مروری بر مدلهای پیادهسازی

39

مدیریت دانش در سازمانها

فرایند مدیریت دانش

عباسی ()1981

فناوری اطالعات

31
32
31
31
38

دانش سازمانی
عوامل ذکر شده در پیشینه

محمدیمقدم ،سادات

مقاله «مدیریت دانش ،الزامات

هاشمی و محمدیمقدم

و چالشها»

( )1930ـ پیشینه

اعتماد و فرهنگ سازمانی
پشتیبانی و تعهد مدیر ارشد اجرایی (رهبری)
درگیری ،درک و آگاهی کارکنان
آموزش و تحصیالت کارکنان
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

33

اندازهگیری عملکرد

100

بنچ مارکینگ

101

ساختار دانش

105

مدیریت تغییر

109

تسهیم دانش

101

آمادگی سازمان برای مدیریت دانش

102

راهبردی

101

رویکرد نظاممند به مدیریت دانش

101

معیارهای دانش

108

معماری دانش

103

یادگیری مستمر

110

خلق دانش

111

عوامل ذکر شده در پیشینه

محمدیمقدم ،سادات

انتصاب مدیر ارشد دانش

115

مقاله «مدیریت دانش ،الزامات

هاشمی و محمدیمقدم

زیرساختهای سازمانی

119

و چالشها»

( )1930ـ پیشینه

اندوختههای دانش

111

سامانههای مدیریت دانش

112

غنیسازی شغل

111

کار گروهی و اجتماعات کاری

111

زیرساختهای IT

118

همکاری و ارتباطات سازمانی

113

پشتیبانی

150

تنظیم مقررات

151

یکپارچگی مدیریت دانش با سامانههای جاری

155

امنیت شغلی

159

جو خطرپذیری در سازمان

151

مدیریت منابع انسانی و انگیزش

152

ساختار سازمانی منعطف و پویا

151

انتصاب مدیر ارشد دانشی

151
158

مدیریت دانش ،الزامات و

153

چالشها

190

محمدیمقدم ،سادات
هاشمی و محمدیمقدم
()1930

ایجاد تغییر فرهنگی
ایجاد زیرساخت مدیریت دانش
ایجاد فرایندهای مشارکتی
مدیریت موجودی دانش
آموزش

191
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

195
199
191
192
191

مضمونهای پایه
سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش

امکانسنجی استقرار سیستم
مدیریت دانش در سازمان
آموزش و پرورش استان اردبیل

رهبری سازمانی
معمر حور و همکاران

منابع انسانی

()1935

فناوری اطالعات
یادگیری سازمانی
فرهنگ سازمانی

191
198

امکان سنجی استقرار نظام

193

مدیریت دانش در دانشگاه

محمودی و همکاران

ساختار سازمانی

110

آزاد اسالمی واحد تهران

()1935

منابع انسانی

111

مرکزی و ارائه مدل مناسب

115
119
111
112

عوامل مؤثر بر استقرار
مدیریت دانش در دانشگاههای
آزاد اسالمی استان مازندران

فناوری اطالعات

فرهنگ سازمانی
فناوری اطالعات
نیازآذری و عمویی

یادگیری سازمانی

()1981

نیروی انسانی
فرهنگ سازمانی

111
111
118
113
120

ساختار
استقرار نظام مدیریت دانش و
ارائه مدل کاربردی در
شهرداری تهران

فرهنگ
ربیعی و خواجوی

فناوری

()1983

منابع انسانی
فرایندهای دانشی

121
125
129
121
122

رهبری
ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت
دانش سازمانهای دانشبنیان مورد
کاوی دانشگاه قم

منابع انسانی
هوشمند و همکاران

فناوری اطالعات

()1939

آموزش
فرهنگ
امکانسنجی

121
121

شناسایی و اولویتبندی عوامل

اولویتها

128

کلیدی زیرساخت به منظور

نگرش مدیران ارشد

123

استقرار نظام مدیریت دانش در

شایستگیها

110

سازمانهای پروژه محور؛ بررسی

111

موردی پروژههای پیمانکاری

115

هولدینگ معدنکاری توسعه

ساختار فیزیکی محیط کار

119

فدک ایرانیان

رهبری

رحیمی قاضی کالیه و
همکاران ()1935

ارزشهای سازمانی
دستورالعمل دانش

فرهنگ

111
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

112

مضمونهای پایه
مدیریت فرایند و دادهها

111

شناسایی و اولویتبندی عوامل

طبقهبندی مشاغل

111

کلیدی زیرساخت به منظور

مستندسازی دیجیتال

118

استقرار نظام مدیریت دانش در

113

سازمانهای پروژه محور؛ بررسی

110

موردی پروژههای پیمانکاری

111

هولدینگ معدنکاری توسعه

آموزش

115

فدک ایرانیان

حمایت سازمانی

رحیمی قاضی کالیه و
همکاران ()1935

شبکههای ارتباطی
سرمایه منابع انسانی
یادگیری

119

پاداش سازمانی

111

توسعه منابع انسانی

112
111
111
118
113

جهتگیری راهبردی دانایی محور

استقرار مدیریت دانش در
نیروهای مسلح ،ارائه مورد

محمدی فاتح و جوکار

کاوی تطبیقی از صنایع

()1930

زیرساخت سامانههای اطالعاتی
ارزیابی و انتقال دانش
الگوگیری

هوافضای کشورهای دیگر

درگیری فردی

180

فرهنگ مشارکتی

181

عملکرد اقتصادی یا ارزش آن صنعت

185

زبان و هدف مشترک
ساختار دانش انعطافپذیر و استاندارد

189
181

پروژههای موفق مدیریت

داونپورت و همکاران

182

دانش

()1338

1

راههای چندگانه برای انتقال دانش
فرهنگ منعطف

181

زیرساخت سازمانی و فنی

181

تغییر در اقدامات انگیزشی

188

حمایت مدیریتارشد

183

راهبرد مدیریت دانش
رهبری دانش

130
131

عوامل تعیینکننده موفقیت

135

برنامههای مدیریت دانش

خلیفا و لیو)5009( 5

فرهنگ سازمانی
درگاههای دانش

139

فناوری اطالعات

131

ایجاد دانش

1. Danvenport et al.
2. Mohamed Khalifa & Vanessa Liu
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف
132
131
131

عنوان پژوهش
عوامل تعیینکننده موفقیت
برنامههای مدیریت دانش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه
انتقال دانش

خلیفا و لیو ()5009

به کارگیری دانش
حفظ دانش

138

فرهنگ کار گروهی

133

فرهنگ درستکاری

500

فرهنگ نشر دانش

501

فرهنگ شرکت در اجرای وظایف

505

فرهنگ الگوپذیری

509

فرهنگ سازمانی

501

ساختار دانش استاندارد و منعطف

502

وجود گروه ویژه مدیریت دانش

501

دانش در محصول و خدمات

501

بازخورگیری از کارکنان و مشتریان

508

سازگاری سامانه و کاربر

503

تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت

زیرساختهای فناوری اطالعات

510

مدیریت دانش با استفاده از

نشر ابزارهای فناورانه

511

ابزارهای کیفی و کیفی

515

(مطالعه موردی :صنعت

519

خودرو بهمن)

کرمی و همکاران

همبستگی فناوری اطالعات با مدیریت دانش

()5012

شبکههای توزیع منابع اطالعاتی
همراستایی با راهبردهای سازمانی

511

حمایت از مدیران ارشد

512

تخصیص بودجه مناسب

511

افزایش مهارتهای کارکنان

511

راهبرد مدیریت دانش

518

آموزش کارکنان

513

تخصیص پاداشهای مالی و غیر مالی

550

استفاده از بخش آموزش ویژه

551

فرصتهای پیشرفت

555

ارزیابی سمت و سوی دانش افراد

559

پاداش بر اساس صالحیتهای دانشی افراد

551

ارتقا بر اساس صالحیتهای دانشی افراد
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

552

آموزش

551

توانمندسازی

551

انگیزه

558
553
590
591
595

جذابیت

مرور انتقادی عوامل مختلف
مؤثر در پیادهسازی موفق
پروژههای مدیریت دانش در

مؤلفههای فناوری
آسیدو)5012( 1

انس کارکنان با فناوری
روشهای استفاده

سازمانها

قدرت بازیابی اطالعات

599

مدیریت اسناد

591

برنامهها و نرم افزارها

592

مدیریت دانش طرحها

591

زیر مؤلفههای تسهیل شوندگی

591

یادگیرنده

598

همکاری و به اشتراکگذاری تجربه

593

منابع مالی

510

فناوری

511

حمایتکننده

515
519
511
512
511
511

جذابیت

شناسایی و اولویتبندی
سازههای مؤثر در آمادگی
پیادهسازی مدیریت دانش با
استفاده از روش تحلیل سلسله

تعهد
صادقی و مقیمی

مدیریت راهبرد دانش

()5019

ارزیابی نتایج
انگیزه

مراتبی فازی ()AHP

بهبود

518

تعهد

513

ساختار دانشی

520

سامانه پاداش

521

راههای ارتباطی

525

بهبود نسبت به رقبا

529

تعامل با دیگر سازمانها

1. Asiedu
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

521

خلق دانش

522

دزدی دانش

521

دانش نادرست

521
528
523
510

استراتژی پیادهسازی مدیریت
دانش :نقش منابع انسانی
مدیریت

تصحیح دانش
سلیمان و اسپونر

1

توزیع دانش از طریق زنجیره ارزش

()5000

درخواست انتشار و دانش ادراک شده برای استفاده از آن
تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار

511

استفاده از دانش در تصحیح فرایندها

515

استفاده از دانش در فرهنگ

519

استفاده از دانش در عمل

511

فرهنگ کار گروهی

512
511
511
518

یک مطالعه موردی در مورد
پیادهسازی راهبردی مدیریت
دانش به منظور ایجاد نوآوری

سبک رهبری در سازمان
5

فورکادل و

ابزار مدیریت دانش

گوادامیالس)5005( 9

ساختار سازمانی
راهبرد مدیریت دانش

513

توان نوآوری در سازمان و کارکنان

510

روحیه همکاری در سازمان

511

چشم انداز مرتبط با مدیریت دانش

515

تشکیل گروههای مختلف در سازمان بر اساس نیازهای سازمانی

519

تجزیه و تحلیل نیازهای مدیریت دانش
تشخیص و جمعآوری دانش

511
512

مروری بر چارچوبهای استقرار

وانگ 1و آسپینوال

511

مدیریت دانش

( )5001ـ پیشینه

2

فناوری دانش در سازمان
نگهداری فناوری

511

آموزش کارکنان

518

عملیاتی کردن دانش در سازمان

513

سامانه آنالین مدیریت دانش

580

ارزیابیهای دورهای بهرهوری در سازمان

581

تدوین راهبردهای دانش در سازمان

1. Soliman and Spooner
2. Forcadell
3. Guadamillas
4. Wong
5. Aspinwall
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

مضمونهای پایه

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

589

مروری بر چارچوبهای استقرار

وانگ و آسپینوال

توزیع دانش در سازمان

581

مدیریت دانش

( )5001ـ پیشینه

راهنمای مدیریت دانش

تدوین نقشه دانش در سازمان

585

مدیریت دانش محور در سازمان

582
581
581
588
583

وجود ساختار آشکار برای سازماندهی وظایف
مروری بر چارچوبهای استقرار
مدیریت دانش

وانگ و آسپینوال

توزیع دانش مورد نیاز برای هر یک از بخشهای مورد نیاز

( -)5001مقولههای

دارا بودن فرایندهای کاری مبتنی بر مدیریت دانش

اصلی

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیریت دانش

530

فراهم کردن دیدگاهی متعادل بین فناوری و چشماندازها

531

تسهیم فناوری

535
539

پیادهسازی مدیریت دانش

تعامالت رقیبان

چان ،1پوالرد)5001( 5

تعامالت میان کارکنان

531

یکپارچگی راهبرد

532

جو و فضای اخالقی

531
531
538

عوامل کلیدی پیادهسازی
مدیریت دانش

تعهد
لو و لی)5019( 9

رضایتمندی
درستکاری

533

عملکرد مدیریت دانش

900

همراستایی بین اهداف ،مأموریتها و دیگر اسناد باالدستی با یکدیگر

901

ارائه اطالعات

905

به اشتراکگذاری دانش

909

همکاری

901
902
901
901

بررسی مؤلفههای ضروری برای
استقرار مدیریت دانش راهبردی
در شرکتهای خدماتی

هنجارهای قانونی
فرزین و همکاران

اندازه سازمان

()5011

تمایل کارکنان
مسئولیت اجتماعی شرکت

908

مشارکت جامعه در تصمیمگیریهای شرکت

903

اعتماد سازمانی

910

مشارکت هیئت مدیره در سازمانها

911

رهبری کاریزماتیک

1. Chan
2. Pollard
3. Luo & Lee

411
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

915

تعهد سازمانی

919

هنجارهای اجتماعی و تأثیر عوامل جامعه

911

فرهنگ سازمانی

912

رضایت شغلی

911

بررسی مؤلفههای ضروری برای

911

استقرار مدیریت دانش راهبردی

918

در شرکتهای خدماتی

غنیسازی شغلی

فرزین و همکاران

رقابت محور بودن فعالیتهای سازمانی

()5011

رفتار شهروندی سازمانی

913

برنامه راهبردی رسمی

950

سطح باالی ارتباطات در سازمان

951

رقابت درون سازمانی در سازمان

955

رقابت برون سازمانی در سازمان

959

احساس نیاز کسب وکار به اجرای مدیریت دانش

951

وجود چشمانداز و نقشه دانش

952
951

دستورکار دانشی

1

951

اسکریم 5و آمیدون

9

()1331

مدیریت و راهبری دانش
فرهنگ ایجاد و تشریک دانش
یادگیری مستمر

958

زیرساخت فناوری مناسب

953

استقرار فرایندهای ساختارمند دانش سازمانی

990

رقابت

991

بازارها

995

سرعت و محدودیت زمان

999

فشارهای اقتصادی و دولتی

991

بررسی عواملی که مدیریت

992

دانش را در سازمانها تحت

991

تأثیر قرار میدهد.

هالساپل 1و جوشی

2

دانش و اطالعات
افراد

()5000

منابع مالی و غیر مالی

991

هماهنگی

998

کنترل

993

حمایت

910

راهبری

1. The knowledge agenda
2. Skryme
3. Amidon
4. Holsapple
5. Joshi
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف
911

نویسنده و سال انتشار

عنوان پژوهش

مضمونهای پایه
حمایت مدیریت ارشد

915

فرهنگ سازمانی

919

فناوری اطالعات
اهداف و راهبرد سازمان

911
912

عوامل کلیدی موفقیت برای

911

استقرار مدیریت دانش در

911

شرکتهای کوچک و متوسط

ارزیابی عملکرد
وانگ)5002( 1

زیرساختهای سازمانی
فعالیتها و فرایندهای سازمانی

918

مشوقها

913

منابع

920

آموزش

921

مدیریت منابع انسانی

925
929
921
922
921

راهبرد

تعالی در مدیریت دانش:
مطالعهای تجربی به منظور

چریدس و دیگران

شناسایی عوامل کلیدی و

()5009

سنجههای عملکردی

9

مدیریت منابع انسانی
فناوری اطالعات
بازاریابی

5

کیفیت
حمایت مدیریت عالی از راهبرد مدیریت دانش

921

زیرساخت مدیریت دانش

928
923

عناصر کلیدی موفقیت راهبردی

910

مدیریت دانش سازمان

آنتولوژی (گونه شناسی) دانش و مخازن دانش

لیبوویتز)1333( 1

سامانهها و ابزارهای مدیریت دانش

911

مشوقهای محرک تشریک دانش

915

فرهنگ حمایتی

919

راهبرد محکزنی و ساختار دانشی اثربخش

911

فرهنگ سازمانی
زیرساخت سامانه اطالعاتی

912
911

عوامل کلیدی در اتخاذ سامانه

هونگ و همکاران

911

مدیریت دانش در صنعت دارویی

()5002

2

درگیری و آموزش کارمندان
رهبری و تعهد قوی مدیریت ارشد

918

محیط یادگیری و قلمرو کنترل منابع

913

ارزیابی از آموزش حرفهای

910

کار گروهی

1. Wong
2. Performance Measures
3. Chourides, Longbottom & Murphy
4. Liebowitz
5. Hung Et Al
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

911

تعامالت و ارتباطات

915

امنیت شغلی

919

فضای خطرپذیری سازمان

911

مدیریت منابع انسانی

912

کار گروهی
تشریک دانش

911
911

«عوامل کلیدی موفقیت سامانه

918

مدیریت دانش :تحلیلی

913

1

چندموردی »

آمادگی شرکتها برای پذیرش مدیریت دانش

اخوان و همکاران

داشتن نگرش ساختارمند به مدیریت دانش

()5001

معماران مدیریت دانش

980

ابزارهای فناورانه و پایگاه داده برای تحقیقات دانش

981

مستندسازی

985

مخازن دانش

989

ارزیابی عملکرد

981

الگوبرداری

982

مدیرانارشد

981
981
988
983

فناوری

چرا پروژههای مدیریت دانش
شکست خورده است؟ (تجزیه

چوا و الم)5002( 5

و تحلیل چند مورد)

فرهنگ
درونمایه و محتوا
مدیریت طرح

930

زیرساخت فناوری

931

زیرساخت سازمانی

935
939
931
932
931
931
938
933

عوامل ذکر شده در پیشینه

داونپورت و همکاران

دانش تسهیم شده

()1338

فرهنگ دانش دوست
کارمندان برانگیخته

مقاله «چرا پروژههای مدیریت

تعهد و حمایت مدیریت ارشد

دانش شکست خورده است؟

فرهنگ سازمانی باز

(تجزیه و تحلیل چند مورد)»

رهبری و مدیریت ارشد

ریان و پریبتوک

مشارکت و درگیر بودن کارکنان

()5001

کار گروهی
زیرساخت سامانههای اطالعات

100

1. multi-case analysis
2. Chua & Lam
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ادامه جدول  .3تمام عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش (شناسایی مضمونهای پایه)
ردیف

عنوان پژوهش

نویسنده و سال انتشار

مضمونهای پایه

101

فرهنگ سازمانی موافق

105

تعهد مدیریت ارشد

109

موفت و همکاران

مشارکت و درگیری کارکنان

101

()5009

آموزش کارکنان

102

کار گروهی قابل اعتماد

101

واگذاری اختیار به کارکنان

101

حمایت مدیریت

کونلی و کلووی

108

عوامل ذکر شده در پیشینه

103

کنش متقابل اجتماعى

()5009

فناوری

مقاله «چرا پروژههای مدیریت

110

رهبری و راهبرد

دانش شکست خورده است؟

111

(تجزیه و تحلیل چند مورد)»

115

فرهنگ

یه و همکاران ()5001

افراد

119

فنآوری اطالعات

111

فرهنگ

112

حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

111

میگدادی و همکاران

آموزش

111

()5003

راهبرد

118

فناوری اطالعات

113

مدیریت منابع انسانی

پس از استخراج جدول اولیه شامل تمام مضمونهای پایه شناسایی شده حاصل پیشینه پژوهش
( 113مضمون) ،به استخراج مضمونهای سازماندهنده پرداخته میشود.
مضمونهای سازماندهنده مستخرج از مضمونهای پایه
جدول زیر ،مضمونهای سازماندهنده را همراه با منابع مشترک (شناسههای تکراری) نمایش
میدهد:
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جدول  .4مضمونهای سازمان دهنده
منابع مشترک (شناسههای تکراری)
ردیف مضمون سازماندهنده
سعیدا اردکانی و کنجکاومنفرد ()1930؛ ربیعی و معالی ()1988؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ صلواتی و حقنظر
()1988؛ معمرحور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمت آذر و علیپور ()1935؛ محمودی و افتخارزاده و محمدی ()1935؛
1

فرهنگ

5

تعهد نیروی انسانی

9

حمایت مدیریت

1

حس تعلق سازمانی

2

فرهنگ مشارکتی

1

فرهنگ الگوبرداری

1

فرهنگ اعتماد

8

یادگیری سازمانی

3

فرهنگ کار گروهی

10

تعامالت میان کارکنان

11

دیگر ویژگیهای فرهنگی

نیازآذری و عمویی ()1981؛ ربیعی و خواجوی ()1983؛ هوشمند ،میرافضل و رضایینور ()1939؛ رحیمی قاضی
کالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ کرمی و همکاران ()5012؛ وانگ و اسپینوال
()5002؛ هونگ و همکاران ()5002؛ چوا و الم ()5010؛ یه و همکاران ()5001؛ میگدادی و همکاران ()5003؛ موفت
و همکاران ()5009؛ فرزین و همکاران ()5011؛ ریان و پریبتوک (.)5001
ربیعی و معالی ()1988؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ لو و لی ()5019؛ فرزین و همکاران (.)5011
عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی ()1935؛ طالبی و سلیمی ترکمانی ()1930؛ طبرسا و اورمزدی ()1981؛ صلواتی و
حقنظر ()1988؛ داونپورت و همکاران ()1338؛ کرمی و همکاران ()5012؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ هالساپل و
جوشی ()5000؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ لیبوویتز ()1333؛ داونپورت و همکاران ()1338؛ کونلی و کلووی
()5009؛ میگدادی و همکاران ()5003؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ موفت و همکاران
()5009؛ همچنین ن.ک .رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی (.)1931
طبرسا و اورمزدی ()1981؛ عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی (.)1935
عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی ()1935؛ محمدیفاتح و جوکار ()1930؛ طبرسا و اورمزدی ()1981؛ محمدیفاتح و
جوکار ()1930؛ فرزین و همکاران ()5011؛ ریان و پریبتوک ()5001؛ موفت و همکاران ()5009؛ محمدیمقدم،
سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ صلواتی و حقنظر ()1988؛ ربیعی و معالی ()1988؛ کرمی و همکاران
()5012؛ وانگ و آسپینوال ()5001؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ اسکریم و آمیدون ()1331؛ هونگ و همکاران
(.)5003
طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ محمدیفاتح و جوکار ()1930؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم
()1983؛ محمدیفاتح و جوکار ()1930؛ کرمی و همکاران ()5012؛ اخوان ،جعفری و فتحیان (.)5001
صلواتی و حقنظر ()1988؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ فرزین و همکاران (.)5011
معمرحور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمتآذر و علیپور ()1935؛ نیازآذری و عمویی ()1981؛ رحیمیقاضیکالیه،
امیرافشاری و رمضانی (1931؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ اسکریم و آمیدون ()1331؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و
محمدیمقدم ()1983؛ صلواتی و حقنظر (.)1988
کرمی و همکاران ()5012؛ فورکادل و گادامیالس ()5005؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ ریان و پریبتوک
()5001؛ موفت و همکاران ()5009؛ هونگ و همکاران ()5015؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم
(.)1983
چان ،پوالرد و پوریوث ()5001؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ فرزین و همکاران ()5011؛ کونلی و
کلووی(.)5009
برای مثال فرهنگ دانش دوست (داونپورت و همکاران)1338 ،؛ فضای رسیکپذیری سازمان (اخوان ،جعفری و
فتحیان)5001 ،؛ احساس نیاز کسب و کار به اجرای مدیریت دانش (اسکریم و آمیدون )1331،؛ رقابت درون سازمانی
در سازمان (فرزین و همکاران)5011،؛ رفتار شهروندی سازمانی (فرزین و همکاران)5011 ،؛ جو و فضای اخالقی،
درستکاری و رضایتمندی (لو و لی)5019 ،؛ فرهنگ درستکاری (کرمی و همکاران)5012 ،؛ جو ریسکپذیری در
سازمان (محمدی مقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم)1983 ،؛ ارزشهای سازمانی (رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و
رمضانی)1931،؛ فرهنگ منعطف (داونپورت و همکاران)1338 ،؛ زبان و هدف مشترک (داونپورت و همکاران،
.)1338
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ادامه جدول  .4مضمونهای سازمان دهنده
منابع مشترک (شناسههای تکراری)
ردیف مضمون سازماندهنده
سعیدا اردکانی و کنجکاومنفرد ()1930؛ ربیعی و خواجوی ()1983؛ کونلی و کلووی ()5009؛ صادقی و مقیمی
فناوری
15
()5019؛ چوا و الم ()5010؛ آسیدو ()5012؛ وانگ و آسپینوال (.)5001
ربیعی و معالی ()1988؛ طالبی و سلیمی ترکمانی ()1930؛ کرمی و همکاران ()5012؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛
19

زیرساخت فناوری

11

فناوری اطالعات

12

مدیریت فناوری
اطالعات

11

سامانههای اطالعاتی و
ابزارهای فناورانه

داونپورت و همکاران ()1338؛ ریان و پریبتوک ()5001؛ لیبوویتز ()1333؛ محمدی فاتح و جوکار ()1930؛ اسکریم و
آمیدون ()1331؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ هونگ و همکاران (.)5001
ربیعی و معالی ()1988؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ نیازآذری و عمویی ()1981؛ محمودی و افتخارزاده و
محمدی ()1935؛ عباسی ()1981؛ معمرحور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمتآذر و علیپور ()1935؛ هوشمند ،میرافضل و
رضایینور ()1939؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ چریدس ،النگباتوم و مورفی ()5009؛ میگدادی و همکاران ()5003؛
یه و همکاران ()5001؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو (.)5009
عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی ()1935؛ طبرسا و اورمزدی (.)1981
کرمی و همکاران ()5012؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ فورکادل و گادامیالس ()5005؛ نیز ن.ک .آسیدو
( ،)5012صلواتی و حقنظر ()1988؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ لیبوویتز ()1333؛ ن.ک .رحیمیقاضیکالیه،
امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ وانگ و آسپینوال ()5001؛ عطوفی نجفآبادی و بنیهاشمی ()1935؛ طبرسا و
اورمزدی (.)1981

11
18

13

شبکههای توزیع

رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ کرمی و همکاران (.)5012

منابع اطالعاتی
دیگر زیر مؤلفههای
فناوری اطالعات

نگهداری تکنولوژی (وانگ و آسپینوال)5001 ،؛ قدرت بازیابی اطالعات (آسیدو)5012 ،؛ سازگاری سیستم و کاربر و
همچنین همبستگی فناوری اطالعات با مدیریت دانش (کرمی و همکاران.)5012 ،

سرمایه

ربیعی و معالی ()1988؛ معمرحور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمتآذر و علیپور ()1935؛ محمودی و افتخارزاده و محمدی
()1935؛ نیازآذری و عمویی ()1981؛ ربیعی و خواجوی ()1983؛ هوشمند ،میرافضل و رضایینور ()1939؛ یه و

منابع انسانی

همکاران ()5001؛ رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ ن.ک .عباسی ()1981؛ هالساپل و جوشی
()5000؛ اخوان ،جعفری و فتحیان (.)5001

50

مدیریت
منابع انسانی

طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ محمدیمقدم ،سادات
هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ میگدادی و همکاران ()5003؛ چریدس ،النگباتوم و مورفی ()5009؛ صلواتی و
حقنظر (.)1988
ربیعی و معالی ()1988؛ هوشمند ،میرافضل و رضایینور ()1939؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ محمدیمقدم،

51

آموزش و

سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ کرمی و همکاران

توانمندسازی کارکنان

()5012؛ آسیدو ()5012؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ هونگ و همکاران ()5015؛ میگدادی و همکاران ()5003؛ موفت
و همکاران ()5009؛ آسیدو ()5012؛ کرمی و همکاران ()5012؛ سعیدا اردکانی و کنجکاو منفرد (.)1930

سعیدا اردکانی و کنجکاومنفرد ()1930؛ ربیعی و معالی ()1988؛ آسیدو ()5012؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ محمدی-

55

انگیزش

مقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ داونپورت و همکاران ()1338؛ طالبی و سلیمی ترکمانی ()1930؛

(برنامههای انگیزشی)

وانگ و اسپینوال ()5002؛ لیبوویتز ()1333؛ بطور خاص پاداش (رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی1931 ،؛
کرمی و همکاران 5012 ،و صادقی و مقیمی.)5019 ،

59

ارزیابی عملکرد

محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛
طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ هونگ و همکاران ()5015؛ کرمی و همکاران (.)5012

411

ارائه دستهبندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر در استقرار مدیریت دانش سازمانی

ادامه جدول  .4مضمونهای سازمان دهنده
منابع مشترک (شناسههای تکراری)
ردیف مضمون سازماندهنده
رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ انس کارکنان با تکنولوژی (آسیدو)5012 ،؛ توانایی (سعیدا
شایستگیها
51
اردکانی و کنجکاومنفرد)1930،؛ مهارت (صلواتی و حقنظر)1988 ،؛ تمایل کارکنان (فرزین و همکاران.)5011 ،
52

وجود گروه ویژه

صلواتی و حقنظر ()1988؛ کرمی و همکاران ()5012؛ نیسی و رنگباری (.)1988

مدیریت دانش
امنیت شغلی (اخوان ،جعفری و فتحیان5001،؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ،)1983 ،فرصتهای

51

ویژگیهای

پیشرفت و ارتقا (کرمی و همکاران5012 ،؛ محمدی فاتح و جوکار1930 ،؛ صادقی و مقیمی ،)5019 ،رضایت شغلی

شغلی

(فرزین و همکاران )5011 ،و غنیسازی شغلی (محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم1983 ،؛ فرزین و
همکاران.)5011 ،

51

ساختار سازمانی

58

اهداف و راهبرد

53

منابع سازمانی

90

رهبری

91

ارزیابی

95

هماهنگی و کنترل

ربیعی و معالی ()1988؛ نیسی و رنگباری ()1988؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم ()1983؛ محمودی و
افتخارزاده و محمدی ()1935؛ ربیعی و خواجوی ()1983؛ فورکادل و گادامیالس ()5005؛ وانگ و آسپینوال (.)5001
نیسی و رنگباری ()1988؛ محمدیفاتح و جوکار ()1930؛ فرزین و همکاران ()5011؛ یه و همکاران ()5001؛
چریدس ،النگباتوم و مورفی ()5009؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم
()1983؛ وانگ و اسپینوال ()5002؛ میگدادی و همکاران ()5003؛ همچنین ن.ک .چان پوالرد و پوریوث ()5001؛
کرمی و همکاران ()5012؛ فرزین و همکاران ()5011؛ اسکریم و آمیدون ( )1331و به طور خاص استراتژی مدیریت
دانش (فورکادل و گادامیالس5005 ،؛ کرمی و همکاران5012 ،؛ صادقی و مقیمی5019 ،؛ وانگ و آسپینوال5001 ،؛
معمر حور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمتآذر و علیپور1935 ،؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو )5009 ،و مدیریت استراتژیک
(صلواتی و حقنظر1988 ،؛ طالبی و سلیمی ترکمانی.)1930 ،
طالبی و سلیمی ترکمانی ()1930؛ کرمی و همکاران ()5012؛ صادقی و مقیمی ()5019؛ هالساپل و جوشی ()5000؛
وانگ و اسپینوال ()5002؛ صلواتی و حقنظر (.)1988
معمرحور ،ستاری ،کاظمپور ،سالمتآذر و علیپور ()1935؛ ربیعی و خواجوی ()1983؛ رحیمیقاضیکالیه،
امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ فورکادل و گادامیالس ()5005؛ فرزین و همکاران
()5011؛ یه و همکاران ()5001؛ ریان و پریبتوک ()5001؛ اسکریم و آمیدون ()1331؛ هالساپل و جوشی ()5000؛
همچنین به طور خاص انتصاب مدیر ارشد دانشی (محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم1983 ،؛ چوا و الم،
.)5010

99

فعالیتها و
فرایندهای سازمانی

صادقی و مقیمی ()5019؛ وانگ و آسپینوال ()5001؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ هونگ و همکاران ()5002؛
ن.ک .کرمی و همکاران (.)5012
هالساپل و جوشی ()5000؛ سعیدا اردکانی و کنجکاومنفرد (.)1930
وانگ و اسپینوال ()5002؛ رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی ()1931؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و
محمدیمقدم ()1983؛ ربیعی و معالی ()1988؛ طالبی و سلیمیترکمانی ()1930؛ فرزین و همکاران ()5011؛ آسیدو
(.)5012
آمادگی شرکتها جهت پذیرش مدیریت دانش (اخوان ،جعفری و فتحیان5001 ،؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و
محمدیمقدم)1983 ،؛ مدیریت دانشمحور در سازمان (وانگ و آسپینوال)5001 ،؛ یکپارچگی مدیریت دانش با

91

توان و

سیستمهای جاری (محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم)1983 ،؛ قابلیتهای نوآوری در سازمان و کارکنان

ویژگیهای سازمانی

(فورکادل و گادامیالس)5005 ،؛ عملکرد اقتصادی یا ارزش آن صنعت (داونپورت و همکاران)1338 ،؛ امکانسنجی و
اولویتهای سازمان (رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی)1931 ،؛ سرعت و محدودیت زمان (هالساپل و
جوشی.)5000 ،
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ادامه جدول  .4مضمونهای سازمان دهنده
منابع مشترک (شناسههای تکراری)
ردیف مضمون سازماندهنده
اندازه سازمان (فرزین و همکاران)5011 ،؛ تمرکز (صلواتی و حقنظر1988 ،؛ موفت و همکاران)5009 ،؛ رسمیت
92

مؤلفههای ساختاری

(صلواتی و حقنظر1988 ،؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم1983 ،؛ فرزین و همکاران5011،؛ پیچیدگی
(صلواتی و حقنظر.)1988 ،

91

تعامل با رقیبان و دیگر

هالساپل و جوشی ()5000؛ چان ،پوالرد و پوریوث ()5001؛ صادقی و مقیمی (.)5019

سازمانها

91

فشارهای محیطی

98

بازاریابی

93

شناخت دانش

مسئولیت اجتماعی شرکت (فرزین و همکاران ،)5011 ،فشارهای اقتصادی و دولتی (هالساپل و جوشی)5000 ،
چریدس ،النگباتوم و مورفی ()5009؛ هالساپل و جوشی ()5000
ساختار دانش (هونگ و همکاران5001 ،؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم1983 ،؛ صادقی و مقیمی،
5019؛ همچنین ن.ک .ربیعی و معالی1988 ،؛ کرمی و همکاران)5012 ،؛ نقشه دانش (وانگ و آسپینوال5001 ،؛
اسکریم و آمیدون1331 ،؛ نیسی و رنگباری )1988؛ مخازن دانش (ن.ک .چوا و الم5010 ،؛ اخوان ،جعفری و فتحیان،
5001؛ لیبوویتز1333 ،؛ هالساپل و جوشی5000 ،؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم)1983 ،

10

تشخیص ،جمعآوری و
مستندسازی دانش

وانگ و آسپینوال ()5001؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ سلیمان و اسپونر
(.)5000
محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم1983 ،؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو5009،؛ سلیمان و اسپونر.)5000،

11

خلق دانش

15

پردازش دانش

19

انتقال دانش

11

تسهیم دانش

()1983؛ سلیمان و اسپونر ()5000؛ داونپورت و همکاران ()1338؛ اخوان ،جعفری و فتحیان ()5001؛ وانگ و
آسپینوال ()5001؛ چان ،پوالرد و پوریوث ()5001؛ عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی (.)1935

12

ارزیابی دانش

محمدفاتح و جوکار (.)1930

11

به کارگیری دانش

طبرسا و اورمزدی ()1981؛ عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی (.)1935
محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ طبرسا و اورمزدی ()1981؛ محمدیفاتح و جوکار (.)1930
طبرسا و اورمزدی ()1981؛ عطوفینجفآبادی و بنیهاشمی ()1935؛ محمدیمقدم ،سادات هاشمی و محمدیمقدم

11

دستورالعمل مدیریت

سلیمان و اسپونر ()5000؛ محمد خلیفه و وانیسا لیو ()5009؛ وانگ و آسپینوال (.)5001
وانگ و آسپینوال ()5001؛ رحیمیقاضیکالیه ،امیرافشاری و رمضانی (.)1931

دانش

مضمونهای فراگیر
پس از استخراج مضمونهای سازماندهنده ( 11مضمون) ،مضمونهای فراگیر را به دست
میآوریم .جدول زیر نمایانگر مضمونهای سازماندهنده و مضمونهای فراگیر است؛ بدین طریق
که مضمونهای سازماندهنده توصیفگر ،مضمونهای سازماندهنده است.
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جدول  .5مضمونهای فراگیر و سازماندهنده
مضمونهای سازماندهنده

ردیف مضمونهای فراگیر

فرهنگ به اشتراک گذاری دانش ،حس تعلق سازمانی ،فرهنگ الگوگیری ،فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ کار
1

فرهنگ سازمانی

5

مدیریت منابع انسانی

گروهی ،فرهنگ درستکاری ،اعتماد سازمانی ،جو خطرپذیری در سازمان ،حمایت مدیریت ،تعهد سازمانی ،نگرش
مدیران ارشد ،زبان و هدف مشترک ،فرهنگ منعطف ،جو و فضای اخالقی ،فرهنگ دانش دوست
برنامههای انگیزشی اعم از پاداشهای مالی و غیرمالی ،تحصیالت کارکنان ،وجود گروه ویژه مدیریت دانش ،سبک
رهبری در سازمان ،انتصاب مدیر ارشد دانش ،امنیت شغلی ،طبقهبندی مشاغل ،بازخورگیری از کارکنان و مشتریان،
آموزش و افزایش مهارتهای کارکنان ،ارزیابی سمت و سوی دانش افراد ،پاداش بر اساس صالحیتهای دانشی افراد،
ارتقا بر اساس صالحیتهای دانشی افراد ،غنیسازی شغلی ،کارمندان برانگیخته ،واگذاری اختیار به کارکنان
زیرساختهای سازمانی ،تمرکز ،رسمیت ،پیچیدگی ،اندازه سازمان ،مشارکت در تصمیمگیری ،آمادگی سازمان برای

9

ساختار و مؤلفههای

مدیریت دانش ،تنظیم مقررات ،ساختار سازمانی منعطف و پویا ،یادگیری سازمانی ،توان نوآوری در سازمان و

سازمانی

کارکنان ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،رقابتمحور بودن فعالیتهای سازمانی ،عملکرد اقتصادی یا ارزش آن صنعت،
همکاری و ارتباطات سازمانی ،ساختار فیزیکی محیط کار ،تخصیص بودجه مناسب ،منابع مالی و غیر مالی
زیرساختهای  ،ICTسامانههای اطالعاتی ،زیرساخت سامانههای اطالعاتی ،فرایندهای کسب اطالعات ،ایجاد

1

فناوری اطالعات

زیرساخت مدیریت دانش ،مستندسازی دیجیتال ،شبکههای ارتباطی ،راههای چندگانه برای انتقال دانش ،سازگاری
سامانه و کاربر ،نگهداری فناوری ،انس کارکنان با فناوری ،قدرت بازیابی اطالعات ،سامانه آنالین مدیریت دانش
میزان دانش ضمنی و آشکار ،نظام پردازش دانش ،تسهیم دانش ،حسابرسی دانش ،تدوین نقشه دانش در سازمان،
ارزیابی و انتقال دانش ،داشتن نگرش ساختارمند به مدیریت دانش ،راهنمای مدیریت دانش ،اندازهگیری موفقیت

2

مؤلفهها و فرایندهای مدیریت دانش ،خلق دانش ،به کارگیری دانش ،حفظ دانش ،ساختار دانش انعطافپذیر و استاندارد ،تبدیل دانش
مدیریت دانش

ضمنی به دانش آشکار ،تجزیه و تحلیل نیازهای مدیریت دانش ،تشخیص و جمعآوری دانش ،توزیع دانش مورد
نیاز برای هر یک از بخشهای مورد نیاز ،دارا بودن فرایندهای کاری مبتنی بر مدیریت دانش ،یکپارچگی
مدیریتدانش با سامانههای جاری

1

1

راهبردها و
چشماندازها
مؤلفههای محیطی

ارزشهای سازمانی ،سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش ،جهتگیری راهبردی داناییمحور ،چشمانداز مرتبط با
مدیریت دانش ،تدوین راهبرد های دانش در سازمان ،همراستایی بین اهداف ،ماموریتها و دیگر اسناد باالدستی با
یکدیگر ،اهداف و راهبرد سازمان
بهبود نسبت به رقیبان ،تعامل با دیگر سازمانها ،تعامالت میان رقیبان ،هنجارهای قانونی ،رقابتبرون سازمانی،
فشارهای اقتصادی و دولتی
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شکل  .1نگاشت عوامل نهایی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش
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بحث و نتیجهگیری
اهمیت مدیریت دانش به حدی است که امروزه شماری از سازمانها دانش خود را
اندازهگیری ،و شاخص درجهبندی شرکتها را در گزارشهای خود منعکس میکنند .آگاهی از
دانش در هر سازمانی و چگونگی مدیریت این دانش به منظور به کارگیری آن در فعالیتهای
مربوط از اهمیت خاصی برخوردار است .بر این اساس مدیریت دانش با استفاده از ذخایر پنهان و
آشکار دانش و ایجاد فرهنگ مبتنی بر دانش در سازمانهای مختلف میتواند ابزار و شیوه موفقی
در جهت هر چه کاراتر کردن آنها به شمار آید .شناخت جامع عوامل کلیدی استقرار مدیریت
دانش و زیر مؤلفههای مربوط (مضمونهای فراگیر و سازماندهنده) و توجه به این عوامل میتواند
در موفقیت و رشد سازمان کمک شایانی بکند.
در این پژوهش ضمن بیان چیستی و چرایی مدیریت دانش و اهمیت ،ضرورت و جایگاه آن
در سازمان ،عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش مشخص شد؛ بدین منظور پس از بررسی
و مطالعه پژوهشهای مختلف مرتبط با عوامل کلیدی تأثیرگذار بر استقرار مدیریت دانش با استفاده
از روش تحلیل مضمون به شناسهگذاری باز ادبیات نظری در این حوزه پرداخته و پس از آن
مقولههای اصلی (مؤلفههای کلیدی مؤثر) شناسایی ،و زیرمؤلفههای هرکدام استخراج شد.
یافتههای این پژوهش حاکی است که به منظور استقرار مدیریت دانش باید هفت عامل
فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،ساختار و مؤلفههای سازمانی ،فناوری اطالعات ،مؤلفهها و
فرایندهای مدیریت دانش ،راهبردها و چشماندازها و مؤلفههای محیطی و زیر مؤلفههای شناسایی
شده هر یک را مورد توجه قرار داد و به کار بست.
بر اساس نتایج این پژوهش ،دانش در صورتی میتواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم
شود که مورد حمایت فرهنگ سازمان قرار گیرد .بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبههای
هر نظام مدیریت دانش به شمار میرود.
مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارد و تاکنون نیز بسیاری
از طرحهای مدیریت دانش به علت بیتوجهی به منابع انسانی با شکست روبهرو شده است و با
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توجه به ماهیت اجتماعی مدیریت دانش ،موفقیت چنین سامانهای بدون در نظر گرفتن موارد
مرتبط با نیروی انسانی ،تقریباً غیر ممکن خواهد بود.
ساختار و مؤلفههای سازمانی میتواند مشوق یا مانع موفقیت مدیریت دانش باشد .پرداختن
به مدیریت دانش بدون ساختار مناسب و حمایتی امکانپذیر نیست .میزان تمرکز ،رسمیت،
چگونگی جریان اطالعات بین واحدها ،وضعیت اسناد و مدارک محرمانه سازمان و ...عوامل
ساختاری مهمی است که وضعیت و ویژگی آنها به طور مستقیم بر خلق ،انتقال ،ذخیرهسازی و به
کارگیری دانش در سازمان تأثیر میگذارد.
فناوری اطالعات از مهمترین عواملی است که در سازمان بر کمیت و کیفیت مدیریت دانش
اثرگذاراست و وجود پایگاههای دانش ،گروهافزارها ،سامانههای پست الکترونیک و دیگر ابزارها
کمک میکند تا دانش سازمان به صورت ساختار یافته در کل سازمان انتشار یابد.
استقرار مدیریت دانش بدون توجه به مؤلفهها و فرایندهای مدیریت دانش امکانپذیر نیست.
مدیریت دانش به صورت فرایند دارای آغاز و پایان مشخص دیده شده است .فرایند مدیریت
دانش با خلق و کسب دانش آغاز میشود و با عملکرد پایان مییابد .هر یک از مراحل فرایند
مدیریت دانش در استقرار و اجرای آن تأثیرگذار است و سازمان باید به هر یک از این مراحل
توجه ویژهای بکند.
پرداختن به مدیریت دانش بدون توجه به راهبردها و چشماندازهای مدیریت دانش از یک
سو و راهبردها و چشماندازهای سازمان از سوی دیگر ،امکانپذیر نیست .وجود راهبردی منسجم
برای شفاف کردن فلسفه مدیریت دانش و اهداف سازمان ،سازمان را در تبدیل شدن به سازمان
دانش محور هدایت میکند.
مؤلفههای محیطی از این حیث در استقرار مدیریت دانش مهم است که تحول در هر نظامی
مستلزم شناخت عوامل محیطی مؤثر بر آن است .اجرای مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی
نیست .عدم قاطعیت محیطی یک متغیر مهم در مدیریت دانش است.
نوآوری این پژوهش در مقایسه با دیگر پژوهشها این است که غالباً در پژوهشهای مختلف
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صرفاً برخی از عوامل اصلی به منظور استقرار مدیریت دانش ،معرفی شده و در برخی دیگر به
برخی از زیرمؤلفهها نیز اشاره شده؛ اما هیچ پژوهشی به معرفی جامعی از تمام عوامل مؤثر در
استقرار مدیریت دانش و زیرمؤلفههای آن نپرداخته؛ اما در این پژوهش سعی شده است که
مؤلفههای استخراجی از جامعیت کافی برخوردار باشد.
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