
  
  

 

  
  

  
  

محور با  هاي پروژه مطالعۀ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان
  )المللی فوالد تکنیک شرکت مهندسی بین: نمونۀ موردي(تأکید بر نقش کلیدي مدیران میانی

   
  * 1رسول مختاري فر

  2السادات هاشمی نازنین
 3مسعود نصر اصفهانی

  4ناصر خانی دکتر 
  

  چکیده
ها مطرح است به طوري که  نیاز راهبردي براي سازمانامروزه مدیریت دانش به عنوان یک 

ها، نداشتن اطالعات کافی از میزان دانایی و دانش افرادِ موجود  همواره یکی از معضالت اساسی سازمان
هاي امروزي محسوب شده و  در نتیجه، مدیریت دانش یکی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان. باشدمی

مقالۀ پیش رو، نتایج پژوهشی . محور از اهمیت دوچندانی برخوردار است وژههاي پر این امر در سازمان
محور بوده و بررسی موضوع،  هاي پروژه است که قلمرو موضوعی آن در زمینۀ مدیریت دانش در سازمان

ساخته بر  اي محقق در این پژوهش پرسشنامه. باشد هایی می ي مدیران میانی چنین سازمان در طبقه
، طراحی و پس از تأیید روایی ظاهري و محتوایی؛ با استفاده از روش "هادي دارمی"ت اساس مطالعا

پایایی یا قابلیت اعتماد پرسش نامه نیز از . توزیع شد)  نفر35شامل (سرشماري، در نمونۀ آماري پژوهش 
 محاسبه 916/0انجام و برابر با ) یا روش همسانی درونی اجزاء(گیري آلفاي کرونباخ  طریق روش اندازه

اي،  نمونه تک اسمیرنف_کولموگروف آزمون توصیفی، آمار از موضوع، بررسی براي مقاله این در .گردید
یا آزمون تحلیل واریانس (، آزمون فریدمن )یا آزمون نسبت(اي  ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون دوجمله

عوامل  وضعیت سازمان، این در دهد می نشان نتایج .است شده استفاده تاپسیس روش از نیز آخر در و ،)دوطرفه
زیرساخت سازمانی، انگیزش کارکنان، و مدیریت منابع انسانی در سطح متوسط و وضعیت عوامل راهبرد 

. باشد و هدف، رهبري و پشتیبانی مدیریت، آموزش، فناوري اطالعات، و فرهنگ در سطح خوبی می
راهبرد و هدف، فناوري اطالعات، : رتیب استهمچنین، اولویت عوامل از نظر مدیران میانی به این ت

  .انگیزش کارکنان و انسانی، منابع مدیریت فرهنگ، آموزش، مدیریت، پشتیبانی و رهبري سازمانی، زیرساخت
 محور، مدیریت دانش، عوامل کلیدي موفقیت، مدیران میانی، تاپسیس سازمان پروژه:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
، "مدیریت دانش"رتیب، مباحث نظري در مورد در بخش مقدمه، ابتدا و به ت

محور و عوامل موفقیت   هاي پروژه مدیریت دانش در سازمان"، "محور  سازمان پروژه"
سپس .  ارایه خواهد شد"نقش مدیران میانی در موفقیت مدیریت دانش"، و نیز "آن
 "پیشینۀ پژوهش"بعد از آن، . شود  بیان می"ضرورت انجام پژوهش و طرح مسأله"
هاي  ها و فرضیه اهداف، سوال"عرضه شده و در نهایت نیز، ) 1ي  جدول شماره(

  . تعریف خواهند شد"پژوهش
مدیریت دانش براي تأثیر بهینه بر یادگیري و دانش انسان در راستاي انتفاع 

هاي پردازش اطالعات، راهبردهاي  اي از فرآیندهاي سازمانی، فناوري سازمان، مجموعه
و به این ترتیب، ) 17 ،1390 ،1کاسکینن و پیالنتو(گ را در بر گرفته سازمانی و فرهن

تر جاري شدن دانش را به فرد مناسب در زمان مناسب براي فعالیت کارآتر و اثربخش
همچنین، مدیریت دانش درصدد تحقق ). 15 ،1390 ،جعفري و دیگران(باعث خواهدشد 

لکرد، ایجاد مزیت رقابتی یا نتایج خاصی همچون رسیدن به درك مشترك، بهبود عم
  ).49 ،1390 ،کاسکینن و پیالنتو(باشد  رسیدن به سطح مطلوبی از نوآوري می

- ، مدیریت دانش را فرآیند الزم براي خلق، تحصیل، مدون2"پیرسون و ساندرز"
سازي و توزیع دانش در گسترة سازمان براي دستیابی به مزیت رقابتی تعریف کرده 

سازي دانش و مهارت درون و میان ن را اشتراك و یکپارچه، آ3"جونز و جورج"و
 4"جاستین هوبارد"). 64 و 63 ،1390،جعفري و دیگران(اند هاي سازمانی دانسته بخش

سازد که مشکلی از سازمان که مدیریت دانش براي حل آن طراحی  نیز خاطر نشان می
ینکه به طور رسمی شود اما به علت اشده، دانشی است که از طریق تجربه کسب می

ها یعنی کارکنان مهارت. گیردمورد شراکت قرار نگرفته، مورد استفادة مجدد هم قرار نمی
و فرآیندهایی را در حین کار از طریق تعامل با مشتریان و همکاران و درگیر شدن در 

د ها یاگیرند ولی هیچ ساز و کار رسمی، آنچه را که آن فرآیندهاي متعدد سازمانی یاد می
دهد آورند، در اختیار قرار نمی کنند و براي دیگران فراهم میگیرند، سازماندهی میمی

  ).33 ،1389 ،5رادینگ(
                                                           

1- Koskinen and Pihlanto 
2-Pearlson & Saunders 
3- Jones & George 
4- Justin Hubbard 
5-Radding 
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اي که کارکنان تفکیک شده و به طور عمده اهداف هاي وظیفهبرخالف سازمان
اي همۀ منابع براي رسیدن به اهداف خاص با هاي پروژهمستقل دارند، در سازمان

هاي شوند تا به خروجیها به خدمت گرفته می و مشخصی در قالب پروژهچیدمان منظم
در نتیجه، ). 99 ،1390 ،سهرابی و دیگران(تعیین شده از سوي مدیریت دست یابند 

ه ئهایی که اکثر محصوالت خود را در مقابل طرح سفارشی مشتریان تولید یا ارا سازمان
محور  هاي پروژه کنند، سازمان یریت میهاي خود را در قالب پروژه مد کرده و فعالیت

  ).26 ،1390 ،کاسکینن و پیالنتو(شوند  نامیده می
 محور، هر پروژه به خودي خود سازمانی است متشکل از افراد در یک سازمان پروژه

ولیکن چنین سازمانی به خودي خود . اند که به یک هدف یا مقصود خاصی منصوب شده
این . گیرد ها صورت می تولید یا خدمتش در قالب پروژههویتی دایمی و پایدار است که 

ها ممکن است برخی اوقات به عنوان سازمان مادر، صرفا بر تولید محصول  نوع سازمان
اي از یک سازمان  براي مشتریان بیرونی تمرکز داشته باشند، یا ممکن است زیرمجموعه

زمان مورد مطالعه در این مانند سا(تر باشند و براي مشتریان بیرونی و درونی  بزرگ
همچنین ممکن است ائتالفی از . ه کنندئ، محصوالتی را تولید یا خدماتی را ارا)پژوهش

ۀ خدمات به شخص یا نهادي ثالث با همدیگر ئچندین سازمان باشند که براي ارا
  ).28 ،1390 ،کاسکینن و پیالنتو(نمایند  همکاري می

جربیات کسب شده در یک پروژه به دانش، ها، تبدیل ت به دلیل موقتی بودن پروژه
هاي  همیشه به سختی محقق شده و یکی از نقاط ضعف خاص و متداول در سازمان

این امر در نهایت، . باشد محور، ضعف در ایجاد یادگیري و توسعه در کل سازمان می پروژه
ش اما در عوض، مدیریت اثربخ. به از بین رفتن یادگیري سازمانی منتهی خواهد شد

محور، آثار وسیع و خوبی در درك انتقال دانش و یادگیري در  هاي پروژه دانش در سازمان
هاي  به عبارت دیگر، در صورتی که دانش در سازمان. ها به همراه خواهد داشت آن

هاي آتی با هزینه، ریسک و دشواري کمتري  محور مدیریت شود، اجراي پروژه پروژه
. اي و سازمانی، عامل موفقیت مهمی خواهد بود ري پروژههمراه بوده و در نتیجه، یادگی

هایی که  هاي دانشی است؛ دارایی این موفقیت در گرو توانایی سازمان در مدیریت دارایی
هاي  همچنین، سازمان. توانند اثربخشی و کارآیی مدیریت پروژه را بهبود دهند می

گرا تلقی  ان واحدهایی دانشها، به عنو هاي موجود در آن محور و تک تک پروژه پروژه
کاسکینن و (ها نگریست  توان در قالب کمیت و کیفیت دانش به آن شوند که می می
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ترین هدف آن است که  به نحوي که جذاب). 235، و 27، 21، 11 ،1390 ،پیالنتو
ها نهادینه شده و دانش به مدیریت دانش مانند مدیریت کیفیت فراگیر، در سازمان

  ).192 ،1389 ،قلیچ لی(می و آشکار ایجاد ارزش و رقابتی بودن درآید صورت منشأ الزا
در صورتی که مدیریت دانش به عنوان یک الگوي سازمانی جدید محسوب شود، 

 ،کاسکینن و پیالنتو(ي آن صورت گیرد  یافته هایی جهت مدیریت نظام باید تالش
شیوة سیستماتیک را از یک مدل مدیریت دانش، ابزاري براي کار کردن به ). 1390،17

 ،رحیمی و نجفی(آورد لی که در مدیریت دانش درگیر هستند فراهم میئطریق مسا
توانند امکان و احتمال  به این ترتیب، عوامل متعددي وجود دارند که می). 55 ،1386

محور هم ارتقا دهند و هم تضعیف نمایند  هاي پروژه مدیریت دانش را در سازمان
هایی که حصول  حوزه"این عوامل موفقیت به صورت ). 236 ،1390 ،نتوکاسکینن و پیال(

هاي حوزه" و یا به شکل "کند بخش در آنها، موفقیت سازمان را تضمین می نتایج رضایت
 "ریزي و اقدام مدیریتی که باید به منظور حصول اثربخشی، تأمین گردند حیاتی برنامه
عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در در حالی که طیف وسیعی از . شوندتعریف می

سازي عوامل مطرح در مطالعات انجام ه شده است، با تحلیل و یکپارچهئها ارا سازمان
شده، مدل جامعی متشکل از هشت عامل اصلی در موفقیت اجراي مدیریت دانش در 

مل این عوا). 196 و 1389،183،سهرابی و دارمی(گردد  ه میئاي اراهاي پروژه سازمان
فرهنگ، فناوري اطالعات، راهبرد و هدف، زیرساخت سازمانی، انگیزش : عبارتند از

  .کارکنان، رهبري و پشتیبانی مدیریت، مدیریت منابع انسانی و آموزش
 میالدي، مدیران میانی به 1990 و 1980هاي در ساختارهاي وسیع مرسوم در دهه
. گرفتها مورد غفلت قرار می آنشدند و نقش عنوان یک مانع براي ارتباطات تصور می

ها  آن). 47 ،1386 ،رحیمی و نجفی(باشند   داراي دیدگاه متفاوتی می1اما نوناکا و تاکوچی
آفرینی  بر این باورند که مدیران میانی، نقشی بسیار کلیدي در تسهیل فرآیند دانش

به مدیران خط  راهبردي، مدیریت ارشد را 2"گره" یا "پل"سازمانی ایفا کرده و همانند 
هاي فرضی مدیران ارشد و اوضاع آشفتۀ خط مرتبط ساخته و پلی بین ایده) جزء (3مقدم

  ).226 ،4،1385نوناکا و تاکوچی(کنند مقدم برقرار می

                                                           
1-Nonaka & Takeuchi  
2-knot 
3-front-line 
4-Nonaka & Takeuchi  
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-آل براي ترویج دانش را به صورت میانینوناکا و تاکوچی ساختار مدیریت ایده
این ترکیب براي خلق دانش، مفیدتر نمایند که  پایین توصیف کرده و استدالل می-باال

آفرینی، مدیران میانی را در رأس فرآیند دانش). 47 ،1386،رحیمی و نجفی(است 
مدیریت دانش و در نقطۀ تالقی جریانات عمودي و افقی اطالعات در داخل سازمان قرار 

ته و مدیران میانی در مرکز یک سازمان قرار داش). 224 ،1385،نوناکا و تاکوچی(دهد می
اي بین سطوح باال و پایین و نیز بین نیروهاي داخلی و خارجی سازمان را نقش واسطه

ها اغلب، ایجادکنندة اصلی دانش بوده و اکثرا اجتماعات دانش را آن. کنندایفا می
رهبري، و تقسیم دانش را تشویق کرده و نیاز دارند تا از طریق یک استراتژي وسیع 

رحیمی و (نماید، مورد حمایت قرار گیرند  موزش را ترویج میسازمانی که یادگیري و آ
  ).47 و 46 ،1386،نجفی

  
  پیشینۀ پژوهش. 1جدول 

-پژوهشگر
 سال

  نتیجه  عوامل  مورد مطالعه  هدف

سِل 1و   
2001  

  شناسایی عوامل 
  موفقیت مدیریت دانش

  یک شرکت 
  ي موتور دهنتولیدکن

ن براي مدیرت دانش، و یک فرهنگ نیاز به یک مخزن اشتراك دانش، یک فرآیند مدو
  . شناسایی شدند مجدد از دانشةسازمانی حامی جهت اشتراك و استفاد

ار    2جرّ
2002  

  عوامل کلیدي 
  موفقیت مدیریت دانش

   سازمان40تجربیات 
   در مدیریت دانش

 ، نتایجمورد استفادهفناوري اطالعات، ساختار سازمانی از ، پشتیبانی سازي پیادهروش
   ادراك سازمانی در این زمینهوحاصل 

   3یووونگ
 2005  

  عوامل حیاتی موفقیت 
  اجراي مدیریت دانش

  هاي کسب و کار بنگاه
   کوچک و متوسط

رهبري و پشتیبانی مدیریت، فرهنگ، فناوري 
اطالعات، استراتژي و هدف، ارزیابی، 

زیرساخت سازمانی، فرآیندها و اقدامات، 
، منابع، هاي انگیزشی ها و فعالیت برنامه

  آموزش و یادگیري، مدیریت منابع انسانی

پشتیبانی و پوشش فناوري اطالعات 
ي انطباق  بیشترین تاثیر را بر مرحله

مدیریت دانش دارد در حالی که 
فرهنگ، بیشترین تاثیر را بر مرحلۀ 

  .استقرار مدیریت دانش دارد

تین و 
   4همکاران

 2006  

  سازي مدیریت دانش پیاده
  ي بزرگ، ها  در شرکت

  کوچک و متوسط

  هاي کسب و کار بنگاه
  کوچک و متوسط

رهبري، فرآیند بایگانی، فرهنگ سازمانی، 
  فناوري اطالعات، ارزیابی عملکرد

ي عدم تأثیر قابل توجه دو جنبه
. فناوري اطالعات و ارزیابی عملکرد

لزوم اعمال توجهی خاص نسبت به 
ي رهبري، فرآیند بایگانی، و سه جنبه

  .گ سازمانیفرهن

   5چونگ
 2006  

  عوامل کلیدي موفقیت
   مدیریت دانش و 

  هاي آنان تفاوت

   مدیر میانی از427
   سازمان فعال در194 

   زمینۀ فناوري ارتباطات 
  و اطالعات در مالزي

آموزش کارکنان، انگیزش کارکنان، کار 
گروهی، توانمندسازي منابع انسانی، تعهد و 

سیستم رهبري مدیر ارشد، زیرساخت 
اطالعاتی سازمان، ارزیابی عملکرد، فرهنگ 

کاوي، ساختار دانشی  دوستی، بهینهدانش
  هاي سازمانیسازمان، و رفع محدودیت

 عامل مورد بررسی براي 11تمام 
استقرار مدیریت دانش مهم بوده و 

ها از هاي مشخصی نیز میان آنتفاوت
نظر اهمیت ادراك شده و سطح پیاده 

  .سازي وجود دارد

   6دو پلسیز
 2007  

  عوامل حیاتی موفقیت
   مدیریت دانش

  هاي پیشرو  شرکت
  در آفریقاي جنوبی

در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان یک 
اقدام استراتژیک، خلق مشترك استراتژي 
مدیریت دانش، ایجاد یک مفهوم مشترك، 
اثرگذاري ارتباطات، تعریف شفاف مالکیت 

   تمام دانش، نیازهاي مشخص واحدهاي
ي سازمان، مدیریت تمامی مراحل در چرخه

 ایجاد :فرد عبارتند از عوامل منحصربه
درك مشترك از مفهوم مدیریت 
دانش، شناسایی ارزش ایجاد 

ت دانش، و استراتژي مدیری
جایگذاري مدیریت دانش به عنوان 

  کانون استراتژیک سازمان

                                                           
1-Wastell 
2-Jarrar 
3-Yew Wong 
4-Tien & et al 
5-Chong 
6-Du Plessis 
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تکنولوژي و نوع  عمر دانش، ایجاد تعادل میان
کسب و کار، تمرکز بر دانش ضمنی و آشکار، 

  و باور به نقش فرهنگ در سازمان

نیازآذري و 
  عمویی 

 1386  
  عوامل موثر بر استقرار
فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی، یادگیري   دانشگاه آزاد اسالمی   مدیریت دانش

  سازمانی، نیروي انسانی

فناوري اطالعات موثر و عوامل 
و ازمانی، یادگیري سفرهنگ سازمانی،

نیروي انسانی بر استقرار فاقد تاثیر 
  .گزارش شد

طالبی و سلیمی 
  ترکانی 
1387  

  تعیین عوامل اساسی 
  سازي موفقیت در پیاده

   مدیریت دانش

  کسب و کارهاي
   کوچک و متوسط

هاي سازمانی،  مدیریت راهبردي، زیرساخت
  فرهنگ، مدیریت منابع انسانی،

دیریت دانش، گیري موفقیت م فرآیند، اندازه
  منابع سازمانی و الگوبرداري رقابتی

منابع انسانی و الگوبرداري رقابتی 
داراي کمترین اهمیت و سه عامل 

هاي  مدیریت راهبردي، زیرساخت
سازمانی و فرهنگ به عنوان مهمترین 

  .عوامل معرفی شدند
جعفري و 
   1همکاران

 2008  
  عوامل کلیدي موفقیت
  هرانمحیط تجاري ت   مدیریت دانش

ها، گسترش تکنولوژي، فرهنگ و تشریک مساعی آن) دانشگران(کارکنان فرهیخته 
هاي رقابتی و  ي تأمین یکپارچه، استراتژي یادگیري، ساختارهاي مسطح، زنجیره

  )پذیري سازمانی انعطاف(هاي منعطف  سازمان

نیسی و 
  رنگباري خینی 

 1388  
  عوامل موثر بر استقرار 
  ابرات اهوازمخ  موفق مدیریت دانش

راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، تیم 
ي مدیریت دانش، حسابرسی دانش و نقشه

  دانش

 عامل شناسایی شده به 5اهمیت همۀ 
میزان متوسط بوده و از لحاظ استقرار 

ترین  عملی، ساختار سازمان مهم
  .باشد عامل می

صلواتی و حق 
  نظر 

 1388  
  عوامل کلیدي در استقرار 

  یت دانشموفق مدیر

واحدهاي ستادي 
  شرکت

   ملی نفت ایران
  ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، و فناوري اطالعات

رهنورد و 
  محمدي
1388  

  عوامل کلیدي موفقیت
   سیستم مدیریت دانش

  ها و موسساتدانشکده
   آموزش عالی تهران

گیري استراتژیک توسعۀ منابع انسانی، جهت
  محور، زیرساخت دانایی

ي اطالعاتی، فرهنگ مشارکتی، ها  سیستم
  الگوگیري، ارزیابی و انتقال
   دانش، و درگیري افراد

بندي عوامل از باال به پایین، به  رتبه
ي منابع انسانی،  توسعه: ترتیب

کت افراد، فرهنگ مشارکتی، مشار
 محور،  گیري دانایی جهت
هاي اطالعاتی،  هاي سیستم زیرساخت

یري ارزیابی و انتقال دانش، و الگوگ
  .تعیین شد

  والمحمدي
1388  

  بندي تعیین و اولویت
   عوامل اصلی اجراي 
  موفق مدیریت دانش

  هاي کوچک و سازمان
  متوسط کشور

ي و پشتیبانی مدیریت ارشد، فرهنگ رهبر
سازمانی، تکنولوژي اطالعات، استراتژي 

گیري عملکرد، مدیریت  مدیریت دانش، اندازه
ها،   و فعالیتهاي سازمانی، فرآیندها زیرساخت
دهی و ایجاد انگیزه، رفع محدودیت  پاداش

منابع، آموزش و بازآموزي، مدیریت منابع 
  )کاوي بهینه(ها  انسانی، الگوبرداري از بهترین

دهی و ایجاد انگیزه و پاداش
) کاوي بهینه(ها الگوبرداري از بهترین

داراي کمترین اهمیت، و رهبري و 
گ پشتیبانی مدیریت ارشد و فرهن

سازمانی مهمترین عوامل موفقیت 
  .مدیریت دانش معرفی شدند

اخوان و 
   2همکاران
2009  

  سازي عوامل حیاتی پیاده
   مدیریت دانش

  مراکز تحقیقاتی
   دانشگاهی ایران

مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی منعطف، میزان آمادگی و معماري مدیریت دانش، 
  و مدیر دانشی ارشددانشی سازمان، الگوبرداري ة ذخیر

چانگ و 
   3دیگران
2009  

  دولت مرکزي تایوان  عوامل کلیدي مدیریت دانش
هاي سازمان،  مأموریت و ارزش: شامل (اي مدیریت دانش فرآیندهاي کلیدي یا هسته

و عملکرد ) ابزارهاي فناوري اطالعات، مستندسازي، مدیریت فرآیند، و منابع انسانی
  )تبدیل دانش، عملکرد سازمان، انتشار دانش، و ارزش افزودهجذب و : شامل( مدیریت دانش

هادیزاده مقدم 
  و همکاران

1389  
  عوامل توفیق براي

  بانک صادرات ایران   اجراي موفق مدیریت دانش

گیري راهبردي مبتنی بر دانایی و توسعۀ جهت
گرایش به سوي توسعه، فرهنگ نوآوري، 

ي انتقال و حمایت از دانش و توسعه
  محور ها و مدیریت شایستهتگیشایس

گیري راهبردي مؤثرترین عامل جهت
  .در توفیق مدیریت دانش شناخته شد

ربیعی و 
  خواجوي
1389  

  بررسی استقرار 
ساختار، فرهنگ، فناوري، منابع انسانی،   شهرداري تهران  مدیریت دانش

  فرآیندهاي دانشی و رهبري

ها از اول به آخر به  اولویت شاخص
ري، منابع انسانی، رهب: ترتیب

ساختار، فرآیندهاي دانشی، فناوري، و 
  .باشد فرهنگ می

چونگ و 
   4همکاران

 2010  
  سازي موفق  پیاده

  مدیریت دانش

   نفر از مدیران 289
  میانی مشغول در صنعت
   مخابرات مالزي

 عنوان حوزة :شناختی شامل متغیرهاي جمعیت
هاي درگیري و مشارکت در  کاري، تعداد سال

  ریت دانش، وضعیت فعلی مدیریت دانش،مدی
   و درجۀ شدت دانش

تمام عوامل، به نوعی با میزان 
سازي مدیریت دانش مرتبط  پیاده

به جز متغیر  (بوده اما فقط سه عامل
 ارتباط )هاي عملیاتی افراد حوزه
  .داري با عملکرد سازمان دارند معنا

ساالري و 
  همکاران 

 1390  
  عوامل مؤثر بر موفقیت

  پارك علم و فناوري  دیریت دانش م
نیروي انسانی، راهبرد، مدیریت، ارزیابی، 

  فرهنگ سازمانی، فرآیندها،
   و فناوري اطالعات

نیروي : اولویت این عوامل به ترتیب
انسانی، راهبرد، مدیریت، فرهنگ 

سازمانی، فرآیندها، ارزیابی و فناوري 
  .باشد اطالعات می

                                                           
1 Jafari & et al  

2 Akhavan & et al 
3 Chang & et al 
4 Chong & et al  
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  سعیدا اردکانی و 
   -دکنجکاو منفر

 1390  
  عوامل مؤثر بر موفقیت
  موسسات آموزش عالی   استقرار مدیریت دانش

آشنایی با مدیریت دانش، هماهنگی بین 
اعضاي هیأت علمی و دانشجویان و کارمندان، 

محور،  هاي دانش ایجاد انگیزه براي تالش
محور  هاي دانش توانایی در انجام فعالیت

، حمایت )هاي مبتنی بر دانش فعالیت(
  رهنگی، فناوريف

فرهنگ، فناوري، و انگیزه، در : عوامل
هاي اول تا سوم قرار گرفتند و  رتبه
شناخت، توانایی و هماهنگی : عوامل
ضمنا . هاي بعدي قرار گرفتند در رتبه
گانه بر مدیریت  ي عوامل شش همه

  .دانش موثر تشخیص داده شدند

   1وو
 2011  

  بندي بندي و تقسیم دسته
  وفقیت  عوامل حیاتی م

  مدیریت دانش

  المللی  یک شرکت بین
-High (تک_هاي

tech (  
  تایوانی

حمایت مدیر ارشد، ارتباطات سازمانی، 
  فرهنگ و کارکنان، انتشار دانش،

ها، زمان، اعتماد، هزینه،   انگیزاننده
  هاي عملکرد، شاخص

   فناوري اطالعات، و امنیت

 :شامل (لزوم توجه ویژه به گروه علت
ارشد، ارتباطات حمایت مدیر 

سازمانی، فرهنگ و کارکنان، 
، تشخیص )ها، زمان، اعتماد انگیزاننده

عامل فرهنگ و کارکنان به عنوان 
مهمترین فاکتور، عدم اهمیت عامل 

  .فناوري اطالعات

   2لیندنر و والد
 2011  

  عوامل موفقیت 
  مدیریت دانش

  سازمان از  414
  صنایع مختلف

 فرآیندي بر فرهنگ، سازمانی، ساختاري، و
  اثربخشی مدیریت دانش

باشد که موفقیت  عامل فرهنگی می
مدیریت دانش را به شدت تحت 

  .دهد تاثیر قرار می

   3 الي وهانگ
 2012  

  فاکتورهاي حیاتی موفقیت
  صنعت بیمۀ عمر   مدیریت دانش

هاي مدیریت  محیطی، شخصیت افراد، جنبه
  دانش، شخصیت سازمانی، 

  ت، فرهنگزیرساخت فناوري اطالعا

تاثیر متغیرهاي محیطی بر روي 
شخصیت سازمانی، متغیرهاي 

محیطی با زیرساخت فناوري اطالعات 
هاي مدیریت دانش و  بر روي جنبه

شخصیت افراد، و مدیریت دانش و 
شخصیت سازمانی بر استقرار 

  .مدیریت دانش

رمضانی و 
   4همکاران

 2013  

  شناسایی، تعریف و 
  بندي عوامل حیاتی طبقه

   موفقیت مدیریت دانش
  مؤسسات پژوهشی

فرهنگ : باشد بندي اهمیت عملیاتی عوامل شناسایی شده به این ترتیب می اولویت
سازمانی مناسب، سیستم مستندسازي و ثبت و ضبط مدیریت دانش، وجود یک سیستم 

ریزي و مدیریت صحیح براي تحقق مدیریت دانش،  انگیزشی براي منابع انسانی، برنامه
اي دربرگیرندة افراد ماهر و متخصص، معماري سازمانی متناسب براي  هاي حرفه  تیموجود

مدیریت دانش و سیستم ارزیابی میزان تحقق مدیریت دانش، برقراري ارتباط 
  .نفعان موسسه سیستماتیک با ذي

   5پاتیل و کانت
 2013  

  عوامل حیاتی موفقیت 
  انطباق مدیریت دانش

  ي تامین  در زنجیره
   خبرگاننظرات

حمایت و پشتیبانی : رهاي علت شاملفاکتو
مدیر ارشد، آموزش کارکنان، یکپارچگی 

فاکتورهاي معلول . جریان دانش و اطالعات
ي تامین، و  ارتباط بین اعضاي زنجیره: شامل

  وجود یک تیم اجرایی قابل اعتماد براي انتشار
  ي تامین  دانش در زنجیره

ي فاکتورهاي علت، عامل  در دسته
ي  پشتیبانی مدیر ارشد و در دسته

فاکتورهاي معلول، عامل وجود یک تیم 
اجرایی قابل اعتماد براي انتشار 

ي تامین به عنوان  دانش در زنجیره
  .ترین عامل شناسایی شد مهم

اخوان و 
   6همکاران

 2014  

  بندي و شناسایی، طبقه
  بندي موانع   اولویت

  مدیریت دانش

  یک سازمان 
  رانیمحور ای پروژه

  ، ادراکی، )فنی(فردي، سازمانی، تکنولوژیکی 
  اي پروژه و درون

بر اساس قانون پارتو، برطرف کردن 
فرهنگ : شامل(هاي اول  موانع الیه

، دوم )سازمانی و ساختار سازمانی
حمایت و پشتیبانی مدیران : شامل(

ارشد و مدیران پروژه، اهداف پروژه، 
: شامل(، و سوم )آموزش و فناوري

مل انگیزش، بررسی و ارزیابی، عوا
اي از خبرگان، تحقیق و توسعه،  شبکه

به ترتیب ) و مستندسازي منظم
از موفقیت مدیریت % 20و % 20،40%

  .کند دانش را تضمین می

فرزین و 
   7همکاران

 2014  

  شناسایی عوامل کلیدي
   موفقیت براي استقرار

   استراتژیک مدیریت دانش

بخش خدمات ایران و 
  با

کز بر صنعت  تمر
  بانکداري

پذیري  هاي سازمان منطبق با مسؤولیت انداز، و ارزش بیان صریح و شفاف اهداف، چشم
کسب و کار؛ تامین اطالعات؛ تسهیم دانش؛ همکاري؛ هنجارهاي رسمی؛ ابهام سازمانی؛ 

گیري؛ اعتماد سازمانی؛  هاي داوطلبانه؛ مسؤولیت اجتماعی؛ مشارکت در تصمیم همکاري
بخش؛ تعهد سازمانی؛ قواعد  رگیري و مشارکت رهبران سازمان؛ رهبري الهاممیزان د

سازي شغلی؛  اجتماعی و تاثیر متغیرهاي ارتباطی؛ فرهنگ سازمانی؛ رضایت شغلی؛ غنی
ریزي استراتژیک  محوري سازمان؛ رفتار شهروندي سازمانی؛ برنامه ي شغلی؛ رقابت توسعه

  سازمانی؛ رقابت محیطی ؛ رقابت درونسازمانی سطح باال رسمی؛ ارتباط درون

   8لین
 2014  

  گیري تأثیر متغیرها اندازه
   بر مدیریت دانش

   119مدیران ارشد 
 کسب و کار  بنگاه

  کوچک
   و متوسط در تایوان

پشتیبانی و : شامل(تکنولوژیکی : متغیرهاي
: شامل(، سازمانی )اثربخشی فناوري اطالعات

ریت ارشد، فرهنگ به حمایت مدی
  گذاري، و سیستم  تراكاش

  )فشار رقابتی: شامل(، و محیطی )دهی پاداش

تشخیص تأثیرات متفاوت عوامل بر 
روي انطباق مدیریت دانش و استقرار 

آن، پشتیبانی فناوري اطالعات با 
روي انطباق شدیدترین تأثیر بر 

  تسهیلمدیریت دانش، و فرهنگ 
گذاري با بیشترین  کنندة به اشتراك
  .ي مدیریت دانشتأثیر بر رو

                                                           
1 -Wu 
2 -Lindner & Wald 
3 -Huang & Lai 
4 -Ramezani & et al 
5 -Patil & Kant 
6 -Akhavan & et al 
7 -Farzin & et al 
8- Lin 
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ارزیابی و بررسی وضعیت سازمان مذکور از نظر عوامل " اصلی این پژوهش هدف
بررسی نوع، میزان و معناداري ارتباط این "اهداف فرعی پژوهش نیز .  است"هشت گانه

تعیین اهمیت یا اولویت این عوامل از نظر مدیران میانی سازمان " و "عوامل با یکدیگر
ي سؤاالت پژوهش نیز سؤال اصلی که  بر این اساس، در زمینه. شدبا  می"محور پروژه

ي مدیریت  وضعیت سازمان مورد پژوهش در زمینه": جنبۀ توصیفی دارد چنین است
هاي  سوال. "دانش طبق عوامل هشت گانه و از نظر مدیران میانی آن چگونه است؟

گ، فناوري اطالعات، فرهن: آیا میانگین هر یک از عوامل": فرعی نیز به این قرارند
راهبرد و هدف، زیرساخت سازمانی، انگیزش کارکنان، رهبري و پشتیبانی مدیریت، 

از نظر مدیران میانی، آیا بین "، "مدیریت منابع انسانی، و آموزش باالتر از متوسط است؟
این عوامل ارتباطی وجود دارد؟، این ارتباط در جهت مثبت است یا منفی، میزان آن چقدر 

 از نظر مدیران میانی، آیا ": و در نهایت، آخرین سؤال اینکه. " و آیا معنادار است؟است
  ." عامل از نظر اهمیت وجود دارد یا نه؟8تفاوتی میان این 

  
  ابزار و روش

اي بوده، از نظر زمان گردآوري  پژوهش پیش رو بر اساس هدف، کاربردي و توسعه
هاي توصیفی و  هیت، جزء پژوهش و بر اساس ماي تحقیقات پیمایشی  زمرهدر

قلمرو موضوعی این پژوهش در زمینۀ مدیریت دانش در . شودهمبستگی محسوب می
محور بوده و با توجه به تاکیدي که در عنوان مقاله و نیز در قسمت  هاي پروژه سازمان
ي پژوهش آورده شد بررسی این موضوع، در طبقۀ مدیران میانی چنین  مقدمه
بر این اساس، جامعۀ آماري پژوهش شامل مدیران میانی . اهد بودهایی خو سازمان

المللی فوالد تکنیک بوده و بدین ترتیب، نمونۀ آماري در این  شرکت مهندسی بین
برده نیز بر  ضمنا انتخاب سازمان نام. باشد پژوهش با جامعۀ  آماري برابر و مساوي می

گانۀ موفقیت 8عوامل "ا استناد به در این پژوهش ب. اساس قابلیت دسترسی انجام گرفت
اشاره شده در قسمت  ("هادي دارمی" ابداعی "ايهاي پروژه مدیریت دانش در سازمان

اي لیکرت  سؤال در طیف پنج گزینه24ساخته شامل  اي محقق، پرسشنامه)مقدمه
 سوال در پرسشنامه 3طراحی گردید به صورتی که همۀ عوامل مورد سنجش داراي 

این .  سوال4 و عامل انگیزش کارکنان با 2ز عامل زیرساخت سازمانی با بودند به ج
پرسشنامه پس از تأیید روایی ظاهري و محتوایی توسط استادان مرتبط با موضوع؛ با 
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پایایی یا . توزیع شد)  نفر35شامل (استفاده از روش سرشماري، در نمونۀ آماري پژوهش 
یا روش  (1گیري آلفاي کرونباخوش اندازهقابلیت اعتماد پرسش نامه نیز از طریق ر

دلیل انتخاب مدیران میانی .  محاسبه گردید916/0انجام و برابر با ) همسانی درونی اجزاء
به عنوان نمونۀ مورد پژوهش نیز نظریۀ نوناکا و تاکوچی در مورد مدیران میانی و نقش 

  .باشدکلیدي ایشان در فرآیند مدیریت دانش می
 جهت آزمون 2اي نمونه اسمیرنف تک-بتدا از آزمون کولموگروفدر این پژوهش ا

هاي  ها استفاده و پس از آن از طریق آمار توصیفی، ویژگی  داده3نیکویی برازش
سپس با استفاده از ضریب . شود شناختی نمونۀ مورد بررسی توضیح داده می جمعیت

و معناداري رابطۀ ) هتمثبت یا منفی بودن ج( به تعیین میزان، نوع 4همبستگی اسپیرمن
بعد از این از طریق آزمون . گانه به صورت دو به دو پرداخته خواهد شد8میان عوامل 

هاي موجود در زمینۀ وضعیت هر یک از  به بررسی فرضیه) یا آزمون نسبت (5اي دوجمله
در مرحلۀ بعد توسط آزمون . گانه در سازمان مورد پژوهش پرداخته خواهد شد8عوامل 
معناداري ( ، یکسان نبودن رتبۀ عوامل)یا آزمون تحلیل واریانس دوطرفه( 6فریدمن

گیري از روش تاپسیس، اولویت  بررسی و در نهایت با بهره) تفاوت بین میانگین عوامل
هاي آماري در این  گفتنی است تمام محاسبه. شود عوامل از نظر مدیران میانی تعیین می

هاي ریاضی روش   و محاسبه22ي  نسخه SPSSافزار  گیري از نرم پژوهش، با بهره
  . انجام شدExcel 2013افزار   نیز با نرم7تاپسیس

  
  :هاتجزیه و تحلیل داده

  :ها آزمون نیکویی برازش یا آزمون توزیع داده
اسمیرنف -ها از آزمون کولموگروفدر این پژوهش، براي تعیین توزیع داده

 تمامی عوامل کوچکتر از sig توجه به اینکه در این آزمون با. استفاده شد اينمونهتک
فرض صفر مبنی بر نرمال بودن  %99 پس با اطمینان ،)2جدول شمارة (  است05/0

                                                           
1 -Cronbach’s Alpha 
2 -One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
3 -Goodness of fit 
4 -Spearman Correlation Coefficient 
5 -Binomial Test 
6 -Friedman Test 
7 -TOPSIS 
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هاي مشاهده شده و به عبارتی، بین فراوانی. شودتایید می H1ها رد و فرض توزیع داده
 یک از عوامل هاي مورد انتظار تفاوت معناداري وجود داشته و بنابراین، هیچفراوانی
 .باشندگانه داراي توزیع میانگین نرمال نمیهشت 

 
  )اسمیرنف_کولموگروف(ها  نتایج آزمون توزیع داده. )2(جدول

  راهبرد   
 و هدف

  زیرساخت
 سازمانی

  انگیزش
 کارکنان

  رهبري و پشتیبانی
 مدیریت

  مدیریت
 منابع انسانی

 آموزش
  فناوري
 اطالعات

 فرهنگ

  سطح
 024/0 020/0 008/0 015/0 004/0 006/0 020/0 007/0  (sig)معناداري

 غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال توزیع

  
  :شناختی مدیران میانیهاي جمعیتبرخی ویژگی

ها از آن% 62از افراد مدرك کارشناسی و حدود % 61، بالغ بر 3طبق جدول شمارة 
  . باالتر دارند سال و6سابقۀ کار 

  
  شناختی مدیران میانیهاي جمعیتبرخی ویژگی- )3(جدول 

  درصد فراوانی  ي کارسابقه  درصد فراوانی  میزان تحصیالت
  38,2   سال5 تا 1  2,9  دیپلم
  23,5   سال10 تا 6  2,9  کاردانی

  26,5   سال15 تا 11  61,8  کارشناسی
  11,8   سال به باال16  32,4  کارشناسی ارشد و باالتر

  
  :آزمون ضریب همبستگی
، با توجه به اینکه توزیع همۀ عوامل غیر نرمال است باید 2بر اساس جدول شمارة 

با ) 4جدول شمارة (به این منظور و در این قسمت . هاي ناپارامتري استفاده نمود از آزمون
مثبت یا منفی بودن (همبستگی اسپیرمن، میزان، نوع ) ضریب(گیري از آزمون  بهره
  .شود و معناداري رابطۀ میان عوامل هشت گانه به صورت دو به دو بررسی می) جهت
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  ضریب همبستگی اسپیرمن به همراه سطح معناداري عوامل- )4(جدول 

  راهبرد    
  و هدف

  زیرساخت
  سازمانی

  انگیزش
  کارکنان

  رهبري و 
  پشتیبانی
  مدیریت

  مدیریت
  منابع
  انسانی

  فناوري  آموزش
  فرهنگ  اطالعات

  ضریب
  راهبرد                1  همبستگی

  سطح   و هدف
                ---  (sig)معناداري 
  ضریب

  زیرساخت              1  584/0   همبستگی
  سطح   سازمانی

              ---  000/0  (sig)معناداري 
  ضریب
  انگیزش            1  462/0  621/0  همبستگی

  سطح   کارکنان
            --  000/0  008/0  (sig)معناداري 
  ضریب
  رهبري و          1  720/0  559/0  569/0  همبستگی

پشتیبانی 
  سطح   یتمدیر

          ---  001/0  001/0  000/0  (sig)معناداري 
  ضریب
  مدیریت        1  744/0  672/0  555/0  681/0  همبستگی

منابع 
  سطح   انسانی

        ---  000/0  001/0  000/0  000/0  (sig)معناداري 
  ضریب
      1  479/0  586/0  448/0  559/0  342/0  همبستگی

  آموزش
  سطح 

      ---  065/0  001/0  015/0  001/0  007/0  (sig)معناداري 
  ضریب
  فناوري    1  319/0  512/0  535/0  348/0  443/0  293/0  همبستگی

  سطح   اطالعات
    ---  109/0  013/0  070/0  003/0  005/0  112/0  (sig)معناداري 
  ضریب
  1  494/0  387/0  537/0  491/0  492/0  364/0  482/0  همبستگی

  فرهنگ
  سطح 

  ---  005/0  041/0  007/0  007/0  003/0  046/0  005/0  (sig)معناداري 

  
راهبرد و : دهد که به جز عوامل بررسی همبستگی عوامل هشت گانه نشان می

هدف با مدیریت منابع انسانی، انگیزش کارکنان با رهبري و پشتیبانی مدیریت، انگیزش 
شتیبانی مدیریت با مدیریت منابع انسانی کارکنان با مدیریت منابع انسانی، و رهبري و پ

شاخص همبستگی (که با یکدیگر به صورت دو به دو داراي همبستگی مثبت باالیی 
هستند، سایر عوامل صرفا داراي همبستگی مثبت متوسطی ) 85/0 تا 65/0اسپیرمن بین 

از میان دستۀ دوم؛ و در . باشند می) 65/0 تا 35/0شاخص همبستگی اسپیرمن بین (
آموزش با راهبرد و هدف، فناوري اطالعات با راهبرد و : ، بین عوامل%95سطح اطمینان 
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هدف، فناوري اطالعات با انگیزش کارکنان، فناوري اطالعات با آموزش رابطۀ معناداري 
  .وجود ندارد

 و 2با توجه به جدول شمارة  ):ها آزمون فرضیه(اي یا آزمون نسبت  آزمون دوجمله
ها در مورد وضعیت  کویی برازش، در این قسمت براي سنجش فرضیهنتایج آزمون نی

اي یا آزمون نسبت که آزمونی ناپارامتري  عوامل هشت گانه در سازمان، از آزمون دوجمله
  ).5ي  جدول شماره(گیري شد  باشد، بهره می
  

  )ها آزمون فرضیه(اي یا آزمون نسبت  آزمون دوجمله. )5(جدول 

  شرو  بندي گروه  نام عامل
  تعریف گروه

  نسبت
  (sig)معناداري   نسبت آزمون  مشاهده شده

  030/0  6/0  4/0  3= <  1گروه 
  راهبرد و هدف      6/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  114/0  6/0  5/0  3= <  1گروه 
  زیرساخت سازمانی      5/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  057/0  6/0  8/0  3= <  1گروه 
  انگیزش کارکنان      3/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  008/0  6/0  4/0  3= <  1گروه 
  رهبري و پشتیبانی      6/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع   مدیریت
  538/0  6/0  6/0  3= <  1گروه 
  مدیریت منابع انسانی      4/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  008/0  6/0  4/0  3= <  1گروه 
  آموزش      6/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  005/0  6/0  4/0  3= <  1گروه 
  اطالعاتفناوري       6/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
  046/0  6/0  4/0  3= <  1گروه 
  فرهنگ      6/0  3 >  2گروه 

      1    مجموع
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راهبرد و هدف، رهبري و پشتیبانی مدیریت، :  در عواملsigبا توجه به اینکه مقدار 
 بنابراین، فرض برابري نسبت  است05/0آموزش، فناوري اطالعات، و فرهنگ کمتر از 

در مورد سایر )  یا متوسط بودن6/0برابري با ( رد شده و این فرض 6/0این عوامل با 
اول آنکه عوامل نام برده . شود  نتیجه حاصل می2از این عبارت . شود عوامل تأیید می

ت دوم اینکه وضعی. بند شده، باالتر از سطح متوسط بوده و در وضعیت خوبی به سر می
زیرساخت سازمانی، انگیزش کارکنان، و مدیریت منابع انسانی در سطح متوسطی : عوامل

  .باشند می
ها، یکسان  پس از آزمون فرضیه :آزمون فریدمن یا آزمون تحلیل واریانس دوطرفه

با . گیرد مورد سنجش قرار می) معناداري تفاوت بین میانگین عوامل(بودن رتبۀ متغیرها 
، فرض یکسان )000/0( به دست آمد 05/0 کمتر از sig این آزمون، توجه به اینکه در

  .باشد می) 6جدول شمارة (بودن رتبۀ متغیرها رد شده و نتایج به شکل زیر 
  

 آزمون فریدمن-  )6(جدول 

  راهبرد  
   و هدف

  زیرساخت
  سازمانی

  انگیزش
  کارکنان

رهبري و 
پشتیبانی 
  مدیریت

  مدیریت
  فناوري  آموزش  منابع انسانی

  فرهنگ  العاتاط

  میانگین
  92/4  48/5  82/4  04/4  40/4  16/2  58/4  60/5  رتبه

  3  2  4  7  6  8  5  1  رتبه
  

  :اولویت عوامل از نظر مدیران میانی
به  Excel 2013افزار  در این قسمت بر اساس روش تاپسیس و با استفاده از نرم

به این . شود خته میتعیین اهمیت یا اولویت عوامل هشت گانه از نظر مدیران میانی پردا
بعد از آن، ضرایب . مقیاس شد گیري تشکیل و سپس بی منظور ابتدا ماتریس تصمیم

آل منفی به  آل مثبت و ایده ي بعد ایده در مرحله. دار شد مقیاس، وزن تعیین و ماتریس بی
مبنی بر اهمیت ) 7جدول شمارة (دست آمده و پس از انجام محاسبات ریاضی، نتایج زیر 

  .ویت عوامل حاصل آمدو اول
  

   نتایج تاپسیس- )7(جدول
  راهبرد و  

   هدف
  فناوري
   اطالعات

  زیرساخت
  سازمانی

  رهبري و
  مدیریت  فرهنگ  آموزش   پشتیبانی مدیریت

  منابع انسانی
  انگیزش
  کارکنان

Ci  905699/0  892632/0  838988/0  664448/0  646216/0  503448/0  394456/0  0  
  8  7  6  5  4  3  2  1  رتبه
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  :گیري و پیشنهادهایی براي سازمانث، نتیجهبح
در صورت به کارگیري مدیریت دانش، اعتماد در سازمان باال رفته، ارتباطات 

تر، اعتماد به نفس بیشتر، ها شفافتر، حیطۀ مسؤولیتمؤثرتر، فرهنگ کار گروهی غنی
یابد  میاي افزایشتر و اخالق حرفهسازمان انعطاف پذیرتر، فرآیندهاي اداري علمی

اولین قدم نیز در اجراي فرآیند مدیریت دانش، تعیین و ). 25 ،1389 ،صالحی و دیگران(
 پژوهش). 3 ،1390 ،ساالري و دیگران(باشد بندي عوامل مؤثر بر این فرآیند میاولویت

زانزو"  که بر روي شاغلین در سطوح مدیریت میانی سازمان و با توجه  نیز"زومپا" و "کُ
ها توانند به منظور تسهیل انتقال دانش با آن و فرآیندهایی که ایشان میبه اقدامات

ي مجدد از دهد که یافتن مکانیسمی جهت استفاده نشان می تطبیق یابند انجام گرفت
محور بعدي، به  اي تا فعالیت پروژهها از یک فعالیت پروژهدانش به وجود آمده در پروژه

  ).146 ،2008، 1انزو و زومپاکز (طور مشخصی راهگشا خواهد بود
ریزي اجرایی مناسب، در زمینۀ اتخاذ یک استراتژي با برنامه: راهبرد و هدف

شود که به این سازمان عملکرد مطلوبی را داشته و زمانی اهمیت این موضوع آشکار می
یابی به همۀ اهداف خود، از جمله مدیریت ها براي دستنکته توجه کنیم که سازمان

در ادامه، . اي روشن براي اجراي آن باشندبایست داراي راهبرد با برنامه یدانش، م
انتخاب و طراحی این راهبرد، متناسب با موقعیت و بافت سازمان مطلوب بوده و این در 

ها و منابع سازمان حالی است که اگرچه صرف وجود راهبرد، اساس به کارگیري قابلیت
اما در صورتی ) 204 ،1389 ،سهرابی و دارمی(براي تحقق اهداف مدیریت دانش است 

که این راهبرد با بافت، فرهنگ و موقعیت سازمان متناسب نباشد، بهرة چندانی نخواهد 
ریزي اجرایی متناسب براي  با اینکه سازمان داراي راهبرد و استراتژي بوده، برنامه. داشت

افت سازمان هماهنگی آن طرح شده و حتی این طراحی به طرز مطلوبی با موقعیت و ب
آید شاهد نوعی عدم دارد اما، وقتی صحبت از راهبرد مدیریت دانش سازمان به میان می

به این معنا که راهبرد مدیریت دانش . یکپارچگی با راهبرد کسب و کار سازمان هستیم
گر نوعی دید تجملی به سازمان متصل با راهبرد کسب و کار سازمان نبوده و این بیان

ت دانش در سازمان است و نه نگرشی که مدیریت دانش را حداقل در مواردي، مدیری
در مجموع، در زمینۀ اتصال و یکپارچگی راهبرد . داند ل میئچارة کار و حالل مسا

مدیریت دانش با راهبرد کسب و کار، سازمان نیاز به تعمق بیشتري دارد به همین 
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گیري راهبردي انک صادرات ایران، جهتترتیب، هادیزاده مقدم نیز در پژوهش خود در ب
 ،هادیزاده مقدم و دیگران(را مؤثرترین عامل در توفیق مدیریت دانش دانسته است 

1389، 83.(  
هاي موفق امروزي، در انجام هر یک از فرآیندها در سازمان: زیرساخت سازمانی

براي . گردند تعریف و سپس منصوب می"مالک فرآیند"شخص یا اشخاصی با عنوان 
باید چنین فرآیندهایی ابتدا تعریف شده و سپس مالکان آنها اعمال مدیریت دانش نیز می

هایی براي ها ابتدا تعریف شده و سپس گروهاي از نقشیعنی مجموعه. تعیین گردند
ها تعیین گردند و اگر سازمان، خواهان اهتمامی خاص به مدیریت انجام وظایف آن نقش
هاي مرتبط  ایجاد یک گروه مستقل و در عین حال رسمی، فعالیتدانش باشد، آنگاه با

    ها و تعیین در سازمان مورد پژوهش، تعریف نقش. با مدیریت دانش را پی بگیرد
ها به صورت مطلوبی انجام گرفته اما سازمان در هایی براي انجام وظایف این نقشگروه

ه مستقل رسمی به صورتی نسبی فراتر رفتن از این سطح و به نوعی، ایجاد یک گرو
   هاي  عمل کرده، گویی به مدیریت دانش و به خصوص تأثیر مثبت آن در سازمان

بنابراین، سازمان نیازمند به تفکر و تالش بیشتري . اي باور بنیادین پیدا نکرده استپروژه
ریت آوري زیر ساخت سازمانی مورد نیاز براي استقرار مدیي ایجاد و فراهمدر زمینه

  .دانش می باشد
به عقیدة سهرابی و دارمی، موفقیت مدیریت دانش مستلزم : انگیزش کارکنان

 ،سهرابی و دارمی(گیري از منابع فکري شرکت خود است ترغیب کارکنان به بهره
طبق نتایج این پژوهش، سازمان در تشویق کارکنان خود به انجام ). 209 ،1389

از طرفی .  خالقیت و نوآوري شود، ضعیف عمل کردهپذیري که منتج بهرفتارهاي ریسک
مزایاي مالی و غیر مالی در ازاي عملکرد مطلوب دانشی در نظام پاداش سازمان جایگاه 

هایی مناسبی نداشته و این نظام، کارکنان را به صورتی ناقص و ضعیف به انجام فعالیت
  بنابراین، سازمان . کند یکه نیازهاي رشد و یادگیري ایشان را تأمین نماید، ترغیب م

هاي انگیزشی متناسبی را اتخاذ بایست در راستاي موفقیت مدیریت دانش، سیاستمی
مالی به کارکنان خود، هم هاي مالی و غیرتا با عرضۀ پاداشکرده و به اجرا درآورد 

نیازهاي رشد و یادگیري ایشان را تأمین و هم با کمک به افزایش احتمال موفقیت 
  . دانش، اهداف سازمانی مذکور در این زمنیه را محقق سازدمدیریت
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براي ایجاد هر بهبود و تحولی در سازمان، نقش : رهبري و پشتیبانی مدیریت
مدیر ارشد براي موفقیت مدیریت دانش در سازمان، . بدیل است حمایتی مدیر ارشد بی

یرین رفتار کند، الزم باید خود به عنوان الگویی براي تشویق و ترغیب ساضمن اینکه می
انداز، سبک رهبري، هدایت تعیین چشم: است تا به فراهم آوردن شرایط مورد نیاز شامل

فرآیند تغییر، انتقال و تفهیم اهمیت مدیریت دانش به کارکنان، تقویت روحیه و ایجاد 
 و "اجمال"به همین ترتیب، . فرهنگ مشوق خلق و تسهیم دانش، نیز اهتمام ورزد

هاي  موفقیت مدیریت دانش در سازمان براي مهمۀ نکتاند کهش بر این عقیدههمکاران
هاي محور، لزوم حمایت مادي و معنوي مدیر ارشد سازمان از طرح و برنامه پروژه

، 2009، 1اجمال و دیگران (هاستمدیریت دانش جهت موفقیت در این نوع از سازمان
آوري شرایط الزم براي موفقیت اهمدهد که فرنتایج به دست آمده نشان می). 339

به . مدیریت دانش از جانب مدیر ارشد در این سازمان، در حد مطلوبی در حال انجام است
طوري که میزان بررسی که مدیران از جوانب مختلفی مانند چگونگی اجراي تغییرات 

  . دهند در حد مناسبی استو مدیریت آن در پذیرش فناوري انجام می) تکنولوژي(
هاي مدیریت دانش در هاي مالی مدیران ارشد از فعالیترغم این موارد، حمایتعلی

در پژوهش ربیعی و خواجوي نیز، شاخص رهبري در شهرداري . باشدسطح متوسطی می
). 22 ،1389 ،ربیعی و خواجوي(تهران براي استقرار مدیریت دانش، مناسب ارزیابی شد 

یت ارشد در موفقیت هر طرح و اقدامی، شرکت در البته با توجه به نقش بنیادي مدیر
 .رهبري و پشتیبانی مدیریت در زمینۀ استقرار مدیریت دانش نیازمند توجه بیشتري است

اگر بحث افراد در سازمان به عنوان مشارکت کنندگان : مدیریت منابع انسانی
از این لی ئهاي دانش، انگیزش و خودواکنشی و مساها و نقشمهارت: انسانی شامل

ي اول براي حفظ آنان میزان اهمیت مدیریت منابع انسانی دست باشد، مسلما در درجه
اي که در نماید؛ مسألههاي رشد شغلی براي ایشان بسیار حیاتی میبه تدارك فرصت

البته رویه و روش مدیریت منابع انسانی . سازمان مورد پژوهش در حد ضعیفی قرار دارد
هاي هاي مدیریت منابع انسانی با سایر انگیزه ها و روشتسازمان در طراحی سیاس

با اینکه این روند، در ایجاد فرصت براي . پیشرفت کارکنان، تا حدي بهتر شده است
رسد اما در کارکنان به منظور به کارگیري دانش خود در سازمان به حد مطلوبی می

دیریت دانش، نیاز به تمرکز مجموع، شرکت در مدیریت منابع انسانی در زمینه استقرار م
                                                           

1-Ajmal & et al 



  ...هاي مطالعۀ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان 
   

 

185

این وضعیت در صورتی است که هرگونه تغییر و تحول غیرمکانیکی . بیشتري دارد
شود، چه، این تغییر و بهبودِ  در سازمان توسط انسان انجام می )غیرتکنولوژیکی(

محور، مدیریت دانش نیز باشد یعنی مدیریت آن چیزي که توسط انسان خلق، به  انسان
  .شودي و استفاده میاشتراك گذار
ها به اندازة کافی در آموزش مدیریت و کارکنان در صورتی که سازمان :آموزش

تر شده و درك بهتر و گذاري کنند، اعضاي سازمان نسبت به مدیریت دانش آگاهسرمایه
در این زمینه، سازمان مورد پژوهش . مشترکی از این موضوع به دست خواهند آورد

هایی در مورد مدیریت دانش متناسب با  متوسط داشته و به آموزشعملکردي باالتر از
دهد که سازمان، در حیطۀ از طرف دیگر نتایج نشان می. موقعیت خود پرداخته است

آموزش هم از همان نقطۀ ضعف موجود در عامل زیرساخت سازمانی، یعنی عدم تدارك 
به نحوي که در ایجاد گروه مشخصی براي فرآیندهاي مدیریت دانش دچار مشکل است 

سازمانی، در حد اي و افزایش ارتباطات درونهاي چندرشتهجوامع یادگیرنده، ارتقاي گروه
اما به لحاظ اهتمامی که سازمان به امر آموزش دارد، در . متوسط عمل نموده است

ها از طریق برآورده کردن نیازهاي آموزشی همۀ کارکنان و در نتیجه کمک به رشد آن
، عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته و در مجموع، عملکرد نسبتا خوبی را آموزش

  .داشته است
یکی از تأثیرگذارترین عوامل در موفقیت مدیریت دانش در : فناوري اطالعات

ها، فناوري اطالعات است به طوري که میزان حمایت مدیران از اشتراك و سازمان
. باشدوري اطالعات، یک شاخص مهمِ ارزیابی میتسهیم دانش با استفاده از ابزارهاي فنا

 و همکارانش، ممکن است براي استقرار مدیریت دانش نیازي به "تین"البته به عقیدة 
به ). 60، 2006، 1تین و دیگران(تأکید بیش از حد بر فناوري اطالعات وجود نداشته باشد 

راك و تسهیم دانش با هر حال در سازمان مورد پژوهش، مدیران به طرز مناسبی از اشت
کنند دلیل این مطلب نیز تکامل استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات حمایت می

هاي فناوري اطالعات از صرف آرشیو ثابت اطالعات به نقش رابط انسان و قابلیت
ها در سازمان به مدیریت اسناد و فایل. باشدها با یکدیگر میاطالعات و نیز رابط انسان

ولی با این وجود، سازمان در . گیرد ر مطلوبی به صورت الکترونیکی انجام مینحو بسیا
هاي یافته. گیري از این ابزارها براي یادگیري کارکنان در وضعیت متوسطی قرار داردبهره

                                                           
1 - Tien & et al 
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دهد که فناوري اطالعاتی، عامل مؤثري بر پژوهش نیازآذري و عمویی نیز نشان می
  ).94 ،1386،ذري و عمویینیازآ(استقرار مدیریت دانش است 

ي آمریکا که اقدام به  سازمان ایاالت متحده26در  و همکارانش "پارك": فرهنگ
هاي  مدیریت دانش کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که میان برخی ویژگیاعمال

خاص فرهنگ سازمانی با موفقیت سازمان در استقرار مدیریت دانش و نیز اشتراك 
بنابراین، نیل به ). 106، 2004، 1پارك و دیگران(وجود دارد بستگی دانش، ارتباط و هم

سازي سازمان، مدیریت آماده: فرهنگ دانش مستلزم توجه مدیریتی به سه حوزه است
 ،1389 ،سهرابی و دارمی(هاي دانش، و به کارگیري دانش براي مزیت رقابتی دارایی

ا" و "پندي"). 198  تواند مید که ساختار سازمانینکنه میچنین برآورد و توصی نیز "دیوتّ
  فرهنگ دانشی در سازمان، یک نقش تسهیل کننده و راهبر داشته باشدۀ در توسع

نتایج حاصل بیانگر استقبال مطلوب مسووالن سازمان از ). 435، 2013، 2پندي و دیوتا(
تا محیط سازمان . باشد هاي تسهیم و اشتراك دانش میمشارکت کارکنان در فعالیت

حدود زیادي براي اظهار نظر افراد باز بوده و آزادي عمل نسبتا مطلوبی نیز به کارکنان 
هاي اتخاذ تصمیم در سازمان فاصلۀ نسبتا براي انجام وظایف خود داده شده اما روش

گیري مشارکتی مورد نیاز براي هرگونه تحول و بهبود در هاي تصمیمزیادي تا روش
هاي  به این معنا که به استفاده از روش. دیریت دانش داردسازمان، خصوصا موفقیت م

سازي بیشتري در زمینۀ گیري مشارکتی توجه چندانی نشده و شرکت به فرهنگ تصمیم
  .استقرار مدیریت دانش نیاز دارد

چه در مورد عوامل موفقیت مدیریت دانش، و بر اساس این پژوهش، به هر حال آن
باشد، جایگاه مدیران میانی در تقویت و یا  محور می ها در سازمان پروژه وضعیت آن

هایی از قبیل بدین معنا که تنها در صورتی طرح. تضعیف وضعیت این عوامل است
محور به بهترین نحو اجرا هاي پروژهها، خصوصا سازمانمدیریت دانش در سازمان

اهتمام این مدیران به خواهند شد که اوال جایگاه مدیران میانی شایستۀ آنان باشد و ثانیا 
البته در صورتی که با دیدگاه فرآیندي به این موضوع . موضوع نیز در حد مطلوبی باشد
ي این عوامل و بعد از تعهد تري که پیشتر از همهنگریسته شود شاید، عامل مهم

                                                           
1 -Park & et al 
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مدیریت ارشد قرار دارد، فرآیند انتخاب یا انتصاب مدیران میانی در سازمان است که باید 
  .رد توجه جدي قرار گیردمو

در پایان، نویسندة مسؤول با تقدیر و تشکر از آقایان فرزاد زندي، : سپاسگزاري
پژمان قدیریان، امیرحسین شریعتی، پیام نیک نشان، احمدرضا اخوان صراف، علی 
صاحب فصول، دکتر مصطفی عمادزاده، سرکار خانم دکتر منصوره پورمیري، مدیریت و 

المللی فوالد تکنیک، و ضمن امتنان و سپاسگزاري کت مهندسی بینکارکنان محترم شر
ویژه از جناب آقاي مهندس شهرام شریفیان، افتخارات احتمالی مترتب بر این پژوهش را 

 .نماید کش می با احترام به خانوادة خود و نیز حاج محمد اقا رب پرست پیش
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  :منابع
نگاهی جامع بر ابزارها و : ریت دانش مدی،)1390 (پ، و اختري، م, عفري، م،اخوانج -

 .موسسه خدمات فرهنگی رسا: تهران. هاتکنیک
, لطیفی. م. (موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات:  مدیریت دانش،)1389(رادینگ، آ  -

  .سمت: تهران) مترجم
ي مدل کاربردي در  استقرار مدیریت دانش و ارایه،)1389 (ربیعی، ع، و خواجوي، ز -

  .29 تا 22 ،24(ي رشد فناوريفصلنامه. اري تهرانشهرد
جاودانه، : تهران. هاي آموزشی مدیریت دانش در سازمان،)1386 (رحیمی، ح، و نجفی،م -

  .جنگل
 شناسایی عوامل کلیدي موفقیت سیستم مدیریت دانش ،)1388 (، و محمدي، ا.رهنورد، ف -

 تا 37 ،)3(دیریت فناوري اطالعاتي مفصلنامه. ها و مراکز آموزش عالی تهراندر دانشکده
52.  

بندي عوامل  تعیین و اولویت،)1390 (، و شکوهی، ش.، اولیا، م.جیان، د پورسرا، ن،ساالري -
 3 ،)27(ي رشد فناوريفصلنامه. هاي علم و فناوريموثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارك

  .9تا 
وثر بر موفقیت استقرار مدیریت  عوامل م،)1390( اردکانی، س، و کنجکاو منفرد، ا سعیدا -

هاي مدیریت کاوش). دانشگاه یزد: ي مورديمطالعه(دانش در موسسات آموزش عالی 
  .158 تا 136 ،)5(بازرگانی

  .سمت: تهران). MBAبا رویکرد ( مدیریت دانش ،)1389 (، ه و دارمی، ب،سهرابی -
دلی جامع براي ارزیابی ي م ارایه،)1390 (، فروزنده، س، و رئیسی وانانی، ا ب،سهرابی -

. محور دولتی بر مبناي عوامل انسانی سازمانی و فنیهاي پروژهتسهیم دانش در سازمان
  .114 تا 95 ،)7(3 ،ي مدیریت دولتیفصلنامه

ي مدل عملی به منظور  ارایه،)1389 (، م و کیخاي فرزانه، س، خاوري، م،صالحی -
. اي دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندرانسازي مدیریت دانش و تاثیر آن بر واحدهپیاده

  .37 تا 25،)4(شناسی تربیتیي روانفصلنامه
اي موثر بر استقرار سیستم  بررسی تحلیلی عوامل زمینه،)1388(، ف  و حق نظر، ع،صلواتی -

، )10(ي فراسوي مدیریتمجله. مدیریت دانش در واحدهاي ستادي شرکت ملی نفت ایران
  .104 تا 77
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سازي بندي عوامل اساسی موفقیت در پیاده اولویت،)1387 (، م و سلیمی ترکمانی، ك،طالبی -
سازي هاي قطعهي موردي شرکتمطالعه: هاي کوچک و متوسطمدیریت دانش دربنگاه

  .17 تا 1 ،)14(ي اقتصاد و تجارت نوینفصلنامه. خودروایران
ي فکري در ربرد سرمایهفرآیند خلق، تسهیم و کا:  مدیریت دانش،)1389 (، بقلیچ لی -

  .سمت: تهران. کسب و کارها
. ع. (محورهاي پروژه مدیریت دانش در سازمان،)1390 (، پ و پیالنتو،ك. ك، کاسکینن -

  .ارگ: تهران)  مترجم،بیاتی.  و ع،پهلوانی
هاي ژاپنی نوآوري را چگونه شرکت: آفرینهاي دانش شرکت،)1385 (، ه و تاکوچی، ا،نوناکا -

  .سماء قلم: قم) مترجم, انالویی.  و س،کاوه.  آ،اسالمی.  ج،عطافر. ع. (سازندمحقق می
هاي  عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه،)1386 (،ف و عمویی، ك،نیازآذري -

  .106 تا 93 ،)14(ي دانش و پژوهش در علوم تربیتیدوفصلنامه. آزاد اسالمی استان مازندران
آمیز مدیریت بررسی عوامل موثر در استقرار موفقت، )1388 (خینی، منیسی، ع، و رنگباري  -

انداز ي چشمفصلنامه. سازمان مخابرات استان خوزستان:ي مورديمطالعه(دانش 
  .142 تا 125 ،)33(مدیریت

. ي الگوي توفیق مدیریت دانش ارایه،)1389 (، ح و حیدري، ح، رامین مهر، ا،هادیزاده مقدم -
  .100 تا 83 ،)4(از مدیریت دولتیاندي چشمنشریه

آمیز مدیریت دانش بندي عوامل اصلی اجراي موفقیت تعیین و اولویت،)1388 ( چوالمحمدي، -
 .104 تا 88, )16)(مدیریت(ي پژوهشگر مجله. هاي کوچک و متوسط کشوردر سازمان
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