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 چکیده

ها و که فرصت شدهمنجر ها گوناگون به ایجاد تغییرات فزاینده در محیط سازمانهای رشد باالی دانش در حوزه

ناشی  و نوآوریها گیری از خالقیتبهره ،از جمله علل اصلی این تغییرات رو به رشد .داشته است تهدیدهایی را به دنبال

 پژوهش هدف این ست.ا هاگیری مستمر آنکاربهاز دانش و تجربیات کسب شده توسط سازمان، تلفیق، تقویت و 

 ر،محوپروژه سازمان یک مطلوب و موجود وضعیت در دانش مدیریت چرخه اصلی ابعاد مقایسه وبندی اولویت بررسی،

 طحس توسعه و ارتقا منظورهب کارامد راهکارهایی ارائه و انشد مدیریت بر مؤثرتر و ترمهم ابعاد شناسایی آن تبعبه و

 یتوصیف اطالعات، گردآوری شیوه و تحقیق روش نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش. است سازمانی دانش مدیریت

 که است نوی مشاور مهندسین شرکتهای مرتبط با پروژه کارکنان از نفر 410 پژوهش آماری نمونه. است پیمایشی -

 مطالعات روش از نظری مبانی به مربوط اطالعات آوریجمع برای. اندشده انتخاب ساده تصادفی بردارینمونه روش به

 اصلح نتایج. است شده استفاده بسته نامهپرسش توزیع از پژوهش فرضیات مورد در داده آوریجمع برای وای کتابخانه

 مختلف چرخه و در نتیجه اهمیت ابعادبندی اولویت در تفاوت وجود از حاکی پژوهش فرضیات تحلیل و تجزیه از

 اصالح لزوم نمایانگربوده و  موردنظر آماری جامعه مطلوب و موجود شرایط در یک هرهای شاخص و دانش مدیریت

ت یباالترین اولو .است هر یک بر تراثرگذار و ترمهمهای شاخص و دانش مدیریت چرخه اصلی فرایندهای ریزیبرنامه

ری کارگیهدر وضعیت موجود جامعه آماری موردنظر به فعالیت اکتساب و خلق دانش و در شرایط مطلوب به فعالیت ب

 . استمربوط  و کاربرد دانش

 کارگیری دانش.هب داری دانش، انتقال دانش،نگه ، کسب دانش،مدیریت دانش ها:واژه کلید
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 مقدمه -6

 ؛بنیادین تحول دو از دانش پایه و اساس مدیریت

 ،است دست آمدهبهسازی و توسعه فناوری کوچکیعنی 

 ها کهسازمان سازیکوچک ،دهه هشتاد میالدی در

 و افزایش باالهای هزینه کاهش برای مناسب یراهبرد

 هااهمیت سازمان با دانش دست رفتن از به بود سود

 که را ترك سازمان، دانشی با کارکنان زیرا ،شد منجر

 خود بودند، با کار آموخته طول در و هاطی سال

دسترسی  امکان و فناوری ،دیگر سوی بردند. ازمی

 فراتر و سازمان سراسر در اطالعات و دانش به مشترك

 مدیریتکننده عوامل هدایت از جهان سرتاسر آن در از

 مدیریت ،4پیتر دراکر زعمبه .[4شود ]می دانش محسوب

 راز به که کرده باز را جای خود چنان تدریجبه دانش

[. 1شده است ] تبدیل 14 قرن در هاسازمان موفقیت

 خلق، دریافت، مندنظام رویکرد دانش، مدیریت

های آموخته و دانش از استفاده سازماندهی، دستیابی و

 ،گیریتصمیم به بهبود سازمانی برون و درون

بار کاری،  کاهش سود، افزایش بیشتر،پذیری انعطاف

 کار، و کسب جدید هایفرصت ایجاد وری،هرهب افزایش

  [.0شود ]می منجر انگیزه کارکنان بهبود و کاهش هزینه

تنی بر پروژه و با ساختار های مبدر سازمان

از منابع مادی، فنی و  بزرگیمحور که حجم پروژه

ار کبهشود، دانش و تجربه می صرفا هانسانی در پروژه

طور بهها رای پروژهو همچنین کسب شده از اجرفته 

صورت دانش ضمنی در ذهن افراد مشغول در هب معمول

ورت جدایی افراد از یک پروژه باقی مانده و در ص

 یهامحور که نرخ آن نسبت به سازمانسازمان پروژه

بیشتر است، این دانش و تجربه نیز از سازمان دیگر 

که در استانداردهای مدیریت  از آنجا. خارج خواهد شد

بر ثبت و مستندسازی  تأکید با وجودوژه پر

 عنوانبهپروژه، مبحث مدیریت دانش های آموختهدرس

جامع مورد بررسی قرار  طوربهو  جداگانهسرفصلی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Peter Druker  

ن برتری که امروزه این مقوله جزودر حالی ،نگرفته است

ابزارهای مدیریتی شناخته شده و از دالیل اصلی 

بودن  محوردانشی، دانای ،های امروزیموفقیت سازمان

ست، لزوم توجه به آن از ا هاو مدیریت دانش در آن

بنابراین در این . شودمحسوب میالزامات اساسی 

 و تعیین اهمیتبندی دنبال بررسی، اولویتپژوهش به

د ابعاد مختلف چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجو

 عنوانبهمحور و و وضعیت مطلوب یک سازمان پروژه

عه شرکت مهندسین مشاور نوی خواهیم بود، مورد مطال

که در پایان پژوهش بتواند با ارائه راهکارهای  ایگونهبه

سطح مدیریت دانش و  یاساسی و کارامد موجب ارتقا

گونه در نتیجه کارایی، اثربخشی و موفقیت این

 .شودها و ساختارها سازمان

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 مدیریت دانش -2-6

 خالل در که است شناختی یا درك و آگاهی ش،دان

 طول تحلیل در و تجزیه یا مشاهده ،پژوهشمطالعه، 

 از ایمجموعه دانش، [.1آید ]می دستهب زمان

 نارک در یدرستبه که است مراحلی و ها، تجربیاتنگرش

 افکار، برای مناسبی راهنمای و است قرار گرفته هم

 [. 1] شودمحسوب می ارتباطات و رفتار

 انجام مختلفیهای بندیدسته دانش، با رابطه در

دو بخش  به دانش تقسیم ،آن مشهورترین که شده

 ،دانش صریح یا آشکار است. صریح و ضمنی دانش

 راحتیهبکه  است یافتهنظام و دانشی مستندشده

 ت؛گذاش اشتراك به را آن یا و دست یافت آن به توانمی

 راهنما وهای کتابچه ،هادستورالعمل ،هانقشه نظیر

 طور کاملبهمستند. دانش نهان یا ضمنی های فیلم

 در و کارکنان است ذهن و مغز در محصور و شخصی

 در عملی و درگیری زمانمطالعه هم و تجربه هاسال اثر

 و مشکالت و مسائل حل حین در و کاری یندهایفرا



 36، تابستان 66شماره  هیافتر

 

41 

 یمدیریت و کاری، عملیاتی مختلفهای بحران بر غلبه

 آن و ایشان ذهن در تنها که شودمی ایجاد افراد برای

 که صورتی در و ماندمی باقی یمحدود مدت برای هم

 نگردد اخذ ایشان سازمان از هر از شخص خروج از پیش

 ریتمدی تیم اعضای یا ایشان خود ای توسطشیوه به یا

 زا پس و سازمان از ابتدا نشود مکتوب و مستند دانش

 و گشته محو رفته رفته و رنگکم انایش در ذهن مدتی

  [.0] شودمی سپرده فراموشی به

 گیرند بلکه فراموش هممی تنها یادها نهسازمان

 دنبال خلقدر حقیقت مدیریت دانش به، کنندمی

 زا حفاظت و یادگیری به تنهانه که است فرایندهایی

 چهآن از پرهیز و یادگیری عدم برای بلکه مفید، دانش

 گیرییاد مثل فراموشی. آید کارهب نیز نیست مفید که

 اما ،باشد سودمند یا آورزیان است ممکن و نیست ساده

 و مثبت بعد در هم چشمگیری گونههب حال هر در

 یک سازمانپذیری رقابت در منفی بعد در هم و هدفمند

 یادگیری برعکس سازمانی بود. فراموشی خواهد مؤثر

 موجب افزاید،می ازمانیس دانش ذخیره به که سازمانی

 دست از شود؛می سازمانی دانش دادن دست از و کاهش

 که سازمانی دانش غیرداوطلبانه یا داوطلبانه دادن

. شود منجر سازمان هایقابلیت در تغییر به تواندمی

: ستا تقسیم قابل کلی طبقه دو سازمانی به فراموشی

 و هبود آورزیان که تصادفی یا غیرهدفمند فراموشی

 ندسودم تواندمی که نیت و قصد هدفمند و با فراموشی

 . [9باشد ]

 زمین آن در که کشاورزی انقالب از گذر از پس

 آن یاصل منبع که صنعتی انقالب و بود کلیدی منبع

 انقالب شاهد جهان آمد،می شمارهب کار نیروی و سرمایه

 قخل کلیدی و ارزشمند منبع آن در که بوده اطالعاتی

 به که عصر حاضر در [.7است ] درآمد، دانش و ثروت

 یاصل رقابتی مزیت است، موسوم دانش و اطالعات عصر

 و است نهفته هادانشی آن سرمایه ها درسازمان

 هرا ن خود برتری دنیا هایشرکت ترینبزرگ اکنونهم

 حتی و کارخانجات از ناشی انباشته هایدارایی در

 جریان در دانش بلکه از ها،آن رویپیش بزرگ بازارهای

 قینی هاسازمان بنابراین ند؛اکرده کسب خود یندهایفرا

 هایفعالیت و منابع باید ماندن رقابتی که برای دارند

  .[8کنند ] مدیریت را خود فکری

براى افراد  درست دانش سازیفراهم دانش مدیریت

 نبهتری بتوانند هاآن تا مناسب است زمان در و مناسب

فرایند  به دانش مدیریت. [48بگیرند ] را تصمیم

 گسترده هایفعالیتسازی هماهنگ مندنظاممنسجم و 

 و تسهیم سازی،خلق، ذخیره کسب، سازمان شامل

اهداف  برای تحقق هاگروه و افرادتوسط  دانش کاربرد

 [. 46دارد ] اشاره سازمانی

 چرخه مدیریت دانش -2-2

ای مختلفی همدل تاکنون دانش مدیریت مورد در

 شده ارائه گوناگونمؤسسات  و اندیشمندان سوی از

 همشاب تقریباً محتوایی، نظر از هاآن بیشتر که است

 وتمتفا ترتیب و فازهایی باها واژه دارای اما یکدیگرند،

مبنای دانش بر مدیریت عمومی مدل .هستند

 فرایندهای انجام شده در مدیریت دانش سازمانی، که

 آن مبنای بر دانش مدیریت دیگر هایمدل از بسیاری

اصلی و مورد قبول  فعالیت چهار ازاند گرفته شکل

است که  شده تشکیل های فرایندیاکثریت مدل

سازی و ند از: کسب و خلق دانش، ذخیرهاعبارت

و  گیریکاربهو  داری دانش، تسهیم و انتقال دانشنگه

نش در چرخه مدیریت داها کاربرد دانش. این فعالیت

  [.11، 41، 6شوند ]می یک سازمان انجام

 دربرگیرنده خلق و ایجاد دانش فعالیت کسب،

به سازمان  دانش جدید ورود با که است هاییفعالیت

شود: کسب می بوده و پنج فعالیت را شامل مرتبط

دانش، تجزیه و تحلیل دانش، ترکیب و تجدید ساختار 

اندهی و سازم سازی دانشدانش، رمزگذاری و مدل

 [. 11دانش ]

 است از عبارت دانش دارینگه و سازی، حفظذخیره

 سیستم دانش را در ای کهیافتههای سازمانفعالیت
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 دسترسیو  سریع جویوجست کند و امکانمی ماندگار

 حفظآورد. می دیگر را فراهم برای کارمندان اطالعات به

ش جانیدن دانگن خاطرسپاری، انباشتن وهدانش شامل ب

با [. 11است ] آنکردن  بایگانیو  در مخازن دانشی

های سازمان در خلق و کسب دانش در وجود تالش

را  خاطرسپاری و ردیابی دانش آنهصورت عدم ب

سازی، سازماندهی و بنابراین ذخیرهکنند می فراموش

بازیابی دانش سازمانی که به حافظه سازمانی اشاره دارد 

 . [44د ]رومی شمارهش بمهم مدیریت دانهای از جنبه

 شدان انتقال، تسهیم و اشتراك تبدیل وفعالیت 
 آن در که دانش است مدیریت فرایند از گام سومین

 کرده توزیع خود اعضای میان را سازمان، اطالعات یک

 درك دانش یا و داده ارتقا را یادگیری طریق این از و

 انش شاملتسهیم د [.41آورد ]می وجودبه را جدیدی

 است و بازیابی دانش هماهنگی، تجمیع، دسترسی

 ،مؤثرهای فعالیت اطالعات، که افراد هنگامی .[11]

 شده آموخته هایدرس ها،تجربیات، مزیت ،هادیدگاه

 به اشتراك دیگران با را خود عملیغیر یا عملی

 سازمان مختلفهای قسمت در وریبهره گذارند،می

 . [40یابد ]می ارتقا

 هاییفعالیت شامل ری و کاربرد دانشگیکاربه

یندهای فرا دانش در اجرای با ارتباط در که شودمی

[. کاربرد دانش شامل استفاده از 41هستند ] سازمانی

دانش مستند شده برای انجام وظایف جاری، پیمایش 

و توصیف وضعیت، انتخاب دانش مربوط به وضعیت، 

ی ارزیابو  یب وضعیتمشاهده و تجزیه و تحلیل و ترک

 [ .11] است گیری و اجرای راهکارو تصمیم

 محور سازمان پروژه -2-9

سازمانی است که در آن اولویت  ،محورسازمان پروژه

کارهای خود را در قالب پروژه  بیشتربوده و ها با پروژه

منحصر است فرایندی  پروژه نیز .[14دهد ]می انجام

هماهنگ و ای های از فعالیتفرد، متشکل از مجموعهبه

مشخص های شروع و پایان کنترل شده، همراه با تاریخ

دستیابی به هدفی منطبق با الزامات مشخص  برایکه 

زمان، هزینه و های محدویت شاملگیرد و انجام می

کاربرد دانش، و مدیریت پروژه به  [11]شود میمنابع 

هایی برای دستیابی به ، ابزارها و تکنیکهامهارت

و زمانی ای بودجههای اص همراه با محدودیتاهدافی خ

 . [10اشاره دارد ]

 عمومی دسته سه به توانمی راها در پروژه دانش

 ها،تکنیک به مربوط فنی دانش -4[: 41کرد ] تقسیم

 ،پروژه منحصر در مدیریت دانش -1 ،آن مانند و وریافن

 و مشتریان و پروژه با دانش مدیریت عمومی مرتبط -0

 ازنی سازمان وکارکسب آینده برای که زهاییچی سایر

مقدار زیادی از دانش و تجربه موردنیاز مدیریت است. 

نظیر تحلیل  ،منحصر به مدیریت پروژه بودهها پروژه

همچنین مسیر بحرانی و ساختارهای شکست کار، 

ریزی، دانش و تجربه مدیریت عمومی نظیر برنامه

رهبری و کنترل سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، 

کاربردی نظیر های عملیات، و دانش و تجربه حوزه

مدیریت تولید، بازاریابی، مهندسی، مدیریت پیمان، 

مدیریتی برای مدیریت های همچون سایر حوزه

 موردنیاز خواهند بود.  ،هااثربخش پروژه

 هزمین در در گذشته پروژه مدیریت مباحث بیشتر

نان کارک یو کارای ربخشیاث همچنین وها تکنیک و ابزار

 سازمانی یادگیری اخیر، مطالعات در است، اما بوده

های سازمان اصلیهای محرك از یکی عنوانبه

 یک درها پروژه همه .[11شود ]می شناخته محورپروژه

 [. استاندارد مدیریت11دارند: دانش ] اشتراك چیز

ژه روپ برای آفرینیاصلی ارزش منبع را دانش ژاپن پروژه

 ویژهمدیریت دانش در پروژه و به. [19] کندمی معرفی

 این موفقیت اصلی عوامل از یکی بزرگهای پروژه

 از یکی دانش مدیریت نبود و رودمی شمار بهها پروژه

  [.11آید ]می حساب ها بهشکست آن دالیل تریناصلی

های امروزی نظیر تغییرات سریع محیطی سازمان

، بازارهای شدید رقابتی و فضای انهفناورتغییرات سریع 

ها و لزوم سیاسی و اجتماعی حاکم بر محیط سازمان
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وجه بر پروژه با ت مؤثرواکنش سریع به تغییرات محیطی 

موجود، اجرای مدیریت پروژه و های به محدودیت

های را در اجرای برنامهها مدیریت دانش در پروژه

ضروری  منظور تحقق اهداف بیش از پیشهسازمان ب

ایجاد، توسعه و کاربرد مدیریت هدف از ساخته است. 

مدیریتی، های دانش پروژه در کنار سایر سیستم

در برابر مشکالت پروژه و تیم پروژه توانمندسازی 

ها برای ورود به فضای جدید و ناشناخته سازی آنآماده

پروژه بوده و برای تحرك و پویایی، تحول و بهبود 

 دانش رود.می ی ضروری به شمارسازمان از نیازها

ت در جهتواند ابزاری برای تیم پروژه و سازمان باشد می

بر یک پروژه، کنترل  مؤثرشناخت عوامل 

موجود در پروژه، بهبود فرایندهای های محدودیت

ی، کاهش ورمدیریت پروژه و ایجاد حداکثر بهره

خیر در پروژه، کاهش و حداکثری میزان تغییر و تأ

یی در زمان، هزینه، منابع و رفع مشکالت و در جوصرفه

و افزایش  کاهش میزان ادعاهای مجریان پروژهنتیجه 

تواند بارها می درستدر ظرفیت منابع که با مدیریت 

مورد استفاده قرار گرفته و به اشتراك گذاشته شود. 

کلی مدیریت دانش ابزاری است در جهت کمک  طوربه

رد و با توجه به رویک نابراینببه موفقیت مدیریت پروژه. 

نگاه کارکردی و عملیاتی این پژوهش و با توجه به اینکه 

های کارکردی و فرایندی مدیریت دانش قابلیت مدل

ی، به دنبال بررسعملیاتی بیشتری دارند، پژوهش حاضر 

 انشد ابعاد اصلی چرخه مدیریت مقایسه وبندی اولویت

رخه مدیریت چ مبنایمطلوب بر  و موجود وضعیت در

دانش ویگ شامل کسب، ذخیره، تسهیم و کاربرد دانش 

تبع آن ارائه راهکارهای محور و بهپروژه سازمانی در

سطح مدیریت دانش  یارتقا برایاساسی و کارامد 

  سازمانی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lindner (2009) 

 پیشینه پژوهش -2-4

ارتباط مقوله مدیریت  بارهبسیاری درهای پژوهش

ورت گرفته است. مدیریت صهای حوزه دیگردانش با 

نیز از این قاعده مستثنی ای پروژه کارکردهای با سازمان

گونه  و در رابطه با مدیریت دانش در این اندنبوده

گذرد نمی اینکه عمر زیادی از آن با وجودها نیز سازمان

در  و همکاران 4صورت گرفته است. لیندنرهایی پژوهش

های مدیریت دانش در محیط»عنوان  باای مقاله

کنند که مدیریت دانش در می اشاره «ایپروژه

 یمؤثربسیار مهم و  هایی با ساختار موقتی عاملسازمان

در بسیاری از صنایع است. با وجود اینکه در تعداد کمی 

به این موضوع وجود دارد،  مندنظامها رویکردی از شرکت

بهبود مدیریت دانش  پژوهش،شوندگان بیشتر مصاحبه

 ر اینیک نیاز ضروری برای سازمان دانسته و دپروژه را 

در موفقیت  یاساسی و مهم میان عوامل فرهنگی را عامل

تسرنگ و  [.17]اند مدیریت دانش پروژه عنوان کرده

ایجاد یک سیستم مدیریت »با عنوان ای در مقاله 1لین

ن به ای «یت محور برای استفاده پیمانکاراندانش فعال

مدیریت دانش با استفاده از نتیجه دست یافتند که 

اطالعات و اینترنت و با توسعه های جدیدترین فناوری

مبادله دانش و مفاهیم و ذخیره  برایها بخشیدن روش

 ی برای کلیه متخصصین مؤثرتواند ابزار می اطالعات

 ساختمانی های و مهندسین شاغل در اجرای پروژه

  [.18باشد ]

 طراحى به پژوهشى در ،(4081) شاهقلیان و الوانى

 هاىسازمان مدیریت دانش در سطح ارزیابى الگوى

 مدیریت در مؤثر ىهامؤلفه اند وپرداخته ایران صنعتى

، اشتراك کارگیری،هدانش، ب دانش به شرح تشخیص،

ها فهمؤل این مبنای و بر دانش تعیین دارىنگه و توسعه

 هاىسازمان در دانش ارزیابى مدیریت براىرا  الگویى

[. پیرعلی و نائینی 49]اند کردهصنعتى ایران ارائه 

در  ضمنی دانش مدیریتبا بررسی  ،(4061)

2. Tserng & Lin (2004) 
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 امروزهکنند می محور بیانپروژه هایسازمان

 ،ستا یافته افزایش شدت به وسیله پروژههب سازماندهی

پاسخ داده و  تغییرات بهسرعت به باید هازیرا سازمان

 ایرشتهبین و رانهنوآو مسائل به منعطف و سریع

 سنتی ابزارهای اثربخش دهند. استفاده نشان واکنش

نکرده و  کفایت اما ،است ضروری پروژه مدیریت

 تجربیات و دانش ترکیب به شدت به پروژه موفقیت

 یاتیح دانش از استفاه و انتشار نتیجه در است، وابسته

 رد یادگیری برای مستمر صورتها باید بهاست. سازمان

 صتفر یک عنوانبه باید . شکستکنند تالشها هپروژ

کارکنان،  نه برای مالمت و شود شناخته اصالح برای

 هایفعالیت با باید پروژه مدیر اساسی وظایف بنابراین

  [. 47شوند ] تکمیل دانش مدیریت

 های پژوهشپرسش -2-5

 اصلی پرسش -2-5-6

ابعاد اصلی چرخه مدیریت دانش در وضعیت  آیا. 4

یکسانی بندی ود و مطلوب دارای اولویتموج

 هستند؟

 فرعی هایپرسش -2-5-2

در  اکتساب و خلق دانشفعالیت های . آیا شاخص4

یکسانی  وضعیت موجود و مطلوب دارای اولویت

 هستند؟

داری سازی و نگهذخیرهفعالیت های . آیا شاخص1

 وضعیت موجود و مطلوب دارای اولویتدر  دانش

 یکسانی هستند؟

در  تسهیم و انتقال دانشفعالیت های . آیا شاخص0

یکسانی  وضعیت موجود و مطلوب دارای اولویت

 هستند؟

 گیری و کاربرد دانشکاربهفعالیت های . آیا شاخص1

یکسانی  وضعیت موجود و مطلوب دارای اولویتدر 

 هستند؟

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -6شکل 

 پژوهششناسی روش -9

، پژوهشی کاربردی و از این پژوهش از نظر هدف

و شیوه گردآوری اطالعات،  پژوهشنظر روش 

پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  -توصیفی

کلیه کارکنان سطوح مختلف شرکت مهندسین مشاور 

و  شرکتهای نفر مرتبط با پروژه 411نوی به تعداد 

نفر از جامعه آماری  410اد نمونه آماری تعد

استفاده از جدول مرگان است که با  ،شدهاشاره

برداری تصادفی ساده انتخاب محاسبه و به روش نمونه

آوری اطالعات مربوط به منظور جمعاند. بهشده

ادبیات، مباحث نظری و سوابق این پژوهش از روش 

و برای  و مصاحبه با خبرگانای مطالعات کتابخانه

آوری داده در مورد فرضیات پژوهش از توزیع جمع

استفاده شده که  ،ه بسته محقق ساختهنامپرسش

 آن با استفاده از طیف پنج هایپرسشی سنجش کمّ

  .لیکرت صورت گرفته است ایگزینه

 نامه پژوهش باپرسش یبرای تعیین روایی محتوا

 اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از نظرات از گیریبهره

تدوین و روایی و قابلیت اطمینان آن برای  خبرگان

موضوع پژوهش پس از تکمیل نهایی مورد  سنجش

منظور سنجش پایایی ه. به استتأیید آنان قرار گرفت

نامه و تعیین ثبات آزمون در طول زمان سواالت پرسش

با استفاده از روش بازآزمایی و تکرار آزمون، پس از 
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به  SPSSافزار محاسبه ضریب همبستگی از طریق نرم

ه ک هرد تأیید قرار گرفت، پایایی ابزار مو(4)جدول  شرح

که ابزار سنجش این پژوهش با گذشت  است نمایانگر آن

کند. همچنین ضریب می زمان پایداری خود را حفظ

آلفای کرونباخ بمنظور تعیین سازگاری و همبستگی 

 SPSSافزار نامه با استفاده از نرمدرونی سواالت پرسش

 دهندهمحاسبه و در مجموع نشان (1)به شرح جدول 

 اناز تو استفاده نامه موردپرسشهای این است که گویه

 ست. ا برخوردار الزم پایایی از به عبارت دیگر یا و اعتماد

های تجزیه و تحلیل داده برایمحاسبات الزم 

 افزارشده در این پژوهش با استفاده از نرم آوریجمع

SPSS19 های آمار توصیفی و استنباطی و و روش

 بخش مناسب انجام شده است. در های آماریآزمون

استنباطى برای آزمون فرضیات پژوهش و تعیین  آمار

های اولویت، اهمیت و توصیف وضعیت هر یک از فعالیت

 هرهای اصلی فرایند مدیریت دانش و همچنین شاخص

فعالیت در شرایط موجود و مطلوب از آزمون فریدمن 

 بهره برده شده است.

 نامهبستگی برای تعیین پایایی پرسشنتایج آزمون هم -6جدول 

 (Sig) 6داریسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون ابعاد اصلی مفهوم مورد بررسی

 فرایند مدیریت دانش

 شرایط موجود -

 881/1 کسب و خلق دانش

866/1 

114/1 

111/1 
 111/1 814/1 داری دانشحفظ و نگه

 111/1 811/1 تسهیم و انتقال دانش

 111/1 818/1 گیری و کاربرد دانشکاربه

 فرایند مدیریت دانش

 شرایط مطلوب -

 884/1 کسب و خلق دانش

608/1 

114/1 

111/1 
 110/1 811/1 داری دانشحفظ و نگه

 111/1 818/1 تسهیم و انتقال دانش

 111/1 671/1 گیری و کاربرد دانشکاربه

 دار است.معنی 14/1همبستگی در سطح 

 

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ ابعاد مختلف مدیریت دانش -2 دولج

 ضریب آلفای کرونباخ هاپرسشتعداد  ابعاد اصلی مفهوم مورد بررسی

 فرایند مدیریت دانش

 شرایط موجود -

 814/1 41 کسب و خلق دانش

611/1 
 848/1 41 داری دانشحفظ و نگه

 740/1 41 تسهیم و انتقال دانش

 780/1 9 ری و کاربرد دانشگیکاربه

 فرایند مدیریت دانش

 شرایط مطلوب -

 811/1 41 کسب و خلق دانش

614/1 
 886/1 41 داری دانشحفظ و نگه

 810/1 41 تسهیم و انتقال دانش

 814/1 9 گیری و کاربرد دانشکاربه
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 پژوهشهای و یافتهها تحلیل داده -4

 آمار توصیفی -4-6

 دهنده یت افراد پاسخجنس -4-6-6

وط مربهای آمده از بررسی داده دستبهنتایج  بنا بر

 9/11زنان و  درصد 1/10 دهنده،به جنسیت افراد پاسخ

که از نظر جنسیت، اند درصد را مردان تشکیل داده

 هستند.  همنزدیک بهدهندگان پاسختعداد

 میزان تحصیالت  -4-6-2

 یک، تحصیالت طحس برای آمده دستبه نتایج بنا بر

 درصد 1/41تر، و پایین دیپلم دهندگانپاسخ درصد

درصد  01درصد لیسانس،  9/11، دیپلمفوق

 ندرصد تحصیالت دکترا دارند. به ای 6/4لیسانس و فوق

دهندگان دارای سطح پاسخ از درصد 1/81 ،ترتیب

ه توان نتیجمی تحصیالت کارشناسی و باالتر بوده و

ه گویی باهی خوبی برای پاسخگرفت که شناخت و آگ

 نامه در نمونه آماری وجود داشته است.سواالت پرسش

 سابقه کاری -4-6-9

دهندگان کمتر از یک سال، یک درصد از پاسخ

درصد بین پنج  1/11درصد بین یک تا پنج سال،  1/49

 4/01درصد بین ده تا بیست سال و  4/04تا ده سال، 

ن یکاری دارند. به ابقه درصد بیشتر از بیست سال سا

دهندگان بیشتر از ده سال درصد از پاسخ 1/94، ترتیب

سابقه کاری داشته و شناخت و تجربه کافی نسبت به 

گویی و سازمان برای پاسخهای و فعالیتها سیاست

نامه در نمونه آماری نظر در مورد سواالت پرسشاظهار

 وجود دارد.

 شابعاد مختلف فرایند مدیریت دان -4-6-4

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از 

ین میانگکه توان نتیجه گرفت می فنون آمار توصیفی

کلیه ابعاد فرایند مدیریت دانش در وضعیت موجود 

طح تر از سیعنی پایین سهتر از مقدار جامعه آماری پایین

آمده حاکی از  دستبه. همچنین نتایج است متوسط

 ین امتیازات کسب شده برای اکثرپایین بودن میانگ

نامناسب  نمایانگردر شرایط موجود بوده که ها شاخص

 ها در شرایط موجود جامعه آماری است. بودن وضعیت آن

 هافرضیه آزمون و استنباطی آمار -4-2

و  پژوهشهای در این پژوهش برای آزمون فرضیه

تعیین اولویت، اهمیت و توصیف وضعیت هر یک از 

اصلی چرخه مدیریت دانش و همچنین های فعالیت

فعالیت در شرایط موجود و مطلوب از  هرهای شاخص

استفاده شده و نتایجی آزمون فریدمن به شرح زیر 

  آمده است. دستبهزیر  هایمطابق جدول

 فرضیه اصلی -4-2-6

اولویت ابعاد اصلی چرخه مدیریت دانش در وضعیت 

 موجود و مطلوب یکسان است. 

ابعاد مدیریت  تمام اولویت آزمون این فرص فرض

 بیان مقابل فرض و گیردمی نظر در یکسان را دانش

 یکسانى بعد داراى اولویت دو کمدست کند کهمی

داری با توجه به سطح معنی (0)مطابق جدول  .نیستند

برای فرایند  11/1تر از مقدار خطای کوچک 11/1

 طلوبمدیریت دانش در هر دو وضعیت موجود و م

توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مبنی بر برابری می

اولویت ابعاد با سطح اطمینان بسیار باال رد شده و 

مدیریت دانش دارای های دو بعد از فعالیت کمدست

حاصل  بندیاولویت یکسانی نبوده و بدین ترتیب رتبه

دار است. با معنی (1)از آزمون فریدمن به شرح جدول 

ز ا یکآمده برای هر  دستبهین رتبه توجه به میانگ

ابعاد، در شرایط موجود جامعه آماری مورد پژوهش 

 17/0فعالیت اکتساب و خلق دانش با میانگین رتبه 

ترین وضعیت و در اولویت اول قرار دارد و دارای مناسب

گیری و کاربرد دانش، حفظ و کاربههای سایر فعالیت

ترتیب در نش بهری دانش، تسهیم و انتقال دادانگه

های یعنی در بین فعالیت بعدی قرار دارند؛های اولویت

مدیریت دانش بیشترین توجه به اکتساب و خلق دانش 

و کمترین توجه به تسهیم و انتقال دانش نسبت به سایر 
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شده است. همچنین در شرایط مطلوب از نظر ها فعالیت

گیری و کاربرد کاربهفعالیت  ،نمونه آماری پژوهش

قرار دارد  نخستدر اولویت  18/0دانش با میانگین رتبه 

داری دانش، اکتساب و حفظ و نگههای و سایر فعالیت

ترتیب در لق دانش، تسهیم و انتقال دانش بهخ

 گیرند. می بعدی قرارهای اولویت

 پژوهشداری آزمون فریدمن برای فرضیه اصلی نتیجه سطح معنی -9جدول 

 گیرینتیجه حداکثر مقدار خطا داریح معنیسط Chi-Square متغیر

 فرایند مدیریت دانش 

 شرایط موجود -
108/17 11/1 11/1 

 تأیید

 1Hفرضیه 

 فرایند مدیریت دانش 

 شرایط موجود -
616/18 11/1 11/1 

 تأیید

 1Hفرضیه 

 

 ابعاد اصلی چرخه مدیریت دانشبندی اولویت براینتایج آزمون فریدمن  -4جدول 

 ابعاد
 شرایط مطلوب ایط موجودشر

 میانگین Mean Rank رتبه میانگین Mean Rank رتبه

 41/1 01/1 0 71/1 17/0 4 کسب و خلق دانش

 41/1 01/1 1 91/1 71/1 1 داریحفظ و نگه

 44/1 11/1 1 06/1 61/4 1 تسهیم و انتقال

 11/1 18/0 4 11/1 00/1 0 گیری و کاربردکاربه

 

 رعیفهای فرضیه -4-2-2

اکتساب و خلق دانش در فعالیت های شاخصاولویت . 4

 وضعیت موجود و مطلوب یکسان است. 

داری و نگهسازی ذخیرهفعالیت های شاخصاولویت . 1

 دانش در وضعیت موجود و مطلوب یکسان است. 

تسهیم و انتقال دانش فعالیت های شاخصاولویت . 0

 در وضعیت موجود و مطلوب یکسان است. 

گیری و کاربرد کاربهفعالیت های شاخصولویت ا. 1

 دانش در وضعیت موجود و مطلوب یکسان است. 

فرعی پژوهش نیز از آزمون های بررسی فرضیه برای

فریدمن استفاده گردید. فرضیه صفر و مقابل برای 

داری آزمون فریدمن برای تعیین سطح معنی

ابعاد مختلف چرخه مدیریت دانش در های شاخص

مطلوب و موجود نوشته شده و پس از انجام  وضعیت

که  هآمد دستبه (1)تایجی به شرح جدول ن آزمون

داری ابعاد مختلف چرخه سطح معنی مطابق آن مقدار

 11/1 مدیریت دانش در شرایط موجود و مطلوب برابر

بوده و در نتیجه فرضیه  11/1 خطای مقدار از ترکوچک

ه ابعاد چهارگانای هصفر مبنی بر برابری اولویت شاخص

مدیریت دانش با سطح اطمینان بسیار باال رد شده و 

این های دو بعد از شاخص کمدست 1H مطابق فرض

ا توجه بابعاد دارای اولویت یکسانی نبوده و بدین ترتیب 

حاصل از آزمون ها شاخصبندی رتبه (،9)جدول  به

دار است. در این جدول نتایج آزمون فریدمن معنی

ابعاد مختلف های شاخصبندی اولویت برای نفریدم

طلوب و موجود ارائه فرایند مدیریت دانش در وضعیت م

از  یکتوان اولویت هر می آن شده است و برمبنای

اثرگذار بر های ترین شاخصمهم را تعیین وها شاخص

مختلف مدیریت دانش را از نظر نمونه های فعالیت

و هم در شرایط آماری پژوهش هم در وضعیت موجود 

 .کردمطلوب شناسایی 
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 پژوهشفرعی های داری آزمون فریدمن برای فرضیهنتایج سطح معنی -5جدول 

 گیرینتیجه حداکثر مقدار خطا داریمعنی سطح Chi –Square ابعاد وضعیت

 مدیریت دانش
 شرایط موجود -

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 161/011 کسب و خلق دانش

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 061/111 داریحفظ و نگه

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 111/479 تسهیم و انتقال

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 111/11 گیری و کاربردکاربه

 مدیریت دانش
 شرایط مطلوب -

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 911/440 کسب و خلق دانش

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 114/11 داریحفظ و نگه

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 186/487 تسهیم و انتقال

 1Hفرضیه  تأیید 11/1 11/1 964/6 گیری و کاربردکاربه

 

 ابعاد مختلف چرخه مدیریت دانشهای شاخصبندی اولویت براینتایج آزمون فریدمن  -6جدول 

 هاشاخص ابعاد
رتبه وضعیت 

 موجود

رتبه وضعیت 

 مطلوب

کسب، خلق 
ایجاد  و

 دانش

 9 7 سازمانهای پروژه دانشی موردنیاز نیازها، موضوعات و منابع ،هاشکاف شناسایی میزان

های آموخته، تجربیات و درسهادانش و مستندسازی استخراج برای ییهادستورالعمل تدوین میزان
 سازمانهای پروژه

6 44 

 1 9 کارکنان خودهای و توانمندی تخصص، تجربیات اطالع سازمان از دانش، مهارت، میزان

 منظور آگاهی از نیازهایشان و سازمان بههای نفعان پروژهمیزان تعامل و ارتباط با مشتریان و ذی
 کسب دانش و تجربیاتشان

4 1 

اطالعاتی، کتابخانه و سایر مستندات های اینترنت، پایگاه تخصصی در جویومطالعه و جست میزان
 هاپروژه انجام برای ش الزممنظور کسب دانبه

1 8 

 1 41 هاانجام پروژه نو درهای حلو راهها نوآوری و ارائه ایده و خالقیت به پرداختن

 عنوانبهایجاد فرصت آزمون و خطا برای کارکنان از سوی سازمان، پذیرش اشتباهات غیرعمدی آنان 
 فرصتی برای یادگیری و عدم سوءگیری در صورت بروز خطا

1 0 

 4 41 مدگان، متخصصان و منابع انسانی کاراداشت نخبجذب و نگه میزان

 40 40 دانشی و پژوهشی در سازمانهای و حوزه پژوهش و توسعهوجود واحد 

 41 41 سازمانهای پروژه با مرتبط مقاله و کتاب تولید میزان

 41 8 دنشومی از سازمان تولید جخار ، که درهاپروژه با دانش و تجربیات مرتبط مرتب رصد میزان

 41 1 سازمان از خارج نهادهای ازها پروژه انجام برای الزم دانش تهیه و خرید میزان

و توسعه،  پژوهشها، مراکز سایر سازمان تجربیات دانش و از همکاری، الگوبرداری و استفاده میزان
 سازمانهای علمی در پروژههای مجامع و انجمن

44 6 

 7 0 هاو نمایشگاهها ، همایشهاآموزشی، سمینارها، کنفرانسهای زان شرکت در جلسات و دورهمی

 سازی،ذخیره

 حفظ و
 دارینگه

 دانش

 9 9 و ...ها اطالعاتی، کتابخانههای سازمان نظیر پایگاههای و مخازن دانشی پروژهها وجود بانک

 1 1 اطالعاتی سازمانهای پایگاه درها هموردنیاز پروژهای دانش دارینگه و ثبت میزان

 0 1 سازمانهای اجرای پروژههای و رویهها داری مستندات، دستورالعملو نگه ذخیره میزان

و اجرای ها ، شکستهاناشی از موفقیتهای آموختهداری دانش، تجربیات و درسنگه میزان ثبت و
 یات ارزشمند کسب شدهتجرب و دانش رفتن دست و جلوگیری ازها پروژه

44 4 

 6 8 هاتخصص کارکنان و عوامل درگیر در پروژه ها، دانش ومهارت به مربوط اطالعات دارینگه و ثبت

داری سازی، حفظ و نگهذخیره برای ایرایانههای و شبکه اطالعات فناوری امکانات از استفاده میزان
 ازمانسهای پروژههای آموختهدانش، تجربیات و درس

4 1 
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 هاشاخص ابعاد
رتبه وضعیت 

 موجود

رتبه وضعیت 

 مطلوب

دانش، تجربیات و  ذخیره برای غیرالکترونیکی مشخص و الکترونیکیهای راهنما و فرم ارائه میزان
 سازمانهای حاصل از پروژههای آموختهدرس

41 44 

 1 0 سازمانهای به منابع و ذخایر دانشی پروژه سهولت دسترسی میزان

تجربیات  وها دانش داری، از بینذخیره و نگه ایالزم بر تجربیات و گزینش و انتخاب دانش میزان
 سازیذخیره مختلف قابل

6 8 

 41 7 هاتجربیات پروژه دانش و بازیابی و ذخیره برای بندی مناسبطبقه و ندیبدسته ساختار وجود

طی و حی، و منابع دانشی با توجه به تغییر و تحوالت مهارسانی ذخایر و پایگاهروزبازنگری، ویرایش و به
 سازمانهای برنامه

41 41 

 7 1 سازمانهای پروژه راهبردیوجود راهکارهای حفظ دانش و جلوگیری از سوءاستفاده رقبا از دانش و تجربیات 

 تبدیل و
انتقال، 
 تسهیم و
اشتراك 

 دانش

و  شتن و تسهیم دانش، تجربیاتگذا اختیار سازمان به درهای میزان تمایل کارکنان و عوامل پروژه
 خود با سایر همکاران و کارکنان سازمانهای آموختهدرس

4 0 

دانش،  اشتراك سازمان برای تبادل وهای میزان حمایت، تشویق و انگیزش کارکنان و عوامل پروژه
 خود با سایر همکاران و کارکنان سازمانهای آموختهتجربیات و درس

1 1 

 4 7 ترك پروژه و سازمان به سایر کارکنان یا نشستگیباز حال تجربیات کارکنان در و دانش انتقال

پروری در مدیریت منابع انسانی به منظور جلوگیری از خروج دانش و تجربیات وجود سیستم جانشین
 سازمانهای کارکنان و مدیران پروژه

8 6 

 41 6 سازمانهای انسانی در پروژه نیروی مؤثرجایی( شغلی )جابه میزان چرخش

 9 0 منظور اشتراك دانشهمختلف درگیر در پروژه بهای و ارتباط مناسب بین واحدها و حوزه تعامل

 1 1 گو و مباحثه(ومیزان وجود کار گروهی )همراه با گفت

ی و بررس وگو و تبادل نظرگفت سازمان برایهای از فازهای پروژه یکپایان هر  در جلسه تشکیل میزان
 پروژههای ختهآموتجربیات، دانش و درس

9 1 

سازمان از طریق برگزاری و شرکت در های تجربیات کارکنان و عوامل پروژه و دانش میزان اشتراك
 و سمینارها آموزشی، سخنرانی و گردهماییهای جلسات و دوره

44 8 

شتراك مل و امنظور تعاهتخصصی از کارکنان بهای و انجمنها افزا، کمیتهاجتماعی همهای وجود شبکه
 هاپروژههای آموختهدانش، تجربیات و درس

41 44 

 41 41 هاپروژههای آموختهظور انعکاس دانش و تجربیات و درسمنداخلی به نشریه انتشار وضعیت

تسهیل  برای ایرایانههای ارتباطی و شبکههای اطالعات، سیستم فناوری امکانات از استفاده میزان
 سازمانهای پروژههای آموختهدانش، تجربیات و درس وزیعو ت ارتباطات و اشتراك

1 7 

 گیریکاربه
و کاربرد 

 دانش

در پروژه فعلی  شده از پروژه آوریجمعهای آموختهگیری دانش، تجربیات و درسکاربهو  استفاده میزان
 سازماندیگر های و پروژه

4 4 

 تجربیات و کسب دانش، به سازمان با توجههای وژهپر انجام نحوه در پذیری و تغییرمیزان ایجاد انعطاف
 جدیدهای آموختهدرس

0 1 

گیری دانش و کاربهسازمان با های در پروژه هاو تکرار اشتباهها و اتالفها کاریجلوگیری از دوبارهمیزان 
 تجربیات کسب شده

9 1 

و ها ، خالقیت و نوآوری، ایدههای ابداعی ناشی از دانشپذیری سازمان در انجام طرحمیزان ریسک
 نوهای حلراه

1 1 

استثنایی های آوری شده برای تحلیل و کنترل وضعیتان استفاده از دانش و تجربیات جمعمیز
 سازمانهای آمده در پروژهپیش

1 9 

اده فهای پروژه با استگیری و انجام فعالیتیابی و تعیین راهکارهای مختلف و مقتضی برای تصمیمارزش
 آوری شدهاز دانش و تجربیات کسب شده و جمع

1 0 
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 گیریو نتیجه بندیجمع -5

آمده از آزمون فریدمن برای  دستبهمطابق نتایج 

، فرضیه اصلی پژوهش و همچنین پژوهشهای فرضیه

توان نتیجه می و است فرعی رد شدههای تمامی فرضیه

 تابعاد مختلف چرخه مدیریبندی گرفت که اولویت

هر فعالیت در وضعیت های دانش و همچنین شاخص

موجود و مطلوب جامعه آماری موردنظر یکسان نیست 

ریزی ابعاد اصلی چرخه لزوم اصالح برنامه نمایانگرو 

تر و اثرگذار بر هر یک مهمهای مدیریت دانش و شاخص

 باید بوده و باتوجه به شرایط مطلوب تعیین شده

چرخه مدیریت دانش در زی ساتغییراتی در جهت بهینه

 . کردجامعه آماری موردنظر ایجاد 

دهد می بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج نشان

میانگین کلیه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت 

، است تر از سطح متوسطموجود جامعه آماری پایین

آمده از تحلیل آماری هر یک از  دستبههمچنین نتایج 

رخه مدیریت دانش، حاکی ابعاد مختلف چهای شاخص

از پایین بودن میانگین امتیازات کسب شده برای 

در شرایط موجود بوده که ها اکثریت شاخص

ها در شرایط دهنده نامناسب بودن وضعیت آننشان

 موجود جامعه آماری است. 

باالترین اولویت در وضعیت موجود ابعاد چرخه 

انش دمدیریت دانش مربوط به فعالیت اکتساب و خلق 

داری دانش، حفظ و نگههای و پس از آن فعالیت

رتبه  ترینگیری و کاربرد دانش و در نهایت پایینکاربه

نین ، همچاست مربوط به فعالیت تسهیم و انتقال دانش

در شرایط مطلوب جامعه آماری موردنظر باالترین 

گیری و کاربرد دانش و کاربهاولویت مربوط به فعالیت 

داری دانش، اکتساب حفظ و نگههای تپس از آن فعالی

ترین رتبه به فعالیت و خلق دانش و در نهایت پایین

 . استمربوط  تسهیم و انتقال دانش

سازمان موردنظر  شودمی که مالحضهگونه همان

د کاربرری در کسب دانش نسبت به توضعیت مناسب

دهنده چالش و این نشان دانش و اشتراك دانش دارد

یعنی  ؛ی سازمان در مدیریت دانشرواصلی پیش

و بدین  است دانش مؤثرچگونگی اشتراك و کاربرد 

ریزی با انجام برنامه باید ترتیب جامعه آماری پژوهش

در جهت بهبود کاربرد و اشتراك دانش حرکت  درست

، همچنین نظر جامعه آماری پژوهش در وضعیت کند

 و گیریکاربههرچه بیشتر بر فعالیت  تأکیدمطلوب 

 کسب برایکاربرد دانش در چرخه مدیریت دانش بوده و 

دانش کسب شده به مرحله کاربرد  باید مزیت رقابتی

 فراگیر در سازمان رسیده و مورد استفاده قرار گیرد. 

دارای اولویت باال در وضعیت مطلوب های شاخص

داشت جذب و نگه شامل: فعالیت کسب و خلق دانش

مد، اطالع اراسانی کنخبگان، متخصصان و منابع ان

تخصص، تجربیات و  سازمان از دانش، مهارت،

ر ب تأکیدکه نشان از است کارکنان خود های توانمندی

های کارکنان دانشی و توانمند و لزوم ایجاد فرصت

 و جربه برای آنان توسط سازمان داردکسب دانش و ت

با اولویت پایین در وضعیت های همچنین شاخص

 اب مرتبط مقاله و کتاب تولیدند از: اموجود که عبارت

و توسعه، و  پژوهشوجود واحد  سازمان؛های پروژه

دانشی و پژوهشی در سازمان، نیازمند توجه های حوزه

 بیشتر هستند. 

داری دانش فعالیت ذخیره و نگهدر خصوص 

دارای اولویت در وضعیت مطلوب شامل: های شاخص

های آموختهداری دانش، تجربیات و درسنگه ثبت و

و ها و اجرای پروژهها ، شکستهاناشی از موفقیت

تجربیات ارزشمند  و دانش رفتن دست جلوگیری از

به منابع و ذخایر دانشی  کسب شده، سهولت دسترسی

با اولویت های و همچنین شاخص سازمانهای پروژه

های راهنما و فرم پایین در وضعیت موجود شامل: ارائه

 یرهذخ برای رالکترونیکی مشخصغی و الکترونیکی

های حاصل از پروژههای آموختهدانش، تجربیات و درس

رسانی ذخایر و روزسازمان، بازنگری، ویرایش و به
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، و منابع دانشی با توجه به تغییر و تحوالت هاپایگاه

 . هستند سازمان،های محیطی و برنامه

فعالیت تسهیم و انتقال دانش دارای های شاخص

 و دانش ند از: انتقالات در وضعیت مطلوب عبارتاولوی

ژه و ترك پرو یا بازنشستگی حال تجربیات کارکنان در

سازمان به سایر کارکنان، حمایت، تشویق و انگیزش 

 سازمان برای تبادل وهای کارکنان و عوامل پروژه

ا خود بهای آموختهدانش، تجربیات و درس اشتراك

و همچنین  مانسایر همکاران و کارکنان ساز

با اولویت پایین در وضعیت موجود شامل: های شاخص

بیات تجرداخلی به منظور انعکاس دانش و  نشریه انتشار

 وها دانش ، اشتراكهاپروژههای آموختهو درس

سازمان از طریق های تجربیات کارکنان و عوامل پروژه

آموزشی، های برگزاری و شرکت در جلسات و دوره

 باشند. می و سمینارها، هماییسخنران، گرد

گیری و کاربرد دانش نیز کاربهدر خصوص فعالیت 

دارای اولویت در وضعیت مطلوب شامل: های شاخص

گیری دانش، تجربیات و کاربهو  استفاده

در پروژه  شده از پروژه آوریجمعهای آموختهدرس

جلوگیری از سازمان، های فعلی و سایر پروژه

 هایو تکرار اشتباهات در پروژهها اتالف وها کاریدوباره

 و گیری دانش و تجربیات کسب شدهکاربهسازمان با 

با اولویت پایین در وضعیت های همچنین شاخص

های پذیری سازمان در انجام طرحموجود شامل: ریسک

و ها ابداعی ناشی از دانش، خالقیت و نوآوری، ایده

 نحوه در و تغییرپذیری نو، ایجاد انعطافهای حلراه

 و کسب دانش به سازمان با توجههای پروژه انجام

و است جدید، بوده های آموختهتجربیات و درس

 هستند.  ینیازمند توجه بیشتر

مطلوب اصول و چرخه سازی در راستای پیاده

مدیریت دانش در سازمان به نحوی که بتواند به استفاده 

به  رسیدنت بهینه از دانش و تجربیات موجود در جه

با توجه به وجود  شودمنجر تحقق اهداف سازمانی 

مدیریت های تفاوت بین وضع موجود و مطلوب اولویت

 ابتدا به باید ارائه شده، دانش و نکات و پیشنهادهای

 و پرداختهسازمان  دانشى هدافانداز و اتعیین چشم

 تدوین مشخصى راهکار اهداف، آن به رسیدن براى

سازمان  ساختار درواحدی  ایجادر ، بدین منظوگردد

 ىهابرنامه ارزیابى و هدایت ریزى،برنامه منظورهب

 گیری مدیران دانشکاربههمراه با  انشد مدیریت

تمرکز بر نقاط قوت همچنین  .بود خواهد یضرور

ارائه شده برای ابعاد مختلف های موجود در شاخص

 مانچرخه مدیریت دانش که دارای رتبه باالتری در ساز

ها و توجه حداکثری از آنبرداری منظور بهرهههستند ب

 باالیهای که در اولویتهایی شاخص هر چه بیشتر به

شده توسط نمونه آماری پژوهش وضعیت مطلوب تعیین

پایین در شرایط های با رتبههایی و همچنین شاخص

منظور رفع نقایص و مشکالت و تبدیل کردن هموجود ب

روی سازمان و نقاط قوت پیشا هها به فرصتآن
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The Prioritization and Comparison of Knowledge Management Cycle 

Dimensions in the Existing and Desired Situations  

Gh. Tabarsa, D. Ahmadvand1 

 

 

Abstract 

The aim of this research is survey, prioritize and comparison of main dimensions of knowledge 

management cycle in the existing and desired situations in a project-based organization, consequently 

identifying the most important and effective dimensions of knowledge management and offering useful 

solutions to enhance and improve organizational knowledge management. Research in terms of target, 

is applied and in terms of research methodology and methods of data gathering, is descriptive - survey. 

The statistical sample consisted of 103 employees of Noi Consulting Engineers Co. who were selected 

by simple random sampling method. For collecting information about literature, theory and background 

research used of library studies, and for collecting data about research hypotheses used of researcher-

made closed questionnaire distribution. The necessary calculations to analyze the data that collected in 

this research were conducted with using of the SPSS 19 software and through descriptive and inferential 

statistics. The results of the analysis research hypotheses show that there are differences in prioritization 

dimensions of knowledge management cycle and their indexes in the existing and desired situations of 

the target population that indicates the need to reform planning of the main dimension of knowledge 

management cycle and important indexes each of them.  

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Acquisition, Knowledge Retention, Knowledge 

Sharing, Knowledge Application. 
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