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Abstract 

Purpose: This study was carried out to identify and rank factors affecting the success of 
knowledge management implementation in the gas organization of Khuzestan Province by the 

Analytical Hierarchy Process Method.  

Methodology: The research method was descriptive- exploratory. The statistical population 
included all managers and senior experts of Khuzestan Gas Company, 35 of whom were 

selected by snowball sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. 

The face validity of the questionnaire was confirmed by the professors and managers of 
Khuzestan Gas Company. Cronbach's alpha method was used to determine its reliability, which 

was estimated at 0.877 and 0.892. In this study, SPSS and Expert Choice software were used to 
analyze data from descriptive and inferential statistics.  

Findings: Based on the Delphi technique, 6 factors and 33 important factors were 

identified. The results of the analytical hierarchy process show that in terms of importance, 
management and leadership factors, information technology, organizational culture, 

organizational structure, human resource management, and processes and activities factors were 

ranked first to sixth. 
Conclusion: According to the results of this study, we can use the decision model derived 

from identifying and ranking of factors affecting the success of knowledge management 

implementation in the gas organization of Khuzestan Province by Analytical Hierarchy Process 
Method to improve and enhance the competitive position of the company. According to the 

findings obtained from the priority of agents, creation, and development of technological 

infrastructure,  application  of  knowledge - based  strategy  in  formulating  company  plans  and 
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providing appropriate information systems for storage, transfer, and exchange of knowledge, the 

rule of creative and critical thinking in culture, engagement, development of social relations 

between working and business communities as well as informal relations among company 

employees to increase satisfaction and motivation of knowledge transfer and other knowledge 
management processes to improve and enhance the company's competitive position in 

knowledge management development can be implemented and run. 

 

Keywords: Analytical hierarchy process, Khuzestan Gas Company, Knowledge 

Management, Organizational Knowledge, Knowledge Sharing. 
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 . مقدمه 1

یا اندوخته  ی، مدیریت دانایی محور1آنچه امروزه از آن به عنوان دانایی، مدیریت دانش
د ثروت و ی، تولیور  ایش بهرهاست که در آن با هدف افز یگردد، رویکرد  علمی یاد می یها  مدیریت

علمی در  یها  پذیرتر، اطالعات و اندوخته  د کاال یا خدمات رقابتیایجاد ارزش افزوده در تول
مرتبط قرار  یها  ار سایر افراد یا بخشیمند در اخت  ت، به صورت نظامیخصوص چگونگی انجام فعال

دکنندگان کاال و ین تولیرقابت شدید بل جهانی شدن اقتصاد و یبه دل 2رد. در سطح خردیگ  می
تخصصی یا  یها  دانشی، در شرکت یها  تجربی و یافته یها  مند کردن اندوخته خدمات، ضرورت نظام

برخوردار بوده و از آن به عنوان یکی از  یشتریت بیالمللی به مراتب از اهم نیب یفعال در بازارها
دانشی  یها  تیاز فعال یا  ز مجموعهین 3ر سطح کالنگردد. د  اساسی هر سازمانی یاد می یراهبردها

المللی   نیب یت و سهم خود از بازارهایاجزاء منجر به افزایش توان رقابتی یك کشور در ارتقاء موقع
د یمورد تأک یکشور یسازی مدیریت دانش همواره در زمره راهبردها  د بر جارییرو تأک شود. از این  می

 (.031۲زاده،   رند )حسنیگ  قرار می

 . بیان مسأله6

ر به ییر کنند، اما تغییوسته تغید پیك دهه، بای یبرا ی، به منظور بقاء حتیفعل یها  سازمان
و  یو داخل یط خارجیاز مح یمناسب یها  داده یآور  بر جمع ید مبتنیر باییست. تغین یکاف ییتنها
از  یاشکال یسازمان یها تیو قابل(. دانش 0314ل آنها به دانش باشد )پرنیان و جزندری، یتبد
 یطیو اقتضائات مح یث رقابتیك هستند که اهداف بلند مدت سازمان را از حیاستراتژ یها  ییدارا

( به دانش ثبت ی)ضمن یل دانش ذهنی. تبد  ك دارندیا کاربرد استراتژیپو یها  طیارتقاء داده و در مح
سك از یدانش است که باعث کاهش رت یریمد یدیاز اهداف کل یکیح(، ی)صر یشده رسم

دست رفتن دانش با ارزش سازمان به واسطه افت کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه 
(. محققان، مدیریت دانش را 0313زاده،   شود )حسن  یم یانسان یرویل نیسازمان به هنگام تعد

و خالقیت مورد نیاز برای افزایش پذیری   دانند که به شرکت امکان بهبود بازدهی، انعطاف  ابزاری می
دهد. مدیریت دانش، ابزار شناخت و اهرمی برای دانش جمعی در   ارزش و قدرت رقابتی آن می

                                                           
1. Knowledge management 
2. Micro 
3. Macro 
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شود. پدیده مدیریت دانش   سازمان است که موجب تسهیم دانش بین افراد و اثربخشی فرایندها می
سازمان و در تبدیل آنها به مزیت  های منحصر به فرد در  دارای اهمیت استراتژیک در توسعه ظرفیت

 (.2007و همکاران،  1رقابتی پایدار است )شاناک

آمیز مدیریت دانش نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف   سازی موفقیت  پیاده
سازی  ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده  های اساسی سازمان  سازمانی است. یکی از چالش

ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش متناسب   ترین آرزوهای سازمان امروزه یکی از بزرگآن است. 
سازی سیستم   (. پیاده0312با سازمان و اداره آن به یک روش کارساز است )اخوان و یزدی مقدم، 

تواند منجر به کاهش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان و به   می سو مدیریت دانش در شرکت از یک
تواند   کاهش کارایی و اثربخشی شرکت گردد؛ از سوی دیگر، فقدان نظام مدیریت دانش میتبع آن 

ای اشتراک دانش، خروج نیروهای با تجربه و   های هوشمند و حرفه  گیری شبکه  مانع شکل
متخصص، ضعف خالقیت و نوآوری سازمانی و تضعیف مشارکت و روحیه کار تیمی گردد 

 (.0313ریمی مونقی و همکاران، ؛ ک0310)جعفری و همکاران، 
اره یچند مع یریگ  میك مسأله تصمیسازی مدیریت دانش   بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده

است که  یهای مؤثر از جمله موضوعات  ها و ماهیت عامل  نان دادهیاست که درجه عدم اطم یگروه
 ییارهایبندی، فاکتورها و مع  و رتبه رد. در هر مسأله شناساییین مسائل مورد توجه قرار گید در ایبا

و  یفیتوانند ک یارها میاز مع یاریرد، بسیگ  یمطرح هستند که انتخاب براساس آنها صورت م
ارائه شده  یریگ  میك مسأله تصمیحل  یتاکنون برا یمتفاوت یها  رقابل سنجش باشند. روشیغ

و  یکه عوامل کّم  یرا زمانیاست، ز یها روش مناسب  ان تکنیک سلسله مراتبی دادهین میاست، در ا
 (.0310باشند، قابل استفاده است )نادری و همتی،  یفیهم ک

با توجه به موارد مطرح شده، پژوهش حاضر قصد دارد که با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، 
کت گاز سازی مدیریت دانش در شر  بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده ای برای شناسایی و رتبه  رویه

سازی   استان خوزستان ایران ارائه دهد. در این راستا، ابتدا عوامل و زیرعوامل مؤثر بر موفقیت پیاده
مدیریت دانش با نظر خبرگان این شرکت شناسایی شده و در نهایت با توزیع پرسشنامه، اوزان و 

ل توسعه داده شده آید. با این هدف که مد  درجه اهمیت هر یک از عوامل و زیرعوامل به دست می

                                                           

1. Shannak & et al. 
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های فعال در زمینه حوزه گاز کمک خواهد کرد و منجر به   های دولتی و نیز سازمان  به سازمان
گاهانه های بزرگ خواهد شد. این امر در نهایت باعث خواهد شد   تر شرکت  تصمیمات آ

گاهی بی  گیرندگان این سازمان بتوانند با در نظر گرفتن آیتم تصمیم ترین   شتر مناسبهای مؤثر، با آ
 سازی مدیریت دانش را انتخاب نمایند.  های مؤثر در موفقیت پیاده  شیوه

سازی مدیریت   بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده  رنده شناسایی و رتبهین پژوهش دربرگیمسأله ا
بی دانش در شرکت گاز استان خوزستان بوده و تالش شده است تا از منظر فرایند تحلیل سلسله مرات

سازی مدیریت   پاسخ به آن است به موفقیت پیاده ین پژوهش درپیکه ا یبه آنها توجه شود. پرسش
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان   دانش اشاره دارد، عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده

 باشد؟   بندی عوامل به چه صورت می  کدامند؟ رتبه

 . اهداف پژوهش3

سازی مدیریت   بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده  ش شناسایی و رتبههدف اصلی این پژوه
 باشد.  دانش در شرکت گاز استان خوزستان به روش تحلیل سلسه مراتبی می

 اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از:
 سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان  شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهـ 
 سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان  عوامل مؤثر بر موفقیت پیادهدهی   وزنـ 
 سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان  بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده  رتبهـ 

 شناسی . روش4

ها توصیفی از نوع   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش پژوهش و گردآوری داده
، از نظر ماهیت اکتشافی، از لحاظ زمانی مقطعی، از لحاظ میزان ژرفایی، ژرفانگر، از پیمایشی

به شناسایی و  های گردآوری شده از نوع کّمی و از طریق توزیع پرسشنامه  نظر مبنای نوع داده
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان به روش  بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده رتبه

پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت   ل سلسه مراتبی میتحلی
نظر، دارای سابقه باالی ده   نفر از افراد صاحب 3۲است. تعداد  0317گاز استان خوزستان در سال 

گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این   سال و متخصص در حوزه مدیریت دانش به روش نمونه
دانی استفاده شد. در یای و روش م  هش از هر دو روش گردآوری اطالعات یعنی روش کتابخانهپژو
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دانی از طریق یبرداری و در مرحله دوم و بخش م شیای از ابزار ف  مرحله اول بررسی کتابخانه
آوری اطالعات در این پژوهش   آوری اطالعات اقدام شده است. ابزار جمع  پرسشنامه به جمع

 ه بوده که طی سه مرحله در میان اعضا به صورت زیر توزیع گردید:پرسشنام

 مراحل توزیع پرسشنامه و ماهیت آنها -1جدول

 تعداد سؤاالت/ مقایسات منبع هدف روش مرحله
حجم 

 نمونه

طیف 

 پرسشنامه

 دلفی اول
هاوشناساییعامل
 هازیرعامل

 ادبیاتپژوهش
عاملاصلی6سؤال)40

 زیرعامل(34و
 نفر35

7لیکرت
 ایگزینه

 دلفی دوم
هاوشناساییعامل
 هازیرعامل

پرسشنامهاصالح
 شدهمرحلهاول

عاملاصلی6سؤال)37
 زیرعامل(33و

 نفر35
7لیکرت
 ایگزینه

 سوم
فرایندتحلیل
 سلسلهمراتبی

هاوبندیعاملرتبه
 هازیرعامل

پرسشنامهاصالح
 شدهمرحلهدوم

 نفر35 ایمقایسهجدول7
گانه7

 دوقطبی

های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل   در این پژوهش برای بررسی پایایی از روش
نفر از کارکنان شرکت گاز استان  3۲ پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان

ر اس. پی. اس. اس و با استفاده از افزا  خوزستان توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم
 7/0محاسبه گردید که چون میزان پایایی از عدد  ۲13/0و  ۲04/0روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

باشد. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ   بیشتر است، پایایی مطلوب می
مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای  1افزار اکسپرت چویس  ناسازگاری مقایسات در نرم

قرار گرفت. جهت  تاییدتر بود، صّحت مقایسات انجام شده مورد  کم 0/0تمامی مقایسات از عدد 
 استفاده و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2یا نمونهتک tها از تکنیک دلفی، آزمون   تحلیل داده

 شد.

 . اهمیت و ضرورت 5

 منظور به دانش یروزرسان به و اکتساب به را ها  شرکت ،یامروز طیمح رد عیسر راتییتغ
 ا،یموفق دن یها  شرکت رو،نیا (. از2004، 3است )آِل و همکاران کرده ملزم یرقابت تیکسب مز

                                                           
1. Expert Choiice 

2. One sample t. test 

3. Ale & et al. 
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 ی  عرصه در یشگامیپ یبرا دار تیاولو برنامه و یضرور ازین مثابهبه را یدانش سازمان تیریمد
1گارتنر اند. مؤسسه  داده قرار توجه کانون در ،یریپذ  رقابت

 200۲ سال در کرد انیب یگزارش یط 
که این  اند  کرده یگذار  هیسرما دانش تیریبرای مد دالر اردیلیم ۲۲ به كینزد ییکایآمر یها  شرکت

 به است. دانش داشته 2007سال  به نسبت درصد 00 با برابر یرشد یگذار  هیمیزان سرما
 ییرات بپردازند. تواناییتغ بالقوه یل تجاریپتانس و تیماه ینیب  شیپ به دهد  یم امکانها   سازمان

ها،   نهیهز ییکارا ،یریگ  میت تصمیفیک در ها  سازمان به دانش، انتشار و یاکتساب، سازمانده
 تیریمد ن،یا وجود (. با2002، 2ن و همکارانیکند )ل  یم کمك ها  نهیهز کنترل و انیت مشتریرضا

 آن یارزش واقع را شناختی(، ز200۲، 3الییاست )اگ زیانگ  چالش و دشوار اریبس یندیدانش فرا
به  که است ینحو به ت دانشیریمد مطلوب یریکارگ  به و رشیپذ آن، از و دشوارتر بوده دشوار

 از یاریبس ها،  یگذار  هیگونه سرمانیا نامطلوب جینتا منجر شود. براساس یرقابت تیمز جادیا
 نظر در زودگذر یمد شکل ، بهیسازمان کالن راهبرد یجا به را دانش تیریمد مسأله رانیمد

 تیریمد یها  ستمیس یساز  ادهیپ یاز ابتکارها درصد ۲0 است نشان داده رند. مطالعاتیگ  یم
اند )آِل و   شده مواجه با شکست نفعان یذ نظر مد یها  تینشدن قابل برآورده لیدل به دانش،

تواند عواید زیر   سازی مدیریت دانش می  شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده (.2004همکاران، 
 را برای شرکت گاز استان خوزستان به دنبال داشته باشد:

های بهبود آنها و نه   ها و صرف صحیح موجودی  ها و دانش  جلوگیری از تولید مجدد تجربهـ 
 بازتولید آنها 

 ناشی از عدم دسترسی به تجارب قبلیکاهش خطاهای ـ 
افزایش تعلق سازمانی و مطلوبیت برای مدیران و پرسنل به جهت ملموس شدن تولیدات ـ 

 دانش در شرکت گاز و ارتباط مؤثر بین پرسنل و بهبود روابط

گاهانه روی آنها. شناسایی نقاط ضعف دانش شرکت گاز و سرمایهـ   گذاری آ

های مشابه در سطح شرکت   های موجود و نبود پژوهش  وهشاین پژوهش، به علت شکاف پژ
های مشابه و از طرفی به دلیل اهمیت باالی آن برای شرکت انجام   گاز استان خوزستان و شرکت

                                                           
1. Gartner 

2. Lin & et al. 
3. Ogiela 
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سازی مدیریت دانش در شرکت   شده و البته وجود سوابق، موارد و تجارب قابل توجه در زمینه پیاده
کننده بوده و لزوم پژوهش در این زمینه را به منظور   سیار کمکمذکور، در راستای انجام پژوهش، ب

سازی مدیریت دانش و   نماید. پیاده  تر می  المللی، مهم تداوم تولید و رقابت، در عرصه داخلی و بین
الخصوص در سطح قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر )شرکت   ها، علی  ت آن در کلیه شرکتیاهم

تواند به علت فقدان تجربه و پژوهش   مان اندازه که با اهمیت است، میگاز استان خوزستان(، به ه
تواند   یکرد، مین رویسک هدر رفت منابع نیز همراه شود، لذا، شناخت عوامل مؤثر در ایکافی، با ر

ران و کسب موفقیت و پیشرفت در زمینه شرکت گاز یمد یریگ  میتصم یها  سکیموجب کاهش ر
 انش بشود.استان خوزستان مدیریت د

 . پیشینه پژوهش2

های ایجاد شده برای ارضاء هدف  چارچوب مدیریت دانش اجرای فیلترها، فرآیندها و فناوری
، 1کند )منگللو و همکاران های عملی است و اطالعات عملی را تسهیل می تجزیه و تحلیل داده

شناخته شده  یقو ك عنصری، به عنوان یت رقابتیك مزیت دانش در هنگام توسعه یری(. مد2020
(. مدیریت دانش به 2020شود )رشید و همکاران،   و به عنوان یک دارایی الزم محسوب می

ها از لحاظ  ها در تأمین محصوالت و خدمات بهتر در پاسخ به تقاضاهای رو به افزایش آن شرکت
شامل کند. بنابراین، بخش مهمی از مدیریت دانش  پذیری، سرعت و کیفیت کمک می انعطاف

سازی و استفاده از دانش است  ریزی، ایجاد، توسعه، ذخیره مند، برنامه  تجزیه و تحلیل نظام
 (. 2001، 2روگال و چالمتا -)اورنگا

مزیت رقابتی در اقتصادهای توسعه یافته امروز، ناشی از نوآوری و توانایی مدیریت رو به رشد 
ظرفیت خود برای نوآوری و رشد دانش دانش است. صنایع متمرکز بر دانش در درجه اول به 

آوری، مدیریت و تقسیم  (. مدیریت دانش فرایند جمع2000، 3پردازند )گلوت و سامسون  می
(. یکی از مزایای مدیریت دانش 200۲، 4سرمایه دانش کارمندان در سراسر سازمان است )گونجال

و در نتیجه مزیت رقابتی را  بخشد  نوآوری است، که به نوبه خود عملکرد سازمانی را بهبود می

                                                           
1. Meneghello ane & et al. 

2. Orenga-Roglá & Chalmeta 

3. Gloet & Samson 

4. Gunjal 
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(. مدیریت دانش یک رشته و عملکردی است که در آن 2000، 1کند )کاستا و مونتیرو  تقویت می
شود   آید، به اشتراک رمزگذاری شده و از طریق آن استفاده می  ، به دست می  شود  دانش ایجاد می

 (.2001، 2)شوجهت و همکاران

های موفقیت   بندی شاخص شناسایی و رتبه»با عنوان ( پژوهشی 031۲دلیری و همکاران )
های   انجام دادند. یافته« اجرای مدیریت دانش )مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون شهر تهران(

شاخص زیرساخت سازمانی، استراتژی مدیریتی، منابع  7پژوهش نشان داد مدیریت دانش دارای 
عملکرد مبتنی بر دانش، اقدامات انگیزشی و  انسانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت فنی، ارزیابی

هایی همچون زیرساخت سازمانی، ارزیابی عملکرد مبتنی   باشد که وضعیت شاخص  گویه می 40
 بر دانش و اقدامات انگیزشی مناسب نیست.

بندی عوامل مؤثر بر موفقیت   شناسایی و رتبه»(، پژوهشی با عنوان 031۲صادقی و همکاران )
انجام دادند. « ای استان اصفهان(  ت دانش )مطالعه موردی: مراکز آموزش فنی و حرفهاستقرار مدیری

نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل مؤثر در استقرار موفق مدیریت دانش در مراکز آموزش فنی 
ای استان اصفهان عبارتند از: منابع انسانی، فناوری اطالعات، فرهنگ سازمانی، ساختار   و حرفه

 سازی دانش.  مانی، تولید دانش، کسب دانش، تسهیم و توزیع دانش، بکارگیری دانش، ذخیرهساز

بررسی عوامل موفقیت معیارهای استقرار »(، پژوهشی با عنوان 031۲بهی و مدانلوجویباری )
انجام دادند. با توجه به نتایج « های آزاد اسالمی غرب استان گلستان  مدیریت دانش در دانشگاه

های آزاد اسالمی غرب استان گلستان عوامل موفقیت معیارهای استقرار   مده، در دانشگاهبدست آ
مدیریت دانش وجود دارند و متغیرهای فرهنگ سازمانی، رهبری و اداره مؤثر دانش، مراکز و 

های دانش، کارکنان و مدیران، عوامل ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، فناوری و   درگاه
 ر موفقیت استقرار مدیریت دانش تأثیر معناداری داشتند. اطالعات ب

بندی ابعاد مدیریت دانش جهت  اولویت»(، پژوهشی با عنوان 031۲خیری و همکاران )
بندی متغیرها  انجام دادند. نتیجه حاصل از این اولویت« سازی در شرکت هواپیمایی بعثت پیاده

اطالعات،   یت برخوردار است و پس از آن، فناورینشان داد ُبعد ساختار سازمانی از بیشترین اهم
 باشند.  سازمانی و در نهایت منابع انسانی دارای اهمیت می فرهنگ 

                                                           
1. Costa & Monteiro 

2. Shujahat & et al. 
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بندی عوامل مؤثر بر   شناسایی و اولویت»(، پژوهشی با عنوان 031۲و همکاران ) کریم بیاتی
« نیروگاه برق منتظر قائم()مطالعه موردی:  BWM استقرار مدیریت دانش با استفاده از روش دلفی و

های پژوهش   بدترین، شاخص -ها، با استفاده از روش بهترین  انجام دادند. پس از تجزیه و تحلیل داده
های اصلی، معیار رهبری مدیریت دانش با وزن   بندی شد که در بین شاخص  دهی و اولویت  وزن

رتبه دوم و معیار فناوری  030/0با وزن رتبه اول را کسب کرده است. معیار فرآیندهای دانشی  407/0
 رتبه سوم را به دست آورد.  000/0اطالعات با وزن 

فرایندهای حیاتی مدیریت دانش: نگرشی به »(، در پژوهشی با عنوان 2007) 1سپدا و همکاران
، ظرفیت جذب، انتقال دانش و کاربرد دانش را به عنوان فرایندهای «خلق ارزش برای مشتری

های پویا و نیز ایجاد   ریت دانش معرفی و بیان نمودند که سازمان برای ایجاد قابلیتحیاتی مدی
 ارزش برتر برای مشتریان باید ترکیبی از این سه فرایند را به کار ببرد.

های   عوامل مؤثر بر خلق دانش در کتابخانه»( پژوهشی با عنوان 2001) 2و همکاران کولونیاری
ها باید برای دستیابی به خلق دانش   تایج حاکی از آن است که کتابخانهانجام دادند. ن« دانشگاهی

جدید، استراتژی دانش محور را پشتیبانی کرده و از بستر مناسب اجتماعی و فناوری استفاده کنند. 
 رگذار ظاهر شد.ین عامل تأثیتر نیز به عنوان مهم یفرهنگ سازمان

های بهداشتی پایدار در  توسعه سیستم»(، پژوهشی با عنوان 2001) 3کرامت و همکاران
ها در پذیرش مدیریت   کشورهای در حال توسعه: بررسی نقش موانع، توانمندسازها و محرک

ها نشان دادند که، موانع سازمانی و استراتژیک با پذیرش مدیریت  انجام دادند. این یافته« دانش
یرش مدیریت دانش ارتباط مثبت دارند. داری داشته و عوامل دولتی با پذ  دانش ارتباط منفی معنی

های بهداشتی و مبتنی بر عملکرد با پذیرش مدیریت دانش ارتباط   های مرتبط با مراقبت  محرک
 مثبتی دارند.

                                                           
1. Cepeda & et al. 

2. Koloniari & et al. 

3. Karamat & et al. 
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 گیری اولیه پژوهش  درخت تصمیم -1نمودار 

 های پژوهش . یافته7

 دانش سازی مدیریت عوامل و زیرعوامل منتخب موثر بر موفقیت پیاده -2جدول 

 در شرکت گاز استان خوزستان

 عامل زیرعامل ردیف

 تعهدوحمایتمدیریتارشدنسبتبهاجرایمدیریتدانش 1

مدیریتو
 رهبری

 تشویقمدیرانبهخلقوتسهیمواستفادهازدانش 2

 فراهمآوردنشرایطموردنیازبرایاجرایمدیریتدانشتوسطمدیریتارشد 3

 استراتژیمدیریتدانشبااستراتژیسازمانهمسوسازی 4

 پیگیریوپایشمیزانپیشرفتاجرایمدیریتدانش 5

 مدیریتتغییرسازمانیجهتپذیرشاجرایمدیریتدانشازسویکارکنان 6

7 
برخورداریازسطحباالییازاعتمادواطمیناندربینکارکنانبهمنظورتسهیم

 دانش

فرهنگ
 سازمانی

 ایجادفرهنگآموزشویادگیری 2

 برخورداریازفرهنگیکهجستجویدانشوحلمسألهراارزشمحسوبنماید 7

 تشویقبهانجامکارهایتیمیدربینکارکنان 10

 تلقیتسهیمدانشازسویکارکنان،بهعنوانارزشونقطهقوت 11
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 عامل زیرعامل ردیف

 متناسببانیازهایکاربرانهایاختصاصیمدیریتدانشافزاربکارگیرینرم 12

فناوری
 اطالعات

13 
ایجادشبکهامن،مطمئنبرایدسترسیبهاطالعاتوهمچنینوروداطالعاتاز

 نقاطمختلف

 بکارگیریاینترنتواینترانتبهمنظوردسترسیبهمنابعاطالعاتی 14

 هایدردسترسسهولتاستفادهازفناوری 15

 خلقوانتقالدانشسرعتدرکسبو 16

17 
افزاریبهمنظورجلوگیریازافزاریونرمهایسختپشتیبانیونظارتازسیستم
 هااختاللدرمجموعهسیستم

 هایویژهبرایانجاموظایفمدیریتدانشهاومسئولیتتعییننقش 12

ساختار
 سازمانی

 کارانراتسهیلکنددانشهایساختاریکههمکاریتدارکزیرساخت 17

 تعیینوبکارگمارییکفردبهعنوانمسئولیامدیردانش 20

 پذیریسازمانیایجادانعطاف 21

 تشکیلیکتیمیاگروهدانش 22

 وجودفرایندهایکارابرایپیداکردندانشموردنیاز 23

فرایندهاو
 هافعالیت

 دانشموردنیازسازمانهاییبرایمحتوایتعیینشاخص 24

 تشویقبهیادگیریمستمردرتمامیسطوحسازمان 25

 حصولاطمینانازاعتبارومرتبطبودندانشمورداستفادهوتولیدشدهسازمان 26

 وجودارتباطاتاثربخشدربینکارکنان 27

 هاودانشجدیدهاوفرایندهابرایایجادوخلقایدهچارچوب 22

27 
ایهایپیشرفتشغلیوتوسعهحرفههایمطالعاتیوفعالیتفراهمآوردنفرصت

 برایکارکنان

مدیریت
منابع
 انسانی

30 
تصمیم مشارکتکارکناندر هایهایمربوطبهحوزهگیریفراهمآوردنزمینه

 تخصصیخودشان

 بهبودترکیبنیرویانسانیمؤثردرچرخهمدیریتدانش 31

 بندیمناسبوتخصیصمنابعبرایاجرایمدیریتدانشبودجه 32

 توجهبهفرایندارتقایکارکناندانشی 33
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 مقایسه وزن نسبی و درصد وزن نهایی هر یک از زیرعوامل -3جدول 

درصد 

 وزن

 نهایی

 وزن

 نسبی
 زیرمعیارها

 وزن

 نسبی
 معیار

 اجرایمدیریتدانشتعهدوحمایتمدیریتارشدنسبتبه 242/0 171/6

255/0 
مدیریت
 ورهبری

 تشویقمدیرانبهخلق،تسهیمواستفادهازدانش 172/0 537/4

 فراهمآوردنشرایطموردنیازبرایاجرایمدیریتدانشتوسطمدیریتارشد 215/0 423/5

 همسوسازیاستراتژیمدیریتدانشبااستراتژیسازمان 121/0 026/3

 پیگیریوپایشمیزانپیشرفتاجرایمدیریتدانش 143/0 647/3

 مدیریتتغییرسازمانیجهتپذیرشاجرایمدیریتدانشازسویکارکنان 100/0 550/2

224/4 240/0 
برخورداریازسطحباالییازاعتمادواطمیناندربینکارکنانبهمنظورتسهیم

 دانش

176/0 
فرهنگ
 سازمانی

 ایجادفرهنگآموزشویادگیری 274/0 174/5

 برخورداریازفرهنگیکهجستجویدانشوحلمسألهراارزشمحسوبنماید 123/0 165/2

 تشویقبهانجامکارهایتیمیدربینکارکنان 155/0 722/2

 تلقیتسهیمدانشازسویکارکنان،بهعنوانارزشونقطهقوت 127/0 326/3

 هایاختصاصیمدیریتدانشمتناسببانیازهایکاربرانافزاربکارگیرینرم 251/0 246/5

207/0 
فناوری
 اطالعات

473/4 214/0 
ایجادشبکهامن،مطمئنبرایدسترسیبهاطالعاتوهمچنینوروداطالعات

 ازنقاطمختلف

 اطالعاتیبکارگیریاینترنتواینترانتبهمنظوردسترسیبهمنابع 175/0 652/3

 هایدردسترسسهولتاستفادهازفناوری 141/0 747/2

 سرعتدرکسب،خلقوانتقالدانش 120/0 502/2

070/2 100/0 
افزاریبهمنظورجلوگیریافزاریونرمهایسختپشتیبانیونظارتازسیستم
 هاازاختاللدرمجموعهسیستم

 هایویژهبرایانجاموظایفمدیریتدانشمسئولیتهاوتعییننقش 271/0 220/4

145/0 
ساختار
 سازمانی

 کارانراتسهیلکندهایساختاریکههمکاریدانشتدارکزیرساخت 235/0 402/3

 تعیینوبکارگمارییکفردبهعنوانمسئولیامدیردانش 126/0 227/1

 پذیریسازمانیایجادانعطاف 172/0 724/2

 تشکیلیکتیمیاگروهدانش 156/0 262/2

 وجودفرایندهایکارابرایپیداکردندانشموردنیاز 252/0 470/2

072/0 

فرایندها
و
 هافعالیت

 هاییبرایمحتوایدانشموردنیازسازمانتعیینعامل 176/0 725/1

 تشویقبهیادگیریمستمردرتمامیسطوحسازمان 213/0 027/2

 حصولاطمینانازاعتبارومرتبطبودندانشمورداستفادهوتولیدشدهسازمان 077/0 077/0

 وجودارتباطاتاثربخشدربینکارکنان 112/0 156/1

 هاودانشجدیدهاوفرایندهابرایایجادوخلقایدهچارچوب 142/0 372/1
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درصد 

 وزن

 نهایی

 وزن

 نسبی
 زیرمعیارها

 وزن

 نسبی
 معیار

377/3 273/0 
ایهایپیشرفتشغلیوتوسعهحرفهوفعالیتهایمطالعاتیفراهمآوردنفرصت

 برایکارکنان

116/0 

مدیریت
منابع
 انسانی

775/1 153/0 
هایهایمربوطبهحوزهگیریفراهمآوردنزمینهمشارکتکارکناندرتصمیم

 تخصصیخودشان

 بهبودترکیبنیرویانسانیمؤثردرچرخهمدیریتدانش 126/0 462/1

 بندیمناسبوتخصیصمنابعبرایاجرایمدیریتدانشبودجه 237/0 747/2

 توجهبهفرایندارتقایکارکناندانشی 171/0 216/2

 242/0، با وزن «تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به اجرای مدیریت دانش»زیرعامل 
دانش از سوی مدیریت تغییر سازمانی جهت پذیرش اجرای مدیریت »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب

 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یت را دارا مین اهمیتر ، کم000/0 ی، با وزن نسب«کارکنان
باشد. زیرعامل  یسات قابل قبول مین مقایاست، ا 0/0تر از  بدست آمده که چون کم 00202/0

ری از برخوردا»ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 214/0با وزن « ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری»
ن یتر ، کم023/0 ی، با وزن نسب«فرهنگی که جستجوی دانش و حل مسأله را ارزش محسوب نماید

تر  بدست آمده که چون کم 000073/0 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یت را دارا میاهم
های اختصاصی  افزار  بکارگیری نرم»باشد. زیرعامل   یسات قابل قبول مین مقایاست، ا 0/0از 

پشتیبانی و »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 2۲0/0با وزن « دیریت دانش متناسب با نیازهای کاربرانم
افزاری به منظور جلوگیری از اختالل در مجموعه   افزاری و نرم  های سخت  نظارت از سیستم

 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یت را دارا مین اهمیتر ، کم 000/0 یبا وزن نسب« ها سیستم
باشد. زیرعامل  یسات قابل قبول مین مقایاست، ا 0/0تر از  بدست آمده که چون کم 00033/0

ن یشتریب 210/0با وزن « های ویژه برای انجام وظایف مدیریت دانش ها و مسئولیت تعیین نقش»
 یبا وزن نسب« تعیین و بکارگماری یک فرد به عنوان مسئول یا مدیر دانش»ت و زیرعامل یاهم

بدست آمده  0020۲/0 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یت را دارا مین اهمیتر ، کم020/0
وجود فرایندهای کارا برای »باشد. زیرعامل  یسات قابل قبول مین مقایاست، ا 0/0تر از  که چون کم

 حصول اطمینان از اعتبار و»ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 2۲2/0با وزن « پیدا کردن دانش مورد نیاز
ت را دارا ین اهمیتر ، کم011/0 یبا وزن نسب« مرتبط بودن دانش مورد استفاده و تولید شده سازمان

ن یاست، ا 0/0تر از  بدست آمده که چون کم 00237/0 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یم
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رفت های پیش های مطالعاتی و فعالیت فراهم آوردن فرصت»زیرعامل  باشد. یسات قابل قبول میمقا
بهبود ترکیب »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 213/0با وزن « ای برای کارکنان شغلی و توسعه حرفه

ت را دارا ین اهمیتر ، کم020/0 یبا وزن نسب« نیروی انسانی مؤثر در چرخه مدیریت دانش
ن یاست، ا 0/0تر از  بدست آمده که چون کم 00040/0 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار یم

 باشد. یسات قابل قبول میمقا

 عوامل اصلی پژوهش یبند  تیاولو -4جدول 

 فیرد عوامل اصلی پژوهش وزن تیاولو

 1 مدیریتورهبری 255/0 1

 2 فرهنگسازمانی 176/0 3

 3 فناوریاطالعات 207/0 2

 4 ساختارسازمانی 145/0 4

 5 هافرایندهاوفعالیت 072/0 6

 6 انسانیمدیریتمنابع 116/0 5

ترین عوامل براساس  های خود به منظور انتخاب مهم  با زیرعامل یعامل اصل 0ن پژوهش یدر ا
رنده و یگ  میتصم یسات زوجیس مقایشده است که ماتر ییشناسا یریگ  میتصم یها  ب روشیترک

زن با و« مدیریت و رهبری»های اصلی به صورت زیر محاسبه شد: عامل   بندی عامل  نتایج رتبه
ت را دارا ین اهمیتر ، کم01۲/0با وزن « ها فرایندها و فعالیت»ت و ین اهمیشتریب 2۲۲/0 ینسب

است،  00/0تر از  بدست آمده که چون کم 0030۲/0 یسات زوجیمقا یباشد. نرخ ناسازگار  یم
 باشد.   یسات قابل قبول مین مقایا

 گیری  . نتیجه8

اولین عامل مؤثر بر  2۲۲/0 یبا وزن نسب« و رهبریمدیریت »، عامل 3با توجه به نتایج جدول 
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان است. در میان زیرعوامل   موفقیت پیاده

با وزن « تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به اجرای مدیریت دانش»مدیریت رهبری، عامل 
جهت پذیرش اجرای مدیریت دانش مدیریت تغییر سازمانی »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 242/0

باشد. نتایج پژوهش دلیری و  یت را دارا مین اهمیتر ، کم000/0 یبا وزن نسب« از سوی کارکنان
 (، رادریگو031۲(، کریم بیاتی و همکاران )031۲(، بهی و مدانلوجویباری )031۲همکاران )
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( و سوکوماران و 2000) 3(، پی و کانکتنهالی2000) 2(، بهرامی و همکاران2004) 1و همکاران
 ی بر این یافته است. تایید( 2000مصتفی )

های آن، در مدل   ها توسط کارکنان و نیازمندی  در زمینه پذیرش مدیریت دانش در سازمان
شود که عبارتند از: قابلیت   های پذیرش مدیریت دانش به دو عامل اساسی اشاره می  نیازمندی

ت. فرایندهای مدیریت دانش باعث به وجود آمدن تغییرات دسترسی به سیستم و حمایت مدیری
ها نیازمند موافقت و همراهی مدیریت   شود و ایجاد این تغییرات در سازمان  زیادی در سازمان می

عالی سازمان با آن تغییرات است. در ادبیات مدیریت دانش در زمینه نقش مدیران عالی در عملکرد 
کننده بینش،   ها همانند: فراهم  های مهمی در سازمان  ؤلفهصحیح و موفقیت مدیریت دانش، م

، سرمشق بودن، کننده  کننده اطالعات، مشاور بودن، رهبری، سرپرستی، مربی بودن، حمایت  فراهم
 های مناسب، تعهد و درک شناخته شده است.  مشیء اتخاذ خط

دومین عامل مؤثر بر  201/0 یبا وزن نسب« فناوری اطالعات»، عامل 3با توجه به نتایج جدول
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان است که در میان زیرعوامل   موفقیت پیاده

های اختصاصی مدیریت دانش متناسب با نیازهای  افزار  بکارگیری نرم»فناوری اطالعات، عامل 
های   یستمپشتیبانی و نظارت از س»ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 2۲0/0با وزن « کاربران
 یبا وزن نسب« ها افزاری به منظور جلوگیری از اختالل در مجموعه سیستم  افزاری و نرم سخت

(، بهی و 031۲باشد. نتایج پژوهش صادقی و همکاران ) یت را دارا مین اهمیتر ، کم000/0
( و 031۲(، کریم بیاتی و همکاران )031۲(، خیری و همکاران )031۲مدانلوجویباری )

ی بر این یافته است. تقریبًا تمام محققانی که عوامل مؤثر بر تایید( 2001کولونیاری و همکاران )
اند، به نقش فناوری اطالعات به عنوان عوامل مهم   ت دانش را مورد بررسی قرار دادهیریت مدیموفق

اند. دو عنصر اساسی در پیوستار مدیریت دانش وجود دارد   ت دانش اشاره کردهیریرگذار بر مدیتأث
باشند و در سوی دیگر   کنندگان از دانش می  که در یک سوی پیوستار افراد قرار دارند که استفاده

است که در یک سازمان نهادینه شده است. از طرف دیگر ایجاد  کیفیت و ساختار فناوری اطالعات
سازی   تواند در موفقیت پیاده  کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات می زیربنای مناسب جهت به

                                                           
1. Rodrigo & et al. 

2. Bahram & et al. 

3. Pee & Kankanhalli 
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بندی و   آوری طبقه  باشد. فناوری اطالعات ابزاری برای جمع مدیریت دانش در سازمان تأثیرگذار
 تسهیم دانش است.

سومین عامل مؤثر بر  070/0 یبا وزن نسب« فرهنگ سازمانی»، عامل 3به نتایج جدولبا توجه 
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان است. در میان زیرعوامل فرهنگ   موفقیت پیاده

ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 214/0با وزن « ایجاد فرهنگ آموزش و یادگیری»سازمانی، عامل 
 یبا وزن نسب« هنگی که جستجوی دانش و حل مسأله را ارزش محسوب نمایدبرخورداری از فر»

(، صادقی و همکاران 031۲ت را دارد. نتایج پژوهش دلیری و همکاران )ین اهمیتر ، کم023/0
(، رادریگو و همکاران 031۲(، خیری و همکاران )031۲(، بهی و مدانلوجویباری )031۲)
 2(، سوکوماران و مصتفی2000بهرامی و همکاران ) (،200۲) 1(، موغالی و همکاران2004)
ر ییی بر این یافته است. اگر سازمانی، در مقابل تغتایید( 2000) 3( و انشاسی و همکاران2000)

ای خواهد داشت.   ت دانش، بازده حاشیهیریگذاری در مد  هیفرهنگ بازی نداشته باشد، هر نوع سرما
های   ژگییی است که ویکردهایای اصلی، مفروضات و روه  ای از ارزش  فرهنگ سازمانی مجموعه

ت دانش از نظر یریکردها بر مدیها و رو  ن مجموعه ارزشیر ایکند. تأث  ك سازمان را مشخص میی
 ت دانش است.یریستم مدیك سیگذار در عملکرد مناسب   رین عوامل تأثیتر  اغلب محققان از مهم

چهارمین عامل مؤثر  04۲/0 یبا وزن نسب« سازمانیساختار »، عامل 3با توجه به نتایج جدول
سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان است. در میان زیرعوامل   بر موفقیت پیاده

با « های ویژه برای انجام وظایف مدیریت دانش ها و مسئولیت تعیین نقش»ساختار سازمانی، عامل 
بکارگماری یک فرد به عنوان مسئول یا مدیر  تعیین و»ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 210/0وزن 
(، 031۲ت را دارد. نتایج پژوهش صادقی و همکاران )ین اهمیتر ، کم020/0 یبا وزن نسب« دانش

(، 2004(، رادریگو و همکاران )031۲(، خیری، و همکاران )031۲بهی و مدانلوجویباری )
ی تایید( 2001امت و همکاران )( و کر2000(، انشاسی و همکاران )200۲موغالی و همکاران )

ادی در سازمان یرات زییت دانش باعث به وجود آمدن تغیریندهای مدیبر این یافته است. فرا
وندد. در دسترس بودن یپ  رات در ساختار سازمانی به وقوع مییین تغیشوند. بخشی از ا  می

                                                           
1. Mooghali & etal. 

2. Sukumaran & Mustapha 

3. Enshassi & et al. 
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ه و آزاد، از جمله یهای کاری و علمی و ایجاد جریان ارتباطات دو سو  اطالعات، تشکیل تیم
شود. تغییرات گسترده و سریع در   های ساختار سازمانی حامی مدیریت دانش تلقی می  ویژگی

ها و افزایش رقبا و پیچیدگی محیطی موجب به وجود آمدن تغییراتی در ساختار   محیط سازمان
از ساختارهای توان به کاهش تمرکز، استفاده   ها شده است؛ از جمله این تغییرات می  سازمان

 های ارتباطی اشاره کرد.  تر و استفاده از فناوری  سازمانی منعطف
پنجمین عامل  000/0 یبا وزن نسب« مدیریت منابع انسانی»، عامل 3با توجه به نتایج جدول

سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان است. در میان زیرعوامل   مؤثر بر موفقیت پیاده
های مطالعاتی و فعالیت های پیشرفت شغلی و  فراهم آوردن فرصت»انسانی، عامل مدیریت منابع 

بهبود ترکیب نیروی »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب 213/0با وزن « ای برای کارکنان توسعه حرفه
ت را دارد. نتایج پژوهش ین اهمیتر کم 020/0 یبا وزن نسب« انسانی مؤثر در چرخه مدیریت دانش

( و بهرامی و 031۲(، خیری و همکاران )031۲(، صادقی و همکاران )031۲) دلیری و همکاران
ت دانش در یریدر اجرای مد یی بر این یافته است. بدون شك منابع انسانتایید( 2000همکاران )

از آزادی عمل  یستیکند. برخی از محققان معتقدند که کارکنان با  یفا میرا ا یها نقش اصل  سازمان
های الزم برخوردار   برخوردار باشند. قدرت پردازش اطالعات را داشته، از آموزش الزم در سازمان

ندهای یندهای سازمان نگاه کنند. چرخش شغلی متناسب با فرایباشند و انتقادی به مسائل و فرا
ش سطح یارتقاء و افزا ینه برایگاه درست منصوب شوند و زمیت دانش داشته باشند، در جایریمد

دهد   های یاد شده در سیستم منابع انسانی سازمان نشان می  راهم شود. مجموعه ویژگیآنان ف یآگاه
آمیز مدیریت دانش نیاز به تغییراتی در تعریف و نگرش ما نسبت به منابع  سازی موفقیت  که پیاده

برند )فراهانی،   انسانی دارد؛ امری که در ادبیات جدید از آن به عنوان سرمایه انسانی نام می
ها، اطالعات،   (. دیدگاه سرمایه به کارکنان سازمان دیدگاه اساسی مدیریت دانش است. داده03۲۲

شود و در اختیار سایر   آوری می  ها در سازمان از طریق افراد تولید و جمع  تجربیات و تخصص
شده و از گیرد و از طریق آن، دانش جدید در سازمان تولید   کارکنان که به آن نیاز دارند، قرار می

شود   دانش جدید در فرایندهای سازمانی در جهت بهبود مستمر و تحقق اهداف سازمان استفاده می
 (.0310زاده، و همکاران،  )قربانی

ششمین عامل  01۲/0 یبا وزن نسب« ها فرایندها و فعالیت»، عامل 3با توجه به نتایج جدول
از استان خوزستان است. در میان زیرعوامل سازی مدیریت دانش در شرکت گ  مؤثر بر موفقیت پیاده
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 2۲2/0با وزن « وجود فرایندهای کارا برای پیدا کردن دانش مورد نیاز»ها، عامل  فرایندها و فعالیت
حصول اطمینان از اعتبار و مرتبط بودن دانش مورد استفاده و تولید »ت و زیرعامل ین اهمیشتریب

ت را دارد. نتایج پژوهش بهی و مدانلوجویباری یاهم نیتر ، کم011/0 یبا وزن نسب« شده سازمان
ی بر این یافته است. تایید( 2000( و بهرامی و همکاران )031۲(، کریم بیاتی و همکاران )031۲)

های مختلف شرکت   های ارتباطی و اطالعاتی در بخش  ها، وجود شبکه منظور از فرایندها و فعالیت
های مدیریت   افزاری در شرکت جهت اجرای برنامه  زاری و نرماف و استفاده بهینه از امکانات سخت

گردد که در سازمان دارای   یاطالق م یتیت دانش به فعالیریند مدیك فرآیدانش است. همچنین 
، یساز  رهیتواند به اشکال مختلف مطرح شود، از جمله خلق، ذخ  ید انجام شده و میدانش با

 یا ت دانش مکّمل ارتباطات چهره به چهرهیریدر مد یساز که، انتقال و کاربرد دانش. شبیابیباز
ت یریها در مد دارد. هماهنگ کردن فرایندها و فعالیت یشوند که در انتقال دانش نقش اساس یم

 است. یو ضرور یالزام یدانش، امر

 . پیشنهادها9

 گردد:  با توجه به نتایج حاصل، پیشنهادات زیر ارائه می
های تکنولوژیکی برای توسعه زیرساخت و ازمان نسبت به ایجادس مدیریت توجه کافی -

 مدیریت دانش اجرای
های   های فکری و اعمال استراتژی دانش محور در تدوین برنامه  توجه کافی مدیران به سرمایه -

 شرکت
سازی، انتقال و تبادل دانش مانند:  رهیهای اطالعاتی مناسب برای ذخ  فراهم نمودن سامانه -

 اینترنت، اینترانت، اکسترانت، گروه افزار

 حاکمیت تفکر خالق و انتقادی در فرهنگ سازمانی به عنوان یك ارزش واال  -

های کاری و جایگزینی آنها با کارهای فردی و همچنین جلب مشارکت و   تشکیل گروه -
 .شدتفویض اختیار به کارکنان که در نتیجه آن مدیریت دانش در شرکت تقویت خواهد 

، یو تجار یوجود یک مرکز شبکه ارتباطی به منظور توسعه روابط اجتماعی بین جوامع کار -
 است. یغیر دولتی الزم و ضرور یها  دولتی و سازمان یها  وزارتخانه

مندی و انگیزه برای   توسعه روابط غیررسمی در بین کارکنان شرکت برای افزایش رضایت -
 مدیریت دانش. انتقال دانش و سایر فرآیندهای
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