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:چکیده
پـذیر تکیـه    ها باید بر دانش خود بعنوان عامل رقابت       مدیران سازمان 

هـا و   ها به جهت تجربیات اجـراي طـرح       انباشت دانشی که در سازمان    . نمایند
و دانشی کـه در نیروهـاي بـا تجربـه وجـود دارد،         ؛کارهاي متعدد وجود دارد   

ها به دنبال آن    ناکنون مدیریت سازما  . جایگزین با هیچ پارامتر دیگري نیست     
هستند که چگونه بتوانند دانش ضمنی را کـه در سـازمان وجـود دارد را بـه                  

ي این تحقیق تأثیر عناصر سازمانی روي توسـعه       . سراسر سازمان منتقل نماید   
مدیریت دانش را در بین کارکنان شرکت ملی منـاطق نفتخیـز جنـوب مـورد           

فرهنـگ  «تغیـر اصـلی     جهت نیل به این هدف، پـنج م       . بررسی قرار می دهد   
آوري اطالعـات و ارتباطـات،      سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انـسانی، فـن       

شناسایی و در برابر تولید دانش و انتقال آن در سراسر           » حمایت مدیران ارشد  
هـاي آمـار    سازمان با استفاده از ضریب همبـستگی پیرسـون و دیگـر روش            

آوري شـده و  هـا جمـع  ادهد. توصیفی مورد شناسایی و آزمایش قـرار گرفـت   
ي طراحی شـده و نتـایج بدسـت       ها به پرسشنامه  هاي آزمودنی براساس پاسخ 

ها به جز متغیـر  دار بین تمامی فرضیه   مثبت و معنی   تأثیرآمده، حاکی از وجود     
ي سیستم مدیریت دانش که مخـتص بـه عنـصر           ساختارسازمانی روي توسعه  

یت شـرکت ملـی منـاطق نفتخیـز      ساختار سازمانی است؛ بنابراین براي مدیر     
جنوب ضروریست به منظور اجراي استراتژي مدیریت دانـش، عناصـري کـه             
نمایانگر یک تأثیر معناداري بین متغیرهاي مورد آزمایش است، را مد نظر قرار             

افزارهـا و  رو ایجاد محیط مبتنـی بـر اعتمـاد شناسـایی سـخت            از این . دهند
نتخاب و ایجاد تیم مستعد تولید دانش در ایـن          افزارهاي مدیریت دانش و ا    نرم

.باشندشرکت از جمله پیشنهادات این پژوهش می

عناصر سازمانی، مدیریت دانش، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:مفاهیم کلیدي

mardanimr@yahoo.com)ع(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین 1
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مسألهیانبمقدمه و 
اهمیتی اسـت و بـدون تردیـد    زندگی انسان داراي نقش بسیار بـا      تحقیق و پژوهش در   

هاي بشري را در طـی ادوار مختلـف تـاریخ را مـدیون پـژوهش و تحقیـق           رفتتوان پیش می
سازيها ارزش را از طریق فرایند بهینه      در اقتصاد صنعتی، سازمان   ). 1388نوذري،  (دانست

هاي با عملکرد باال، فرآیند تولیداتشان را       سازمان. کردندخلق یا حداکثر می   ) جویییا صرفه (
سـازي  بهبود کیفیت محصول و کاهش تعداد کارکنـان، بهینـه         از طریق کاهش زمان تولید،    

هاي ارتباطات و رایانه، با پیشرفت سریع فناوري، بویژه در زمینه      1970ياز دهه  .کردندمی
عنـوان  غییـر کـرد و بـه دنبـال آن، دانـش ب         الگوي رشد اقتصادي جهان بـه طـور اساسـی ت          

).2004،  1کچینگ و همکـاران   (و فیزیکی شد  هاي پولی   ترین سرمایه جایگزین سرمایه   مهم
حفظ موقعیـت رقـابتی بـراي مـدت         با توجه به طول عمر کم دانش و میزان باالي نوآوري،          

سازي به مثابه یک فرایند در اقتصاد دانش محـور، اهمیـت            بهینه. طوالنی دیگر امکان ندارد   
ها روش خلق ارزش در اقتصاد      تن. تواند ارزش را خلق یا حداکثر کند      دارد، اما به تنهایی نمی    

است ) هاي فکري دارایی(پذیرش نوآوري، منابع فکري و خالقیت منابع انسانی       دانش محور، 
هـاي  از اواخر قرن بیستم تغییر نگـرش در رابطـه بـا جـایگزینی سـرمایه           ). 1388لی،قلیچ(

يرمایهعنـوان سـ  هـا ب فکري به تـدریج در سـازمان  يسرمایه .شودمادي با فکري دیده می    
خوانـده  » مـدیریت دانـش   « نمایـد نظامی که با این نگرش رفتار مـی        ؛اصلی آن مطرح شد   

هـاي اصـلی رقابـت      هـا یکـی از مزیـت      هاي فکـري سـازمان    امروز دانش و سرمایه   . شودمی
البتـه بیـشتر   .ت که دانش، قلب اقتصاد جهانی استتوان اذعان داششود و می  محسوب می 

از قدرت دانش آگاهند ولی تعداد اندکی از آنها قابلیت مدیریت کاراي             هاها و شرکت  سازمان
الهـی و دیگـران،    (دانش و تحت کنترل در آوردن آن در راسـتاي خلـق ارزش برخوردارنـد              

توان فرایند تغییر را تسهیل کرد مـدیریت  آن، میيیکی از ابزارهایی که به وسیله . )1389
. دانش سازمانی است

استفاده از نظام مدیریت دانش براي حفظ مزیت رقابتی          يه در نتیجه  کارهاي خوبی ک  
هـا قـادر بـه حفـظ و     دهـد کـه آن سـازمان     ها انجام شده است، نشان می     ي سازمان در همه 

).1389مختاري و فرضی،(اندتثبیت اثربخشی و سودمندي خود شده
راي موفقیت و رقابـت  کننده بعنوان عاملی تعیینتولید و انتقال دانش در یک سازمان ب   

تواننـد دانـش بخـصوص      ند که چگونه می   ها بر این تالش   اکثر سازمان  ؛سازمان گردیده است  
در مطالعــاتی کــه . دانــش ضــمنی موجــود ســازمانی را در سراســر ســازمان انتقــال دهنــد

تولیـد  « اساسـی دانـش یعنـی       يهاي مختلف انجام گردید بیان شده که دو مؤلفـه         سازمان
اگر دانـش  . باید در طول زمان و مکان با همدیگر در تعامل باشند       » انتقال دانش  «و  » دانش

1 Catching and et all
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تـر و  جا تصرف شده و انتقال داده شود به سازمان کمک خواهد نمـود کـه موفـق               بتواند یک 
).22: 2001، 1دیکسون(مؤثرتر و فراورتر باشند
تـرین  ثرنـد، مهـم   ها مؤ استقرار و بکارگیري مدیریت دانش در سازمان      عوامل زیادي در  

:باشندعوامل سازمانی پنج عنصر هستند که شامل این موارد می
و حمایـت و پـشتیبانی مـدیران         فرهنگ، ساختار، منابع انسانی، تکنولـوژي اطالعـاتی       

سازي هاي خویش، ناچار به تحول و همگون      ها براي تحقق بخشیدن به رسالت     سازمان ارشد
در همـین راسـتا در ایـن پـژوهش          .باشـند محیطی می عوامل و فرایندهاي خود با نیازهاي       

ـ  در شرکت ملـی منـاطق نفتخیـز جنـوب    ) مدیریت دانشسیستميثر بر توسعهؤعوامل م
.دهداهواز مورد مطالعه قرار می

و انقـالب صـنعتی بـا     » زمـین «جهان پس از گذار از انقالب کشاورزي با منبع کلیدي           
انقـالب اطالعـاتی بـوده اسـت کـه درآن منبـع             شـاهد   » سرمایه و نیروي کار   «منبع اصلی   

دانـش بـه   هـاي امـروزي،  در مدیریت سـازمان . است» دانش«ارزشمند خلق ثروت و درآمد   
شود که باید همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی یا مـواد  عنوان منبع کلیدي محسوب می  

آمیـزي  کرد موفقیـت  توانند عمل یهایی م در چنین شرایطی تنها سازمان    .اولیه مدیریت شود  
رو از ایـن  . داشته باشند که بتوانند از دانش بعنوان یک مزیـت رقـابتی پایـدار بهـره گیرنـد                 

هایی تبدیل شده است که به طـور مـؤثر          ترین وظایف سازمان  مدیریت دانش به یکی از مهم     
کننـد اقدام به کسب خلق و انتقال دانش و استفاده از آن بـراي بهبـود عملکـرد خـود مـی                    

).25: 2009، 2وپتا و آرونسونگ(
هاي امـروزي دارد و     به این ترتیب مدیریت دانش ارتباط مستقیم و اثربخش با سازمان          

مدیریت دانـش فرصـت الزم را   : توان گفتکند و می  نقش میانجی را در این سازمان ایفا می       
ایـد نمبراي دسترسی، حفظ و بهسازي عملکرد انسانی و مزیـت رقـابتی پایـدار فـراهم مـی                 

).12: 1386عدلی،(
نگر براي رویارویی با این تغییر و تحوالت محیطی و تـداوم حیـات و             هاي آینده سازمان

خـویش بـه تجدیـد سـاختار سـازمانی خـود در سـطح گـسترده                  يتضمین موفقیت آینده  
اند و براي آنکه بتوانند دانش را به طور مؤثر اداره کننـد، بایـد از سـاختار مناسـبی                پرداخته

میزان توجه به آموزش و چرخش شغلی و دسترسی به مـدارك و جریـان               . خوردار باشند بر
بر خلق و انتقـال    هاي آنها مستقیماً  ارتباطی سازمان، ابعاد مهمی است که وضعیت و ویژگی        

).2001:52، 3وانگ(گذاردسازي و بکارگیري آن در سازمان تأثیر میدانش و ذخیره

1 Dixon
2 Gupta &Aronson
3 Wang
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هـاي مختلـف    ترین عوامل ارتباط بین بخـش     یکی از مهم   فناوري اطالعات و ارتباطات   
هاي پژوهشی مربوط بـه تـسهیم    ساز انتقال دانش و همچنین یکی از زمینه       سازمان و زمینه  

).37: 1386زاده،حسن(باشددانش می
باورها، اعتقادات مـشترك    ها،ي ارزش مجموعه«همچنین فرهنگ سازمانی نیز بعنوان    

مدیریت بدون وجـود یـک      . کلیدي در موفقیت مدیریت دانش است     عاملی  » اعضاي سازمان 
. اي موفق بکـار گرفتـه شـود       تواند به گونه  فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی       

مدیریت با چالش روبرو خواهـد شـد        ؛  اگر فرهنگ، یادگیري و تسهیم دانش را تشویق نکند        
بخـشی  ان بـه اثر   قی شـود و کارکنـ     اگردر فرهنگ کسب و توزیع دانش بعنوان یک ارزش تل         

ابطحـی و   (کنار تجربه باور داشته باشند براي کسب دانش تـالش خواهنـد نمـود             دانش در 
).83: 1385صلواتی،

رو با توجه به مطالب فوق این پژوهش در نظر دارد موارد فوق را در شرکت ملـی     از این 
.راه کارها دارديارائهجنوب بررسی نماید و سعی در شناسایی مشکالت ومناطق نفتخیز

ضرورت و اهمیت توسعه مدیریت دانش 
جاري بودن و تمایل به دانش و یادگیري در نفس بشر موجب شده است که حتـی در                  

اما با گذشت زمـان  . قرون ابتدایی نیز در آموختن چیزهایی که برایش مفید بوده دریغ نکند     
بیهـوده  . هاي اجتماعی هستیمسیستمشاهد افزایش روز افزون اهمیت دانش و یادگیري در   

هـا  فورچـون بـه شـرکت      ياي در مجلـه   طـی مقالـه    1994نیست که تام استورات در سال       
زنجیرچـی، (داننـد بـیش از آنچـه دارنـد اهمیـت بدهنـد              کند که به آنچه مـی     یادآوري می 

1385.(
ا عبارتند مدیریت دانش آثار و نتایج متعددي را به دنبال خواهد داشت که برخی از آنه             

:از
   شود که از بین رفتن و تلفات دانش به کمتـرین مقـدار             مدیریت دانش موجب می
دانشی که شناسایی، اخذ و سازماندهی نشده باشد دیر یـا زود بـه فراموشـی سـپرده                  . برسد

دانشی کـه نـزد کارکنـان یـک سـازمان      ضمناً اگر. شود یا به طریقی از بین خواهد رفت   می
.شوددانش دچار نقصان میيسرمایهبا خروج آن از سازمان،است اخذ نشده باشد 

   شود کـه حجـم بـاالي اطالعـاتی کـه هـر روزه بـه مـا                  مدیریت دانش موجب می
گیري و تولید دانش شود، پـردازش      عدم نتیجه تواند موجب آلودگی اطالعاتی،   رسد و می  می

).1383افرازه،(شده و دانش مورد نیاز فرد انتخاب و به سوي او هدایت شود
 هـا کـه در   بسیاري هزینهازدانش،يمدیریت دانش با استفاده و بکارگیري دوباره
.کندآید جلوگیري میصفر بوجود میيکاري و شروع از نقطهدوبارهينتیجه



227...بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم مدیریت 

                 ایجاد سیستم مدیریت دانش کـه در آن کارکنـان و پرسـنل فرصـت یـادگیري و
رضاي روحی آنها را فراهم آورده و باعث رضایت شـغلی           علمی داشته باشند موجبات ا    ء  ارتقا
.شودمی

میـان عناصـر سـازمانی و    يبررسـی رابطـه  : هدف اصـلی انجـام تحقیـق عبارتـست از       
شـرکت ملـی    در) شامل خلـق و انتقـال دانـش سـازمانی         (سیستم مدیریت دانش   يوسعهت

:زاهواز و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند اـمناطق نفتخیز جنوب
 شامل خلق  (سیستم مدیریت دانش   يسازمانی روي توسعه  ثیر عناصر أشناسایی ت

.اهوازـدر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) و انتقال دانش سازمانی
             شناسایی عناصر سازمانی شامل فرهنگ سـازمانی، سـاختار سـازمانی، تکنولـوژي

ينی مـدیران ارشـد و نحـوه       اطالعاتی و ارتباطی، منابع انسانی سازمان و حمایت و پـشتیبا          
.گیري آنهاسنجش و اندازه

پیشینه پژوهش
ي نـوین غربـی،   هـا هاي الگو گرفته از سازمانبیش از یک قرن از زمان تشکیل سازمان       

اما سؤال مهم این است که چه تعداد از مدیران و کارکنـان فعـال در                 ؛گذرددر کشور ما می   
هـاي تجربـی و علمـی خـود را          ها و داشـته   ب، آموخته ها، تجار ها، افکار، دیدگاه  این سازمان 

انـد؟ در یـک قـرن گذشـته سـازمان و مـدیریت کـشور تغییـرات و          مکتوب و مستند نموده   
اي را پشت سر نهاده است، اما چه بخشی از دانش نهفته طی این تغییرات               تحوالت گسترده 

؟ دسازي شـده اسـت   و چه مقدار از جزییات ارزشمند آن توسط مدیران و کارشناسان مستن           
چه تعداد از مدیران در سطوح مختلف اقدام به مستند کردن فرآینـدهاي یـادگیري علمـی                 

هـاي فـردي یـا سـازمانی        هاي خدمت را در قالب خاطرات، تجارب و یافته        خویش طی سال  
هاي بعدي و سایر مدیران سـازمان انتقـال         اند؟ چه بخشی از این تجارب به نسل       ثبت نموده 

با توجه به اهمیت موضـوع مـدیریت دانـش، تحقیقـاتی در ایـن زمینـه طـی         خواهد یافت؟ 
بـه برخـی از ایـن    1جـدول  در . هاي اخیر در مراکز مهم علمـی صـورت گرفتـه اسـت     سال

.گرددها اشاره میکوشش
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ها در استقرار مدیریت دانشاننتایج برخی از مطالعات دیگر و اقدامات سازم:1جدول
نتیجه تحقیق لسا پردازنام نظریه

ارتباط بین فناوري اطالعات و 
گذاري ارتباطات و میزان به اشتراك

دانش

بررسی مدیریت دانش در 
هاي حقوقی استرالیاشرکت 2003 کاندوال و 

گوشچاك

هر چه میزان بیان دانش، کدگذاري، 
سازي دانش سازي و درونیسهیم

بیشتر باشد؛ موقعیت ائتالف بیشتر 
.است

هادانش در سازمانمدیریت 1999 کل و ساین

تغییر ساختار دانش در سطح 
پذیر استسازمانی و فردي امکان ر ساختارهاي دانشتغیی 1999 گاستاوسن

هاي هاي درونی و توانائیتوانائی
بیرونی بر عملکرد سازمان دانشی 

ثرندؤم

هاي درونیبررسی توانائی
، کارآفرینی، تکنولوژي(

هاي بیرونیو توانائی) مالی
مبتنی بر يرابطه(

)مشارکت

2002 سویبی و سیمونز

اهمیت پرداختن هوشمندانه به 
دانش نقش دانش در سازمان

1999
1993
1993
1995

پیتر سنگر
پیتر دراکر

الوین و هایدي 
تافلر

نوناکا و تاکوچی
داند مدیریت دانش را اطالعاتی می

هاي ها جهت فعالیتکه به توانمندي
اندبخش تبدیل شدهاثر

اثربخشی مدیریت دانش 1997 گمن

دانش را مخلوطی سیال از تجربیات 
العات دانسته، که در ها و اطو ارزش

مندي به نام مدیریت چارچوب نظام
دانش قرار دارد

مند مدیریت چارچوب نظام
دانش 1998 فرا پائولو

مـدیریت دانـش و      هاي تئـوري دانـش محـور بـه تئـوري          یکی از ارزشمندترین کمک   
جدول انداز این تئوري است که در هاي موجود از چشمتوانایی تفسیر مجدد تئوري ؛سازمان

.شوندبیان می2
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هاي مدیریت دانشتفسیر تئوري:2جدول
توضیحسال و واضع تئورينام تئوري

ظرفیتتئوري
جذب

لوینتالوکوهن
)1990(

وفردي: استشدهمعناسازيسطحدودرجذبظرفیت
جذبودركتواناییسازمانی،جذبظرفیتسازمانی،

يتوسعهدرآنبکارگیريوجدیددانشواطالعات
استجدیدتولیداتوخدمات

وهاییاداردیدگاه
دانشبنیان

سازمان
جو و هی

)2004(

ازانعکاسیسازماندانشبنیاندیدگاهایناساسبر
سازمانیهرکهاستنیسازمادانشداراییوموجودي

بنیاندانشواقعدر. باشددارابایددانشخلقبراي
دانشکهاستايزمینهواستسازمانهوشیيسرمایه

شودمیخلقزمینهآندر

تئوري یادگیري 
سازمانی

هانگ و لیاو
)2004(

وجودسازمانییادگیريبهنسبتمختلفیرویکردهاي
غیرـتجربیپیوستاریکدرراآنهاتوانمیکهدارد

طریقازیادگیريبرتئوريایندر. دادقرارتجربی
یادگیريدیدگاهایندر. شودمیکیدأتمستقیميتجربه

برجدیددانشآندرکهاستپویاوفعالفرایندي
بطورهاتواناییوشودمیساختهقبلیدانشمبناي

حلواناییتویابدمیتوسعهواقعیمسائلحلدرمستمر
یابدمیپرورشاجتماعیيزمینهبرتأکیدبامسأله

- یادگیريتئوري
زدایی

گاستا و سن(
)1992(

صورتسازمانیوفرديسطحدودرزدایییادگیري
منطقدرتغییرفرایندسازمانیزدایییادگیري. گیردمی

درکهسازماندانشهايساختار. استغالبسازمانی
. استتغییرمستلزمبعدهايدورهدربود،سبمناايدوره

وهااستراتژيبصیرت،درغالبسازمانیمنطق
شودمیمنعکسمدیریتیهايفعالیت

دانشاکتسابمدل
سازمانی

کتوري
)2002(

طریقازدانشواطالعاتیابیمنبعاساسبرمدلاین
استسازمانبرونیودرونیمختلفهايبخشباتعامل

وان کراق و (ري مراقبتتئو
)2000دیگران،

دانشفراینداجتماعیروانشناسیدیدگاهازتئورياین
. دهدمیقرارمطالعهمورددانش،سازيسهیموآفرینی
کهداردسازمانیروابطخاصکیفیتبهاشارهمراقبت

بهاحترامروابطاینجملهاز. استالزامیرفتاريظهور
تثبیتورشدبرايدیگرانبهکمکفردي،هايتفاوت

استافرادمتفاوتواقعیت

تئوري بلوم و
همکاري

بلوم و کویستو لوي
)2005(

دواطلبانهتمایلهمکاريتواناییتئوريایناساسبر
وارتباطاعتماد،مبنايبرروابطيادارهوساختبراي
ـسطحیبندسازيمفهومهمکاري. استمتقابلتعهد

استـسازمانیبیرونودرون

هايشبکهتئوري
اجتماعی

بارباسی
)2002(

يزمینهدرايشبکهتئوريکاربرديازتئورياین
بینروابطتئوري،ایناساسبر؛آمدبوجوداجتماعی

ازافرادهاروشآندرکهاستهاییروشحاصلافراد
از. خورندمیپیوندهمبهاجتماعیروابطانواعطریق
ومشتریانباسازمانروابطاجتماعیهايشبکهطریق

اثربخشتعامالتبرقراريمنظوربهدیگرهايسازمان
فراهمرامنابعبهدسترسیها،شبکه. گیردمیصورت

کنندمیقلمدادنوآوريمنبعبعنوانراآنهاوکنندمی
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پژوهشمدل
شـده میـان   اسـاس روابـط تأییـد    هر پژوهشی الزم است مدل تحلیلی تحقیـق بـر         در

دو عامل کلیدي که . اساس آن فرضیات تحقیق بنا گردند     متغیرهاي تحقیق ارائه شده تا بر     
ي خلق و انتقـال دانـش در محـدوده        : گذارندمیبر برنامه و راهبردهاي مدیریت دانش تأثیر      

براي داشتن یک راهبرد مؤثر در سازمان، باید تمام امکانات خود را براي             .باشندسازمان می 
.اختیار داشته باشیمتولید دانش مورد نیاز در

هـاي دانـش و     هاي مدیریت دانش و استراتژي خلق دارایـی       هر دو عامل مؤثر بر برنامه     
براي داشتن یک استراتژي بخش مدیریت دانش، سـازمان  .انتقال دانش در سازمان هستند    

کسب و کـار     يبراي همه  دهد احاطه کند تا دانش را     باید هر چیزي را که سازمان انجام می       
.در دسترس قرار دهد

بخش بـه ترکیـب عناصـر       کنند که مدیریت دانش اثر    دو نوگه و و همکارانش تأکید می      
قبیل تکنولوژي، اقدامات منابع انسانی، ساختار سـازمانی و فرهنـگ نیـاز             سازمانی زیادي از  

. ده استزمان صحیح آورده شدارد تا اطمینان حاصل گردد که دانش صحیح در
این در راستاي رویکردي است که توسط روبن اشتاین مونتانو و همکـارانش پیـشنهاد               
شده که تأکید داشتند استراتژي مدیریت دانش باید شامل تمام فرایند مدیریت دانـش کـه                

.شامل مردم، زیرساخت تکنولوژي و فرهنگ تسهیم دانش است
هومی پایه ایـن تحقیـق کمـک گرفتـه        هاي مف از این عوامل در فرموله کردن چارچوب      

.شودکه به شرح زیر بیان می،)2001، 1همکارانروبنستین و (شده است

1 Rubenstin and et al
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ثیرگذار روي عملکرد مدیریت دانشأعوامل ت:1نمودار 
)2001روبنستین و همکاران، (

پژوهشهاي فرضیه
فرضیه اصلی

کارکنـان  ) خلق و انتقال دانـش  (سیستم مدیریت دانش   يسعهعناصر سازمانی روي تو   
.ثیر داردأشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ت

فرضیه فرعی
سیـستم مـدیریت دانـش کارکنـان شـرکت ملـی       يفرهنگ سازمانی روي توسـعه     -1

.ثیر داردأمناطق نفتخیز جنوب ت
ت دانـش  سیـستم مـدیری  يروي توسـعه ) گرایـی جمـع (فرهنگ تعـاملی افـراد      -1-1

.داردریثأتکارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 
سیـستم مـدیریت دانـش کارکنـان شـرکت ملـی             يساختار سازمانی روي توسـعه     -2

.داردریثأتمناطق نفتخیز جنوب 
سیـستم مـدیریت دانـش       يي توسـعه  روتکنولوژي اطالعاتی و ارتبـاطی سـازمان         -3

.داردریثأتکارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

فرهنگ سازمانی 
فرهنگ تعامل افراد

سازمانیساختار
سطح دسترسی به مدارك

جریان ارتباطی

تکنولوژي اطالعاتی ارتباطی 
زیرساخت تکنولوژي

دانش تکنولوژي

پشتیبانی مدیران ارشد

منابع انسانی
سطح آموزش افراد
چرخش شغلی افراد

عملکرد مدیریت دانش
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سیستم مدیریت دانش کارکنان شـرکت ملـی         يمنابع انسانی سازمان روي توسعه     -4
.داردریثأتمناطق نفتخیز جنوب 

سیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت ملی       يپشتیبانی مدیران ارشد روي توسعه     -5
.داردریثأتمناطق نفتخیز جنوب 

پژوهششناسیروش
يزمـره گردد و در  حقیقات کاربردي محسوب می   تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع ت       

.شودبندي میطبقه) آزمایشیغیر(هاي توصیفیپژوهش
هاي آماري زیر اسـتفاده شـده   این تحقیق از روش  ها در به منظور تجزیه و تحلیل داده     

.است
درصـد، میـانگین، انحـراف معیـار و         فراوانـی،  يمحاسبه: هاي آمار توصیفی  روش.1

.ضریب تغییرات
، تحلیل واریانس، روش آلفاي کرونباخ بـراي        tآزمون  : هاي آماري استنباطی  وشر.2

.ي ضرایب پایائیمحاسبه
SPSSافـزار کـامپیوتري   آوري شـده از نـرم     هاي جمع جهت تجزیه و تحلیل داده    .3

در نظـر گرفتـه شـده   0/5دار  ها سـطح معنـی    فرضیه يکلیهاستفاده شده، ضمناً براي     
.ستا

جامعه و نمونه آماري
ها و کارشناسـان شـرکت ملـی        آماري این پژوهش شامل کارکنان و تکنسین       يجامعه
بـراي انتخـاب    . باشـند مشغول به کـار مـی      1392خیر جنوب است که در سال       مناطق نفت 

مـورد تحقیـق باشـد از میـان افـراد            يچه بیـشتر جامعـه    اي که نماینده و معرف هر     نمونه
نفـر انتخـاب     100گیري تصادفی و جدول کرجسی و مورگان تعـداد          وش نمونه سازمان به ر  

.شدند

رهاي پژوهشمتغی
متغیر مستقل . است) خلق و انتقال دانش   (این تحقیق مدیریت دانش   وابسته در متغیر

منـابع   و سـازمانی، تکنولـوژي   فرهنـگ سـازمانی، سـاختار     (در این تحقیق عناصر سازمانی    
.است) انسانی
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جدیدي براي تفکر در مورد سازمان و تـسهیم          يمدیریت دانش شیوه  :1دانش مدیریت
هـایی اشـاره دارد کـه بطـور         مدیریت دانـش بـه تـالش       .آن است  يمنابع فکري و خالقانه   

هاي فکري سـازمان و  سیستماتیک براي یافتن و سازماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه      
ـ        گوپتـا و   0گیـرد ش در سـازمان صـورت مـی       تقویت فرهنگ یادگیري مستمر و تسهیم دان

).26: 2009آرونسون، 
شخصیت سازمانی اسـت و      يدهندهفرهنگ حاکم بر سازمان، شکل    :2فرهنگ سازمانی 

بنـابراین اگـر    ؛  شان شناسـایی کـرد    ها را بر حسب نوع فرهنگ     توان سازمان بدین وسیله می  
هـاي سـازمانی در سـازمان حـاکم باشـد،      موریـت أفرهنگ منسجم و متناسب با اهـداف و م      

)5: 2002، 3وریچ و کونتز(یابدکارایی و اثربخشی آن سازمان به طرز مطلوبی افزایش می
ها و  ارتباطات و تعامالت میان بخش     يساختار سازمانی الگو و نقشه    :4ساختار سازمانی 
).151: 2007، 5سرت و مارچ(باشداجزاء یک سازمان می

کـه از علـم و       ییهـا کیـ متـشکل از اطالعـات، ابزارهـا و تکن         ياجموعـه م :6تکنولوژي
محـصوالت،   يریو بکـارگ   دیـ تول ،یانـد و در توسـعه، طراحـ       نـشأت گرفتـه    یعملـ  يتجربه

).209: 1989، 7آبیتی(رندیگیها و خدمات مورد استفاده قرار مستمیسندها،یفرا
عوامل تولید کاالها و خدمات که تنها        عامل نیروي انسانی بعنوان یکی از     :8منابع انسانی 

سایر عوامل تولید نقـش      يکنندهگردد بعنوان هماهنگ  شعور آن نیز محسوب می    عنصر ذي 
عوامل تولید دارد، بدون افراد کارآمـد، دسـتیابی بـه اهـداف یـک                ياصلی را در جمع کلیه    

).22: 1994، 9میلکویچ و بودري(سازمان غیر ممکن است

اطالعاتآوريابزار گرد
ها و اطالعـات    تواند به منظور گردآوري و ثبت و ضبط داده        در هر تحقیق پژوهشگر می    

آوري داده و اطالعـات داراي      کدام از ابزارها در جمـع     هر. از ابزارهاي متنوعی استفاده نماید    
گیرند تـا اعتبـار   بایست مورد توجه قرار   مزایا و معایبی هستند که هنگام استفاده از آنها می         

).1386خاکی،(خدشه نگرددپژوهش دچار
.ها در این تحقیق پرسشنامه استابزار گردآوري داده

1 knowledge managemant
2 organizational culture
3 Weihrich and Koontz
4 organizational structure
5 Cyert & March
6 technology
7 Abetti
8 human resources
9 Milkovich & Boudreau
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.باشدبکار رفته در این پژوهش شامل سه بخش میيپرسشنامه
گیـري  بخـش دوم بـراي انـدازه      ؛  بخش اول مربوط به اطالعات شخصی کارکنان اسـت        

اسـت از  ) خلق و انتقال دانش  (اي آن همتغیر وابسته یعنی عملکرد مدیریت دانش که مؤلفه       
کنـیم و روایـی و پایـائی آن توسـط           استفاده می  ،)2000(ي فیلیپس و همکاران     پرسشنامه

همچنین براي اطمینان بیشتر از روایی   تعیین شده است؛   0/97احمد حسنی به میزان     
گیـري آلفـاي کرونبـاخ و روش        هو پایائی این پرسشنامه، محقق خود مجدداً اقدام بـه انـداز           

که به طور کلی بیانگر ضرایب       57/0و   75/0تنصیف کرده که براي کل پرسشنامه برابر با با          
گیـري و سـنجش   بخـش سـوم بـراي انـدازه      باشد؛  پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می      

باشـد  استاندارد موجود نمـی يچون پرسشنامه؛متغیر مستقل که همان عناصر سازمانیست     
هـاي مربـوط بـه فرضـیات اصـلی و فرعـی از              ي تحقیق و گویـه    اساس رویکرد و پیشینه   بر

گـردد،  نظران تعیین مـی   محقق ساخته که روایی آن به کمک اساتید و صاحب          يپرسشنامه
.استفاده شده است

هـاي آلفـاي   در تحقیق حاضر براي تعیین پایایی پرسـشنامه عناصـر سـازمانی از روش    
کـه بیـانگر     75/0و   85/0صیف استفاده شد که براي کل پرسـشنامه برابـر بـا             کرونباخ و تن  

.باشدضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می

ضرایب پایایی پرسشنامه عناصر سازمانی در تحقیق حاضر:3جدول
ضرایب پایایی تنصیفآلفاي کرونباخمقیاس

85/075/0کل پرسشنامه
69/066/0)گراییجمع(د فرهنگ تعاملی افرا

55/035/0سطح دسترسی به مدارك
73/061/0ارتباطات داخل سازمانی

67/052/0زیر ساخت تکنولوژي اطالعاتی
72/067/0دانش تکنولوژي اطالعاتی

76/069/0سطح آموزش افراد
79/067/0چرخش شغلی افراد

71/066/0حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

و از پـنج  » مقیـاس لیکـرت  «اس اسـ االت اصلی پرسشنامه بر ؤالزم به ذکر است که س     
.مخالفم استفاده شده استکامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، کامالًيگزینه
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پژوهشروایی و اعتبار 
در این پژوهش براي تعیین اعتبار و روائی پرسشنامه از روش اعتبـار محتـوا اسـتفاده                  

پرسـشنامه تهیـه و توسـط    يمنابع مربوط، طرح اولیـه يبدین منظور با مطالعه . استشده  
مواردي جهت اصالح پیشنهاد گردید که پـس  . اساتید و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت 

نهـایی   ياز مشاوره و راهنمایی اساتید دانشگاه و اعمـال اصـالحات مـورد نظـر پرسـشنامه                
.تدوین و طراحی و توضیح گردید

.شودها در جدول زیر نمایش داده میهاي مربوط به نمونهیافته-1

ها در متغیرهاي تحقیقآزمودنیيمیانگین، انحراف معیار حداقل و حداکثر نمره:4جدول
هاي آماريشاخص

تعدادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر

19/16972/14152224کل عناصر سازمانی
01/2425/31835)گراییجمع(املی افراد فرهنگ تع

51/5227/54062ساختار سازمانی
73/2414/31630سطح دسترسی به مدارك

78/2750/31935ارتباط داخل سازمانی
76/3876/33247تکنولوژي اطالعاتی

33/1576/11219زیرساخت تکنولوژي اطالعاتی
42/2307/31629تیدانش تکنولوژي اطالعا
44/5295/43665منابع انسانی سازمان
89/2910/32135سطح آموزش افراد
56/2280/31230چرخش شغلی افراد

47/2843/31835حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد
90/4728/62457سیستم مدیریت دانشيتوسعه

90

فرهنـگ تعـاملی افـراد    (بـین   متغیرهاي پـیش  يضرایب همبستگی چندگانه   4جدول
، سطح دسترسی به مـدارك، ارتبـاط داخـل سـازمانی، زیرسـاخت تکنولـوژي               )گراییجمع(

اطالعاتی، دانش تکنولوژي اطالعاتی، سطح آموزش افراد، چرخش شـغلی افـراد، حمایـت و              
.ي سیستم مدیریت دانش کارکنانبا توسعه) پشتیبانی مدیران ارشد

تخصصی يسازمان به تجربهفوق به این دلیل است که افزایش دانش در   اهمیت موارد 
بیـشتري  ) صـریح (کارکنان با تجربه داراي دانـش سـازمانی       . و سوابق کارکنان بستگی دارد    

نظـرات را در  » تجربـه  «. باشـند غلبه بر مشکالت خاصی تأثیرگذار مـی    در هستند که یقیناً  
.دهددهد تغییر میآنچه روي می» شدان« مورد آنچه باید اتفاق بیفتد به 
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)آماري توصیفی(هاي نمونه هاي مربوط به ویژگییافته
مورد بررسی، جنسیت مرد بیشترین تعداد را نسبت به زن بـه تعـداد               يدر نمونه -1

.به خود اختصاص داده است7/16به 3/83و به فراوانی 15به 75
سـال   40تـا    36روه سـنی    طور که نـشان داده شـده، گـ        از نظر گروه سنی همان    -2

سال کمترین فراوانی را با حـدود        25تا   21و گروه سنی     8/27بیشترین فراوانی را با حدود      
.نمونه، به خود اختصاص داده است3/3

از نظر تحصیالت، کارکنان با سطح تحصیالت کارشناسی بیشترین فراوانـی را بـا              -3
1/11تـرین فراوانـی را بـا حـدود      ، کم ارکنان با تحصیالت کارشناسی ارشد    و ک  2/52حدود  

.اندنمونه به خود اختصاص داده
در مورد پست سازمانی، کارکنان با پست کارشناس بیشترین فراوانی را با حـدود               -4

و کارکنان با پست سازمانی مدیر، معاون مدیر، کارشناس ارشد کمترین فراوانی را بـا                0/70
.اندنمونه به خود اختصاص داده4/4حدود 
تـا  11کاري يکاري، کارکنان با تجربهيمورد بررسی از لحاظ سابقه    يونهدر نم -5

سـال  5تـا  1کـاري    يو کارکنـان بـا تجربـه       7/26سال بیشترین فراوانی را بـا حـدود          15
.اندنمونه به خود اختصاص داده1/11کمترین فراوانی را با حدود 

گیرينتیجه

اصلیهاينتایج تجزیه و تحلیل فرضیه:5جدول

ضریب هاي اصلیفرضیهردیف
استاندارد

2Rt-value
ينتیجه

آزمون

1
مدیریت يعناصر سازمانی روي توسعه

خیز دانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفت
گذاردجنوب تأثیر می

قبول43/018/039/4

سیستم يساختار سازمانی روي توسعه2
قبول51/026/079/4مدیریت دانش

ي اطالعاتی و ارتباطات داخل تکنولوژ3
قبول45/020/068/4سازمان

قبول11/091/3-33/0مدیریت دانشيمنابع انسانی روي توسعه4

5
يهاي سیاسی، آگاهی بر توسعهمحرك

سیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت ملی 
خیز جنوب تأثیر داردمناطق نفت

قبول-26/0-57/052/3
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سیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت      ياصر سازمانی روي توسعه   عن: اصلی يفرضیه
.گذاردأثیر میجنوب تملی مناطق نفتخیز

و ضـریب همبـستگی   P=0001/0دار سـطح معنـی  با توجه به اینکـه ایـن فرضـیه در        
53/0=r              ي وجود دارد، پس بین عناصر سازمانی و سیستم مدیریت دانـش کارکنـان رابطـه

بـه عبـارت دیگـر،    . گـردد ي اصلی تأیید مـی بنابراین فرضیه؛داردداري وجودمثبت و معنی 
.سیستم مدیریت دانش آنان همراه استيبهبود عناصر سازمانی کارکنان با افزایش توسعه

هاي فرعیفرضیه
هاي فرعیتجزیه و تحلیل فرضیه:6جدول

نتیجهr2RFPtبینپیشمتغیرهاي
قبول44/0001/018/081/1)گراییجمع(افراد تعاملیفرهنگ-1

قبول31/0003/005/0463/0مداركبهدسترسیسطح-2
رد51/2-04/0704/029/0سازمانیداخلارتباط-3

قبول-20/044/0050/008/0813/0اطالعاتیتکنولوژيزیرساخت-4
قبول33/0818/80001/008/0816/0اطالعاتیتکنولوژيدانش-5

قبول33/0001/006/0602/0افرادآموزشسطح-6
قبول20/0050/032/080/2افرادشغلیچرخش-7

قبول59/00001/045/060/3ارشدمدیرانپشتیبانیوحمایت-8

سیـستم   يروي توسـعه  ) گرایـی کارکنـان   جمـع (فرهنگ تعـاملی افـراد      :1يفرضیه
.گذاردیمریثأتن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مدیریت دانش کارکنا

داري ي مثبت و معنیمدیریت آنان رابطه   يبین فرهنگ تعاملی افراد با سیستم توسعه      
به عبارت . گرددي اول تأیید میپس فرضیهr=44/0و P=0001/0با توجه به.وجود دارد

.مدیریت آنان همراه استسیستميدیگر بهبود فرهنگ تعاملی افراد با افزایش توسعه
سیستم مدیریت دانش کارکنـان شـرکت       يساختار سازمانی روي توسعه    :2يفرضیه

ي دوم فرضـیه r=21/0و P=042/0با توجه به .گذاردیمریثأتملی مناطق نفتخیز جنوب 
داري بـین ایـن دو متغیـر وجـود دارد و سـاختار              ي مثبـت و معنـی     گردد و رابطه  تأیید می 
کارکنان هر چه بهبود یابد به همان اندازه سیستم مدیریت دانش آنان نیز افـزایش            سازمانی
.کندپیدا می

ســطح دسترســی بــه مــدارك؛ روي يســاختار ســازمانی در زمینــه:1-2يفرضــیه
.گذاردیمریثأتسیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز يتوسعه
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سطح دسترسی بـه     يین ساختار سازمانی در زمینه    ب r=31/0و   P=003/0با توجه به    
داري مـشاهده  مثبـت و معنـی   يسیستم مدیریت دانش کارکنان رابطـه      يمدارك و توسعه  

.گرددتأیید می1-2يپس فرضیه. شودمی
جریـان ارتباطـات داخـل سـازمانی؛روي       يساختار سازمانی در زمینه    :2-2يفرضیه

.گذاردیمریثأتنان شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب سیستم مدیریت دانش کارکيتوسعه
سیـستم   يجریـان ارتباطـاتی سـازمانی و توسـعه         يزمینـه بین ساختار سـازمانی در    
و  P=704/0شـود چـون     داري مـشاهده نمـی    مثبت معنـی   يمدیریت دانش کارکنان رابطه   

04/0=rگرددتأیید نمی2-2ي بنابراین فرضیه.
فوق را به دلیل ساختار سلسه مراتبی یـا شـاخه بـه شـاخه               يتوان علت رد فرضیه   می

.شدن دانش در سازمان معرفی کرد
سیستم مدیریت   يتکنولوژي اطالعاتی و ارتباطاتی سازمانی روي توسعه       :3يفرضیه

.گذاردیمریثأتدانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 
داري مثبت و معنـی    يرابطه بدست آمده پس   r=36/0و   P=0001/0با توجه به اینکه     

سـوم   يبین تکنولوژي اطالعات و ارتباطات سیستم مدیریت دانش وجود دارد کـه فرضـیه             
.گرددتأیید می

ي زیر سـاخت و توسـعه       بین تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در زمینه       :1-3يفرضیه
.گذاردیمریثأتسیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب 

به عبارت دیگـر بهبـود       ؛گرددتأیید می  1-3يفرضیه r=20/0و   P=050/0با توجه به    
سیـستم  يزیر ساخت کارکنان با افزایش توسعه يتکنولوژي اطالعات و ارتباطات در زمینه     

.مدیریت آنان همراه است
يدانـش روي توسـعه     يتکنولوژي اطالعـات و ارتباطـات در زمینـه         :2-3يفرضیه

.گذاردیمریثأتدیریت دانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب سیستم م
گردد یعنی با بهبود تکنولوژي تأیید می2-3يفرضیهr=32/0و   P=002/0با توجه به    

سیستم مدیریت آنان نیز افزایش      يدانش کارکنان، توسعه   ياطالعات و ارتباطات در زمینه    
.یابدمی

سیـستم مـدیریت دانـش کارکنـان       يمان روي توسـعه   منابع انسانی ساز   :4يفرضیه
.گذاردیمریثأتشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

فرضـیه تأییـد   r=35/0و P=0001/0شـود بـا توجـه بـه     طور کـه مـشاهده مـی    همان
.گرددمی

سیـستم   يآمـوزش روي توسـعه     يمنابع انسانی سـازمانی در زمینـه       :1-4يفرضیه
.گذاردیمریثأتلی مناطق نفتخیز جنوب مدیریت کارکنان شرکت م
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چـه  گـردد یعنـی هـر     تأییـد مـی    1-4يپس فرضیه  r=33/0و   P=001/0با توجه به    
.یابدسیستم مدیریت دانش افزایش میيآموزش بهبود یابد توسعه

يچـرخش شـغلی و توسـعه       يبین منابع انسانی سـازمان در زمینـه        :2-4يفرضیه
.گذاردیمریثأتت ملی مناطق نفتخیز جنوب سیستم مدیریت کارکنان شرک

چـه منـابع    گـردد یعنـی هـر     تأیید می  2-4يفرضیه r=20/0و   P=050/0با توجه به    
چرخش شغلی کارکنان بهبـود یابـد بـه همـان انـدازه سیـستم                يزمینهانسانی سازمان در  

.کندمدیریت دانش آنان افزایش پیدا می
يو آگـاهی و توسـعه     ) تیبانی مدیران ارشد  پش(هاي سیاسی بین محرك  :5يفرضیه

.گذاردیمریثأتسیستم مدیریت دانش کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
پنجم تأییـد    يفرضیه r=59/0و   P=0001/0شود باتوجه به    طور که مالحظه می   همان

یـز  سیستم مدیریت دانش آنـان ن      ریعنی با افزایش پشتیبانی مدیران ارشد توسعه      ؛  گرددمی
.یابدافزایش می
سیـستم مـدیریت     يبینی توسعه دهد رگرسیون پیش  ها نشان می  طور که جدول  همان

سطح دسترسی به مدارك، ارتباط     ) گراییجمع(دانش کارکنان از روي فرهنگ تعاملی افراد      
داخل سازمانی، زیرساخت تکنولوژي اطالعاتی دانش تکنولـوژي اطالعـاتی، سـطح آمـوزش         

>0001/0(دار اسـت و  لی افراد، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد معنیافراد، چرخش شغ
P18/8و=F ( تواند به طـور منفـی و   می29/0متغیر ارتباط داخل سازمانی با ضریب بتاي

متغیر ارتباط داخل   . بینی کند سیستم مدیریت دانش کارکنان را پیش      يداري توسعه معنی
تواننـد  مـی  45/0چرخش شغلی افراد با ضریب بتاي        و متغیر  32/0سازمانی با ضریب بتاي     

. بینـی کننـد  سیستم مدیریت دانش کارکنـان را پـیش  يداري توسعهبه طور مثبت و معنی 
سیـستم مـدیریت دانـش    ياز واریـانس توسـعه     44/0دهـد   نـشان مـی    2Rهمچنین مقدار 

.شودکارکنان توسط متغیرهاي یاد شده تبیین می

پیشنهادات
نگـر باشـد و   استراتژي مدیریت دانش موفق، سازمان باید یک دیدگاه کـل براي داشتن 

عناصر فوق را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس در اجراي مدیریت دانش مد نظـر قـرار                
چه فناوري نقـش اساسـی در توسـعه و تـسهیم دانـش دارد امـا بـدون توجـه بـه               گر. دهد

رغبت کارکنان در تـسهیم دانـش آنهـا شـود            هاي دیگر فرهنگی و سازمانی که باعث      زمینه
بنـابراین بایـد تمـامی عناصـر فرهنـگ         ؛گـردد ایجاد جریان دانش در سـازمان میـسر نمـی         

يوري، منـابع انـسانی، حمایـت و پـشتیبانی مـدیران ارشـد در اداره      آسازمانی، ساختار، فن 
نظـر هرگـز نبایـد از    عالوه بر آن سازمان مـد    .دانش سازمانی با یکدیگر مد نظر قرار گیرند       
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. تأثیر تصمیمات و راهبردهاي حمایت مدیریت ارشد در اجراي مدیریت دانش غافـل باشـد              
هاي دانـش در یـک سـازمان اثـر     دهد که در دسترس بودن دارایی   همچنین نتایج نشان می   

هـا اعـم از عمـومی و        عملکرد انتقال دانش در سازمان دارد و تمـامی سـازمان          مستقیمی بر 
خـصوصاً در   . زمند مدیریت دانش هم به شـکل ضـمنی و هـم صـریح هـستند               خصوصی نیا 

. منـد گـردد   تواند به طور کامل از دانش سازمانی بهـره        حصول اطمینان از اینکه سازمان می     
هایی طراحـی   کجاي سازمان قرار دارد و استراتژي     مدیریت باید تشخیص دهد که دانش در      

علمـی هنـوز دوران      يدانش بعنوان یک رشته    مدیریت. دهد ءکند که دانش موجود را ارتقا     
مسائل بسیاري در این زمینه وجـود دارد کـه     کند ازاین رو هنوز   طفولیت خود را سپري می    

:توان به موارد زیر اشاره کردجمله میتواند مبنایی براي تحقیقات آتی باشد که از اینمی
همانـا ایجـاد ارزش از   آگاهی افراد را نسبت به فواید و مزایاي مدیریت دانش کـه             -1
ق، تسهیم و استفاده از دانـش را        انسانیت از طریق آموزشی ارتقا داده و فرایند خل         يسرمایه

.هاي هر فرد در سازمان قلمداد کردترین فعالیتعنوان مهمب
کارکنان وقتی یکدیگر را بشناسند و بـه        ؛  یک محیط مبتنی بر اعتماد ایجاد کنیم      -2

یابند ایل بیشتري نسبت به تسهیم دانش خواهند داشت و درمی         هم اعتماد داشته باشند تم    
.که اگر داشتن دانش و انحصار آن قدرت است تسهیم آن یک قدرت مضاعف خواهد بود

اساس شناسایی افراد مستعد انتخاب و بـا ایجـاد انگیـزه مبـادرت بـه                یک تیم بر  -3
و سپس اقدام به انتقـال  تولید دانش از طریق تبدیل دانش ضمنی آنها به دانش صریح نمود  

.آن به سراسر سازمان کرد
هاي کلیدي دانشی را کـه    توان حوزه با طرح چند سؤال براي کارکنان سازمان می       -4

توان تعیین کرد که چه دانـشی       در خطر از دست رفتن است شناسایی نمود و همچنین می          
را ازچه کسی باید اخذ کرد؟

دانـش را شناسـایی کنـیم و اطمینـان          افزار مناسب بـا مـدیریت       افزار و نرم  سخت-5
حاصل کنیم که فناوري مورد استفاده متناسب با منابع و همچنین فراینـد مـدیریت دانـش        

.سازمان است
دهی نموده و   یابی بهتر سازمان  دانش موجود در سازمان را به منظور قابلیت دست        - 6

.افزارهاي الکترونیک ذخیره نماییمآنها را به کمک سخت
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