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چکيده
رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز قطعی هر سازمان است .متخصصین دانش در تالش هستند تاا باا
ارائه مدل های راهبردی مدیریت دانش راهگشای این مها باشاند .هاد

ایان پاووهش شناساایی و

اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایاران اسات .در پاووهش
حاضر که به روش آمیخته انجام شده ،در بخش کیفی ،شناسایی مؤلفه ها با مراجعاه باه  20خباره باه
روش غیرتصادفی هدفمند صورت پذیرفته و نهاییسازی شاخص ها با روش دلفی فازی تک مرحله ای
محاسبه شده است .در بخش کمی ،از جامعه آماری ،تعداد  321نفر از چهار وزارتخانه دولتی انتخاب
و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی گروهی ،مه ترین مؤلفه های مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش
اولویت بندی گردید .نتایج نشان می دهد که بُعد محیطی با مؤلفه قوانین و مقررات دولتی ،بُعد سازمانی
با مؤلفه های (فرهنگ ،راهبرد ،ساختار ،فناوری ،رهبری و حمایت مدیران ارشد) و بُعد سرمایه فکری
با دو مؤلفه (قابلیت فردی و شایستگی رفتاری) بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان هاای دولتای ایاران
تأثیر دارد .همچنین از نظر رتبه بندی مؤلفه های رهبری و حمایت مدیریت ارشد ،قاوانین و مقاررات
دولتی ،راهبرد سازمانی ،ساختار سازمانی ،قابلیت فردی و فرهنگ سازمانی به ترتیب حائز رتباه هاای
اول تا شش هستند .یافته های این تحقیق می تواند به منظور پیاده سازی موفاق مادیریت داناش ماورد
استفاده سازمان های دولتی قرار گیرد.
کليد واژهها :مدیریت دانش ،بلوغ مدیریت دانش ،سازمانهای دولتی ایران.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
.1دانشجوی گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
. 2استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران و نویسنده مسئول.
(رایانامه )Alihossien@yahoo.com
.3استادیار گروه مدیریت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.





مقدمه
در عصر اطالعات دانش اساسیترین دارایای ساازمان و از آن باهعناوان مزیات رقاابتی
اصلی کسبوکار تعبیر میشود (نظافتی و همکاران .)1396،موفقیت ساازمان در باازار رقاابتی در
گرو دستیابی به دانش و کاربرد آن در رویههای کسبوکار اسات (شااکریان و همکااران.)2016 ،
دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده بر ارزش آن افزوده مایشاود

(بهباودی و
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سهرابی .)1399 ،اگرچه دانش سازمانها نقش مهمی در موفقیت آنها ایفا مایکناد ،اماا صارفا
پردازش دانش نمی تواند تضمینی برای کساب مزیات رقاابتی باشاد ،بلکاه بایاد داناش را
مدیریت کرد (ابراهیمی و قلیچ لای .)2016،مدیران باید تالش خود را معطاو

باه اندیشایدن باه

تدابیری برای جذب و مدیریت منابع دانشی سازمان نمایند تا بتوانند در باازار رقاابتی از آن
استفاده کنند (همان .)1395 ،امروزه اندازهگیری و رتبهبندی کاردن شارکتهاا ،باهکاارگیری و
اسااتقرار نظااام ماادیریت دانااش در سااازمانهااا را بااه مساائلهای راهبااردی تباادیل کاارده
است(پناهی .)1397،بدین لحاظ سرمایۀ انسانی نقش بسیار اساسی در اقتصاد دانشمحاور دارد.
با باهکاارگیری راهبردهاای مادیریت داناش ،بهارهوری کارکناان در ساازمان نیاز افازایش
مییابد(او1و همکااران .)2016،پیاده سازی مدیریت دانش برای رسیدن به کمال مطلوب ،نیازمند
تغییرات فاراوان و معناادار در فرایناد ساازمان اسات ،زیارا ایان تغییارات آنای حاصال
نمی شود(پی و همکاران .)2006،استفاده هدفمند از داناش و مادیریت آن توساا کارکناان ،باه
ارزیابی و تجزیهوتحلیل وضعیت بلوغ مدیریت دانش در یک سازمان بستگی دارد

(ساهرابی و

فالح .)2017 ،سازمانهای دولتی نیاز به شیوههای پیچیدهتری دارناد تاا بتوانناد سارمایههاای
دانشی خود را مادیریت کنناد

(صای

و همکااران .)1385 ،رویکارد مادیریت داناش در اساناد

باالدستی کشور مورد تأکید قرار گرفته و پیگیری آن در ساازمانهاای دولتای بایشازپایش
ضرورت دارد .شناخت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش کمک میکند تا با تمرکاز بار
محورهای اصلی ،روند اجرای موفق مدیریت داناش تساهیل و از اتاال

مناابع جلاوگیری

شود(فرناندز2و سابروال.)2015 ،
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جهت آمادگی اجرای مدیریت دانش ،باید وضعیت موجود این مؤلفاههاا در مقایساه باا
وضعیت مطلوب ارزیابی و تحلیل شود و با طراحی اقدامات الزم جهت پار کاردن شاکا
موجود ،توسعه و بهبود تدریجی حاصل گردد .نکته حائز اهمیت این است کاه ساازمان در
مؤلفههای مؤثر باید بهطور موزون و هماهنگ توسعه یابد تا ه افزایی میان مؤلفاههاا ایجااد
الزم در اجرای موفق مدیریت دانش حاصل نخواهاد شاد و احتماال شکسات پارو ههاای
مدیریت دانش بسیار زیاد خواهد بود (یعقاوبی و همکااران)2016،؛ بناابراین هاد

ایان تحقیاق

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایاران
است؛ به این ترتیب که ابتدا به شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای بلوغ مدیریت داناش
پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک تحلیال سلسالهمراتبای ایان عوامال را اولویاتبنادی
میکند.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
تعاری

متعدد از داناش توساا صااحبنظاران مختلا

ارائاه گردیاده اسات .برخای

صاحبنظران ،دانش را کاالیی مانند سایر کاالها و خدمات می دانناد کاه قابلیات رخیاره و
بازیابی داشته و مساتقل از افاراد ،زماان و مکاان اسات (کشااورزی .)90 :1393،صار نظار از
اختال نظر موجود در مفهوم دانش ،واضح است که دانش سازمانی ،ترکیبی سازمانیافتاه از
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شود و در غیر این صورت با رشد نامتوازن و توجه بیش از حد به برخی مؤلفهها ،اثربخشی

داده ها است که از تلفیق تجارب ،عملکارد گذشاته ،مقاررات و فراینادها باه وجاود آماده
است(سهرابی و فالح .)41 :1397،مدیریت دانش ،سازوکار نظاممند ساازمانی جهات جماعآوری،
پردازش و تسهی دانش کارکنان جهت ایجاد مزیت رقاابتی راهباردی و افازایش اثربخشای
سازمان است (پاپی و همکاران .)40 :1395،از دید مدیریت دانش هر سازمان دانشمحاور ممکان
است در یکی از سه وضعیت زیر قرار داشته باشاد )1 :در ساازمان ماورد نظار هایچگوناه
فعالیت دانشی انجام نمیشود )2 .فعالیت دانشی انجام میشود ولی سازمان به کا و کیا
آن فعالیتها آگاه نیست )3.مدیریت دانش انجام میشود و سازمان به فعالیاتهاای دانشای
آگاهی کامل دارد (کرمای .)1394 ،بلوغ مدیریت دانش به سازمان اجازه مایدهاد تاا در ماورد

273




چگونگی اجرای مهاارت مادیریت داناش تصامی بگیارد (ساهرابی و فاالح .)2017 ،برخای از
مشارکتکنندگان ،مدلسازی و انتقال تجربیاات را زمیناهای بارای بهباود کیفیات خادمات
سازمان میدانند (دولتپسندی و همکااران .)1395 ،این صاحبنظران توافق انادکی بار روی مادل
جامعی که بلوغ مدیریت دانش در سازمان با آن منطباق باشاد ،دارناد (پای و همکااران .)2006 ،
اگرچه مدل های فراوانی در سراسر دنیا برای ارزیابی سطوح بلاوغ مادیریت داناش وجاود
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

دارند ،با این وجود هیچ مدل منحصربه فردی که مورد توافق عام باشد ،وجاود نادارد .یاک
مدل بلوغ مدیریت دانش ،چرخۀ تکاملی مدیریت دانش در ساازمان را نشاان مایدهاد کاه
براساس آن سازمان میتواند فرایندهای دانش را بهطور مساتمر ارزیاابی و توساعه و بهباود
بخشد

(قلیچلی،

 .)220:1397بر این اساس ،مدلهاای بلاوغ مادیریت داناش در مشخصاههاای

گوناگونی ازجمله درجۀ توسعه یافتگی ،نوع ابعاد سازمانی مورد ارزیابی ،با یکدیگر تفااوت
اساسی دارند .جدول ( ، )1تصویر کلی از این ویوگیها را نشان میدهد.
جدول  -1مطالعات انجامشده در زمينه مؤلفههاي مؤثر بر مديريت دانش
نام محقق
سید عباسزاده و
همکاران
کشاورزی و
رادسرشت
حسینپور و علیپور
محمودزاده و تقی-
زاده بیرامی

274



سال
1398
1397
1397
1396

اردالن و همکاران

1396

جوشی و چاوال

2019

حنی

2018

نتایج
مؤلفه های سازمانی به واسطه فرایند مدیریت دانش بار توساعه مناابع انساانی
تأثیر غیرمستقی  ،مثبت و معناداری دارد.
مه ترین فرصت های بهبود شامل نبود فرایند رسمی ،ضعی

باودن فرهناگ،

رسمیت زیاد ،نبود سامانه مدون و ترس از برخوردهای اداری است
مؤلفه های تأثیرگاذار شاامل فنااوری اطالعاات ،سااختار ساازمانی ،فرهناگ
سازمانی ،انگیزش و مؤلفه مدیریتی است.
ضرورت فرهنگسازی و بهرهگیاری از یاک الگاوی تغییار راهباردی جهات
اشاعه و توسعه مدیریت دانش.
زیرساخت های مدیریت دانش شامل فرهنگ ،ساختار ،مدیریت ارشاد ،مناابع
انسانی ،اینترنت ،الگوگیری ،سازوکار تسهی دانش ،راهبرد و . ...
در حوزه زیرساختهای مدیریت دانش ،بخش خصوصای نسابت باه بخاش
عمومی وضعیت بهتری دارا است.
در حال حاضر داشتن نیروی کار رقابتی برای موفقیت ضروری اسات .ایان موضاوع
در همه انواع سازمانها بهویوه در سازمانهای در حال توسعه بسیار مه است.


نام محقق

سال

صدیقی و همکاران

2017

پاتیل و کانت

2014

نهادی و سرمست

2013

نتایج
در تحلیلی سلسلهمراتبی نشان داد که این مؤلفهها به ترتیب اهمیت عبارتاند
از :فرهنگ سازمانی ،منابع انساانی و ماالی ،راهبارد و رهباری ،سااختارها و
رویهها ،مؤلفههای محیطی ،فرایند مدیریت دانش ،مؤلفههاای کاالن محیطای،
فناوری و زیرساخت.
و موانع فردی بهعنوان شاخصها معرفی شده است.
دیدگاه دانشبنیان ،شرکت داناشبنیاان و تواناایی ادغاام داناش فاردی را در
چارچوب انجام یک وظیفاه مشاترب بارای ایجااد مزیات رقاابتی ضاروری
میداند.

پس از بررسی ادبیات پووهش و با استفاده از روشهای کیفای ،عوامال ریال باهعناوان
اجزای اصلی مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمانهاای دولتای ایاران انتخااب
شدند.
مؤلفه سرمايه فکري :بونتیس1سرمایۀ فکری را مجموعهای از منابع نامشهود میداند کاه
باه فرایند ایجاد ارزش کماک کارده و آن را باه ساه دساته طبقاهبنادی مایکناد؛ سارمایۀ
ساختاری :که دربرگیرناده پایگاه داده و دستورالعمل اجرای راهبرد و بهطور کلی هر چیزی
کاه اهمیت آن بارای ساازمان بااالتر از ارزش مادیاش باشد (تفضلی هرندی و همکااران)1399 ،؛
سارمایه انساانی :که به عنوان شایستگی کارکنان ،توانایی روابا باین شخصاای و ارزشهاا
مطارح اسات (طوطیاان اصافهانی و همکااران .)1398 ،سرمایۀ رابطاهای :کاه نشااندهنادۀ تواناایی
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در این پووهش موانع راهبردی ،موانع سازمانی ،موانع فناوری ،موانع فرهنگی

بالقوه یک سازمان است و بهعنوان یک پل ارتبااطی واسااطه در فراینااد ساارمایۀ فکااری
عمال مایکناد (بختیااری و همکاران .)1397 ،برخی صاحبنظران در بُعد مدیریت منابع انساانی،
شاخص آموزش و تحصیالت را برای پیشابرد و موفقیات مادیریت داناش در ساازمانهاا
معرفی مینمایند (اخوان و همکاران2006 ،؛ وانگ و اساپینوال )2005 2،یادگیری سازمانی نیاز اشااره باه
این موضوع دارد که دانش ها با سرعت بیشتری در حال کهنه شدن است؛ بنابراین یاادگیری
مادامالعمر اعضای سازمان ضروری است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 275
1
. Bontis
2
. Wong & Aspinwall.




مؤلفههاي ساازماني :نظاام جمهاوری اساالمی ایاران مانناد هار نظاام دیگاری دارای
جهان بینی ،عناصر ،ارکان و اجزایی است که آن را از دیگر نظامها متمایز مایساازد

(قرایای و

پورصادق .)1398 ،مرور ادبیات موضوع نشان میدهد اثربخشی برنامههاای مادیریت داناش در
شرکتها و سازمانها به قابلیتهای مهمی مانند رهبری و حمایت مدیریت ارشاد ،فنااوری
سازمانی ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فرایندهای سازمانی و راهبرد سازمانی ساازمان
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

بستگی دارد که در ادامه به توضیح آنها میپردازی .
رهبري :این معیار توانایی رهباری ساازمان را در پاساخگویی باه مساائل ساازمانهاای
دانشمحور ارزیابی می کند .رهبری مدیریت داناش در قالاب خاامشایهاا و راهبردهاای
مدیریت دانش که در سازمان اتفاق میافتد ارزیاابی مایشاود .رهباری همچناین در قالاب
فعالیت هایی که در جهت ایجاد فضاای مارتبا باا رفتارهاای مادیریت داناش در ساازمان
صورت میپذیرد ،ارزیابی میشود (کرمی.)1394 ،
راهبرد :منابع دانش عالی خلق میکند که این مه بهنوبه خود منجر به بهباود کیفیات و
کمیت زندگی کارکنان میشود (کشاتکار .)1397 ،ارزشهای سازمانی ،سیاستها و راهبردهاای
مدیریت دانش ،چش انداز مرتبا با مدیریت دانش ،تدوین راهبردهاای داناش در ساازمان،
ه راستایی بین اهدا

و دیگر اسناد باالدستی با یکدیگر ،راهبارد ساازمان را در خصاو

مدیریت دانش تبیین مینمایند (رازینی و سینا.)1397،
ساختار سازماني :در عصر اطالعات سازمانها باید به ساختارهای پویاتر روی بیاورناد.
ویوگی این سازمان ها روابا غیررسمی ،پرورش اعتماد و شبکهسازی است که امکان خلاق
و تسهی دانش را در سازمان فراه میآورد (محماودی و همکااران .)1392 ،چناین سااختارهایی
باید به افرادی که مخاطره پذیرند و در فعالیتهای گروهی شرکت میکنند ،پاداش دهد .در
عین حال وقتی یک چارچوب مدیریت دانش به طور کامل در سراسر سازمان ایجااد شاد و
بهعنوان یکی از فعالیتهای اصلی در تمام مشاغل سازمانی گنجانده شاد ،جهات توساعه و
حفظ مدیریت دانش باید از رویکرد انگیزشی معکوس برای الزام باه فعالیاتهاای دانشای
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براساس انتظارات و شرایا تعری شده سازمان بهرهبرداری گردد.


فرايند سازماني :فرایند مدیریت دانش شامل پنج بُعد اکتساب ،ایجاد ،رخیاره ،توزیاع و
نگهداری از دانش است .ازجمله موارد مه شفا ساازی انتظاارات ساازمان در خصاو
فرایند مدیریت دانش است .در این راستا سازوکاری برای اندازهگیاری انتظاارات باهعناوان
بخشی از اندازهگیری عملکرد کارکنان ایجاد مای شاود کاه مبناایی بارای نظاارت و بهباود
برای انجام این انتظارات ،ازجمله آموزش ،توسعه ابزارهاا ،تعریا

فراینادها و نقاشهاای

مدیریت دانش را بهطور بهینه ساماندهی مینماید و در نهایت با ایجااد یاک طارح ،پااداش
مبتنی بر عملکرد کارکنان را فراه سازد (آسیدو.)2015 ،1
فناوري ساازماني :معیاار فنااوری میازان تواناایی ساازمان در توساعه و باهکاارگیری
راهکارهای مبتنی بر فناوری ،مانند سامانههای مدیریت محتوا را ارزیاابی مایکناد .در ایان
معیار قابلیت اعتماد و دسترسای باه ابزارهاا نیاز ارزیاابی مایشاود (کرمای .)1394 ،فنااوری
اطالعات ،اجرای فرایند مدیریت دانش در سازمان را بهطور محسوسی بهبود بخشایده و آن
را به مزیتی رقابتی تبدیل نموده است .یعقوبی و ملکی ( )2012شاخصهاای مها فنااوری
سازمانی را سامانههای اطالعاتی ،ساختار فناوری و نظام مدیریت فناوری برمیشمارند.
فرهنگ سازماني :فرهنگ دانش محور نشان دهنده ارزش هاا و باورهاای نهادیناه شاده
مرتبا با دانش کارکنان سازمان است .اگر فرهنگ سازمان مشوق تساهی داناش کارکناان
نباشد ،اجرای مدیریت دانش در سازمان با مخاطرات جدی روبرو خواهاد شاد .ساازمان
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عملکرد اقدامات مدیریت دانش در سازمان به وجود می آورد و تخصیص منابع ماورد نیااز

می تواند با واکنش مناسب و به موقع به رخدادهای آیناده ،مسا یر پیشارفت و ترقای را در
پیش گیرد( نگ2و همکاران .)2010،در رابطه باا فرهناگ ساازمانی مایتاوان باه شااخصهاای
فرهنگ به حس تعلق سازمانی ،الگوبرداری ،کارگروهی ،اعتمااد و تعهاد ساازمانی ،زباان و
هد

مشترب ،فرهنگ منعط  ،جو و فضای اخالقی اشاره کرد (فرزین و همکاران.)2014 ،
مؤلفههاي محيطي :فرایند تجزیه وتحلیل راهبردی مستلزم تحلیل ابعاد محایا پیراماونی

سازمان است .مه ترین مؤلفه محیطی سازمان ،قوانین و مقررات دولتی است .برخی قاوانین
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ماننااد قااانون کااار ،تااأمین اجتماااعی ،قااانون تجااارت ،قااوانین ضااد انحصااار ،حمایاات از
مصر کننده ،واردات و صادرات و  ...باید ماورد توجاه ساازمانهاا بارای ورود و بقاا در
عرصه رقابت قرار گیرند (سوهرانن.)20121،
در این پووهش با توجه باه ماوارد رکرشا ده ،بُعاد محیطای باا تحقیقاات صادیقی و
همکاران ( ،)1398سرمدی و عفتی ( ،) 1398بُعد سازمانی با تحقیقات ساید عبااسزاده و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

همکاران ( ،) 1398رازینی و سینا ( ) 1397و بُعد سارمایه فکاری باا تحقیقاات خادیور و
عباسی ( ،) 1395نهادی و سرمست ( ،) 2013کامال مشابه و ه راستا است .با این حاال در
تحقیقات پیشین ،پووهش های اندکی در زمینه شاناخت عوامال موفقیات نظاام مادیریت
دانش در سازمان های دولتی ایران انجام شده که عموما منحصر به یک بعد و با مؤلفه های
محدود و در سازمان های کوچک و متوسا دولتی و یا مطالعاه ماوردی در یاک ساازمان
خا

بوده است.
وجه تما یز این پووهش جمع آوری ،غربالگری و تحلیل داده ها به صاورت جاامع در

سه بعد سرمایۀ فکری ،سازمانی و محیطی است که ضمن اولویت بندی و تعیین اهمیت
هر یک از شاخص ها ،محتوای متفاوتی نیز در حوزۀ قوانین و مقررات دولتی باه عناوان
مؤلفاۀ محیطای ارائاه شاده اسات .بررسای وزارتخاناه هاای بازرد دولتای ،منجار بااه
فراه سازی نمونۀ کاملی از مؤلفه های مؤثر بر بلاوغ مادیریت داناش در ساازمان هاای
دولتی ایران گردیده است که پووهشگران عرصه مدیریت تاکنون با آن روبرو نبوده اناد.
ترکیب مؤلفه های استخراج شده به نحوی است که قابلیت انطباق با سازمان های دولتای
ای ران را دارد .با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی در ساه بُ عاد و نهاه
مؤلفه مطابق شکل ( ) 1تعیین گردید.
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روششناسي تحقيق
تحقیاق حاضاار در دو بخاش انجااام شاده اساات .بخاش کیفاای باا هااد

شناسااایی و

اولویتبندی مؤلفهها و شاخصهای مؤثر بر بلوغ مدیریت داناش در ساازمانهاای دولتای
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شکل  -1مدل مفهومي تحقيق

ایران با اتخار رویکرد سیستمی در شش گام مطابق شکل ( )2انجام شده است.

شکل  -2فرايند انجام پژوهش
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در گام اول ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبا مطالعه شد و تحقیقاات مارتبا در
حوزه مؤلفه های مؤثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی و عمومی ماورد بررسای
قرار گرفت .در گام دوم با هد

کاهش تعاداد متغیرهاای تحقیاق و براسااس ادبیاات

نظری ،شاخص های اولیه در چند طبقه شامل ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها دساته بنادی
شدند .در گام سوم به منظور بومی سازی متغیرهای تحقیق ،با مراجعه به جامعه خبرگاان
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

اجرایی و دانشگاهی ،جامعیت و مانعیت دسته بندی تحقیاق حاصال گردیاد .ساپس ،از
روش دلفی فازی تک مرحله ای استفاده شده است .هاد

ایان روش آن اسات کاه باا

غربالگری شاخص های تحقیق ،شاخص های اصلی حفظ شده و ماوارد کا اثار حاذ
شوند .در ادامه ،برای دستیابی به اولویت یا اهمیت نسبی مؤلفاه هاای تحقیاق ،از مادل
تحلیل سلسله مراتبای گروهای و نارم افازار

Expert Choice

اساتفاده شاده و مؤلفاه هاا

اولویت بندی شده اند.
جامعه و نمونه آماری؛ در بخش کیفی تعداد  20نفار باهصاورت غیرتصاادفی هدفمناد
انتخاب گردیده است که شامل دو دسته خبرگان علمی (اساتید و اعضاای هیئاتعلمای) و
خبرگان سازمانی (مدیران و متخصصان اجرایی دولتی) میباشند.
باارای تعیااین حج ا نمونااه در بخااش کماای ،روش نمونااهگیااری تصااادفی خوشااهای
دومرحلهای1به کار گرفته شده است .از تعداد  27وزارتخانه جامعه آمااری پاووهش؛ تعاداد
چهار وزارتخانۀ آموزش وپرورش ،اماور اقتصاادی و دارایای ،فرهناگ و ارشااد اساالمی و
وزارت کشور ،با عنایت به مأموریت و ارتباط موضوعی آن باا هاد

پاووهش باهصاورت

تصادفی انتخاب گردید .برای هرکدام از چهار سازمان معرفی شده ،اندازه نمونه با توجه باه
سه هر یک وزاتخانهها در تعداد کل کارمندان بهصورت نسبی تسهی شده است .در اداماه
برای تعیین حج نمونه ،از فرمول کوکران استفاده شده که نتایج در جدول ( )2ارائاه شاده
است.
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جدول  -2تعيين حجم نمونه به تفکيک سازمانهاي مورد بررسي
نام وزارتخانه

کارکنان

نسبي

نمونه

پرسشنامه

کشور

526

%22/12

71

88

امور اقتصاد و دارایی

300

%11/53

37

46

فرهنگ و ارشاد اسالمی

227

%8/41

27

34

آموزشوپرورش

915

%57/94

186

233

جمع

1968

%100/00

321

401

ابزار گردآوری دادهها؛ شاخص های نهایی در قالب پرسشنامه با طراحی سؤاالت مرتبا
با هر شاخص مدون گردید .با توجه به عدم امکان شمارش جامعه خبرگان مدیریت داناش،
پرسشنامه بهصورت نیمه ساختارمند تدوین و در بین نمونه آمااری توزیاع گردیاد .در ایان
پووهش جهت آزمون روایی و پایایی پرسشنامه ،روش ممیزی به کار گرفته شده است.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
الف .يافتههاي تحقيق
دادههای پرسشنامه با نرمافزار

Excel

در سه گام مطابق شکل ( )3غربالگری شده است.

شکل  - 3الگوريتم ديفازي کردن دادهها
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تعداد

فراواني

تعداد

تعداد
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در ادامه مراحل اجرای این الگوریت تشریح می شود .گاام اول ،در تاابع مثلثااتی فاازی
مربوط به هر شاخص پرسشنامه محاسبه شد .در تاابع مثلثااتی ،مقاادیر حاداقل (کمیناه) و
حدا کثر (بیشینه) آراء خبرگان در نقاط ابتدایی و انتهایی مقدار عدد فازی و برای اختصاا
درجه عضویت نیز از میانگین هندسی استفاده شده است .گام دوم ،عدد فازی حاصل از هر
شاخص مؤثر بر مدیریت دانش را با میانگین موزون مقادیر کمینه ،بیشینه و میانگین هندسی
S=(LA+4MA+UA)/6
 UA, MA, LAحد پایینی ،میانگین هندسی و حد باالیی عامل تأثیرگذار  Aهستند.
گام سوم ،بهمنظور غربالگری شاخصهای ک اثر ،معیاری تعری

شاخصهایی که میانگین هندسی پایینتر از درصد مذکور داشتند ،حاذ

جدول  -3مؤلفهها و شاخصهاي ابعاد سازماني ،سرمايه فکري و محيطي
ابعاد سازمانی

دانش برای حل مسائل سازمانی

فرهنگ

مشارکت کارکنان

سپردن کنترل بخشی از فرایندها به خود آنها

سازمانی

کار تیمی

انجام کارها در تعامل با دیگران و با ارزشافزوده بیشتر

شایسته محوری

توزیع فرصتهای فردی و سازمانی براساس شایستگی

فرهنگ

حس تعلق سازمانی

احساس غرور افتخار و تمایل به ماندن در سازمان

سازمانی

نگرشها و باورها

وجود نگرش مثبت نسبت به آثار مدیریت دانش در سازمان

ابعاد سازمانی

سازمانی

مورد نظر سازمان که درصدد رسیدن به آنها است

چش انداز راهبردی

اهدا

سرنوشت مشترب

همکاری تمام کارکنان در نیل به اهدا

اتحاد و توافق

قوانین اجرایی جهت رفع تعارضات گروهی و اختال نظر

فشار عملکرد

جایگزینی الزامات عملیاتی بهجای توجه صر

به عملکرد

کاربرد دانش

تصمیمات درست در استفاده مؤثر از دانش ،اطالعات و داده

فرایند

بودجهریزی

توزیع مناسب امکانات براساس قابلیتها

سازمانی

کانالهای ارتباطی
انتقال

کانالهای رسمی مناسب برای اطالعرسانی با کیفیت
اطالعرسانی بهموقع مبتنی بر راهبرد تغییر تدریجی

کشاورزی و همکاران ()2016؛ سهرابی ،نقوی ()2015؛ تیلور و رایت (.)2004

خالقیت و نوآوری

ارج نهادن به کش

اطالعرسانی و



شادند .نتاایج در

جداول ( )3و ( )4ارائه شده است.

راهبرد
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میشود تا براسااس آن

سید نقوی ،سهرابی ()1393؛ حسنوی و دیگران ( )1389اخوان و همکاران ( )1389موسیخانی و همکاران ()1389؛

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

با استفاده از فرمول زیر دیفازی میکنی .


آموزش
نظام ارزیابی عملکرد

پاداش

آموزش مبتنی بر مأموریت سازمان و نظام ارزیابی اثربخشی
اندازهگیری تحقق اهدا

با شاخصهای مشخص

محاسبه و پرداخت مزایای کارکنان براساس عملکرد دانشی

ساختار

میزان پیچیدگی

توزیع اختیارات در سلسلهمراتب عمودی

سازمانی

میزان تمرکزگرایی
جو سازمانی

ساختار

ابعاد سازمانی

سازمانی

ساختار مدیریت دانش

زیرساختها

تفویض اختیار به کارکنان دانشی در سازمان
معماری سازمانی اجتماعی ،شفا  ،منعط

و محترم

مدیر دانش در سازمان وجود داشته یا پیشبینی شده است
وجود سختافزار مناسب نظیر سرور ،فیبر نوری
کار با اینترنت وجود دارد

فناوری

مهارت فناوری

سواد اطالعاتی در خصو

سازمانی

سیست اطالعاتی

 ERP,MRPMSو نظایر آن

ابعاد سازمانی

استفاده مؤثر

بهرهبرداری از شبکه داخلی و رایانه شخصی

فناوری

سیاستهای امنیتی

تدوین رویههای حفاظت و امنیت اطالعات

سازمانی

مدیریت فناوری

استفاده بهینه از سختافزار و سکوهای نرمافزاری

اندازهها و معیارها

سامانه جمعآوری دادهها درباره یک وضعیت یا فعالیت

رهبری و

فضای مجازی

زیرساخت داخلی جهت دستیابی مؤثر به جریان دانش

حمایت

مدیریت تغییر

ایجاد آمادگی جهت پذیرش اجرای مدیریت دانش

مدیریت

تعهد و حمایت

اهمیت سازمان به کارکنان دانشی و توجه به رضایت شغلی

ارشد

منابع
مدیریت منابع انسانی

تأمین منابع (انسانی ،بودجه) و تخصیص بههنگام
بهکارگیری ،حفظ کارکنان ،مهارتآموزی و رضایت شغلی

ابعاد سرمایه فکری

الگوبرداری

حمایت از بهترین عملیات و تجارب دیگر سازمانها

قابلیت

انگیزه یادگیری

شخصیت رهبر برای اجرای برنامههای مدیریت دانش

فردی

شایستگیهای افراد
مهارت

کارکنان خالق هستند و ایده و افکار جدید خلق میکنند
تجزیهوتحلیل مسائل و امور روزهمره

شایستگی

یادگیری سازمانی

زمینه فعالیت کارکنان دانشی دارای روحیه تحول

رفتاری

آرمانها و ارزشها

انگیزه الهی در یادگیری و بهکارگیری دانش

بعد محیطی

قوانین و
مقررات
دولتی

قانون مدیریت
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میزان رسمیت

دسترسی آسان به دانش و اطالعات

بندهای قانونی مرتبا با مادیریت داناش در قاانون مادیریت

خدمات کشوری

خدمات کشوری

سیاستهای کلی

دانشبنیان کردن نظام اداری در سازمانهای دولتی ایران

ضوابا و مقررات

وجود نقشه راه اصالح نظام اداری مرتبا با مدیریت دانش
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جدول  -4نتايج تکنيک دلفي فازي تکمرحلهاي
ابعاد

ابعاد سازمانی

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

ابعاد سازمانی

مؤلفهها
فرهنگ سازمانی

مشارکت کارکنان  -شایسته محوری  -حس تعلق سازمانی

راهبرد سازمانی

چش انداز راهبردی  -سرنوشت مشترب  -اتحاد و توافق

فرایند سازمانی

کانالهای ارتباطی – آموزش  -نظام ارزیابی عملکرد

ساختار سازمانی

رسمیت -پیچیدگی  -تمرکزگرایی

فناوری سازمانی

سیست های اطالعاتی  -مهارت فناوری  -زیرساخت

رهباااااری و حمایااااات
مدیریت ارشد
قابلیت فردی

ابعاد سرمایه فکری
ابعاد محیطی

شاخصها

شایستگی رفتاری
قوانین و مقررات دولتی

مدیریت تغییر سازمانی  -تعهد و حمایت  -منابع
دانش و شایستگی افراد  -مهارت
یادگیری سازمانی  -آرمانها و ارزشهاای اساالمی و نظاام
ج.ا.ایران
مدیریت خدمات کشوری ،سیاستهای کلی ،نقشه راه

ب .تجزيهوتحليل دادهها
اولویت بندی مؤلفه های مؤثر با روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی انجام شده است.
مؤلفه های مؤثر بر مدیریت دان ش که در مرحله قبلای پاو وهش شناساایی شاده اسات،
عبارت اند از ) 1( :قابلیات فاردی ) 2( ،شایساتگی رفتااری ) 3( ،راهبارد ساازمانی)4( ،
فناوری سازمانی ) 5( ،رهبری و حمایات مادیریت ارشاد ) 6( ،سااختار ساازمانی)7( ،
فرهنگ سازمانی ) 8( ،فرایند سازمانی و ( ) 9قوانین و مقررات دولتی .در روش تحلیال
سلسلهمراتبی ،در گام اول درخت سلسله مراتب تصمی ترسی می شود که در شکل ()3
نشان داده شده است.
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با در نظر گرفتن کد اختصاری برای هر یک از نهه مؤلفۀ اصلی و باا توجاه باه موضاوع
مورد بررسی ،ارزشدهی و مقایسه اهمیت آنها نسابت باه همادیگر طای یاک پرسشانامۀ
مقایسات زوجی انجام شد ،بهگونهای که وزن هرکدام از شاخصها مشاخص شاود .نتاایج
ماتریس مقایسات زوجی در جدول ( )5آمده است.
جدول  -5نتايج ماتريس مقايسات زوجي

مقاله پووهشی :شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران

شکل  -3نمودار سلسلهمراتب تصميم

ميانگين

معيارها

GL

LS

OA

OP

OC

OS

OT

BC

IC

GL

1/00

0/21

3/31

4/16

3/94

4/23

4/23

3/31

3/31

2/36

LS

4/76

1/00

4/53

4/47

3/31

1/05

1/24

4/47

3/81

2/68

OA

0/30

0/22

1/00

3/94

3/94

3/60

4/23

4/23

3/31

1/82

OP

0/24

0/22

0/25

1/00

0/54

0/58

0/65

0/67

0/76

0/48

OC

0/25

0/30

0/25

1/85

1/00

3/56

0/65

0/67

0/76

0/70

OS

0/24

0/95

0/28

1/72

0/28

1/00

3/56

3/31

3/31

2/09

OT

0/24

0/81

0/24

1/54

1/54

0/28

1/00

0/32

0/32

0/53

هارمونيک
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BC

0/30

0/22

0/24

1/49

1/49

0/30

3/13

1/00

0.32

0/60

IC

0/30

0/26

0/30

1/32

1/32

0/30

3/13

3/13

1.00

0/79

با استفاده از قابلیت تحلیل گروهی نرمافزار  Expertchoiceو با استفاده از فرمول میانگین
هندسی نسبت به تجمیع دیدگاه خبرگان اقدام گردید .براساس نتایج بهدستآماده اولویات
مؤلفههای اصلی بهصورت جدول ( )6خواهد بود.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

جدول ( )6اولويت نهايي مؤلفههاي اصلي
مؤلفه

بردار ویژه

رتبه

رهبری و حمایت مدیریت ارشد

0/24

1

قوانین و مقررات دولتی

0/21

2

راهبرد سازمانی

0/17

3

ساختار سازمانی

0/09

4

قابلیت فردی

0/07

5

فرهنگ سازمانی

0/06

6

فناوری سازمانی

0/053

7

شایستگی رفتاری

0/052

8

فرایند سازمانی

0/04

9

نرخ ناسازگاری در این پووهش عدد  0/07به دست آمد و بناابراین مایتاوان باه نتاایج
پووهش اطمینان پیدا کرد .در نهایت شش عامل مه ترین متغیرهای تأثیرگذار هساتند؛ ایان
عوامل عبارتاند از )1( :رهبری و حمایت مدیریت ارشاد )2( ،قاوانین و مقاررات دولتای،
( )3راهبرد سازمانی )4( ،ساختار سازمانی )5( ،قابلیت فردی و ( )6فرهنگ سازمانی.
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتيجهگيري
این پووهش با هد

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در

سازمانهای دولتی ایران انجام شد .نتایج بهدستآمده حاکی از این است که ابعااد محیطای،
سازمانی و سرمایه فکری بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران ماؤثر هساتند.
286



در تحقیق حاضر با مرور و تحلیل ادبیات تجربی و نظری موجاود در ایان حاوزه در کناار


مراجعه به خبرگان ،نهه مؤلفه اصلی مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایاران
شناسایی شدند که در این بین شش مؤلفه تأثیر بیشتری بر پیادهسازی موفق مدیریت داناش
دارند .این عوامل ،یعنی رهبری و حمایت مدیریت ارشد ،قوانین و مقررات دولتای ،راهبارد
سازمانی ،ساختار سازمانی ،قابلیت فردی ،فرهناگ ساازمانی در بُعاد محیطای ،ساازمانی و
سازمانی ،تأثیر کمتری دارند .مه ترین نتایج بهدستآمده به شرح زیر است:
 مؤلفه رهبری و حمایت مدیریت ارشد مه تارین عامال موفقیات مادیریت داناش درسازمان های دولتای ایاران اسات .پارو ه مادیریت داناش بادون حمایات مادیریت ارشاد
موفقیت آمیز نخواهد بود .مدیریت ارشد باید با ایجااد انگیازه در باین کارکناان و براسااس
اختیارات قانونی از فرایند مدیریت دانش در سازمان و کارکنان دانشی در ساازمان حمایات
کند ،در این صورت کارکنان تمایل و انگیزه برای خلق و تسهی دانش پیدا کرده و موفقیت
مدیریت دانش تضمین خواهد شد .این نتیجه مؤید تحقیق رازینی و سینا ( )1397است.
 مؤلفه قوانین و مقررات دولتی در پیادهسازی موفق مادیریت داناش در ساازمانهاایدولتی ایران درجه دوم اهمیت قرار گرفته است .بر این اسااس ،ساازمانهاای دولتای بایاد
اهدا

خود را با راهبردهای دولت در حوزه مدیریت دانش از بُعد قوانین و مقررات ماورد

توجه قرار دهند و تجربه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در برخی سازمانهای دولتای،
مؤید حمایت دولت برای استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان است .نتایج این تحقیق باا
نتایج سایر تحقیقات انجامشده در خصو
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سرمایه فکری شناسایی شاد و ساه مؤلفاه فنااوری ساازمانی ،شایساتگی رفتااری ،فرایناد

ارتباط عوامل کالن محیطی با فرایناد مادیریت

دانش ازجمله شفیعی و همکاران ( )1398و سرمدی و عفتی ( )1398همخوانی دارد.
 با توجه به بررسی صورتگرفته میتوان گفت که مؤلفههای راهبرد ،ساختار سازمانی،قابلیت فردی ،مدیران و کارکنان متعهد به فرهنگ حامی دانش و توانمندیهای فناوراناه در
رتبه سوم تا شش هستند .این عوامل در برخی تحقیقات دیگر تحت عنوان زیرساختهاا و
ملزومات پیادهسازی مدیریت دانش معرفی شدهاند.
 مؤلفه راهبرد سازمانی در رتبه سوم اهمیت قرار دارند .به همین منظور رهبران سازمانباید به آموزش کارکنان بهدرستی توجه نمایند .در مقایسه با تحقیقات گذشته ،نتایج حاصال
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از این پووهش در بُعد راهبرد با نتایج تحقیقاات جعفاری و همکااران ( ،)1390محماودی
میمند و شهابی ( )1393و سوان )540 :2013( 1،ه راستا است.
 مؤلفه ساختار سازمانی بهعنوان مؤلفه رتبه چهارم ماؤثر بار نظاام مادیریت داناش درسازمان است .در مقایسه با تحقیقات گذشته ،نتایج حاصل از این پووهش در بعد ساختار با
نتایج تحقیقات کرمی و همکاران ( )2015ه راستا است.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

 مؤلفه مؤثر بعدی برای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ،قابلیت فردیکارکنان است .در این راستا مدیریت ارشد باید ضمن ترویج فرهنگ اعتماد و همکااری در
سازمان ،مشوق های انگیزشی برقرار نماید تا کارکنان در جهت ارتقای دانش خاود کوشاش
کنند و با توجه به رشته تحصیلی و مهارت تخصصی و عملکرد مدیریت دانش در جایگااه
واقعی خود قرار گیرند .در مقایسه با تحقیقات گذشته ،نتایج حاصل از این پووهش در بُعاد
قابلیت فردی باا نتاایج تحقیقاات اسانیمن و کروگار ،)2004(2خادیور و عباسای ()1395
ه راستا است.
 فرهنگ سازمانی در رتبه شش مه ترین مؤلفاههاای ماؤثر بار اجارای موفقیاتآمیازراهبردهای مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران اسات .در ساازمانی کاه ارزشهاا و
باورهایی مانند اعتماد ،مشارکت و تسهی دانش ارج نهااده باشاد ،اجارای مادیریت داناش
مؤثرتر و آسانتر خواهد بود .در مقایسه با تحقیقات گذشته ،نتایج حاصال از ایان پاووهش
در بُعد فرهنگ با هانگ3و همکاران ( )2016و ونگ و اسپینوال ( )2015ه راستا است.
ب.پيشنهاد
(الف) پيشنهادهای اجرایي

 پيشنهادات در زمينه رهبري و حمايات ماديريت ارشاد )1( :تاأمین ماالی پارو همدیریت دانش و تصویب بودجه مجزا برای این پارو ه در بودجاه سااالنه )2( ،تخصایص
بودجه کافی در راستای تأمین زیرساخت های ماورد نیااز مادیریت داناش و ( )3شناساایی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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1
. Swan.
2
. Kruger & Snyman.
3
. Hung.


مؤثرترین واحد سازمانی در حوزه مدیریت دانش .مدیریت با استخدام افراد تحصایلکارده،
متخصص در پستهای مدیریتی میتواند مسیر اجرای مدیریت دانش در سازمان را تساهیل
نماید.
 پيشنهادات در زمينه قوانين و مقررات دولتي )1( :برنامهریزی برای رفع عدم تاوازنتوسعه کشاور همااهنگی برقارار گاردد و ( )2راهبارد تغییار تادریجی شارایا و ضاوابا
استخدامی جهت مدیریت انتظارات و حمایت از کارکنان.
بلندمادت ،میاانمادت و

 -پيشنهادات در زمينه راهبرد سازماني )1( :تادوین اهادا

کوتاهمدت در بلوغ مدیریت دانش بهمنظور تعیین نحوه عملکرد و شفا سازی انتظاارات از
موفق پیادهسازی مدیریت دانش )2( ،تدوین برنامههای راهبردی به مقوله تدوین و طراحای
راهبردهای دانش هماهنگ با راهبرد کالن سازمان و ( )3ارزیاابی دائا وضاعیت مادیریت
دانش در سازمان در کسب نتایج کسبوکار و رفع نقاط ضع

و اشکاالت.

 پيشنهادات در زمينه ساختار سازماني )1( :تشکیل یک گروه یا کمیته راهبردی برایمدیریت دانش )2( ،ایجاد ادارههای پووهشی و تحقیقاتی در سازمان و ( )3تفویض اختیاار
به کارکنان در مورد انجام وظای

مرتبا.

 پيشنهادات در زمينه قابليت فردي )1( :تعیین مدیر دانش سازمانی باا شارح وظیفاهتبیین مفهوم فرایند مدیریت دانش در سازمان )2( ،توجه فوری باه مزایاای شاغلی کارکناان
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بین قانون برنامه توسعه و نظام آموزش عالی در راستای تربیت کارکنان دانشی که در مسایر

دانشی با مشوقهای مادی و معنوی و ( )3ایجاد شبکههای ارتباطی گروهی جهات تارویج
جو همکاری .سازمان با تخصیص امتیازات شغلی باه افاراد ،برقاراری جلساههاای طوفاان
فکری با حضور مدیران و کارکنان به ارتقای قابلیت فردی کارکنان کمک نماید.
 پيشنهادات در زمينه فرهنگ سازماني )1( :استفاده از مدیران متخصاص باا ویوگایشخصیتی تفکر خالق و انتقادی )2( ،برگزاری جلسات ه اندیشی مدیریت داناش و تبیاین
ضرورت موضوع بهمنظور تغییر نگرش کارکنان و مدیران و ( )3دریافت بازخورد و تحلیال
نظر مشتریان سازمان در خصو

عملکرد فرایند مدیریت دانش.
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 پيشنهادات در زمينه فناوري سازماني )1( :تاأمین و باهکاارگیری ساختافزارهاا ونرمافزارهای بهروز ازجمله پورتال دانش ،گروههاای گفاتوگاو ،کنفارانسهاای صاوتی و
ویدیویی و ( )2ایجاد سامانه نقشه دانش از طریق ایجاد بانک اطالعاتی تاا باا دسترسای باه
آن ،راهحلهای سازمانی برای حل مشکالت مشابه در سازمان جستجو و بهرهبرداری گردد.
 پيشنهادات در زمينه شايستگي رفتاري )1( :مدیریت تعارضات ارزشهای رفتاری بافصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،45زمستان 1400

قوانین و مقررات سازمانی جهت ارتقای اثربخشی )2( ،ارتباط مؤثر و کارآماد باا نهادهاای
تخصصی جهت آسیب شناسی و حال مشاکل عادم ثباات ر ی و مانش رفتااری برخای از
کارکنان و مدیران که منجر به محدودیتهایی در قابلیتهای اخالقی آنها شده باشد و ()3
حمایت از کارکنان در شرایا سخت روحی و رهنی.
 پيشنهادات در زمينه فرايند سازماني :مه ترین پیشنهادات در این زمینه ( )1گازارشمنظ دورهای از روند پیادهسازی و دساتاوردهای فرایناد مادیریت داناش در ساازمان)2( ،
لحاظ کردن فرایند تسهی و کسب دانش در فرایندهای کاری کارکنان و ( )3تهیاه راهنماا و
نقشه دانش و ایجاد فرایندهای دانشی در سازمان.
(ب) پيشنهادهای آتي:

موارد زیر به محققین بعدی پیشنهاد میشود.
 آزمون الگوی پیشنهادی پووهش حاضر با انجام پووهش پیمایشی باهمنظاور بررسایمتغیرها و تعری

روابا مفروض از روابا بین متغیرهای شناساییشده تحقیق.

 -انجام تحقیقات نظری و توصیفی در سازمان های مختل

اعا از آموزشای ،تولیادی،

خدماتی برای رسیدن به الگویی جامع و عمومی از استقرار اثربخش مدیریت دانش در کناار
بیان تفاوت نتایج حاصلشده در جوامع مختل .
 آسیبشناسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران. شناسایی و تحلیل مؤلفههای محیطی مؤثر بر بلوغ مادیریت داناش در ساازمانهاایدولتی.
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