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Abstract
Establishing a knowledge management system 
is one of the most important and vital factors 
for an organization’s success in competitive 
conditions and the information age. 
Therefore, the aim of the current research 
is to provide a framework for the effective 
establishment of a knowledge management 
system in the organization with the meta-
composite approach of this research, which 
is practical in terms of its purpose, and in a 
documentary and meta-composite qualitative 
method was used. Different sources of 
information have been analyzed using 
Sandelowski and Barroso’s seven-step method. 
The study population includes 322 qualitative 
researches (the most relevant studies) of 
previous researches (articles, projects and 
theses) in the field of knowledge management 
system establishment, selected for analysis 
using a purposeful sampling approach. A meta-
synthesis of 182 studies was conducted and 
relevant dimensions and codes were extracted by 
analyzing their content. A manual method was 
used to analyze the data and Atlas T8 software 
was used to code the components. The findings of 
the research showed that the fundamental factors 
of knowledge (knowledge-enhancing approach, 
collective or group knowledge approach and 
knowledge-based approach), knowledge process 
factors (internalization of explicit to implicit 
knowledge, externalization of implicit to 
explicit knowledge and combination of explicit 
and explicit knowledge) and contextual factors 
were important. Knowledge (knowledge tools, 
knowledge structures, knowledge networks) 
is effective for establishing knowledge 
management systems in the organization.
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چکیده
مهم تریـن  از  یکـی  دانـش  مدیریـت  نظـام  اسـتقرار 
شـرایط  در  سـازمان ها  موفقیـت  عوامـل  حیاتی تریـن  و 
رقابتـی و عصـر اطالعاتـی اسـت. بنابراین هـدف پژوهش 
نظـام  اثربخـش  اسـتقرار  بـرای  چارچوبـی  ارائـة  حاضـر 
مدیریـت دانـش در سـازمان بـا رویکـرد فراترکیب اسـت. 
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی اسـت که بـا روش 
کیفـی از نـوع اسـنادی و فراترکیـب انجـام شـده اسـت. 
بـرای تحلیـل منابـع اطالعاتـی مختلـف از روش هفـت 
اسـت.  شـده  اسـتفاده  باروسـو  و  سندلوسـکی  مرحلـه ای 
جامعـة مطالعـه شـامل ۳22  پژوهـش کیفـی )مرتبط تریـن 
و  طرح هـا  )مقاله هـا،  پیشـین  پژوهش هـای  مطالعـات( 
دانـش  مدیریـت  نظـام  اسـتقرار  زمینـة  در  پایان نامه هـا( 
از رویکـرد نمونه گیـری هدفمنـد  بـا اسـتفاده  اسـت کـه 
بـرای تحلیـل انتخـاب شـدند و در نهایـت 182 پژوهـش 
بـرای فراترکیـب انتخـاب و بـا تحلیـل محتوای آنهـا ابعاد 
و کدهـای مربـوط اسـتخراج شـد. بـرای تجزیـه و تحلیل 
اطالعـات از روش دسـتی و بـرای کدگـذاری مؤلفه هـا از 
نرم افـزار اطلـس تـی81 اسـتفاده شـد. یافته هـای پژوهش 
نشـان داد که عوامل بنیـادی دانش )رویکـرد دانش افزایی، 
رویکـرد دانـش جمعی یـا گروهـی و رویکـرد دانش بنیان(، 
عوامـل فراینـدی دانـش )درونی سـازی دانـش صریـح بـه 
ضمنـی، برونی سـازی دانـش ضمنـی بـه صریـح و ترکیب 
دانـش صریـح بـا صریـح( و عوامل زمینـه ای دانـش )ابزار 
دانـش، سـاختار دانش، شـبکه دانش( بـرای اسـتقرار نظام 

مدیریـت دانـش در سـازمان مؤثرنـد. 

1. Atlas T8

كليدواژهها
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برقـراری ارتبـاط میان افرادی اسـت کـه با هم بیاندیشـند 
و زمانـی را برای اشـتراک افـکار و دیدگاه هایـی اختصاص 
دهنـد کـه بـه نظـر می رسـد بـرای دیگـر اعضـای گـروه 
مناسـب اسـت. دانـش و دانش محـوری یکـی از بارزتریـن 
سـازمان های  ویـژه  بـه  امـروزی،  سـازمان های  ویژگـی 
یادگیرنـده اسـت. دانـش، پدیـده و فراینـد اجتماعی اسـت 
و هیچ کـس نمی توانـد مسـئولیت کلـی آن را بـر عهـده 
بگیـرد. مدیریـت دانـش شـیوة جدیـدي بـراي تفکـر در 
مـورد سـازمان و تسـهیم منابع فکـري و خالقانة سـازمان 
اسـت و بـه عبارتـی، شـامل همـه روش هایی می شـود که 
سـازمان، دارایی هـاي دانش خـود را اداره می کند و شـامل 
چگونگـی جمـع آوري، ذخیره سـازي، انتقـال، به کارگیـري، 
به روزرسـاني و ایجـاد دانش اسـت. سـازمان های یادگیرنده 
سـازمان هایی اند کـه توان خلـق دانش جدید در آنها بسـیار 
بـاال و روحیـة هم افزایـی و دانش محـوری جمعـی در آنهـا 
بیشـتر اسـت ]6[. مدیریـت دانـش عبارت از خلـق دانش و 
سـپس ادارة محیطـی اسـت کـه در آن افـراد را بـه خلـق، 
اشـتراک، یادگیـری، ارتقـا و سـازماندهی دانش بـه منظور 
بهره مندی سـازمان و مشـتریانش تشـویق کند ]7[ .امروزه 
هر سـازمانی نیازمند کسـب، خلـق، ذخیـره و کاربرد دانش 
بـه مثابـه یکـی از مهم تریـن عوامـل تعیین کننـدة رشـد و 
بالندگـی اسـت. عـالوه بر این، سـازمان ها به منظـور تداوم 
حیـات خـود، نیازمنـد تغییـر راهبردهای کسـب وکار خود از 
رقابـت مبتنـی بـر مقیاس بـه رقابـت مبتنی بر سـرعت، با 
اسـتفاده از مزیـت رقابتـی کاربرد دانش، مهـارت، تخصص 
و فناوری انـد. دانـش عامـل حیاتی کسـب موفقیـت در هر 
تالشـی اسـت ]8[. بـرای طراحـی نظـام مدیریـت دانـش 
و یـا ارتقـای سـطح آن در سـازمانی، الزم اسـت تـا ابتـدا 
و  دانـش  اهمیـت  ماهیـت،  بـه  نسـبت  کاملـی  شـناخت 
مدیریـت دانـش در سـازمان داشـت و بـا شـناخت مؤلفه ها 
و کارکردهـای آن و بـرای دسـتیابی بـه مزایـای راهبردی 
بـه  پیاده سـازی مدیریـت دانـش در سـازمان،  از  حاصـل 
بسـترها و زمینه هـای موفقیـت آن و نحوة برقـراری تعامل 
و تعـادل میـان این عوامـل، توجه ویژه ای داشـت. مدیریت 
مؤثـر دانـش بـا تمرکـز روی راه حل هایـی که کل سیسـتم 
شـامل سـازمان، منابع انسانــی و فناوری را دربرمی گیرد از 
جملـه مهم تریـن ابزارهـا برای حل این مشـکل محسـوب 
می شـود ]9[. بنابرایـن مسـئله اصلـی ایـن پژوهـش اینکه 

مقدمه
مدیریـت دانـش در سـازمان ها نقـش به سـزایی دارد و 
از مهم تریـن نقـش آن می تـوان بـه حمایـت از سـازمان ها 
بـرای مقابلة مؤثـر با تغییـرات، افزایش بهـره وری و هموار 
کـردن راه توسـعه و نوآوری اشـاره کرد ]1[. ایجـاد، انتقال 
و کاربـرد دانـش در سـازمان بـا سیسـتم مدیریـت دانـش 
پشـتیبانی می شـود ]2[. امـروزه، توجه به دانـش و مدیریت 
دانـش بـه عنـوان دارایی راهبردی، بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت. بـا دانش محـور شـدن اقتصـاد، چگونگـی 
انـواع مختلـف  یکپارچگـی  و  مؤثـر  مدیریـت  دانسـتن  و 
مزیـت  ایجـاد  و  بـرای حفـظ  )آشـکار- ضمنـی(  دانـش 
رقابتـی امری بسـیار حیاتی شـده اسـت ]۳[. دانـش منبعی 
ارزشـمند، کمیاب و غیرقابل تعویض اسـت که به سـازمان 
مزیـت رقابتـی پایـدار می دهـد. اکنـون بـرای چنـد دهـه، 
سـازمان ها فعاالنـه در امـر مدیریـت دانـش به امیـد بهبود 
عملکـرد اقـدام می کننـد. اسـتفاده از دانش برای دسـتیابی 
اهـداف سـازمانی کـه شـامل چگونگـی جمـع آوری،  بـه 
و  به روزرسـانی  به کارگیـری،  انتقـال،  ذخیره سـازی، 
ایجـاد دانـش اسـت. اگرچـه در مدیریـت دانـش بـه طـور 
سیسـتم محورند  یـا  انسـان محور  یـا  نظریه هـا  کلـی، 
)فناوری محـور( ]4[. مدیریـت دانـش یکـی از مهم تریـن 
عوامـل موفقیـت شـرکت ها در شـرایط رقابتـی و عصـر 
اطالعـات اسـت. اهمیـت این موضـوع به حدی اسـت که 
امـروزه شـماری از سـازمان ها، دانـش خـود را اندازه گیری 
و بـه منزلة سـرمایه فکـری سـازمان و نیز شـاخصی برای 
منعکـس  خـود  گزارش هـای  در  شـرکت ها  درجه بنـدی 
می کننـد. نیـاز بـه مدیریـت دانـش بر اسـاس رشـد ادراک 
جامعـة تجـاری، از ایـن واقعیـت سرچشـمه می گیـرد کـه 
دانـش در عملکـرد سـازمانی و دسترسـی به مزیـت رقابتی 
مهم تریـن   .]5[ می شـود  تلقـی  مهـم  عنصـری  پایـدار، 
هـدف به کارگیـری مدیریـت دانـش در سـازمان ها، انطباق 
سـریع بـا تغییرات محیـط پیرامون اسـت. تغییرات مسـتمر 
دانـش، وضعیـت فقدان تعـادل جدیدی را برای سـازمان ها 
بـه وجـود آورده اسـت. در ایـن میـان فقـط سـازمان هایی 
می تواننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد کـه بتواننـد مزیت 
رقابتـی خـود را حفـظ کننـد و حفـظ مزیت رقابتـی و بقای 
سـازمان بـه کمـک مدیریـت دانـش می توانـد امکان پذیـر 
شـود  ]6[. آنچـه نظـام مدیریـت دانشـی انجـام می دهـد، 
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جدول ۱. نخستین تالش ها در راستاي مدیریت دانش

رویدادطرح کنندهسال

ترازنامه نامشهودسیویي/ کونراد1986

ابداع مفهوم مدیریت دانشکارل ویگ1986

شروع تالش هاي دروني براي ادارة رسمي دانششرکت هاي مشاور مدیریتي بزرگ1989

از نخستین ها براي تکمیل مدیریت دانش در راهبرد تجاري اشارزش واترهاوس1989

یکي از نخستین مقاله های منتشر شده در زمینة مدیریت دانشبازبیني تجاري هاوارد )نونکا و تاکوچي(1991

اهمیت به سرمایة فکريتام استوات1991

یکي از نخستین منتشرکننده های کتاب در مورد مدیریت دانشکارل ویگ199۳

منبع دانشپیتر دراکر1994

نخستین کنفرانس مدیریت دانششبکة ارتباطي دانش مدیریت1994

نخستین شرکتی که سرویس هاي دانش مدیریت را به مشتري ها پیشنهاد کردشرکت بزرگ مشاوره1994

دانش به عنوان منبع بي پایاناستنفورد پال رومر1995

کتاب شرکت دانش آفریننوناکا و تاکوچي1995

کتاب سرچشمه هاي دانشدروئي لئونارد بارتون1995

انفجار پر  سروصداي پیوست ها و فعالیت هاانواع شرکت ها و مشاغل1996

چارچوبـی بـرای اسـتقرار اثربخش نظام مدیریـت دانش در 
سـازمان بـا رویکـرد فراترکیـب ارائـه کند.

پیشینه و ادبیات نظری 
عنـوان  بـه  کـه  اسـت  دهـه  چنـد  دانـش  مدیریـت 
مجموعـه ای از ابزارهـا و روش هـا برای اتصـال، جمع آوری 
و ایجـاد دانـش وجـود دارد. بـر خـالف مدیریـت چابـک 
دانـش  مدیریـت  بهبـود کسـب وکار،  و سـایر روش هـای 
هرگـز مجموعـة واحـدی از ابزارهـا، یـا اعتبـار تجـاری یا 
اسـتاندارد نداشته اسـت. از بسـیاری جهات، ورود استاندارد 
و واژگان مـورد توافـق بین المللـی، اعتبار حرفـه ای تازه ای 
را در حـوزة مدیریـت دانـش ایجـاد می کنـد ]10[. مدیریت 
و  مشـتریان  بیـن  یادگیـري  و  دانـش  تبـادل  از  دانـش، 
شـرکت ها پشـتیباني مي کنـد کـه ایـن همـکاري و خلـق 
ارزش مشـترک بلندمـدت، مشـارکت پایـدار و اعتمـاد بین 
شـرکت ها و مشـتریان را ارتقـا مي دهـد. از سـوي دیگـر، 
راهبـردی  شـرکاي  تـا  مي کنـد  کمـک  شـرکت ها  بـه 

مناسـبي را شناسـایي و بتواننـد دانـش یـا اطالعـات را در 
راسـتاي نیازهـاي نـوآوري فراهم کننـد، در نتیجـه قابلیت 
دسترسـي بـه منابـع را بهبود بخشـند ]11[. مطالعـه درباره 
پیاده سـازی و اسـتفاده از بهینه سـازی مدیریت دانش دارای 
اهمیت بسـیاری اسـت. اهمیت ایـن موضـوع بحث برانگیز 
نیسـت، امـا مدیریـت آن همچنـان دارای مشـکل و فاقـد 
استانداردسـازی و قابلیت اطمینان اسـت ]12[. تعداد زیادي 
از نظریه پـردازان مدیریـت دانـش تکامل بحـث مدیریت را 
بـه عهـده داشـتند و توزیـع کرده انـد کـه در میـان آنـان 
برجسـتگاني همچـون پیتـر دراکر، پـاول اسـترلوس و پیتر 
سـنگه از آمریـکا را مي تـوان نـام بـرد. درلکه و اسـترلوس 
مـن بیشـتر در زمینـة اهمیـت ارتقـای اطالعـات و دانـش 
سـاده بـه عنـوان منابـع سـازماني و سـنگه با تمرکـز روي 
سـازمان هاي یادگیرنـده، ابعـاد فرهنگي مدیریـت دانش را 
بـه وجـود آورده انـد. در جـدول )1( نخسـتین تالش هـا در 

راسـتاي مدیریـت دانـش بیان شـده اسـت.
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مصـرف مي کننـد. ایـن بخش هـا باید شناسـایي شـود 
تـا بیشـتر مـورد توجه قـرار گیـرد. منابـع اصلـي تولید 
دانـش در سـازمان ممکـن اسـت افـراد یـا گروهـي از 

باشـند؛ افراد 
اسـتخراج 5: بیرون کشـیدن دانسـته ها، تجـارب، دانش . ۳

فنـي افـراد مجـرب و کارآزمـوده یـا گروهـي از آنهـا 
ضروري اسـت. ایـن کار به شـیوه هاي مختلفـي انجام 
مي پذیـرد. برگـزاري جلسـه های اطالع یابـي، بازگویي 
داسـتان موفقیت هـا و نظیـر آن از جملـه ایـن مـوارد 

ست؛ ا
بهینه سـازي6: دانـش و تجـارب مفیـد افـراد مجـرب . 4

بهینه سـازي  بایـد  اسـتخراج  از  پـس  را  کارآزمـوده  و 
کـرد. بهینه سـازي از طریـق فراهـم آوردن امکانـات و 
شـرط مـورد نیـاز براي کاربـردي کـردن دانش صورت 

مي پذیـرد؛
سـازماندهي7 : امکان اسـتفاده از دانش موجود سـازمان . 5

و  مناسـب  دقیـق، سـازماندهي  تحلیـل  و  تجربـه  بـا 
کشـف ارتبـاط بیـن اجـزاي آن فراهـم مي شـود. البته 
سـازماندهي و تجزیـه و تحلیـل دانش بـه مهارت هاي 
خاصـي نیـاز دارد کـه افـراد بایـد آنهـا را کسـب کرده 

؛ شند با
به  اشـتراک گذاري8: دانشـي کـه گزینـش، بهینه سـازي . 6

و سـازماندهي شـده است، چنانچه به اشـتراک گذاشته 
نشـود، مـورد اسـتفادة افـراد سـازمان نمي توانـد قـرار 
اشـتراک گذاري  بـه  زمینه هـاي  آوردن  فراهـم  گیـرد. 
دارایي هـاي فکـري افـراد یکـي از مراحـل مدیریـت 

اسـت؛ دانش 
پیاده سـازي9: آمـوزش افـراد بـراي اسـتفاده از دانـش، . 7

ذخیـره و بازیابـي تجارب خود و دیگـران در قالب نظام 
مدیریـت دانـش سـازمان موجـب مي شـود از دانـش 
بـراي دسـتیابي بـه اهـداف سـازماني اسـتفاده شـود و 
افـراد تجـارب مفیـد خـود را بـا دیگـران مبادلـه کنند؛

ارزیابـي10: ارزشـیابي دانش موجود بر اسـاس الگوهاي . 8

5. To Elicit
6. To Optimize
7. To Organize
8. To Share
9. To Apply
10. To Evaluate

مراحل مدیریت دانش
 مدیریـت دانـش بیـش از همه چیـز دنبـال آن اسـت 
کـه بیـن افـراد شـاغل در سـازمان ارتبـاط دانشـي برقـرار 
کنـد، روش هـاي اسـتفاده از دانـش سـازماني را یـاد دهد، 
زمینه هـاي تبدیـل دانـش شـخصي بـه دانـش جمعـي و 
برعکـس را فراهـم آورد تا در نهایت نـوآوري و خالقیت را 
تقویـت کند. ماناسـکو1 در سـال 2000، چهـار مرحله براي 

مدیریـت دانـش شناسـایي کرده اسـت:
آشکارسازي دانش؛. 1
ایجاد گرایش به سوي دانش؛ . 2
فرهنگ سازي براي به اشتراک گذاري دانش؛. ۳
زیرسازي براي توزیع دانش.. 4

بـه  ابتـدا  بایـد  را  دانـش  دانـش،  مدیریـت  بـراي 
شـکل هاي گوناگـون آشکارسـازي کـرد؛ یعنـي از حالـت 
ذهنـي )نهان( بـه حالت عیني )عیان( تبدیل شـود. سـپس 
باید گرایش به دانش و اسـتفاده از آن را بین افراد سـازمان 
بـه روش هـاي مختلـف برانگیخت تا فرهنگ سـازي شـود. 
دانـش آوري موجـب مي شـود یادگیـري بـه عنـوان یکي از 
وظایـف اصلـي سـازمان و کارکنـان آن تلقي شـود. پس از 
درک اهمیـت دانـش و مزایـاي رقابتي آن بـراي تمام افراد 
سـازمان در سـطوح مختلف باید زیرسـاخت مدیریت دانش 
در زمینه هـاي بـه اشـتراک گذاري، انتقـال و به کارگیـري 

آن فراهم شـود. 
نصیـري2 در سـال 1996 مراحـل نه گانـه اي را بـراي 
مدیریـت دانـش شناسـایي کـرده اسـت کـه هـم مراحـل 
چهارگانـة ماناسـکو را دربرمي گیـرد و هـم، علمي تـر بـه 

نظـر مي رسـد. ایـن مراحـل عبارت انـد از:
تمرکـز کـردن۳: شناسـایي فرایندهاي اساسـي کارکرد . 1

سـازمان از جملـه نقـاط قـوت، ضعـف، فرصت هـا و 
تهدید هـا؛

یافتـن 4: شناسـایي مـواردي کـه منابـع اصلـي تولیـد . 2
وجـود  بخش هایـي  سـازمان  در  سـازماني اند.  دانـش 
دارد کـه دانـش اصلي سـازماني محسـوب می شـوند و 
نیـز بخش هایـي کـه دانـش اصلـي سـازمان را تولید و 

1. Manasco
2. Nasiri
3. To Focus
4. To Find
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 مقتدر کارگران ارائة چارچوبی برای استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش در سازمان با رویکرد ...

اسـتفاده و میـزان تأثیرگـذاري یکـي از مراحلـي اسـت 
کـه بایـد مـورد توجـه مدیران قـرار گیـرد تـا بتوانند با 
شناسـایي موانع و کاسـتي ها نسـبت به رفـع آنها اقدام 

؛ کنند
سـازگار کردن1: پـس از اجراي دوره اي مراحل پیشـین . 9

و اسـتفاده ار نتایـج ارزیابي هـا مي تـوان بـه آمـوزش 
افـراد پرداخـت تـا ثبـت و ضبـط آموخته هـاي خـود را 
فـرا بگیرنـد. ایـن کار نتایـج به کارگیـري دارایي هـاي 
فکـري را بهبـود خواهـد داد. بر اسـاس آن مي توان به 
نوعـي فرایندهـا را تعدیـل کـرد. ایـن چرخـه از مرحلة 
اول تـا نهـم بـه صـورت مسـتمر در سـازمان ادامـه 

 .]18[ مي یابـد 
 هـر کـدام از مراحـل بـاال ویژگي هـاي خـاص خـو را 
دارنـد و انجـام آن بـه تخصص هـاي خاصـي نیـاز دارد. به 
عنـوان مثـال متخصصـان علـوم کتابداري و اطالع رسـاني 
اساسـي  نقـش  مي تواننـد  »سـازماندهي«  مرحلـة  در 
»بهینه سـازي«،  مرحلـة  در  کـه  حالـي  در  کننـد؛  ایفـا 
متخصصـان مدیریـت نقـش اساسـي دارنـد، در مرحلـة به 
رایانـه اي  نظام هـاي  راه انـدازي  بـراي   اشـتراک گذاري، 
مناسـب ذخیـره و بازیابـي دانـش، متخصصان علـوم رایانه 

بـه یـاري ایـن دو مي شـتابند.

مرحلـة اشـتراک دانـش، قلـب مدیریـت دانش اسـت. 
هر سـازمان بـراي مدیریت دانش سـازماني خـود باید ابتدا 
زیرسـاخت هاي فناورانـه، فراینـدي و انسـاني الزم بـراي 
بـه اشـتراک گذاري دانـش را فراهـم آورد. زیرسـاخت هاي 
فناورانـه عبارت انـد از به کارگیـري فناوري هـاي ارتباطـات 
دانشـي،  شـبکة  وب سـایت،  ایجـاد  بـراي  اطالعـات  و 
پایگاه هـاي توانمنـدي کارکنان و نظیر آن؛ زیرسـاخت هاي 
فراینـدي عبـارت اسـت از تدویـن راهبردهـاي الزم بـراي 
خـاص  واحـدي  ایجـاد  دانـش،  و  اطالعـات  مدیریـت 
امـور مربـوط، تعریـف نقـش کارشـناس  بـراي پیگیـري 
آن،  نظیـر  و  بودجـه الزم  دانـش، تخصیـص  اطالعـات/ 
آماده سـازي  از  اسـت  عبـارت  انسـاني  زیرسـاخت هاي  و 
فکـري افـراد بـراي بـه اشـتراک گذاري و جـذب دانـش از 
از زیرسـاخت هاي  منابـع درون و برون سـازماني. بخشـي 
انسـاني بـه فرهنگ سـازي مربـوط مي شـود کـه از طریـق 
در  دانـش  اشـتراک گذاري  حضـور  تجلیـل،  پاداش دهـي، 
معیارهـاي ارتقاي شـغلي افراد در سـازمان و نظیر آن قابل 
دسـتیابي اسـت ]1۳[. مطالعـات عوامـل مؤثـر بر اسـتقرار 
اثربخـش مدیریـت دانـش در قالب جدول شـماره )2( بیان 

است. شـده 

جدول ۲. عوامل شناسایی شدة مؤثر در امکان سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش در مطالعات پیشین

فور کادل و گوادمیالس
ساختار، ابزارهای مدیریت دانش، فرهنگ سازمان، راهبرد مدیریت دانش، سبک رهبری، قابلیت خالقیت و افراد با 

تمرکز بر فرهنگ سازمانی ]27[. 

اسنیمن و کروگر
هم راستایی مدیریت دانش با راهبرد سازمان، فرهنگ و نظم سازمانی، توانمندسازی مدیریت دانش، محیط فناوری 

مؤثر برای اتوماسیون فرایندها ]2۳[.

علوی و لیدنر
مسائل سازمانی و فرهنگی مربوط به انگیزش کاربران برای تسهیم و به کارگیری دانش، مهم ترین مسائل اند، 

اندازه گیری منافع سیستم مدیریت دانش و استفاده از معماری فناوری یکپارچه که از پایگاه های اطالعاتی، ارتباطات 
و کارکردهای جست وجو و بازیابی پشتیبانی کند ]28[.

هولزاپل و جوشی
مدیریت )هماهنگی، کنترل، اندازه گیری و رهبری(، منابع )منابع دانش، انسان، مواد و مالی(، تأثیرات محیطی )رقابت، 

بازارها، فشار زمانی، وضعیت اقتصادی، اوضاع دولت و غیره(، رهبری و پشتیبانی مدیریت ارشد )پشتیبانی مالی، 
سطح مهارت کارکنان و شناسایی منابع دانش( ]29[.

کوشینن
توانایی شناسایی، اخذ و انتقال دانش ضمنی، وجود سیستم مدیریت دانش مناسب برای تسهیل انتقال دانش ضمنی 

به اعضای جدید ]48[.

کراس و بیرد
بهبود یادگیری سازمانی، پاداش دهی، ایجاد پایگاه های اطالعاتی، ایجاد فرایندهای کاری تبدیل تجارب 

شخصی به یادگیری سازمانی برای کاربران، تهیة دستورالعمل اینکه سازمان برای یادگیری چه دانشی را کسب 
و گردآوری کند ]۳0[.

 

1. To Adapt
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چوریدز و همکاران
عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای مدیریت دانش را در پنج حوزة کار سازمانی مشتمل بر راهبرد، مدیریت منابع انسانی، 

فناوری اطالعات، کیفیت و بازاریابی شناسایی کردند ]45[.

هیزینگ
ذخیره سازی تجارب خبرگان، ایجاد فرهنگ استفاده از ایمیل، پشتیبانی مدیران ارشد، فرایندگرا بودن کسب وکار و 

مبتنی بر فناوری اطالعات، یکپارچگی فرایندهای مدیریت دانش ]44[.

میتر و تیلور

راهبرد، هم راستایی راهبرد سازمانی با اهداف مدیریت دانش، ارزیابی. وجود معیارهای اندازه گیری بهبود دانش اگر 
انجام شده یا مزایایی از آن به دست آمده است. فرایند؛ فرایندهایی که دانشگران به منظور نیل به اهداف و رسالت 
سازمان از آن استفاده می کنند. فرهنگ؛ محیط و زمینه ای که فرایندهای مدیریت دانش یا سیستمی در آن اتفاق 

بیافتد ]4۳[.

موفئت و همکاران
توسعة مستمر و مداوم مدیریت دانش به عوامل زیر بستگی دارد: اطالعات، افراد، فرهنگ، محیط کالن، فناوری 

سازمانی، جو سازمانی ]41[.

سانتورو و گوپاال کریشنان
افراد در ساختار سازمانی کار و از فرایندهای سازمانی برای رسیدن به راهبرد کلی سازمان پشتیبانی می کنند. ساختار 

و فرهنگ سازمانی به یکدیگر ربط دارند و هر دو عوامل موفقیت مدیریت دانش شناخته می شوند ]22[.

استرلس
مشارکت و درگیرسازی کارکنان در مدل جدید، باز نگه داشتن خطوط ارتباطی، انتشار اطالعات، به روزرسانی مستمر 

متون و مستندها، پشتیبانی مدیریت ارشد ]۳1[.

استنکوسکی و بالدانزا
چهار عاملی کلیدی برای موفقیت بلندمدت سیستم های مدیریت دانش، بلوک های سازنده ای را فراهم می کنند: 

رهبری، سازمان، فناوری، یادگیری ]۳2[.

سواسی و سواری
هم راستایی راهبرد مدیریت دانش با راهبرد کسب وکار، پشتیبانی مدیریت ارشد، ایجاد و مدیریت فرهنگ دانش، 

استفاده از پایلوت، ایجاد و مدیریت یادگیری سازمانی، مدیریت کارکنان، انتخاب فناوری درست ]۳۳[.
رهبری، فرهنگ، ساختار، نقش ها و مسئولیت ها، زیرساخت های فناوری اطالعات، اندازه گیری ]24[.حسنعلی

فی و فرو

زیرساخت های فنی منسجم، راهبرد های مورد قبول، ساختار دانشی وسیع، انگیزش و تعهد کاربران، وجود فرهنگ 
دانش محور، پشتیبانی مدیران ارشد، رهبری و فراهم کردن امکانات آموزشی، ایجاد معیارهایی برای ارزیابی اثرات 

سیستم های مدیریت دانش، اهداف واضح برای سیستم های مدیریت دانش، فرایندهای کاری که برای اخذ و 
یکپارچگی دانش طراحی شده اند، حفاظت و امنیت دانش ]25[.

کمپ و همکاران
اهداف واضح، حمایت مالی قوی، انتظارهای واقعی، راهکار سیستمی، ایجاد چارچوب منعطف، فرایند تکاملی، بلوغ 

فنی ]۳5[

چونگ و همکاران

تعهد و رهبری مدیریت ارشد، درگیری کارکنان، کارگروهی قابل اعتماد، تقویت کارکنان، زیرساخت سیستم های 
اطالعاتی، سنجش عملکرد. صداقت و فرهنگ سازی، تعهد و رهبری مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، آموزش 

کارکنان، کار گروهی، تشویق کارکنان، زیرساخت های سیستم های اطالعاتی، سنجش عملکرد، الگوبرداری، ساختار 
دانش ]۳6[.

چوی و همکاران
آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهی، تقویت افراد، تقویت و تعهد مدیریت ارشد، محدودیت سازمان، 

زیرساخت های سیستم های اطالعاتی، الگوگیری و جو مساوات، ساختار دانش ]۳7[.

وانیسالیو و خلیفه
عوامل سازمانی )راهبرد مدیریت دانش، رهبری دانش، فرهنگ سازمانی درگاه های دانش، فناوری اطالعات( 
فرایندهای مدیریت دانش )ایجاد دانش، انتقال دانش، به کارگیری دانش، حفظ دانش( و فناوری اطالعات ]26[.

دهقانی و همکاران
برای امکان  سنجی و استقرار مدیریت دانش در سازمان، به ابعاد منابع انسانی، ساختار، زیرساخت و استراتژی باید 

توجه داشت ]42[

صدری

بیشتر چالش ها را می توان به نبود فرهنگ سازمانی مناسب، فقدان نیروی انسانی آموزش دیده، ضعف های مدیریتی 
و نبود زیرساخت های مناسب مربوط دانست. همچنین سه مولفة اصلی در استقرار مدیریت دانش به این شرح است: 
مدیریت، فرهنگ سازمانی و زیرساخت )منابع انسانی و تجهیزاتی( که زیرمؤلفه های گوناگونی برای هر یک تدوین 

شد ]5۳[.

رونقی و دیگران
توجه به عوامل فرهنگی سازمان، رهبری، هم راستایی راهبردی، حمایت مدیران ارشد، فناوری اطالعات و انگیزة 

افراد در حوزة پیاده سازی مدیریت دانش دارای بیشترین اهمیت است]21[.

حسن زاده
تسهیلگرها در شش دستة کلی »آگاهی از مدیریت دانش«، »مشارکت زیست بومی«، »پشتیبانی هدفمند«، 

»انتظارهای واقع بینانه«، »آمادگی زیرساختی« و »فرهنگ پشتیبان« ارائه و تبیین شد ]19[.

جعفری و همکاران
منافع سطح کسب  وکار د ارای باالترین بار عاملی د ر مد ل است و پس از آن، منافع سطح کارکنان و سپس منافع 

سطح مشتری و بازار د ر جایگاه د وم و سوم قرار می گیرند  ]20[.
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 مقتدر کارگران ارائة چارچوبی برای استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش در سازمان با رویکرد ...

روش تحقیق
اسـتقرار  چارچـوب  ارائـه  بـا هـدف  پژوهـش حاضـر 
از روش  بـا اسـتفاده  اثربخـش سیسـتم مدیریـت دانـش 
فراترکیـب انجـام شـده اسـت. در ایـن تحقیـق از روش 
تحقیـق کیفـی بـرای تجزیـه و تحلیـل اطالعات اسـتفاده 
شـده اسـت. این پژوهـش از نظر هدف کاربردی اسـت که 
با روش اسـنادی و فراترکیب انجام شـده اسـت. پژوهشگر 
بـا اسـتفاده از روش فراترکیـب، بازنگـری دقیـق و عمیـق 
در موضـوع، انجـام داده اسـت و یافته هـای پژوهش هـای 
کیفـی مرتبـط را ترکیـب کرده اسـت. جامعة مـورد مطالعه 
پژوهـش حاضـر شـامل پژوهش هـای پیشـین )مقاله هـا، 
طرح هـا، پایان نامه هـا( در زمینـة اسـتقرار سیسـتم مدیریت 

دانـش اسـت. بـه عبـارت دیگـر مرتبط تریـن مطالعـات بـا 
اسـتفاده از رویکـرد نمونه گیـری انتخـاب شـده اند. در ایـن 
زمینـه، 182 پژوهـش بـرای فراترکیب انتخاب شـد که در 
آنهـا بـه طـور مسـتقیم دربـارة اسـتقرار اثربخش سیسـتم 
مدیریـت دانـش اشـاره شـده اسـت. در این پژوهـش برای 
تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از نرم افزار اطلس تـی 8 برای 
کدگـذاری  یافته هـا اسـتفاده شـد. در ادامـه و در بخـش 
یافته هـای پژوهـش، چگونگـی انجـام دادن جسـت وجوی 
تحلیـل  بـرای  مناسـب  مقاله هـای  انتخـاب  و  نظام منـد 
کیفـی شـرح داده می شـود. برای تحلیـل منابـع اطالعاتی 
مختلـف از روش هفـت مرحلـه ای سندلوسـکی و باروسـو 

مطابق شـکل )1( اسـتفاده شـده اسـت.

7 
  

 روسوبامراحل روش سندلوسكي و . 1شكل 

 
  
 هاافتهي

؛ پارامترهاي پژوهش هاي پژوهشتنظيم پرســشگام اول: 
چه چيز مل  ـــا عه، 1ش جام ماني، 2ايچه  يت ز حدود و  3م

سش 4چگونگي روش ساس پر ست كه بر ا هاي پژوهش، ا
ست. پرسش ) تبيين 3هاي تحقيق در جدول (شكل گرفته ا

  شده است.
ظام ند متونگام دوم: بررســـي ن عم جام ماري پژوهش  ة؛  آ

هاي داده و هاي پژوهشي، پايگاهشامل اسناد علمي، گزارش
هاي داخلي و خارجي در زمينه استقرار مديريت دانش نشريه

ـــال ـــت 2021تا 1995هاي طي س يدي . واژهاس هاي كل
گاه پاي ـــاينس ،5اس آي دي هايپژوهش در  ، 6وب آو س

 10پروكوئســـت ،9اســـكوپوس ،8ســـاينس دايركت ،7امِرالد
مند در نظاموجوي اي در جســتوجو شــد. تنوع واژهجســت

ــد. در نتيج ــناد جســت ةنظر گرفته ش ــتي از اس وجو، فهرس
ــامل گونا هاي نامه و گزارشمقاله، كتاب، پايان 322گون ش

  نهادهاي مرتبط با اين حوزه به دست آمد.
ــت ــوم: جس ــبوجو و انتخاب مقالهگام س ؛ براي هاي مناس

شده انتخاب مقاله شاهده  ساس الگوريتم م سب بر ا هاي منا
)، عنوان، چكيده، محتوا و روش پژوهش 2ل شماره (در  شك

  طبق شكل ارزيابي شده است.
   

                                                            
1. What 
2. Who 
3. When  
4. How 
5. SID  

6. Web of science  
7. Emerald 
8. Science Direct 
9 . Scopus  
10. ProQuest 

كنترل 
 كيفيت

ارايه 
 هايافته

تجزيه، 
تحليل و 
تركيب 
 هايافته

استخراج 
اطالعات 
 منابع

جستجو 
و 

انتخاب 
منابع 
 مناسب

بررسي 
مند نظام

 متون

تنظيم 
سواالت 
 پژوهش

شکل ۱. مراحل روش سندلوسکی و باروسو

یافته ها

پارامترهـای  پژوهـش؛  پرسـش های  تنظیـم  اول:  گام 
پژوهـش شـامل چـه چیـز1، چـه جامعـه ای2، محدودیـت 
اسـاس  بـر  کـه  اسـت  روش4  چگونگـی  و  زمانـی۳ 
پرسـش های پژوهـش، شـکل گرفتـه اسـت. پرسـش های 

اسـت. شـده  تبییـن   )۳( جـدول  در  تحقیـق 
آمـاری  جامعـة  متـون؛  نظام منـد  بررسـی  دوم:  گام 
پژوهشـی،  گزارش هـای  علمـی،  اسـناد  شـامل  پژوهـش 
در  خارجـی  و  داخلـی  نشـریه های  و  داده  پایگاه هـای 
زمینـه اسـتقرار مدیریـت دانـش طـی سـال های 1995تـا 
2021 اسـت. واژه هـای کلیـدی پژوهـش در پایگاه هـای 

1. What
2. Who
3. When 
4. How

اس آی دی5، وب آوسـاینس6، اِمرالـد7، سـاینس دایرکـت8، 
اسـکوپوس9، پروکوئسـت10 جسـت وجو شـد. تنـوع واژه ای 
در جسـت وجوی نظام منـد در نظـر گرفتـه شـد. در نتیجـة 
جسـت وجو، فهرستی از اسـناد گوناگون شـامل ۳22 مقاله، 
کتـاب، پایان نامـه و گزارش هـای نهادهـای مرتبـط با این 

حـوزه بـه دسـت آمد.
گام سـوم: جسـت وجو و انتخـاب مقاله های مناسـب؛ برای 
انتخـاب مقاله هـای مناسـب بـر اسـاس الگوریتم مشـاهده 
شـده در شـکل )2(، عنوان، چکیده، محتوا و روش پژوهش 

طبق شـکل ارزیابی شـده اسـت.

5. SID 
6. Web of science 
7. Emerald
8. Science Direct
9. Scopus 
10. ProQuest
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دوره 32شماره 1پیاپی 85فروردین 1401

اساس  بر  مقاله ها  اطالعات  نتایج؛  استخراج  چهارم:  گام 
مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، 
همراه سال انتشار مقاله و اجزای هماهنگی بیان شده در هر 

مقاله، طرح ها و پایان نامه ها طبقه بندی شد.
گام پنجـم: تجزیـه و تحلیـل و تلفیـق یافته هـای کیفـی؛ 
در ایـن پژوهـش، بـر اسـاس مطالعات پیشـین بـرای تمام 
اطالعـات اسـتخراج شـده کـدی در نظر گرفته و سـپس با 
در نظـر گرفتـن مفهـوم هر یـک از این کدهـا، در مفهومی 
مشـابه دسـته بندی شـد. بـر این اسـاس، مفاهیـم پژوهش 
مشـخص شـدند. بـر اسـاس تحلیل هـای صـورت  گرفتـه 
و تحلیـل محتـوای مقاله هـا، 182 مقالـه نهایـی انتخـاب 
شـد و در مجمـوع ۳ مقولـه و 9 مفهـوم بـرای مؤلفه هـای 
ایـن پژوهـش کشـف و برچسـب گذاری شـدند. یافته هـا 
در ایـن مرحلـه نشـان داد در مطالعـات گذشـته تاکنـون 
و هـر  اسـت  نگرفتـه  انجـام  نظام منـدی  چنیـن مطالعـه 

جدول ۳. تبیین پرسش های پژوهش

پرسش های پژوهشپارامترها

چه چیزی؟
چه جامعه ای؟

محدودیت زمانی؟
چگونگی روش؟

What
Who
When
How

مؤلفه های استقرار اثربخش سیستم مدیریت دانش کدام اند؟
مهم ترین اهمیت هر یک از مؤلفه ها در طراحی چارچوب استقرار اثربخش سیستم مدیریت دانش کدام اند؟

چارچوب پیاده سازی الگوی استقرار اثربخش سیستم مدیریت دانش چگونه است؟

8 
  

  
  هاي پژوهش. تبيين پرسش3جدول 

  هاي پژوهشپرسش  پارامترها
  چه چيزي؟
  اي؟چه جامعه

  محدوديت زماني؟
  روش؟ چگونگي

What 
Who 
When 
How 

  ند؟اكدام دانش مديريت سيستم اثربخش هاي استقرارمؤلفه
- دانش كدام مديريت سيستم اثربخش ارچوب استقرارهها در طراحي چترين اهميت هر يك از مؤلفهمهم

  ند؟ا
  چگونه است؟ دانش مديريت سيستم اثربخش سازي الگوي استقرارارچوب پيادههچ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ييانتخاب مدارك نها تميالگور .2 شكل شماره
  

ها بر اســـاس ؛ اطالعات مقالهگام چهارم: اســـتخراج نتايج
مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگي نويسنده، 

شده در هر همراه سال انتشار مقاله و اجزاي هماهنگي بيان 
  بندي شد.ها طبقهنامهمقاله، طرح ها و پايان

؛ در اين هاي كيفيگام پنجم: تجزيه و تحليل و تلفيق يافته
پژوهش، بر اســـاس مطالعات پيشـــين براي تمام اطالعات 
استخراج شده كدي در نظر گرفته و سپس با در نظر گرفتن 

سته يمفهوم هر يك از اين كدها، در مفهوم شابه د بندي م
ــدند. بر شــد. بر ا ين اســاس، مفاهيم پژوهش مشــخص ش

صورتاساس تحليل ، هاگرفته و تحليل محتواي مقاله هاي 
ـــد و در مجموع  182  9مقوله و  3مقاله نهايي انتخاب ش

گذاري هاي اين پژوهش كشف و برچسبمفهوم براي مؤلفه
شته شدند. يافته شان داد در مطالعات گذ ها در اين مرحله ن

مندي انجام نگرفته اســـت و هر مطالعه نظامتاكنون چنين 
به به جن عات پيشـــين، فقط  طال ليك از م  ةاي ويژه از مقو

ستقرار اثربخش سايي و ا ستم شنا توجه  دانش مديريت سي
ته و هيچ ارچوبي منســـجم و هها، چيك از پژوهشداشـــ

شتهنظام شماره (مند ندا ها، مفاهيم و ) مقوله4اند. در جدول 
ار نظام مديريت دانش اثربخش در كدهاي اصـــلي اســـتقر

  ده است.شسازمان بيان 
  

  
  ها، مفاهيم و كدهاي اصليمقوله. 4جدول 

  كدها  مفاهيم  هامقوله
  پويايي سيستم    

  يافت شده مداركتعداد 
322N=   

  براي بررسي چكيده مداركتعداد 
271N=   

  نهايي مدارككل 
182N=   

  براي بررسي محتواي كامل مداركتعداد 
249N=   

  براي ارزيابي روش پژوهش مداركتعداد 
220N=  

  رد شده (عنوان) مدارك
51N=   

  رد شده (چكيده) مدارك
22N=   

  رد شده (محتوا) مدارك
29N=

  رد شده (روش پژوهش) مدارك
38N=   

شکل شماره 2. الگوریتم انتخاب مدارک نهایی

یـک از مطالعـات پیشـین، فقط به جنبـه ای ویـژه از مقولة 
شناسـایی و اسـتقرار اثربخـش سیسـتم مدیریـت دانـش 
توجـه داشـته و هیچ یـک از پژوهش ها، چارچوبی منسـجم 
و نظام منـد نداشـته اند. در جـدول )4( مقوله هـا، مفاهیـم و 
کدهـای اصلی اسـتقرار نظـام مدیریت دانـش اثربخش در 

سـازمان بیان شـده اسـت.
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جدول 4. مقوله ها، مفاهیم و کدهای اصلی

کدهامفاهیممقوله ها

عوامل بنیادی دانش

رویکرد دانش افزایی

پویایی سیستم
روند بهبود مستمر

انعطاف در برابر تغییر
راهبرد توسعه ای
ارزیابی عملکرد
توسعة دانش

مهندسی ارزش 

رویکرد دانش جمعی یا گروهی

ظرفیت روابط گروهی
حس همکاری متقابل

خرد جمعی
گفت وگوهای گروهی

یادگیری مشترک

رویکرد دانش بنیان
ایجاد رویة دانش محور

تصمیم گیری مبتنی بر دانش
اشاعة فرهنگ شایسته محوری

عوامل فرایندی دانش

درونی سازی دانش صریح به ضمنی

جذب دانش
سیستم مستندهای دانشی
سیستم مدیریت اطالعات

به روزرسانی منظم و هوشمند دانش
تعامل سیستم ها

برونی سازی دانش  ضمنی به صریح

کشف دانش
خلق دانش

مسئلة محوری
خالقیت، نوآوری، کنجکاوی، خردورزی، آینده نگری

هوش معنوی و عاطفی
مهارت های شخصی، ارتباطی و اجتماعی

ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی
درک موقعیت های اجتماعی

توانایی های شناختی
تحلیل تجارب

ترکیب دانش صریح با صریح

سازماندهی دانش
پاالیش دانش

کدگذاری دانش
تسهیم دانش
انتقال دانش

نظارت و کنترل
فرایند مباحثه
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جدول 5. مقادیر اندازه توافق

عدد معناداریانحراف استانداردمقدار

0/9160/0420/000کاپای مقدار توافق

75تعداد موارد معتبر

گام ششـم: کنتـرل کدهای اسـتخراجی؛ به منظـور کنترل 
مفاهیـم اسـتخراجی، از مقایسـة نظـر پژوهشـگر بـا فردی 
خبـره اسـتفاده شـده اسـت. شـاخص کاپـا بیـن صفـر تـا 
یـک نوسـان دارد و هـر چـه مقـدار سـنجه بـه عـدد یـک 
نزدیک تـر باشـد، نشـان می دهد توافـق بیـن رتبه دهندگان 
وجـود دارد ]14[. مقـدار شـاخص بـا اسـتفاده از نرم افـزار 

کدهامفاهیممقوله ها

عوامل زمینه ای دانش

ابزار دانش
فناوری

ابزارهای هوشمند اطالعاتی

ساختار دانش

سایت هوشمند اجتماعی
نرم افزار مدیریت دانش
سیستم های اطالعاتی

سیستم تصمیم گیری خبره
سیستم تقویت محتوای داده

شبکة دانش

ذخیرة دانش
شبکة ارتباطات دانش
شبکة انتقال دانش
الگوهای ارتباطی

ساختارهای توزیع دانش
شبکة دانش اجتماعی

اس پـی اس اس1 در سـطح معنـاداری 0/000 عـدد 0/916 
محاسـبه شـد کـه در جـدول )5( نشـان داده می شـود. بـا 
توجـه بـه کوچـک بـودن عـدد معنـا داری از 0/05 کدهای 
اسـتخراجی رد می شـود. همچنیـن اسـتخراج کدهـا پایایی 

مناسـبی داشـته است.

1. SPSS

عـالوه بـر این از روش آنتروپی شـانون بـرای پردازش 
داده هـا کـه اسـتفاده شـده اسـت در مبحث تحلیـل محتوا 
بسـیار قـوی اسـت ]15[. در روش آنتروپـی شـانون، ابتـدا 
پیـام بـر حسـب مقوله هـا در قالـب فراوانـی بـر اسـاس 
تناسـب هر پاسـخ شـمارش می شـود و با بار اطالعاتی هر 
مقولـه، درجـه اهمیـت هـر یک محاسـبه می شـود. به طور 
کلـی در جـدول شـماره )6( رتبه بنـدی و ضریـب اهمیـت 
کدهـا و مفاهیم اسـتقرار نظـام مدیریت دانـش اثربخش با 

روش آنتروپـی شـانون بیان شـده اسـت.

wj=dj/∑dj

10 
  

منظور كنترل به ؛گام شــشــم: كنترل كدهاي اســتخراجي
س ستخراجي، از مقاي خبره فردي نظر پژوهشگر با  ةمفاهيم ا

سان  صفر تا يك نو شاخص كاپا بين  ست.  شده ا ستفاده  ا
ـــد، دارد و هر چه مقدار ســـنجه به عدد يك نزديك تر باش

ـــان مي بهدهد نش ].  14[ دهندگان وجود داردتوافق بين رت

ــتفاده از نرم ــاخص با اس در  1افزار اس پي اس اسمقدار ش
ــطح معنا ــد كه در  916/0عدد  000/0داري س ــبه ش محاس

شــود. با توجه به كوچك ) نشــان داده مي5جدول شــماره (
شود. كدهاي استخراجي رد مي 05/0داري از ابودن عدد معن

  ها پايايي مناسبي داشته است.همچنين استخراج كد
  

  مقادير اندازه توافق. 5جدول شماره 
  دارياعدد معن  انحراف استاندارد  مقدار  

  000/0  042/0  916/0  كاپاي مقدار توافق
      75  تعداد موارد معتبر

  
ــانون براي پردازش دادهاز  نيعالوه بر ا ها روش آنتروپي ش

ستاكه  شده ا سيار قوي  ستفاده  در مبحث تحليل محتوا ب
ــت ــب ]. 15[اس ــانون، ابتدا پيام بر حس در روش آنتروپي ش
ها در قالب فراواني بر اساس تناسب هر پاسخ شمارش مقوله
شــود و با بار اطالعاتي هر مقوله، درجه اهميت هر يك مي

 يندبهرتب) 6در جدول شماره ( يطور كلبهشود. محاسبه مي

ـــتقرار نظام مد ميكدها و مفاه تياهم بيو ضـــر  تيرياس
  ده است.شبيان  شانون يآنتروپبا روش  دانش اثربخش

wj=dj/∑dj

  
  

  بندي و ضريب اهميت كدها و مفاهيم استقرار نظام مديريت دانش اثربخشرتبه .6جدول شماره 

                                                            
1  . SPSS 

  رتبه در كل  مفاهيمرتبه در   ضريب اهميت  فراواني  عوامل  ابعاد
  
 
 
 

افزاييرويكرد دانش
    

  2  1  0692/0  26  پويايي سيستم
  4  3  0601/0  23  روند بهبود مستمر

  4  3  0601/0  23  انعطاف در برابر تغيير
  3  2  0675/0  25  ايراهبرد توسعه

  7  4  0543/0  20  ارزيابي عملكرد
  2  1  0692/0  26  دانش ةتوسع

  9  5  0504/0  16  مهندسي ارزش
  

 يجمعرويكرد دانش 
  يگروه اي

  8  4  0532/0  18  گروهي روابط ظرفيت
  2  2  0692/0  26  متقابل همكاري حس

  1  1  0734/0  29  جمعي خرد
  4  3  0612/0  23  گروهي گوهايوگفت

  2  2  0692/0  26  مشترك يادگيري
  

  بنيانرويكرد دانش
  9  3  0504/0  16  محورة دانشروي ايجاد
  6  2  0562/0  21  مبتني بر دانش گيريتصميم

  4  1  0612/0  23  محوريفرهنگ شايسته ةاشاع
  
  

  سازي دانشدروني

  11  4  0452/0  14  جذب دانش
  13  5  0387/0  11  دانشي سيستم مستندهاي

  9  2  0504/0  16  سيستم مديريت اطالعات
  10  3  0498/0  15  هوشمند دانشروزرساني منظم و هب

  8  1  0532/0  18  هاتعامل سيستم
  11  5  0452/0  14  كشف دانش  
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جدول شماره 6. رتبه بندی و ضریب اهمیت کدها و مفاهیم استقرار نظام مدیریت دانش اثربخش

رتبه در کلرتبه در مفاهیمضریب اهمیتفراوانیعواملابعاد

رویکرد دانش افزایی

260/069212پویایی سیستم

2۳0/0601۳4روند بهبود مستمر

2۳0/0601۳4انعطاف در برابر تغییر

250/06752۳راهبرد توسعه ای

200/054۳47ارزیابی عملکرد

260/069212توسعة دانش

160/050459مهندسی ارزش 

رویکرد دانش جمعی 
یا گروهی

180/05۳248ظرفیت روابط گروهی

260/069222حس همکاری متقابل

290/07۳411خرد جمعی

2۳0/0612۳4گفت وگوهای گروهی

260/069222یادگیری مشترک

رویکرد دانش بنیان

160/0504۳9ایجاد رویة دانش محور

210/056226تصمیم گیری مبتنی بر دانش

2۳0/061214اشاعة فرهنگ شایسته محوری

درونی سازی دانش

140/0452411جذب دانش

110/0۳8751۳سیستم مستندهای دانشی

160/050429سیستم مدیریت اطالعات

150/0498۳10به روزرسانی منظم و هوشمند دانش

180/05۳218تعامل سیستم ها

برونی سازی دانش

140/0452511کشف دانش

140/0452511خلق دانش

140/0452511مسئله محوری

2۳0/060114خالقیت، نوآوری، کنجکاوی، خردورزی، آینده نگری

60/0242716هوش معنوی و عاطفی

180/05۳228مهارت های شخصی، ارتباطی و اجتماعی

70/0۳01615ترویج سرمایة معنوی و اجتماعی

180/05۳228درک موقعیت های اجتماعی

160/0510۳9توانایی های شناختی

1۳0/0425412تحلیل تجارب
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در چارچـوب ارائـه شـدة مؤلفه هـای عوامل بنیـادی دانش 
)رویکـرد دانش افزایـی، رویکـرد دانش جمعی یـا گروهی و 
رویکـرد دانش بنیـان( عوامل فرایندی دانش )درونی سـازی 
صریـح بـه ضمنـی، برونی سـازی دانـش ضمنی بـه صریح 
و ترکیـب دانـش صریح با صریـح( عوامل زمینـه ای دانش 
)ابزار دانش، سـاختار دانش و شـبکة دانـش( روی مدیریت 
دانـش موثرنـد و همـة عوامـل روی هـم تأثیـر می گذارند. 
اسـتقرار  بـر  مؤثـر  عوامـل  چارچـوب   )۳( شـکل شـمارة 

اثربخـش مدیریـت دانش اسـت.

گام هفتـم: ارائـه نتایـج؛ بـر اسـاس ضرایـب بـه دسـت 
آمـده، مشـخص شـد کـه خـرد جمعـی، بیشـترین ضریب 
اهمیـت را دارد و باالتریـن رتبـه را در کل کسـب کـرده 
اسـت؛ یعنـی در حـوزة اسـتقرار مدیریـت دانـش اثربخش 
ایـن موضـوع بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و 
تکرارپذیری بیشـتری نسـبت به سـایر کدها داشـته اسـت. 
پویایی سیسـتم، توسـعة دانـش، یادگیری مشـترک و حس 
همـکاری متقابـل در رتبـة دوم و راهبرد توسـعه ای در رتبة 
سـوم قـرار گرفتنـد. بنابرایـن، می تـوان گفـت توجـه بـه 
ایـن شـاخص ها در پیاده سـازی مدیریـت دانـش اثربخـش 
در سـازمان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در نهایـت پـس 
از ارائـة نتایـج فراترکیـب در جـدول مؤلفه هـای مدیریـت 
دانـش در قالـب چارچـوب مفهومـی زیر ارائه شـده اسـت. 

رتبه در کلرتبه در مفاهیمضریب اهمیتفراوانیعواملابعاد

ترکیب دانش

140/0452211سازماندهی دانش

110/0۳87۳1۳پاالیش دانش

60/0242516کدگذاری دانش

1۳0/0۳01415تسهیم دانش

140/0452211انتقال دانش

110/0۳87۳1۳نظارت و کنترل

220/059815فرایند مباحثه

ابزار دانش
60/0242116فناوری

50/020۳217ابزارهای هوشمند اطالعاتی

ساختار دانش

70/0۳01۳15سایت هوشمند اجتماعی

40/0192418نرم افزار مدیریت دانش

220/059815سیستم های اطالعاتی

80/0۳21214سیستم تصمیم گیری خبره

80/0۳21214سیستم تقویت محتوای داده

شبکة دانش

140/0452111ذخیرة دانش

10/0124521شبکة ارتباطات دانش

۳0/0181۳19شبکة انتقال دانش

20/0150420الگوهای ارتباطی

110/0۳8721۳ساختارهای توزیع دانش

۳0/0181۳19شبکة دانش اجتماعی
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بحث و نتیجه گیری
هـدف ایـن پژوهـش ارائة چارچـوب مفهومی مناسـب 
بـرای شناسـایی مؤلفه هـای اسـتقرار اثربخـش مدیریـت 
دانـش بـا رویکـرد فراترکیـب اسـت. یافته هـای حاصل از 
فراترکیـب منابـع منتشـر شـده در حـوزة مدیریـت دانـش 
نشـان داد بیشـتر آثـار منتشـر شـده بـا رویکـرد کیفـی و 
مـوردی بـه ایـن موضـوع پرداخته انـد و مدیریـت دانـش 
دانش محـور  جوامـع  در  خـود  واقعـی  معنـای  بـه  هنـوز 
امـروزی بـه کار گرفتـه نشـده اسـت. در پژوهـش حاضـر، 
عوامـل و مؤلفه هـای شناسـایی شـده بـر اسـاس منطـق 
تحلیلـی سیسـتم بـاز و در پاسـخ بـه پرسـش تحقیـق در 
مـورد طراحـی مـدل اسـتقرار اثربخـش مدیریـت دانش، با 
نظـر خبـرگان در قالـب سـه بعـد و نـه مؤلفـه دسـته بندی 
شـدند. از نظـر اولویت بنـدی مؤلفه هـای عوامـل سـه گانه، 
در بخـش عوامـل بنیـادی دانـش )رویکـرد دانش افزایـی، 
رویکـرد دانـش جمعـی یـا گروهـی و رویکـرد دانش بنیان( 
عوامـل فراینـدی دانـش )درونی سـازی دانـش صریـح بـه 

ضمنـی، برونی سـازی دانـش ضمنـی بـه صریـح و ترکیب 
دانـش صریـح بـه صریـح( عوامـل زمینـه ای دانـش )ابزار 
دانش، سـاختار دانش و شـبکة دانش( روی مدیریت دانش 
مؤثرنـد و همـة عوامـل روی هم تأثیـر می گذارنـد. پس از 
طـی گام هـای پژوهـش، مـدل اسـتقرار اثربخش سیسـتم 
مدیریـت دانـش ارائه شـد. در ادامـه بررسـی و کلیت مدل 
مفهومـی بـه اجمـاع خبرگان رسـیده و مدل مناسـبی برای 
بررسـی عوامـل مؤثـر بر اسـتقرار اثربخـش مدیریت دانش 
تشـخیص داده شـده اسـت. سـپس رهنمودهایـی بـرای 
تحقیقـات آتـی ارائـه می شـود: انجـام تحقیقـات توصیفـی 
بـرای آزمـون مـدل و تبدیـل آن به مدلـی عملیاتـی و نیز 
تعریـف روابط مفـروض )فرضیه سـازی( از متغیرهـای زیاد 
شناسـایی شـده در ایـن تحقیق مثـل روابط توانمندسـازی 
بـا رویکـرد دانش بنیـان و راهبردهـای مدیریـت دانـش و 
... جسـت وجوی بیشـتر در ریشـه های معرفـی شـده و بـه 
خصـوص در ابعـاد بومـی و مهم تر از آن جسـت وجو و ارائة 
سـازوکارهای عملیاتی سـازی آنهـا. انجـام تحقیقات نظری 

12 
  

ــرا ؛جيارائه نتاگام هفتم:  ــاس ض ــت آمده،  بيبر اس به دس
شد كه خرد جمع شخص  را  تياهم بيضر نيشتريب ،يم

در  يعنيرتبه را در كل كســب كرده اســت؛  نيو باالتر دارد
 شــتريموضــوع ب نيدانش اثربخش ا تيرياســتقرار مد ةحوز
ست و تكرارم سبت  يشتريب يريپذورد توجه قرار گرفته ا ن

سا ست. پو ريبه  شته ا سع ستم،يس ييايكدها دا دانش،  ةتو
دوم و  ةمتقابل در رتب يمشـــترك و حس همكار يريادگي

 تواني، مبنابراينسوم قرار گرفتند.  ةدر رتب ياد توسعهراهبر
دانش  تيريمد يسازادهيها در پشاخص نيگفت توجه به ا

در نهايت پس است.  تيحائز اهم ارياثربخش در سازمان بس
هاي مديريت دانش نتايج فراتركيب در جدول مؤلفه ةاز ارائ

قالب چ ـــت . در هدر  ـــده اس ئه ش ارچوب مفهومي زير ارا
ئه شـــدهچ فه ةارچوب ارا ملمؤل يادي دانش هاي عوا  بن

جمعي يــا گروهي و  رويكرد دانش افزايي،دانش (رويكرد
ـــازيفرايندي دانش (دروني بنيان) عواملدانش رويكرد  س

صريح و  به ضمني دانش سازي، برونيضمني به صريح
اي دانش (ابزار زمينه صريح) عوامل با صريح دانش تركيب

ــاختار  ــبكدانش، س دانش) روي مديريت دانش  ةدانش و ش
 ةگذارند. شكل شمارثير مية عوامل روي هم تأموثرند و هم

مديريت  رچوباه) چ3( ـــتقرار اثربخش  مل مؤثر بر اس عوا
  .استدانش 

   

 مديريت دانش

 رويكرد دانش جمعي  بنيانرويكرد دانش افزاييرويكرد دانش

 ابزار دانش

 ساختار دانش

 دانش ةشبك

به  يضمن سازي دانشبروني
 حيصر

 اب حيصر تركيب دانش
 حيصر

به  حيصر سازي دانشدروني
 يضمن

 بنيادي دانشعوامل 

 ي دانشانهيعوامل زم

 ي دانشنديفراعوامل 

شکل 3. چارچوب عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش )منبع: پژوهش حاضر( ارچوب عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مديريت دانش (منبع: پژوهش حاضر)هچ. 3شكل 
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مهندسـان، پژوهشـگران و ماننـد آن( بـراي تولیـد و 
اشـتراک دانـش شـغلي. به منظـور اثربخشـي بهتر این 
الزم  معنـوي  و  مـادي  حمایت هـاي  بایـد  انجمن هـا 
از فعالیت هـاي آنهـا صـورت بگیـرد و بـه افـراد واجـد 

شـرایط فرصـت حضـور در انجمن هـا داده شـود.

پیشنهادهای آتی
ــتقرار . 1 ــر اس ــش ب ــادی دان ــل بنی ــر عوام ــی تأثی بررس

ــش؛  ــت دان ــش مدیری اثربخ
بررسی تأثیر عوامل فرایندی دانش بر استقرار اثربخش . 2

مدیریت دانش؛
بررسی تاثیر عوامل زمینه ای دانش بر استقرار اثربخش . ۳

مدیریت دانش.
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