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Abstract 
Objectives: Knowledge is a collection of overt and hidden learnings and experiences 

related to work, such as ideas and creativity, skills, knowledge documents, problem-solving 

methods, specialized meetings content, and project criticism, which should be emphasized in 

their management. Although announcing the constitution of knowledge management in the 

public sector by the Administrative and Recruitment Affairs Organization and its necessity in its 

implementation is of the changes in the administrative system of the country; establishing 

knowledge management in organizations requires identifying possible barriers and trying to 

solve them. Therefore, the present study aims to prioritize the barriers to the establishment of 

knowledge management in the public sector in Lorestan province. 

Methods: The current research is of an applied type, which was carried out with a mix-

method approach. The research population includes the public sector organizations of Lorestan 

province, among which twelve were selected based on the indicators of education, research, and 

educational qualifications of the employees. The final analysis was performed on 252 returned 

questionnaires. 

Results: Data analysis showed that organizational structure and process (56.02), knowledge 

management process (32.31), leadership (31.30), employees (28.60), information and 

communication technology (27.32), organizational culture (26.13), and learning and innovation 

(24.68) are the most important barriers to establishing knowledge management in the public 

sector of Lorestan province. 

Conclusions: It should be noted that the knowledge management system establishment 

policy in the public sector is carried out at two extra-departmental levels (the Islamic Council 

and the Government Board and the like) and intra-departmental (public sector organizations), 

and public sector organizations are the executive arms of these policies and strategies. Hence, 

policies are often not the result of multiple decisions; Rather, they are the result of multiple 

decisions made by multiple decision-makers. Accordingly, choosing the appropriate 

management model for establishing the knowledge management system is a dependent variable 

of its leadership model. Lack of independence of the public sector in reforming work  processes, 
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instability and lack of experience of managers, non-professional decisions, lack of monitoring 

and evaluation system, the disproportion between programs and budgets, and factors that have 

been mentioned before, all will face great challenges in the establishment of knowledge 

management. Undoubtedly, the awareness of policymakers and executive managers about the 

benefits of knowledge management and their ability to establish a logical connection between 

various barriers and their effects on each other can be the basis for the establishment of 

knowledge management in the public sector. Policymakers, planners, and executive managers of 

the country should pay attention to all elements and the mutual relations between them in 

planning for the establishment of the knowledge management system; Because any changes and 

transformations in each pillar will not be beneficial if other pillars are neglected. 

 

Keywords: Knowledge Management System, Public Sector, Organization, Barriers, 

Lorestan Province. 
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 چکیده

ها،  ها و خالقیت عیان و نهان مرتبط با کار از قبیل ایده  شده رب کسب ها و تجا ای از آموخته دانش مجموعه هدف:
های حل مسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر  ها، مستندات دانشی، روش مهارت

داری و استخدامی های اجرایی توسط سازمان ا مدیریت دانش دستگاه  نامه مدیریت آنها تأکید شود. اگرچه ابالغ نظام
  های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحوالت نظام اداری کشور است؛ امّا الزمه کشور و الزام دستگاه

 ها است. ها شناسایی موانع احتمالی استقرار مدیریت دانش و تالش برای رفع آن استقرار مدیریت دانش در سازمان
های اجرایی استان لرستان انجام  بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه ولویتحاضر با هدف ا  رو، مطالعه از این

 شده است. 
های   پژوهش شامل دستگاه  است. جامعه شده انجام پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با رویکرد ترکیبی  : روش

تحصیلی  های آموزش، پژوهش و مدرک  ها دوازده دستگاه براساس شاخص اجرایی استان لرستان است که از میان آن
 بازگشتی انجام شد.  پرسشنامه 252و تحلیل نهایی روی  کارکنان انتخاب شدند. تجزیه 

ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان،  و تحلیل داده  تجزیه ها: یافته
، 32/32، 32/32، 22/56نی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین سازما فناوری اطالعات و ارتباطات، فرهنگ 

 های اجرایی استان لرستان هستند. ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه مهم 68/24و  23/26، 32/27، 62/28

در دو سطح  های اجرایی گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه بایستی توجه داشت که سیاست گیری: نتیجه
گیرد و  های اجرایی صورت می بخشی دستگاه و درون -مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت و مانند آن -فرابخشی

ها غالباً نتیجه تصمیمات چندگانه  رو، سیاست ها و راهبردها هستند. از این های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست دستگاه
گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن  شده از سوی تصمیم فته نیستند؛ بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گر

الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش، متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقالل 
 نبود سیستم  ارشناسی،غیرک های مدیران، تصمیم تجربگی  و کم  ثباتی بی  های اجرایی در اصالح فرایندهای کار، دستگاه

                                                           
، علوم و فنون مدیریت اطالعاتهای اجرایی استان لرستان.  (. موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه1041گرایی، احسان )استناد به این مقاله:. 1
 DOI: 10.22091/stim.2021.7483.1675. 144-81(، ص3)8

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  01/00/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  05/01/0000تاری    خ اصالح:  ؛  60/00/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©
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ها و عواملی که قبالً ذکر شده، همگی استقرار مدیریت دانش را با  ها و بودجه تناسبی میان برنامه نظارت و ارزیابی، بی
گذاران و مدیران اجرایی از مزایای مدیریت دانش و  های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آگاهی سیاست چالش

ساز استقرار مدیریت  تواند زمینه ها بر یکدیگر، می ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن ها در برقراری توانایی آن
ریزی برای استقرار  ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه گذاران، برنامه های اجرایی باشد. سیاست دانش در دستگاه

ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر  میان آنتمامی ارکان آن و روابط متقابل  نظام مدیریت دانش به 
 توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود. رکن در صورت بی

 

 های اجرایی، استان لرستان. مدیریت دانش، بخش دولتی، دستگاه ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
پیوسته و سریع است؛ های دولتی و خصوصی امروزی تغییرات  سازمان  بارز محیط  مشخصه

توانند در چنین محیط پویایی، عملکرد مطلوبی  های معمولی نمی به همین دلیل است که سازمان
کارگیری  ها و به ها در قرن حاضر تغییر در نگرش موفقیت سازمان  از خود نشان دهند. الزمه

رسش هاروارد ( در پاسخ به پ۴۸۸9) 1( و سنگه۴۸۸9رویکردهای جدیدی مدیریتی است. دراکر )
کار را   روی مدیران در قرن آینده، چاره های پیش حل مشکالت و چالش راه  درباره 2بیزینس ریویو

ها به سمت خلق و پرورش دانش و چگونگی حفظ توانایی یادگیری  چگونگی هدایت سازمان  در
 اند. فردی و سازمانی دانسته
موجب خلق دانش عملی و نظری های گذشته  های مدیریت دانش در دهه پژوهش و فعالیت

وجود، بسیاری از   (. با این۴۸۸۹، 3توجهی در این حوزه شده است )داونپورت و پروساک قابل
عنوان  های مدیریت دانش به بخش خصوصی اختصاص دارد. تازگی نسبی مدیریت دانش به فعالیت

ردی مدیریت ها و مطالعات کارب پژوهش  مدیریتی سبب شده است که بخش عمده  یک فلسفه
دیگر، موضوع مدیریت دانش  عبارت  های بزرگ بخش خصوصی انجام شود؛ به دانش در سازمان

رسد که عملکرد مدیریت دانش  تر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می در بخش دولتی بسیار کم
 های بخش وجود، سازمان مانده است. با این  در بخش دولتی از همتایان خصوصی خود عقب 

گیری مؤثر، نوآوری و سازگاری با محیط نیازمند  دولتی همانند بخش خصوصی برای تصمیم
 (.6003 4سازمانی هستند )مارتین، دسترسی مناسب به بهترین اطالعات و دانش درون یا برون

توسعه کشور   های یکی از محورهای اساسی برنامه  بنیان محور و دانش دانایی  در ایران نیز توسعه
جامع علمی کشور )شورای عالی   ای که در بسیاری از اسناد باالدستی مانند نقشه گونه است؛ بهبوده 

)مجمع تشخیص  ینظام در بخش نظام ادار یکل یها استیس (،۴3۹۸انقالب فرهنگی، 
 یز نقشه راه اصالح نظام اداریساله ششم توسعه و ن ( و قانون برنامه پنج ۴3۹۸مصلحت نظام، 

 ت دانش هستندیریمد های قانونی برای است محترم جمهور، همگی الزامیر یاز سو یابالغ

                                                           

1. Drucker & Senge 
2. Harvard Business Review 
3. Davenport & Prusak 
4. Martin 



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ها و نهادهای مختلف و  سازی مدیریت دانش در دستگاه بر نهادینه( و ۴3۸۸)شورای عالی اداری، 
کید  سازی مدیریت دانش و یکپارچه بنیان کردن نظام اداری از طریق پیاده دانش سازی اطالعات تأ

های  های بلندمدت و اقدامات جاری و آتی دستگاه برای تعریف آن در برنامه داشته و بستر مناسبی
 (.۴۱00زاده،  اجرایی و مجموعه دولت فراهم ساخته است )حسن

های اجرایی کشور، ابالغ  آخرین تالش در راستای استقرار فرایند مدیریت دانش در دستگاه
  ن اداری و استخدامی کشور است که کلیههای اجرایی توسط سازما مدیریت دانش دستگاه  نامه نظام

ترین زمان ممکن کرده است  های اجرایی را موظف به استقرار نظام مدیریت دانش در کوتاه دستگاه
 های نامه و دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه نظام(. ۴۱00)سازمان اداری و استخدامی کشور، 

 هایی تجارب، دانش و هوشمندی  ان دارای مجموعهاجرایی کشور بر این مسئله تأکید دارد که هر انس
شغل خود بوده که ممکن است در جایی ثبت نشوند و مکتوم بمانند و این دستورالعمل   در زمینه

شده است. براساس این دستورالعمل، دانش  برای دستیابی به چنین دانش و تجاربی تدارک دیده 
ها و  ی و ضمنی مرتبط با کار از قبیل ایدهعین  شده ها و تجارب کسب ای از آموخته مجموعه
های حل مسئله، محتوای جلسات تخصصی و  ها، مستندات دانشی، روش ها، مهارت خالقیت

؛ ۴3۸۸ها تأکید شود )شورای عالی اداری،  کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر مدیریت آن
ار، افزایش حجم اطالعات و وک های کسب (. دگرگونی در مدل۴۱00سازمان اداری و استخدامی، 

جایی نیروی  ها، حرکت و جابه کارکنان سازمان یر هرم سنّ ییتغسازی الکترونیکی،  ذخیره  امکان
کارگیری اصول  از عواملی هستند که بر ضرورت به ینظام ادار ییایجغراف یانسانی و پراکندگ

افزوده است. در واقع،  های حین کار سازی دانش، تجربیات و آموخته ت دانش و یکپارچهیریمد
 یها و سطوح مختلف واحدها ن دستگاهیدر ب یانسان یروین ییجریان مستمر حرکت و جابجا

بندی و استخراج و ثبت شود، منجر به تکرار  ها جمع نکه تجارب و دانش آنی، بدون ایسازمان
مهم،  یها میز در تصمیران نیشود. عالوه بر این، از آنجا که مد می ینه در نظام اداریاشتباهات پرهز

و محدود مشورت  یصورت سلسله مراتب کل دانش سازمان را ندارند و تنها به به  یسازوکار دسترس
ران از یران و مدین از مدین خود، معاونیك سازمان از معاونیس یدیگر، رئ عبارت  گیرند، به می

به اطالعات و  یترسگیری، دس تصمیم یگیرند و معمواًل در سطوح باال کارشناسان مشورت می
مند و  فرایندی نظامشود، لذا، توجه به مدیریت دانش به معنای  دانش ناب بدون واسطه فراهم نمی

مستمر که از طریق آن، دانش در دستگاه اجرایی شناسایی، خلق، توسعه، نگهداری، تسهیم و به 
ی و سازمانی و ارتقای شود و منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیم می  کار گرفته
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 (.۴3۸۹)انصاری، شود، امری ضروری است  وری می بهره
سازی مدیریت دانش در  های موفق و ناموفق پیاده استقرار مدیریت دانش، توجه به تجربه   الزمه

ها است. در حالی که گزارش  های بخش دولتی و خصوصی و واکاوی علل آن کشورها و سازمان
مدیریت   پروژه 600آمیز  از اجرای موفقیت 6006اقتصادی در سال   سازمان همکاری و توسعه

ها حاکی از شکست  (. برخی گزارش6002، 1دهد )ریچ و لیندسی دانش در بخش دولتی خبر می
(. نرخ 600۱، 2های مدیریت دانش است )اخوان، جعفری و فتحیان درصدی پروژه 90تا  ۱0

ناشی از شناخت ناکافی فرایند مدیریت دانش، تواند  ها تا حد زیادی می باالی این شکست
توجهی به عوامل موفقیت یا  توجهی به اجزای مختلف آن و تمرکز روی یک جزء خاص یا بی بی

دانش نیازمند داشتن رویکردی  مدیریت سازی پیادهموانع استقرار مدیریت دانش باشد. موفقیت در 
 هدف هم هنوز مدیریت دانش است. متأسفانه،نیازهای استقرار  الزامات و پیش بهتوجه نگر و  کل

از الزامات  بخشی سازی فراهم به تنها و نشده درک ها سازمان از بسیاری توسط مدیریت دانش اصلی
 نگران مباحث برای مثال بیشتر .کنند می دانش بسنده استقرار مدیریت نیازهای اساسی یا پیش

(. 6009، 3اند )کروگر و اسنایمن تی توجه کردهمدیری و تر به مسائل فرهنگی فناورانه بوده و کم
  های مدیریت دانش به اندازه دهد که اگر به عوامل موفقیت استقرار نظام تأملی بر متون نشان می

موانع استقرار  توانند مانع اجرای مؤثر مدیریت دانش باشند. کافی توجه نشود، همین عوامل می
  های دولتی و غیردولتی است که به دنبال استفاده مدیریت دانش چالشی اساسی پیش روی سازمان

ها و  ها، قوانین، برنامه مؤثر و کارآمد از دانش در محصوالت و/ یا خدمات مرتبط با نظام
آمیز مدیریت دانش با توجه  سازی موفقیت های ملی خود هستند. در این راستا، موانع پیاده سیاست

گاهی برحسب کشور متفاوت است به عوامل مؤثر بر شناخت مدیریت دانش، آم ادگی و آ
های اخیر از زوایای مختلف به  (. در همین راستا، پژوهشگران ایرانی نیز در سال6002 4)سینکلر،

اند. یکی از  های مختلف دولتی و خصوصی کشور پرداخته مباحث مدیریت دانش در بخش
شدن   به موانعی است که نهادینهها، توجه  مباحث مهم و الزامات استقرار مدیریت دانش در سازمان

                                                           

1. Riege & Lindsay 

2. Akhavan, Jafari & Fathian 

3. Kruger & Snyman 
4. Sinclair  



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

های بسیاری انجام شده  کشد؛ در همین راستا پژوهش می  ها را به چالش مدیریت دانش در سازمان
 ؛ سواری،۴3۸۹؛ قنبری عدیوی، ۴3۸2؛ علیزاده، ۴3۸2نژاد،  ؛ رحمتی۴3۸2زاده،  بارونیاست )
۴3۸۸) . 

معی در خصوص موانع استقرار دهند که تاکنون پژوهش جا وتحلیل متون نشان می تجزیه
رو پژوهش حاضر بر  از این های اجرایی استان لرستان انجام نشده است؛ مدیریت دانش در دستگاه

به های اجرایی استان لرستان در محیط کارشان،  کارکنان دستگاه  زیسته  آن است تا براساس تجربه
 اجرایی استان لرستان بپردازد. های  شناسایی و سنجش موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه

 . اهداف پژوهش2

 های اجرایی استان لرستان؛ . شناسایی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه6-۴
 های اجرایی استان لرستان. بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه . اولویت6-6

 پژوهش  . پیشینه3

های علمی مختلف در داخل و خارج  ز حوزهبا توجه به اهمیت مدیریت دانش، پژوهشگرانی ا
های خصوصی و دولتی  ها و شرکت سازی مدیریت دانش در سازمان پیاده  از کشور به مسأله

(؛ 600۹) 2(؛ سینگ و کانت600۴) 1های گولد، مالهوترا و سگرز اند. تحلیل پژوهش پرداخته
(؛ ُاپل، 60۴9) 5اوِکر(؛ 60۴۱) 4(؛ مک ایوی، آریشا و رغب60۴۱) 3کومار، سینگ و هالیم

(؛ 606۴) 7(، آشوک و همکاران6060وری آسیایی ) (؛ سازمان بهره6060) 6آدپوجو و ادبیت
(؛ تیموری ۴3۸۱(؛ مغراضی )۴3۸6(؛ فانی سیسی )۴3۸6(؛ برومند دیزجی )۴3۸۴محبوب )

( و ۴3۸۸(؛ سواری )۴3۸۹(؛ قنبری عدیوی )۴3۸2(؛ علیزاده )۴3۸2نژاد ) (؛ رحمتی۴3۸2)
 گونه تحلیل کرد. توان این ( را می۴3۸۸انی و همکاران )مرج

اند که به شناسایی و تحلیل  ها: هر یک از مطالعات تالش کرده از لحاظ جامعیت پژوهش الف.
                                                           

1. Gold, Malhorta & Segars 
2. Singh & Kant 

3. Kumar, Singh & Haleem 

4. Mcevoy, Arisha & Ragab 

5. Okere 
6. Opele, Adepoju & Adegbite 

7. Ashok & et al. 
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ها صرفًا به بررسی  گرها/ عوامل مؤثر یا موانع استقرار مدیریت دانش بپردازند. برخی پژوهش تسهیل
 اند. طور همزمان چندین ُبعد را بررسی کرده نیز بهُبعد خاصی پرداخته و برخی دیگر 

های کاری مختلف در  شده در بافت و محیط های انجام  پژوهش از نظر بافت مطالعاتی: ب.
 اند.  های دولتی و خصوصی انجام شده بخش

متون، مصاحبه با متخصصان، مطالعه موردی و   مرور گسترده از نظر روش پژوهش:پ. 
 های مورد استفاده توسط پژوهشگران بود. ای ازجمله روش مطالعات پرسشنامه

دهد که عوامل  های انجام شده نشان می تحلیل پژوهش عوامل موفقیت یا شکست:ت. 
های مدیریت دانش تا حدود زیادی یکسان هستند. زمانی که به این  موفقیت یا شکست پروژه

کنندگان  توانند به عنوان تسهیل ها فراهم شود، می عوامل توجه و شرایط الزم برای تحقق آن
موانع یا عوامل   ها را در دسته توان آن صورت می  های مدیریت دانش عمل کنند و در غیر این پروژه

های مدیریت دانش قرار دارد. برخی از این عوامل عبارتند از: ساختار سازمانی،  شکست پروژه
ش، فناوری اطالعات و غیره. تأملی بر فرهنگی، کارکنان یا نیروی انسانی، فرایند مدیریت دان

سازی مدیریت  های انجام شده بیانگر تنوع بافت، روش و عوامل موفقیت یا شکست پیاده پژوهش
 های اجرایی مختلف است. ها و دستگاه دانش در سازمان

 پژوهش  . روش1

 یزیر ج آن برای برنامهیرود از نتا پژوهش حاضر از نوع کاربردی است؛ چراکه انتظار می
های اجرایی استان لرستان استفاده شود. این  منظور استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه به

برای تحلیل  یا زمینه  هیکیفی، از روش نظر  شده است. در مرحله  پژوهش به روش ترکیبی انجام
(. پس از مشخص شدن ۴3۸0ها و تعیین مضامین استفاده شد )استراس و کوربین،  مصاحبه

مفاهیمی را که به  یبند های مشابه انجام شد. روند طبقه ها در طبقه ین، فرایند قرار دادن آنمضام
نامند )استراس و کوربین،  می یپرداز کنند، مقوله مشابه ربط پیدا می یها دهیرسد به پد نظر می

شامل  آماری پژوهشی کّمی نیز روش پیمایشی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه  (. در مرحله۴3۸0
های  ای استانی، سازمان مدیریت و برنامه و شرکت شهرک های اجرایی دارای اعتبارات هزینه   دستگاه

های آموزشی برگزار  های آموزش )دوره دهی به شاخص صنعتی استان لرستان است که براساس وزن
و  های پژوهشی( های پژوهشی اجرا شده و فعالیت های آموزشی(، پژوهش )طرح شده و فعالیت

نگری سازمان  های توسعه و آینده مدرک تحصیلی کارکنان توسط مدیریت آموزش و پژوهش



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 12

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

دستگاه برای اجرای پژوهش انتخاب شدند  ۴6ریزی استان لرستان، در نهایت  مدیریت و برنامه
 (.۴)جدول 

 پژوهش  جامعه -1جدول 

 دستگاه اجرایی ردیف
آموزش 

(40)% 

پژوهش 

(20)% 

کارکنان دارای مدرک 

 %(40حصیلی دانشگاهی )ت

جمع 

 5امتیازات از 

 44/4 84/2 6/2 2 یتعاون، کار و رفاه اجتماع 2

 36/4 76/2 6/2 2 یهواشناس 2

 26/4 46/2 8/2 2 یو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیم 3

 24/4 84/2 4/2 2 پزشکی قانونی 4

 2/4 7/2 8/2 6/2 یاستاندار 5

 24/4 84/2 6/2 6/2 ییو دارا یامور اقتصاد 6

 22/4 62/2 8/2 6/2 شیالت 7

 4 6/2 4/2 2 ورزش و جوانان  8

 98/3 38/2 6/2 2 یستیبهز 9

 98/3 58/2 4/2 2 استاندارد  22

 94/3 54/2 8/2 6/2 ریزی مدیریت و برنامه 22

 94/3 54/2 8/2 6/2 های صنعتی  شرکت شهرک 22

د جهت انتخاب افراد نمونه استفاده شد. منطق هدفمن یگیر کیفی پژوهش از نمونه  در مرحله
مورد مطالعه و اشراف نسبت به   پدیده  تجربه  گیری هدفمند، انتخاب افرادی است که به واسطه نمونه

(. به همین منظور ۴3۹۱های پژوهش باشند )حریری،  گوی پرسش محیط و عوامل پژوهش، پاسخ
اجرایی موردنظر برای مطالعه انتخاب شدند. در های  رابطین یا مسئولین آموزش و پژوهش دستگاه

برخی از موارد که مسئول موردنظر آشنایی و تسّلط چندانی با مفهوم پژوهش نداشت، افراد دیگری 
اشباع ادامه پیدا کرد. حد اشباع یعنی   ها تا رسیدن به نقطه انتخاب شدند و فرایند انجام مصاحبه

 یدیها چیز جد داده یگردآور  پژوهشگر اطمینان یافت که ادامه ها تا زمانی پیش رفت که داده یگردآور
 یشده نیز برا  گردآوری یها د و عالوه بر آن حجم، گستره و عمق دادهیافزا او نمی یها به دانسته

 ۴۱ن پژوهش پس از مصاحبه با ی(. در ا۴3۹۱کند )حریری،  ت مییی به پرسش پژوهش کفایگو پاسخ
نیمه طراحی شده   ها به حد اشباع رسید. در این مطالعه از روش مصاحبه داده هدف،  نفر از افراد جامعه

های اصلی پژوهش موردنظر را  های موضوع استفاده شد. در این روش پژوهشگر فهرستی از پرسش
(. در پژوهش حاضر ۴3۹۱کند که این فهرست راهنمای مصاحبه وی خواهد بود )حریری،  تهیه می
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های اصلی تهیه و بعد از تأیید  های مشابه، فهرستی از موضوعات و پرسش هشپس از مرور متون و پژو
 روایی آن توسط متخصصان آشنا با موضوع مدیریت دانش، مصاحبه با افراد آغاز شد. 

های اجرایی  ها و شناسایی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه وتحلیل مصاحبه پس از تجزیه
 از کیی های کّمی پرسشنامه کّمی فراهم شد. در پژوهش  رای مرحلهاستان لرستان، شرایط برای اج

 و ها هیگو که یا پرسشنامه از استفاده با بخش کّمی یها است. داده داده یگردآور یابزارها نیتر جیرا
 به پرسش ای هیگو 23 از پرسشنامه نیا شد. یآور جمع بود، کیفی بخش جینتا حاصل آن یها بخش

 ۱تا  ۴ یگذار نمره و کم( خیلی و کم اد، متوسط،یز اد،یز خیلی(لیکرت  فطی یا نهیگز ۱صورت 
های اجرایی منتخب  اد( ساخته شد و به صورت حضوری بین کارکنان دستگاهیز خیلی تا کم خیلی(

الکترونیکی پرسشنامه نیز تهیه و از طریق مدیریت آموزش و   استان توزیع گردید. همچنین نسخه
هدف ارسال شد.   ریزی استان برای جامعه نگری سازمان مدیریت و برنامه یندههای توسعه و آ پژوهش

ای استفاده گردید و با توجه به تعداد کارکنان ستادی  گیری تصادفی طبقه در این مرحله از روش نمونه
پژوهش   ها انجام شد. جامعه ها توزیع و فرایند گردآوری آن های اجرایی، پرسشنامه هر یک از دستگاه

های اجرایی استان لرستان بود که براساس جدول کرجسی و  نفر از کارکنان ستادی دستگاه ۸۱3امل ش
 6۱6ها انجام شد. تحلیل نهایی روی  توزیع گردید و فرایند گردآوری آن  پرسشنامه 69۱مورگان، 
آلفای منظور سنجش پایایی نیز از ضریب  درصد( انجام شد. به ۸6بازگشتی )نرخ بازگشت   پرسشنامه

توان گفت که ابزار دارای  باشد، می 9/0کرونباخ استفاده شد. چنانچه مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 
(. نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر ۴3۹۹پور گتابی و صفری شالی،  پایایی باالیی است )حبیب

منظور  (. به6دول ها نشان داد، پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است )ج یک از شاخص
ها و آمار  های آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار جهت توصیف داده ها از روش وتحلیل داده تجزیه

 استنباطی مانند آزمون فریدمن استفاده شد.
 ها ضریب پایایی شاخص -2جدول 

 آمار توصیفی
 مقوله

 ها تعداد گویه آلفای کرونباخ

 یساختار و فرایند سازمان 25 93/2
 سازمانی  فرهنگ 7 73/2
 کارکنان 8 85/2
 رهبری 9 92/2
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 آمار توصیفی
 مقوله

 ها تعداد گویه آلفای کرونباخ

 فرایند مدیریت دانش 7 92/2
 یادگیری و نوآوری 9 92/2
 فناوری اطالعات و ارتباطات 8 93/2

 های پژوهش یافته. 5
 ۱/29نفر ) ۴90دهد که  شناختی پژوهش نشان میهای جمعیت تحلیل وضعیت ویژگی

اند. همچنین مدرک  درصد( را زنان تشکیل داده ۱/36نفر ) ۹6دان و گویان را مر درصد( از پاسخ
، بیشترین فراوانی را 9۱و  ۴32سال به ترتیب با  ۴۱تا  ۴۴کاری   تحصیلی کارشناسی ارشد و سابقه

 به خود اختصاص دادند.
عنوان موانع  کلی به  مقوله 9مضمون و  23ها در نهایت  وتحلیل مصاحبه بر اساس تجزیه

های اجرایی استان لرستان شناسایی شد. نتایج آزمون فریدمن  ر مدیریت دانش در دستگاهاستقرا
های اجرایی  موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه  نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین رتبه

از  «رهبری»و « فرایند مدیریت دانش»، «ساختار و فرایند سازمانی»های  استان وجود دارد و مقوله
 (.3اند )جدول  گویان باالترین اولویت را به خود اختصاص داده دیدگاه پاسخ
 های اجرایی استان لرستان بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه آمار توصیفی و اولویت -3جدول 

 ای میانگین رتبه )رتبه(  اولویت
(Mean Rank) 

 مقوله میانگین انحراف استاندارد

 ساختار و فرایند سازمانی 22/56 57/22 92/6 2
 فرایند مدیریت دانش 32/32 82/7 86/4 2
 رهبری 32/32 43/9 64/4 3
 کارکنان 62/28 37/6 65/3 4
 فناوری اطالعات و ارتباطات 32/27 86/7 33/3 5
 سازمانی فرهنگ  23/26 37/6 52/2 6
 یادگیری و نوآوری 68/24 45/6 29/2 7

 222/2سطح معناداری: ؛  6درجه آزادی: ؛  776/886(: Chi-Squareخی دو )

نبود واحد متولی »ساختار و فرایند سازمانی، مضامین   های پژوهش نشان داد که در مقوله یافته
ریزی و برنامه عملیاتی گام به گام برای  عدم برنامه»، «سازی مدیریت دانش در دستگاه اجرایی پیاده

انداز و شرح وظایف  ریف مدیریت دانش در مأموریت، چشمعدم تع»و « استقرار مدیریت دانش
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ملموس »و « عدم تخصیص منابع مالی جهت اجرای سیستم مدیریت دانش»، «دستگاه اجرایی
به ترتیب باالترین اولویت را به خود « های اجرایی نبودن اثربخشی مدیریت دانش در دستگاه

 (.۱اند )جدول  اختصاص داده

 بندی موانع ساختار و فرایند سازمانی استقرار مدیریت دانش اولویت آمار توصیفی و -4جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف

 استاندارد
 مضامین میانگین

 سازی مدیریت دانش در دستگاه اجرایی نبود واحد متولی پیاده 92/3 1/05 8/88 2

2 8/81 1/041 88/3 
گام برای استقرار مدیریت  به ریزی و برنامه عملیاتی گام عدم برنامه

 دانش

3 8/67 1/10 86/3 
انداز و شرح وظایف  عدم تعریف مدیریت دانش در مأموریت، چشم

 دستگاه اجرایی
 عدم تخصیص منابع مالی جهت اجرای سیستم مدیریت دانش 87/3 1/07 8/60 4
 های اجرایی لموس نبودن اثربخشی مدیریت دانش در دستگاهم 85/3 0/99 8/44 5

6 8/24 01/1 82/3 
کارکنان باتجربه   پروری )انتقال دانش و تجربه توجهی به جانشین بی

 به کارکنان جدید(

7 8/05 1/19 72/3 
و تخصص در جابجایی کارکنان درون دستگاه   توجهی به شایستگی کم

 اجرایی
 های دانشی در ارزیابی عملکرد توجه به فعالیتعدم  68/3 1/08 7/80 8
 های اجرایی رقابتی نبودن فضای کاری دستگاه 66/3 1/16 7/76 9
 و تخصص در جذب کارکنان جدید  توجهی به شایستگی کم 66/3 1/17 7/70 22

22 7/56 11/1 63/3 
های کاری مشترک در  های اجرایی با زمینه عدم ارتباط بین دستگاه

 یسطح کشور
 ناپذیر ساختار سلسله مراتبی و بوروکراسی انعطاف 68/3 0/99 7/53 22

23 7/43 31/1 62/3 
های کاری مشترک در  های اجرایی با زمینه عدم ارتباط بین دستگاه

 سطح استانی
 اصالح فرایندهای کاری براساس تجربه و دانش سازمانی عدم  62/3 1/09 7/37 24
 یان اطالعات و دانش بین واحدهای مختلف دستگاه اجراییعدم جر 62/3 1/037 7/17 25

 222/2سطح معناداری: ؛  24درجه آزادی: ؛  228/78(: Chi-Squareخی دو )

عدم ثبت »فرایند مدیریت دانش، مضامین   های پژوهش نشان داد که از میان مقوله یافته
افزایی  های دانش برگزاری دوره عدم»، «های کار اطالعات و جزئیات مرتبط با فرایندها یا پروژه

توجهی به تأثیرگذاری فرایند مدیریت دانش بر  بی»و « کاربردی اثربخش براساس نیاز کارکنان
 (.۱ها را دارند )جدول به ترتیب باالترین اولویت« وری دستگاه اجرایی افزایش بهره
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 رار مدیریت دانشبندی موانع فرایند مدیریت دانش استق آمار توصیفی و اولویت -5جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف

 استاندارد
 مقوله میانگین

2 5/35 1/05 3/72 
های  عدم ثبت اطالعات و جزئیات مرتبط با فرایندها یا پروژه

 کار

2 5/29 1/06 3/72 
یریت دانش بر افزایش توجهی به تأثیرگذاری فرایند مد بی

 وری دستگاه اجرایی بهره

3 5/21 1/13 3/64 
ای فرایندهای مدیریت دانش در دستگاه  عدم ارزیابی دوره

 منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرایی به
  از دانش و تجربه یعدم استفاده عمل 3/63 1/13 5/13 4
 پژوهی ردی و اقدامهای کارب حمایت از انجام پژوهش عدم  3/64 1/06 5/05 5

6 4/95 1/16 3/54 
سازی، به  نامشخص بودن فرایندهای شناسایی، ایجاد، ذخیره

 گذاری و استفاده از دانش اشتراک
 عدم مستندسازی و پاالیش دانش شخصی کارکنان 3/57 1/14 4/84 7

8 4/78 1/16 3/52 
سازی،  نبود قوانین و مقررات مربوط به شناسایی، ایجاد، ذخیره

 گذاری و استفاده از دانش ه اشتراکب

9 4/40 1/14 3/34 
های مختلف دستگاه  عدم اشتراک دانش و تجربه در بخش

 اجرایی و دسترسی کارکنان به آن
 222/2سطح معناداری: ؛  8درجه آزادی: ؛  222/36(: Chi-Squareخی دو )

ناآشنایی مدیر با مفاهیم و » رهبری، مضامین  های های پژوهش نشان داد که از میان مقوله یافته
عدم ارتباط مناسب مدیر با کارکنان »، «اهداف مدیریت دانش و اثربخشی آن برای دستگاه اجرایی

به « گیری مبتنی بر خرد جمعی توجهی به تصمیم گیری متمرکز و بی تصمیم»و « دستگاه اجرایی
 (.2اند )جدول  ترتیب باالترین اولویت را به خود اختصاص داده

 بندی موانع رهبری استقرار مدیریت دانش آمار توصیفی و اولویت -6دول ج

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف
 استاندارد

 مقوله میانگین

2 5/80 1/17 3/74 
ناآشنایی مدیر با مفاهیم و اهداف مدیریت دانش و 

 دستگاه اجرایی اثربخشی آن برای
 عدم ارتباط مناسب مدیر با کارکنان دستگاه اجرایی 3/59 1/16 5/30 2

3 5/24 1/20 3/57 
گیری مبتنی  توجهی به تصمیم گیری متمرکز و بی تصمیم

 بر خرد جمعی
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بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف
 استاندارد

 مقوله میانگین

 ها به نام خود خواهی مدیر برای ثبت موفقیت تمامیت 3/46 1/30 4/98 4

5 5/03 1/30 50/3 
فعالیت دستگاه   نش مدیر در حوزهعدم تخصص و دا
 اجرایی تحت مدیریت

6 4/93 1/27 3/44 
ها  احساس خطر مدیر از جانب کارکنان شایسته و تلقی آن

 عنوان رقبای بالقوه به
 عدم اعتقاد مدیر به کار گروهی 3/37 1/29 4/59 7

8 4/56 1/26 3/32 
 سازی فرایند مدیریت دانش در حمایت مدیر از پیاده  عدم

 دستگاه اجرایی
 شناخت ناکافی مدیر از توان و تخصص افراد مجموعه خود 3/30 1/33 4/56 8

 222/2؛ سطح معناداری:  8؛ درجه آزادی:  576/65(: Chi-Squareخی دو )

های مدیریت  تلقی فعالیت»های کارکنان، مضامین   های پژوهش نشان داد که از میان مقوله یافته
ناآشنایی »و « ترس از دست دادن جایگاه شغلی»، «ر اضافی توسط کارکنانعنوان یک کا دانش به

به ترتیب باالترین « کارکنان با مفاهیم و اهداف مدیریت دانش و اثربخشی آن برای دستگاه اجرایی
 (.9اند )جدول  اولویت را به خود اختصاص داده

 ر مدیریت دانشبندی موانع کارکنان برای استقرا آمار توصیفی و اولویت -7جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف

 استاندارد
 مقوله میانگین

2 5/13 1/10 3/82 
عنوان یک کار اضافی  های مدیریت دانش به تلقی فعالیت

 توسط کارکنان
 ترس از دست دادن جایگاه شغلی 3/79 1/06 5/02 2

3 5 1/10 3/76 
ناآشنایی کارکنان با مفاهیم و اهداف مدیریت دانش و 

 اثربخشی آن برای دستگاه اجرایی
 های مادی و معنوی برای کارکنان نبود مشوق 3/58 1/07 4/44 4

5 4/31 1/13 3/55 
ناآشنایی و عدم اطمینان کارکنان نسبت به ارزش دانش و 

 تجربه خود
 های ارتباط کالمی و غیرکالمی کارکنان رتضعف در مها 3/48 1/15 4/29 6

 نداشتن حس تعلق نسبت به دستگاه اجرایی 3/44 1/16 4/16 7

 کمبود وقت کارکنان 3/19 1/32 3/64 8

 222/2سطح معناداری: ؛  7درجه آزادی: ؛  722/229(: Chi-Squareخی دو )
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نبود »عات و ارتباطات، مضامین های فناوری اطال  های پژوهش نشان داد که از میان مقوله یافته
و « عدم استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل اشتراک دانش»، «سامانه متمرکز مدیریت دانش

به ترتیب « های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند اینترنت، پهنای باند و غیره ضعف زیرساخت»
 (.۹ها را دارند )جدول به ترتیب باالترین اولویت

 بندی موانع فناوری اطالعات و ارتباطات برای استقرار مدیریت دانش آمار توصیفی و اولویت -8جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف
 استاندارد

 مقوله میانگین

 نبود سامانه متمرکز مدیریت دانش 3/64 1/16 4/96 2

2 4/71 1/18 3/54 
عدم استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل 

 اشتراک دانش

3 4/55 1/23 3/41 
های فناوری اطالعات و  ضعف زیرساخت

 ارتباطات مانند اینترنت، پهنای باند و غیره

4 4/53 1/25 3/43 
عدم استفاده از فناوری اطالعات برای ثبت و 

 مستندسازی دانش

5 4/47 1/36 3/35 
سازمانی  های ارتباطات درون ضعف زیرساخت

 مانند اینترانت، ایمیل سازمانی و غیره

6 4/43 1/19 3/39 

عدم استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل 
برقراری ارتباط رسمی میان افراد در سطوح 

 مختلف

7 4/18 1/21 3/29 

عدم استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل 
راد در سطوح برقراری ارتباط غیررسمی میان اف

 های بحث مجازی( مختلف )گروه

8 4/16 1/19 3/27 
 یضعف کارکنان و مدیران در جستجو

 اطالعات تخصصی در اینترنت
 222/2سطح معناداری: ؛  7درجه آزادی: ؛  324/33(: Chi-Squareخی دو )

، «ابر تغییرمقاومت در بر»های فرهنگ و مضامین،   های پژوهش نشان داد که از میان مقوله یافته
موضوعات   رنگ بودن بحث و گفتگوی کارشناسی درباره کم»و « حمایت از تفکر انتقادی عدم»

باالترین اولویت  03/۱و  6۹/۱، 3۴/۱های  به ترتیب با میانگین رتبه« سازی مختلف برای تصمیم
 (.۸اند )جدول  را به خود اختصاص داده
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 سازمانی استقرار مدیریت دانش فرهنگ  بندی موانع آمار توصیفی و اولویت -9جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف
 استاندارد

 مقوله میانگین

2 4/36 1/16 3/66 
و  یرییادگ یبرا یعنوان فرصت عدم توجه به شکست به

 شرفت در دستگاهیپ

2 4/20 1/15 3/62 
افزایی کاربردی اثربخش  های دانش اری دورهعدم برگز

 براساس نیاز کارکنان
 پذیری حمایت دستگاه از یادگیری، نوآوری و ریسک  عدم 3/35 1/16 4/04 3
 توجهی به روزآمدسازی دانش دستگاه اجرایی کم 3/53 1/22 4/03 4

5 3/93 1/06 3/47 
شده از اینترنت و فضای مجازی   جایگزینی اطالعات کسب

 جای دانش و تجربه به

6 3/68 1/22 3/40 
ها و ابزارهای  عدم تمایل دستگاه اجرایی به آزمون روش

 جدید برای انجام کارها
 عدم تأثیرگذاری یادگیری و نوآوری در ارتقای جایگاه شغلی 3/44 1/13 3/75 7

 222/2سطح معناداری: ؛  6درجه آزادی: ؛  98/27(: Chi-Squareخی دو )

عدم توجه به شکست »های یادگیری و نوآوری، مضامین   ای پژوهش نشان داد که در مقولهه یافته
افزایی کاربردی  های دانش عدم برگزاری دوره»، «شرفت در دستگاهیو پ یرییادگ یبرا یعنوان فرصت به

و « پذیری حمایت دستگاه از یادگیری، نوآوری و ریسک  عدم»، «اثربخش براساس نیاز کارکنان
 (.۴0به ترتیب باالترین اولویت را دارند )جدول « توجهی به روزآمدسازی دانش دستگاه اجرایی کم»

 بندی موانع یادگیری و نوآوری استقرار مدیریت دانش آمار توصیفی و اولویت -10جدول 

 های اجرایی استان لرستان در دستگاه

بندی  اولویت

 )رتبه(
 ای میانگین رتبه

(Mean Rank) 

 انحراف

 دارداستان
 مقوله میانگین

 مقاومت در برابر تغییر 3/87 1/04 4/31 2
 حمایت از تفکر انتقادی  عدم 3/85 1/11 4/28 2

3 4/03 1/09 3/73 
موضوعات   رنگ بودن بحث و گفتگوی کارشناسی درباره کم

 سازی مختلف برای تصمیم
 های نوین حمایت از خالقیت، نوآوری و ایده  عدم 3/72 1/06 3/97 4
 نبود فرهنگ مشارکت و کارگروهی 3/66 1/10 3/94 5
 شخصی  رفتن دانش و تجربه سرقت نبود اعتماد کافی و ترس از به 3/71 1/08 3/91 6

7 3/57 1/09 3/57 
های فکری در  عدم احساس نیاز به مدیریت دانش و سرمایه

 دستگاه اجرایی
 222/2معناداری:  سطح؛  6درجه آزادی: ؛  356/32(: Chi-Squareخی دو )
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 گیری . نتیجه6
های اجرایی استان  ترین مانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های پژوهش مهم براساس یافته

های دیگر مانند مک ایوی و همکاران  ساختار و فرایند سازمانی است. نتایج پژوهش  لرستان، مقوله
تند که فرایند و ساختار سازمانی مانع ( نیز مؤید این هس۴3۸۴( و محبوب )60۴9(، اوِکر )60۴۱)

نبود واحد متولی »ها نشان داد که مضامین  تحلیل .مهمی بر سر راه استقرار مدیریت دانش است
ریزی و برنامه عملیاتی گام به گام برای  عدم برنامه»و « سازی مدیریت دانش در دستگاه اجرایی پیاده

  ر و فرایندی سازمانی هستند. گزارش سازمانترین مضامین ساختا مهم« استقرار مدیریت دانش
هایی که اقدام به استقرار  ( نشان داد که تقریبًا نیمی از سازمان6003همکاری و توسعه اقتصادی )

رو  اند، واحدهایی برای هماهنگی مدیریت دانش و اطالعات دارند. از این مدیریت دانش کرده
های  داشته باشند تا سرمایه 1سئول ارشد دانشهای اجرایی استان لرستان بایستی یک م دستگاه

های مالی  ای که مدیر مالی سازمان سرمایه دانشی شرکت یا سازمان را مدیریت کند، به همان شیوه
ملی   انداز استقرار نظام مدیریت دانش در کشور که همان شبکه کند. با توجه به چشم را مدیریت می

ای که حاصل جمع نظرات   گام ضروری است. برنامه به امعملیاتی گ  دانش است؛ داشتن یک برنامه
صورت یا کاری  های مختلف در سطح کشور باشد، نه یک بخشنامه ابالغی. در غیر این دستگاه

انجام نخواهد شد یا هر دستگاهی به تنهایی کارهایی را انجام خواهد داد که در نهایت تجمیع آن با 
اری و فرایندی سازمانی به عدم تعریف مدیریت دانش در شود. دیگر موانع ساخت مشکل مواجه می
گردد. یکی از مشکالت  انداز، راهبردها و شرح وظایف دستگاه اجرایی برمی مأموریت، چشم

سازی مدیریت دانش، نداشتن راهبرد است )سازمان همکاری و  های دولتی در پیاده اساسی سازمان
های اجرایی استان لرستان  ش در راهبردهای دستگاه(. گنجاندن اشتراک دان600۴اقتصادی،   توسعه

های اجرایی عنصری راهبردی برای  بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اشتراک دانش در دستگاه
های راهبردی مدیریت در  عنوان یکی از فعالیت پایدار است. اشتراک دانش باید به  رشد و توسعه

های اجرایی باید راهبرد مدیریت دانش خود را  شود. دستگاههای اجرایی استان لرستان تلقی  دستگاه
رسد  نظر می کنندگان و نیازهای دانشی کارکنان تهیه کنند. به با توجه به نیازهای دانشی مراجعه

)دانشی که تولید و انتقال آن کاماًل به افراد وابسته  2 های اجرایی از دو راهبرد دانش شخصی دستگاه
                                                           

1. Chief Knowledge Officer (CKO) 

2. Personalization knowledge 



 11 لرستان استان اجرایی هایموانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

های ابالغی است و در سامانه مدیریت  دانشی که در قالب دستورالعمل) 1است( و دانش مدون
کنند. انتخاب هر یک از این دو راهبرد به عواملی  دانش، سازماندهی و ذخیره شده است( پیروی می

سازی شده؛ داشتن محصوالت و خدمات  محصوالت و خدمات استاندارد یا سفارشی  مانند ارائه
های اجرایی  دانش عیان یا نهان برای حل مشکالت بستگی دارد. دستگاه نوآورانه و کامل و تکیه بر

دهند، باید راهبرد مدیریت دانش مدون  کنندگان ارائه می که خدمات استاندارد و یکسانی به مراجعه
های اجرایی  مجدد از دانش مدون قبلی است را دنبال کنند. برخی دستگاه  را که مبتنی بر استفاده

دهند یا بایستی به این  کنندگان ارائه می ات سفارشی براساس نیازهای مراجعهمحصوالت و خدم
سمت حرکت کنند؛ از آنجا که این نیازها ممکن است بسیار متفاوت باشد، دانش مدون ارزش 

سازی پیروی  های اجرایی که از رویکرد محصول سفارشی محدودی دارد؛ بنابراین، دستگاه
دانش را در نظر بگیرند. راهبرد مبتنی بر نوآوری محصوالت و   خصیکنند، باید راهبرد دانش ش می

، 2شود )هانسن، نوهریا و تیرنی پشتیبانی می  خدمات به بهترین وجه توسط راهبرد دانش شخصی
 سازی هایی از خدمات سفارشی های اجرایی کشور و استان، نمونه (. در حال حاضر در دستگاه۴۸۸۸

های اجرایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد  ه های راهبردی دستگا ی در برنامهشود که بایست شده ارائه می
مندی  های اجرایی برای جامعه را توجیه و در نهایت رضایت سودمندی دستگاه -تا بتواند هزینه

  های هواشناسی برای کشاورزان، ارائه گزارش  کنندگان را برآورده سازد. خدماتی مانند ارائه مراجعه
بهزیستی به مددجویان مختلف، ارائه خدمات تخصصی توسط   صی توسط سازمانخدمات تخص

جهاد کشاورزی به کشاورزان   دهندگان آبزیان مختلف، خدمات سازمان سازمان شیالت به پرورش
و باغداران در خصوص چگونگی پرورش محصوالت مختلف و بسیاری از این موارد که همگی 

ها و مدون  د و بایستی در راهبرد سازمانی به استخراج آنمبتنی بر دانش شخصی کارکنان هستن
 ها اقدام شود.  کردن آن

های اجرایی، مدیران و کارکنان به مسأله  از سوی دیگر زمانی که در شرح وظایف دستگاه
مدیریت دانش پرداخته نشود، آن را به عنوان یک کار جانبی یا اضافی در نظر گرفته و رغبتی برای 

شود که موضوع تخصیص بودجه برای  اهند داشت. همچنین این عوامل سبب میانجام آن نخو
استقرار نظام مدیریت دانش نیز با مشکل مواجه شود. تدوین راهبردهای مدیریت دانش و ادغام آن 

                                                           
1. Codification knowledge 
2. Hansen, Nohria & Tierney 



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 522

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

انداز و شرح وظایف با  های اجرایی و ایجاد ارتباط بین مأموریت، چشم در راهبردهای دستگاه
 راهبردهایی برای غلبه بر این موانع هستند. استراتژی مدیریت دانش

عدم تخصیص منابع مالی جهت اجرای سیستم مدیریت دانش یکی دیگر از موانع استقرار 
  های اجرایی است که بایستی به آن توجه داشت. تعیین ردیف بودجه مدیریت دانش در دستگاه

  هدف تأمین امکانات اولیه های اجرایی با اختصاصی مدیریت دانش در بودجه سالیانه دستگاه
های آموزشی مرتبط با مدیریت دانش،  مدیریت دانش، برگزاری دوره  اندازی و پشتیبانی سامانه راه

های مدیریت دانش و  های موردنیاز برای ترغیب کارکنان برای همکاری در فعالیت تأمین مشوق
 اموری از این قبیل حائز اهمیت است.

های اجرایی از دیگر موانع ساختار و فرایند  یت دانش در دستگاهملموس نبودن اثربخشی مدیر
کارکنان در قالب دستاوردهای مشخصی   مدیریت دانش است. تا زمانی که حاصل دانش و تجربه

اجرایی مشخص و قابل سنجش نباشد، این چالش همچنان ادامه   برای خودشان، مدیران و دستگاه
دانش و   ها نتیجه ی و صنعتی، کارکنان، مدیران و شرکتهای خصوص طور که در بخش دارد. همان

کنند؛ ضروری است که در  محصوالت جدید لمس می  کارکنان را در قالب ارتقاء یا ارائه  تجربه
خود را در   دانش و تجربه  های اجرایی نیز سازوکاری در نظر گرفته شود تا کارکنان نتیجه دستگاه

ده یا رفع موانع فرایندی در انجام کارها مشاهده کنند و نتایج سازی ش قالب ارائه خدمات سفارشی
 آن در سطوح سازمانی، استانی و کشوری مورد بررسی و تقدیر قرار گیرد.

های  پروری در ساختار سازمانی به منظور انتقال دانش بین نسل نهادینه ساختن فرایند جانشین
های اجرایی است.  پروری در دستگاه جانشین بر مانع  مختلف کارکنان، راهکاری مناسب برای غلبه

های اجرایی، کارکنان  های کاری در دستگاه های دانشگاهی و نیازمندی به علت شکاف میان آموخته
شدن فرایند   شوند. نهادینه های اجرایی دچار نوعی سردرگمی می وارد در بدو ورود به دستگاه تازه

تواند این سردرگمی را  وارد می ا تجربه به کارکنان تازهپروری و انتقال دانش از کارکنان ب جانشین
توجهی به شایستگی و تخصص در جابجایی کارکنان  ها جلوگیری کند. کم کاری کاسته و از دوباره

ترین عامل تولید و  عنوان مهم انگیزگی کارکنان به در دستگاه اجرایی مانع دیگری است که سبب بی
شود. زمانی که کارکنان حس کنند معیار انتخاب افراد  ایی میهای اجر اشتراک دانش در دستگاه

ای  سازمان چیزی ورای دانش و تخصص افراد است؛ انگیزه ها یا جابجایی درون برای مسئولیت
گزینی  رو استقرار رویکرد شایسته برای مشارکت در فرایند مدیریت دانش نخواهند داشت. از این

 تواند در رفع این مانع مؤثر باشد. ن میشفاف و پاسخگو برای انتخاب مسئولی
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روی استقرار مدیریت  های دانشی در ارزیابی عملکرد، از دیگر موانع پیش عدم توجه به فعالیت
های مدیریت دانش در  هایی برای سنجش کّمی ارزیابی فعالیت دانش است. تدوین شاخص

های برتر  ها و معرفی دستگاه کرد آنبندی عمل منظور ارزیابی، مقایسه و رتبه های اجرایی به دستگاه
های دانشی به عنوان بخشی از ارزشیابی عملکرد سالیانه  در این زمینه و نیز در نظر گرفتن فعالیت

 کارکنان راهکارهای مناسبی برای غلبه بر این مانع هستند. 
ا به با وجود اینکه مدیریت دانش یکی از راهبردهای مؤثر برای کسب مزیت رقابتی است؛ امّ 

های اجرایی مانعی بر سر راه استقرار مدیریت  دهندگان رقابتی نبودن فضای کاری دستگاه باور پاسخ
های خصوصی و صنعتی با بازارهای آزاد و  های دولتی در مقایسه با بخش دانش است. سازمان

شده  امر سبب  ها در آن به فروش برسد و همین رقابتی روبرو نیستند که خدمات یا محصوالت آن
میان   ها دشوارتر باشد. وجوهی از رقابت است که ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در آن

فرایندهای کار یا   کنندگان، اصالح مندی مراجعه توان در افزایش رضایت های دولتی را می دستگاه
 ها دانست. ارزیابی عملکرد سازمان

و تخصص در جذب کارکنان   توجهی به شایستگی همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کم
های اجرایی است.  جدید از دیگر موانع ساختار و فرایند در استقرار مدیریت دانش در دستگاه

نیروی نادرست انسانی در قالب نیروهای قراردادی یا شرکتی سبب نادیده گرفتن   گزینش و توسعه
در ادامه، تناسب بین  ای افراد در زمان استخدام شده است که این امر صالحیت تخصصی و حرفه

دهندگان معتقد بودند که جذب کارکنان جدید بایستی از  کشد. پاسخ شغل و شاغل را به چالش می
های کارکنان انجام پذیرد،  های استخدامی مشخص و با توجه به صالحیت طریق برگزاری آزمون

 ریت دانش دارد.های اجرایی نقش مهمی در استقرار مدی چرا که دانش و تخصص کارکنان دستگاه
ملی مدیریت دانش یکی دیگر از اهداف بزرگ   ها با هدف استقرار نظام همکاری میان سازمان

مدیریت دانش است. این ارتباطات در سه سطح درون دستگاه اجرایی، ارتباط بین   نامه نظام
ر های اجرایی با زمینه کاری مشترک در سطح استانی و کشوری مطرح است که از نظ دستگاه

ها خواهد شد و در  دهندگان در هر سطح موانعی وجود که مانع از جریان آزاد دانش میان آن پاسخ
نهایت دستیابی به هدف استقرار نظام ملی مدیریت دانش را به چالش خواهد کشید. راهبرد اساسی 

یی در های اجرا برای دستیابی به این هدف برقراری ارتباطات باز، گسترده و اثربخش بین دستگاه
ای و ملی با هدف غلبه بر انزوای سازمانی است.گام نخست در این  سطوح مختلف استانی، منطقه

فرایند تسهیل جریان دانش در درون سازمان است. احتکار دانش در بخش خاصی از سازمان با هر 
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رتباط میان گیری کار گروهی و تبادل نظر میان افراد خواهد شد. گام دوم برقراری ا هدفی مانع از شکل
های اجرایی در سراسر کشور است. برای مثال در سازمان هواشناسی کشور سیستمی برای  دستگاه

بینی هوا براساس نظرات تجمیعی وجود دارد. مثاًل کارشناسان  برقراری این ارتباطات و تسهیل پیش
. گام سوم برقراری بینی هوا کنند توانند براساس نظرات یکدیگر اقدام به پیش های همجوار می استان

مدیریت دانش در سطح کشوری است. با توجه   نامه های موردنظر نظام ارتباطات میان تمامی سازمان
اندیشی مدیران  به بوروکراسی و ساختار اداری کشور، برقراری این ارتباطات بیش از آنکه نیازمند هم

 ها خواهد بود.  ان سازمانباشد؛ نیازمند اتخاذ راهبردی عملیاتی برای تسهیل ارتباطات می

های اجرایی از موانعی است که سایر  ناپذیر دستگاه ساختار سلسه مراتبی و بوروکراسی انعطاف
های مختلف در چنین  دهد. تعامل میان کارکنان با مدیران بخش عوامل را نیز تحت تأثیر قرار می

های اجرایی را نیز  دستگاهپذیر است و همین امر جریان دانش در  ساختارهایی به سختی امکان
مختل خواهد کرد. در چنین ساختاری تصمیمات توسط مدیران ارشد گرفته شده و تصمیمات 

ها از سوی کارکنان به دلیل ساختار سلسله مراتبی به کندی  ایده  روند. فرایند ارائه گروهی به انزوا می
 سازی نتیجه بماند. برای پیاده ها بی هراه ممکن است به دلیل اعمال سلیق  پیش خواهد رفت و در میانه

مدیریت دانش در دستگاه اجرایی بایستی تغییراتی حول محور مدیریت دانش در سازمان اتفاق 
بیفتد که به بهبود روابط و تعامالت سازمانی و ایجاد ساختار مشارکتی کمک کند. در حقیقت 

ای  ی و افزایش تعامالت اجتماعی و حرفهدنبال بهبود ساختار و فضای سازمان دستگاه اجرایی باید به
 بین کارکنان در سطوح مختلف باشد.

یکی از وجوه مهم استفاده از دانش، اصالح فرایندهای کاری است. ابالغ متمرکز 
اصالح ایرادات احتمالی، اساسًا   های کاری از سوی سازمان مادر و فرایند پیچیده دستورالعمل

در   گیری اثر کرده است. بوروکراسی و تمرکز تصمیم یندها را بیکارکنان برای اصالح فرا  تجربه
ها سبب شده که کارکنان نتوانند از دانش خود استفاده عملی کرده و باعث افزایش  وزارتخانه

رسد که ساختار و فرایندهای کاری باید  نظر می وری سازمان و ارتقای عملکرد آن شوند. به بهره
  توان نحوه دانش سازمانی خود را مشاهده کنند. می  راد بتوانند نتیجهای اصالح شود که اف گونه به

 ها و فرایندهای کاری را در سه سطح قرار دارد: برخورد با دستورالعمل
این سطح  1ها و فرایندهای اجباری است که باید انجام شود. سطح نخست دستورالعمل

                                                           
1. Mandatory or must do 
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آنچه را که نوشته شده است، رعایت کنند. اگر هایی است که همه باید دقیقًا  فرایندها یا دستورالعمل
ها در میان  مشکلی اساسی وجود دارد، آنها باید با سازمان مادر تماس بگیرند و مسأله را با آن

 بگذارند، اّما به طور پیش فرض باید دقیقًا از این اسناد پیروی کرد.
هاست و  هترین شیوهاین سطح شامل ب 1ها و فرایندهای مشورتی است. سطح دوم دستورالعمل

خوانند، باید بدانند که براساس دانش فعلی، این   ها را می کسانی که این فرایندها یا دستورالعمل
انجام کارها هستند. با این حال، همیشه این امکان وجود دارد که بهترین شیوه را   موارد بهترین شیوه

تواند آن را با مسئولین در میان بگذارد.  تواند راه بهتری پیدا کند، می ارتقاء دهند و اگر کسی می
شود؛ اّما اجباری نیست. با این حال اگر افراد دانش مشورتی را  بنابراین، فرایند مشاوره توصیه می

 های ناخوشایندی مطرح شود. نادیده بگیرند و همه چیز اشتباه پیش برود، ممکن است پرسش
این سطح  2توان انجام داد. ست که میها و فرایندهای پیشنهادی ا سطح سوم دستورالعمل

اند، که  های خوبی است که دیگران در سازمان خود از آن استفاده کرده های خوب یا شیوه ایده
خود احساس راحتی کند. این   ها یا تطبیق مجدد با زمینه مجدد از آن  خواننده باید در استفاده

رای خواننده ذخیره کند، اما الزامی برای تواند زمان و تالش زیادی را ب های خوب هنوز می ایده
 (.606۴، 3)نوکو ها وجود ندارد پیروی از آن

نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع مرتبط با فرایند مدیریت دانش مانع مهمی بر سر راه 
های  های پژوهش های اجرایی استان لرستان است. یافته استقرار مدیریت مدیریت دانش در دستگاه

وری  سازمان بهره(، 60۴۱(، کومار و همکاران )600۹(، سینگ و کانت )600۴همکاران ) گولد و
( نیز مؤید ۴3۸۸( و سواری )۴3۸6(، فانی سیسی )۴3۸6برومند دیزجی ) (،6060آسیایی )

، یریادگیز تجربه و یتوسعه و انتقال دانش و ن یشرط اساس شیحاضر است. پ  های مطالعه یافته
ل دانش نهان یتبد یمدّون برا یاست. نبود سازوکار یت دانش سازمانیریند مدیدر فرا یمستندساز

شده  دانش اندوخته یگذار اشتراك م و بهین مانع در تسهیتر های اجرایی، مهم به عیان در دستگاه
ای  (. عدم ارزیابی دوره۴3۸0شود )بیگدلی،  یمحسوب م یل آن به دانش جمعیو تبد یفرد

در دستگاه اجرایی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت یکی دیگر از  فرایندهای مدیریت دانش

                                                           
1. Advisory or should do 

2. Suggested or could do 

3. Knoco  
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مدیریت دانش در مأموریت،   رسد پرداختن به مسأله موانع استقرار مدیریت دانش است. به نظر می
های دانشی در ارزیابی عملکرد  انداز و شرح وظایف دستگاه اجرایی و توجه به فعالیت چشم

ای فرایندهای مدیریت دانش را معطوف  ان، توجه مدیران به ارزیابی دورههای اجرایی و کارکن ه دستگا
های اجرایی تالش خواهند کرد جایگاه بهتری را در میان رقبای دولتی  ه خواهد کرد؛ چرا که دستگا

توجهی به تأثیرگذاری فرایند مدیریت  خود کسب کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بی
کاربرد   وری دستگاه اجرایی و عدم استفاده عملی از دانش و تجربه به مسأله دانش بر افزایش بهره

توانند مانعی در مسیر استقرار مدیریت دانش باشند. در واقع زمانی که  دانش اشاره دارند و می
فعاالن این عرصه نتایج عملی فرایند مدیریت دانش را که هزینه و زمان زیادی برای آن صرف 

هایی همانند  کنند، اشتیاقی به آن نشان نخواهند داد. توجه به فعالیتخواهد شد، لمس ن
و دانش کارکنان از جمله کارهایی است   پروری و اصالح فرایندهای کاری براساس تجربه جانشین

 عملی بپوشاند.   تواند به استفاده عملی از دانش کارکنان جامه که می
پژوهی به عنوان یک مانع استقرار  دی و اقدامهای کاربر همچنین عدم حمایت از انجام پژوهش

های اجرایی  های انجام شده در دستگاه های اجرایی شناخته شد. پژوهش مدیریت دانش در دستگاه
یابی بوده و منجر به خلق دانش جدید یا حل مشکلی  سازی و نه مسأله عمدتًا حاصل مسأله

پژوهی با هدف شناسایی و حل  از نوع اقدام های اجرایی به مطالعاتی شود. در حالی که دستگاه نمی
کید دارند. اقدام پژوهی فرایند پژوهشی است که توسط خود افراد درگیر در یک  مسأله یا مشکلی تأ

گیرد و اقدام و عمل محور اساسی در این نوع پژوهش  مسأله و با هدف حل یا کاهش آن انجام می
حل مشکالت عملی تأکید شده و موفقیت  است. در این روش همزمان بر اهمیت دانش علمی و

آن مستلزم همکاری همزمان پژوهشگر و متقاضی )دستگاه اجرایی( است )عابدی و همکاران، 
۴3۹2.) 

گذاری و استفاده از دانش  سازی، به اشتراک نامشخص بودن فرایندهای شناسایی، ایجاد، ذخیره
گاهی  مانع دیگری است که در سایه مدیران با مفاهیم مدیریت دانش قابل حل کارکنان و   افزایش آ

است. یکی دیگر از موانع فرایند مدیریت دانش، فقدان قوانین مشخص و مدون برای پشتیبانی از 
هاست. راهبرد اساسی در این زمینه تدوین مقررات دقیق  فرایند مدیریت دانش در سطح سازمان

هاست؛ به  گیری عملی دانش در سازمانسازی، اشتراک و به کار دانش، ذخیره  برای خلق و توسعه
ساز تشویق و ترغیب کارکنان به مشارکت در این فرایند شود و هم نتایج  ای که هم زمینه گونه

ملموسی برای سازمان داشته باشد. اشتراک دانش عنصری حیاتی در بخش دولتی است؛ زیرا اجازه 
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کند تا از منابع خود به طور مؤثر  می دهد اطالعات درون سازمان جریان یابد و به سازمان کمک می
ها  اشتراک دانش در بخش دولتی و سایر سازمان .(60۴2، 1استفاده کند )هینتونن، کیانتو و ریتاال

ها و مدیران و پر کردن شکاف توزیع دانش و  تواند به کاهش وظایف تکراری بین بخش می
انی و ملی و فراتر از مرزهای های مختلف بخش دولتی در سطوح محلی، است اطالعات در حوزه

 گویی و کاهش خطرات از طریق اتخاذ تصمیمات ای کمک کند. اشتراک دانش به بهبود پاسخ منطقه
 کند. عمیق کمک می

طور که نتایج پژوهش نشان داد، رهبری یکی از موانع استقرار مدیریت دانش در  همان
(، 60۴۱مانند کومار، سینگ و هالیم )های دیگر  های اجرایی استان لرستان است. پژوهش دستگاه
اند که رهبری عامل  ( اشاره کرده۴3۸۹( و قنبری عدیوی )606۴(، آشوک و همکاران )60۴9اوِکر )

تأثیرگذاری برای مدیریت دانش است. ناآشنایی مدیر با مفاهیم و اهداف مدیریت دانش و 
گاهیت. نااسترین مانع در این بخش  اثربخشی آن برای دستگاه اجرایی مهم ترین  یکی از مهم آ
پذیر  هاست. اجرای مدیریت دانش بدون شناخت آن امکان موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان

ت یریاست که مد یرو نخست ضرور (. از این606۴، 2وری آمریکا نیست )مرکز کیفیت و بهره
کارکنان دانشی و  یرهبرت دانش، اصول و قواعد یریند مدیارشد سازمان نسبت به ابعاد مختلف فرا

گاهیسازمان یجاد توانمندیت آن در ایاهم گاهیبه دست آورد و سپس ا یکامل ی، آ را در  ین آ
نوعی بیانگر تعهد مدیریت ارشد و مدیران میانی  مختلف سازمان انتقال دهد. این امر به یها هیال

فعال در این فرایند نیز   سازی نظام مدیریت دانش از طریق مشارکت های اجرایی به پیاده دستگاه
تواند با تخصیص منابع مالی جهت اجرای نظام مدیریت دانش و  خواهد بود. همچنین مدیر می

گذاری و استفاده دانش،  دهی برای به خلق، مستندسازی، اشتراک های انگیزشی و پاداش ایجاد نظام
 دهد.سازی مدیریت دانش در دستگاه اجرایی را نشان  ه حمایت خود از پیاد

مانع عدم ارتباط مناسب مدیر با کارکنان به نوعی مولود مدیریت سلسله مراتبی در ساختار 
های اجرایی است. در این نوع مدیریت همیشه بین مدیران ارشد سازمان و کارکنان فاصله  دستگاه

ه به دنبال هایی ک ها تنها سلسله مراتبی است. این نوع ارتباط در سازمان وجود دارد و ارتباط بین آن
سازی مدیریت دانش هستند، چندان مفید نیست. ساختارهای سلسله مراتبی به علت وجود  پیاده

                                                           
1. Henttonen, Kianto & Ritala 

2. American Productivity & Quality Center (APQC) 
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هد.  ها را کاهش می ها و تجربه های مختلف سازمان، سرعت انتقال ایده سطوح کنترل در بخش
یری گ های دانشی و تشکیل جلسات منظم با هدف اشتراک دانش میان کارکنان؛ بهره دهی گروه شکل

ها و نظرات تمامی کارکنان و برقراری ارتباط  مدیریت مشارکتی با هدف جذب ایده یها از سبك
تواند راهبردهایی مناسب برای بهبود ارتباط  مراتبی می مستقیم با کارکنان و پرهیز از ارتباطات سلسله

 میان مدیر و کارکنان باشد.
ای دارند. در  سی شده، روابط درهم تنیدهها نشان داد که سایر موانع برر وتحلیل داده تجزیه

های اجرایی سروکار داریم. نخست مدیرانی که از  های اجرایی با دو نوع مدیر در دستگاه دستگاه
اند و به دلیل دانش  گام مراحل ارتقای سازمانی را گذرانده به درون سازمان انتخاب شده و گام

گروه دوم مدیران متخصصی هستند که از تخصصی که دارند، شناخت خوبی از کارکنان دارد. 
بیرون سازمان انتخاب شده و آشنایی چندانی با مجموعه نداشته و از نظر دانشی نیز چندان کارآمد 

گیری مبتنی بر خرد جمعی در مدیران نوع اول  و متخصص نیستند. تمایل به کار گروهی و تصمیم
وگو نداشته و در  وگفت دارند، ترسی از بحثدانشی که   بیشتر است؛ چرا که این مدیران به واسطه

گیری مبتنی بر خرد جمعی  ها برخورد مستقیمی با کارکنان دارند و بیشتر معتقد به تصمیم کارگروه
دارند و عدم آشنایی با مجموعه به جای هستند. گروه دوم مدیران به دلیل ضعف دانشی که 

دانش گروه کوچکی از افراد با کارکنان، به گیری مبتنی بر خرد جمعی و ارتباطات مستقیم  تصمیم
دیگر بحث   کنند. مسأله نظر می های چالشی صرف اتکاء کرده و تا حد امکان از حضور در بحث

خواهی مدیران است. ثبت موفقیت و کارهای کارشناسان به نام مدیران یکی از عوامل  تمامیت
ه در بلندمدت نامطلوب مدیران است ک سو و یکی از رفتارهای انگیزگی کارکنان از یک اساسی بی

ها و  ایده انگیزگی کارکنان خواهد شد. تدوین قوانین حق مالکیت با هدف حمایت از سبب بی
 تواند گامی مفید در جهت رفع این مشکل باشد. های کارکنان می خالقیت

ا به یکی از موانع مهم مدیریت دانش این است که افراد به هر دلیلی نخواهند دانش خود ر
؛ زیرا ممکن است این اشتراک بگذارند و از آن صرفًا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند

تصور وجود داشته باشد که چون دانش قدرت است، پس نباید آن را از دست داد. شاید بتوان گفت 
سانی از سایر موانع حائز اهمیت هستند؛ زیرا دانش ماهیتی ان که موانع انسانی مدیریت دانش بیش 

تواند رشد کند )ابطحی و صلواتی،  و اجتماعی دارد و در گرو تعامالت و ارتباطات گسترده می
آشوک و همکاران (، 6060وری آسیایی ) سازمان بهره(. مطالعات انجام شده توسط ۴3۹۱

های مدیریت  ( نیز مؤید نقش اثرگذاری کارکنان است. تلقی فعالیت۴3۸6(، فانی سیسی )606۴)
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  این بخش است که در مطالعه  ترین مؤلفه عنوان یک کار اضافی توسط کارکنان، مهمدانش به 
های مدیریت دانش به عنوان  وری آسیایی هم بر آن تأکید شده است. تعریف فعالیت سازمان بهره

ها  بررسی عملکرد شغلی آن  بخشی از وظایف شغلی کارکنان و نیز بخشی از گزارش سالیانه
های اجرایی  تواند کارکنان را به مشارکت در فرایند مدیریت دانش در دستگاه یراهبردی است که م

ها از  گزینی در سازمان ترغیب کند. ترس از دست دادن جایگاه شغلی به علت مغفول ماندن شایسته
های دیگر نیز مورد تأیید  موانع مهم شخصی در بحث استقرار مدیریت دانش است که در پژوهش

( نشان داد که 60۴۱) 2(. هرچند که پژوهش لوینا600۹، 1)هوانگ و دیوسنقرار گرفته است 
ها بیانگر دو  وتحلیل مصاحبه برند. تجزیه کارکنان بخش دولتی از امنیت شغلی باال لذت می

های اجرایی است. گروهی از کارکنان به دلیل ترس از دست دادن  رویکرد متفاوت در دستگاه
کنند و گروهی دیگر به دلیل  مدیریت دانش برخورد می  ا مسألهجایگاه شغلی خود با احتیاط ب

اطمینان از وضعیت استخدامی خود و اینکه ترسی از اخراج از سازمان ندارند، چندان رغبتی برای 
 دانند. مشارکت در این کار نداشته و آن را کاری اضافی می

گاهی و شناخت را از عوامل مؤث مرکز کیفیت و بهره ر استقرار مدیریت دانش وری آمریکا آ
گاهی می تواند نسبت به مدیریت دانش باشد یا نسبت به دانشی که شخص  دانسته است؛ حال این آ

گاهی و عدم شناخت است که می  دارد. نقطه تواند مانع استقرار مدیریت  مقابل این وضعیت ناآ
مفاهیم مدیریت دانش،  های اجرایی شود. گروهی از کارکنان به علت ناآشنایی با دانش در دستگاه

ها  خود و همکاران ندارند و از دقت، اعتبار و ارزشمندی آن  درک درستی از ارزش دانش و تجربه
( نیز مؤید این است که 60۴2) 3( و بلویس و برنت6002های ریچ و لیندسی ) ترسند. پژوهش می

اک دانش در میان کارکنان ترس از دقت و اعتبار دانش ارائه شده توسط همکاران یکی از موانع اشتر
گاهی آن نسبت به مفاهیم اساسی مدیریت دانش از طریق  است. راهکار غلبه بر این مانع افزایش آ

توانند آن را انجام  های آموزشی است. اگر کارکنان ندانند مدیریت دانش چیست، نمی برگزاری دوره
 دهند.

دهندگان معتقدند بر  ست که پاسخهای مادی و معنوی برای کارکنان از موانعی ا نبود مشوق
                                                           

1. Huang & Davison 
2. Lavigna  

3. Bloice & Burnett 
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های  ها در فرایند مدیریت دانش اثرگذار خواهد بود. ایجاد سیستم کمّیت و کیفیت مشارکت آن
های  منظور مشارکت در فرایند مدیریت دانش یکی از راه تشویقی و پاداش مناسب برای کارکنان به

ها  ا بایستی با عملکرد و میزان فعالیت آنه ها و پاداش ها است. ارائه مشوق موثر ایجاد انگیزه در آن
های معمول پرداخت تقریبًا یکسان  در فرایند مدیریت دانش تناسب داشته باشد؛ استفاده از رویه

 انگیزگی افراد خواهد شد. های اجرایی باعث بی پاداش در دستگاه
مدیریت دانش  های ارتباط کالمی و غیرکالمی کارکنان از دیگر موانع استقرار ضعف در مهارت

  های تعاملی و ارتباطی به کارکنان باید زمینه برای آموختن مهارتهای اجرایی است.  در دستگاه
ارتباط مستقیم و پیوسته میان کارکنان با یکدیگر و نیز با مدیران فراهم شود و این همان چیزی است 

از کارکنان به صورت انفرادی کنند و در نتیجه بسیاری  های اجرایی از آن غفلت می که اغلب دستگاه
طور حتم موجب فروپاشی  کنند و از کار تیمی گریزانند. تداوم چنین وضعیتی به و محدود کار می

 ها خواهد شد. های کاری و شرکت تیم
نداشتن حس تعلق به دستگاه اجرایی به عنوان یک مانع متأثر از عوامل محیطی و درون 

های شغلی، عدم توجه به  و ارتقای شغلی براساس شایستگیگزینی  شایسته  سازمانی همانند عدم
های غیرتخصصی و سایر عواملی است که  تناسب بین شغل و شاغل و گماردن افراد در جایگاه

شود، راه غلبه بر این مانع توجه به عوامل اثرگذار بر آن است که در  انگیزگی کارکنان می باعث بی
 هر کدام متفاوت است.های اجرایی مختلف شدت و ضعف  دستگاه

مانع دیگر کمبود وقت برای مشارکت در مدیریت دانش است. زمان هنگامی مانع است که 
آیند که  کارکنان فکر کنند بسیار درگیر انجام کارهای روزمره هستند. موانع زمانی به وجود می

دانند که  میکارکنان با وظایف دیگری بیش از حد مشغول هستند یا مدیریت دانش را کار اضافی 
 مزیتی برایشان ندارد. 

طور که نتایج پژوهش نشان داد فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از موانع استقرار  همان
های دیگر مانند آشوک و  های اجرایی استان لرستان است. پژوهش مدیریت دانش در دستگاه

( اشاره ۴3۸۸)( و مرجانی و همکاران ۴3۸۸(، سواری )۴3۸2(، تیموری )606۴همکاران )
 .های فناوری اطالعات و ارتباطات عاملی مبنایی برای مدیریت دانش هستند اند که زیرساخت کرده

فناوری اطالعات و ارتباطات بر سر راه   ترین مانع مقوله متمرکز مدیریت دانش مهم  نبود سامانه
طالعات و ارتباطات های اجرایی استان لرستان است. فناوری ا استقرار مدیریت دانش در دستگاه

ابزاری برای توانمندسازی مدیریت دانش است؛ اگرچه فناوری اطالعات و ارتباطات به تنهایی 
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( نیز بر این موضوع ۴3۸۸. مرجانی و همکاران )تواند عامل موفقیت مدیریت دانش باشد نمی
کید دارند که زیرساخت فناوری جزء اساسی مدیریت دانش بوده و ابزاری اساسی بر ای مدیریت تأ

مدیریت   نامه یکی از الزامات نظامهای اجرایی است.  ها و دستگاه رو به تزاید دانش در سازمان
منظور پشتیبانی از اجرای دقیق  مدیریت دانش به  های اجرایی، استفاده از سامانه دانش در دستگاه

  رو سامانه این دانش است. از مدیریت ملی شبکه به اتصال قابلیتفرایند مدیریت دانش و با 
مدیریت دانش نقش مهمی در تحقق هدف اصلی ایجاد نظام ملی مدیریت دانش و نیز هدف فرعی 

بر شناسایی و کشف، خلق، حفظ و سازمانی ایفاد خواهد کرد و عالوه  های بین تقویت همکاری
های اجرایی  دانش در دستگاه  هایی بین جزایر جدا شده کارگیری، پل نگهداری، اشاعه و تسهیم و به

های  دلیل یکی از راهبردهای مهم در استقرار مدیریت دانش در دستگاه  کند. به همین ایجاد می
های مدنظر است. زمانی که هر  مدیریت دانش متمرکز ملی با قابلیت  اجرایی، ایجاد یک سامانه

اندازی،  راه  اولیههای  اختصاصی خود را خریداری نمایند، هزینه  های اجرایی سامانه یک از دستگاه
  ها به شبکه آن  پشتیبانی، نگهداری و آموزش کاربران را بایستی پرداخت کنند و هنگامی که سامانه

افزاری احتمالی میان  افزاری و نرم های سخت ملی مدیریت دانش متصل شود؛ با توجه به تفاوت
ولیه بایستی دوباره انجام های ا های اجرایی مختلف، هزینه های مدیریت دانش در دستگاه سامانه

شود. این  مدیریت دانش پیشنهاد می  شود. در ایجاد کارگروهی برای انتخاب یا طراحی سامانه
تواند ترکیبی از متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات، طراحی سیستم، تولید محتوا،  کارگروه می

با هدف تأمین تمامی ابعاد فنی و  نفعان های مختلف، کارکنان و سایر ذی منابع انسانی، مدیران رده
  این کارگروه در فرایند استقرار سامانه  ساختاری، محتوایی، روانشناختی و مدیریتی باشد. وظیفه

های موردنظر برای پشتیبانی از فرایند  ها و قابلیت ها توجه به ویژگی مدیریت دانش در سازمان
ل ثبت و ضبط دانش و تجارب یع و تسهیسراطالعات و ارتباطات به ت یمدیریت دانش است. فناور

کند. عدم استفاده از فناوری اطالعات برای ثبت و مستندسازی  یها در سازمان کمك م ان آنیو جر
 های اجرایی استان لرستان است.  دانش از دیگر موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه

ت و پهنای باند نیز یکی دیگر های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند اینترن ضعف زیرساخت
های اجرایی  های اجرایی استان لرستان است. دستگاه سازی مدیریت دانش در دستگاه از موانع پیاده

افزار و امکانات ارتباطی الزم برای  افزار، نرم باید اطمینان حاصل کنند که هر کارمند از سخت
ل باید توجه داشت که فناوری ابزاری دسترسی به سیستم مدیریت دانش برخوردار است. با این حا

های  گیری از تمامی امکانات فناورانه، ارتقای توانمندی بهره  برای انسان است؛ نه برعکس. الزمه
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ها  ای و سواد اطالعاتی آن های اجرایی مانند ارتقای سواد رایانه فناورانه کارکنان و مدیران دستگاه
 است. 

های مدیریت دانش است. فرهنگ  یت یا شکست پروژهفرهنگ سازمانی عامل مؤثری در موفق
پشتیبان مدیریت دانش، فرهنگی است که سازمان و کارکنان را به خلق، اشتراک و استفاده از دانش 

دهد که فرهنگ سازمانی تأثیرات مهمی بر مدیریت  کند. مطالعات متعددی نشان می تشویق می
ها در استقرار مدیریت دانش است )گولد،  سازمانروی  ترین موانع پیش دانش دارد و یکی از بزرگ

ترین  های پژوهش نشان داد که مقاومت در برابر تغییر، مهم (. تحلیل یافته600۴مالهوترا و سگرز، 
بر   های اجرایی است. راهبرد مناسب برای غلبه مانع فرهنگی در استقرار مدیریت دانش در دستگاه

به  1ریزی شده ریزی نهادینه شود. اتخاذ راهبرد تغییر برنامه هاین مانع این است که تغییر با برنام
ریزی  بر این مانع به کار گرفته شود. تغییر برنامه  تواند برای غلبه عنوان الگوی تغییر سازمانی می

گاهانه است که بر پایه ای مشخص از سوی سازمان، برای اعمال تغییرات  برنامه  شده فعالیتی آ
 آید.  میموردنظر به اجرا در

  رنگ بودن بحث و گفتگوی کارشناسی درباره موانع عدم حمایت از تفکر انتقادی، کم
را  های نوین سازی، عدم حمایت از خالقیت، نوآوری و ایده موضوعات مختلف برای تصمیم

گیری مبتنی بر دانش حل کرد. در چنین سیستمی افراد  توان با ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم می
ه به نقد و بررسی رویدادهای مختلف سازمان پرداخته و وجوه مثبت و منفی آن را شناسایی آزادان

سازی بروز بحث  پردازند. چنین سیستمی زمینه راهکارهایی برای حل آن می  کرده و به ارائه
های نوین خلق خواهد شد. در چنین  وگوها، ایده آورد و از دل همین گفت کارشناسی را فراهم می

های خود نخواهند  ها را با نام خود ثبت کرده و ترسی از به سرقت رفتن اندیشه افراد ایده سیستمی
 داشت.

گرا در برابر فرهنگ فردگرا، راهبردی برای غلبه بر نبود فرهنگ مشارکت  ایجاد یک فرهنگ جمع
تواند سبب بهبود مشارکت و کارگروهی در  گرا می جمع  و کار گروهی است. ایجاد یک فرهنگ

کید بر رفتار گروهی و ثبات گروهی نسبت به  سازمان شود. جمع گرایی به تمایل یک جامعه برای تأ
نظر یا بیان فردی اشاره دارد. در چنین فرهنگی موفقیت سازمانی مستلزوم کار گروهی است و 

                                                           
1. Planned change 
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شده  های فردگرا، به کار فردی تأکید تعهدی آشکار به فرایند اشتراک دانش دارد. در فرهنگ  سازمان
های  تری خواهد شد. همچنین در فرهنگ کنند و از کار گروهی حمایت کم و افراد بهتر کار می
شود. تقویت انسجام فرهنگی و  های کاری به اشتراک گذاشته می تری در گروه فردگرایانه، دانش کم

همکاری در دستگاه اجرایی عامل مهمی هم برای تقویت کار گروهی است. انسجام فرهنگی به 
های اصلی حمایت  معنای داشتن جو سازمانی است که در آن کارکنان در هر سطحی از ارزش

تر چه انتظاری دارد.  های بزرگ ها به عنوان افراد و عضوی از تیم دانند که سازمان از آن کنند و می می
کرد ای از مفاهیم و اصول است که به کارکنان در شناخت اینکه چه رفتاری به بهبود عمل مجموعه

 (.600۴، 1کند )هافستد کند یا چه رفتاری مضر است، کمک می سازمان کمک می
اعتمادی  ایجا ساختاری با قدرت متناسب، متعادل و سازنده، راهبردی برای غلبه بر ترس و بی

توان از  برای تشریح این راهبرد می شخصی است.  افراد برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه
( بهره گرفت. فاصله قدرت به نابرابری توزیع قدرت در 600۴هافستد ) شاخص فاصله قدرت

بارز فاصله قدرت باال در سازمان افرادی   های مختلف جامعه یا سازمان اشاره دارد. نشانه بخش
های دور از  ترسند. از نظر فرهنگ کار، کارکنان فرهنگ خواهد بود که از مخالفت با مافوق خود می

هایی، ساختار  پذیرند. در چنین فرهنگ ی در توزیع قدرت را تجربه کرده و میقدرت اغلب نابرابر
سازمانی اغلب هرمی است و نظارت زیادی بر آن وجود دارد. رئیس، کارکنان را به شدت تحت 

ترسند. سطح باالی نابرابری بین افراد  و گفتگوی آشکار می  کنترل دارد و کارکنان از صحبت و بحث
شود. این ساختار سلسله  منجر به تمایل اندک برای اشتراک اندک دانش میدر چنین فرهنگی 

مراتبی و نابرابری منجر به کاهش جریان دانش و کاهش شانس موفقیت فرایند مدیریت دانش 
توان ساختاری با قدرت متناسب  شود. برای جلوگیری از نادیده گرفتن دانش در سازمان می می

متوازن و متناسب است یا نیست. ساختار با قدرت متوازن به تمامی ایجاد کرد. قدرت یا متعادل، 
تقریبًا   ها ایفا کنند و افراد از قدرت گیری دهد که نقشی فعال در تصمیم کارکنان سازمان اجازه می

ها برخوردار باشند؛ در حالی که در یک قدرت نامتعادل، یک یا چند نفر  گیری یکسانی در تصمیم
کنند. هچنین برای ترس از به  گیری و دستکاری تصمیمات دیگران ایفا می میمنقش اصلی را در تص

های اجرایی  شخصی، نیاز به تدوین قوانین مالکیت فکری در دستگاه  سرقت رفتن دانش و تجربه
                                                           

1. Hofstede 
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ای چند  ها اجرایی، پدیده های فکری در دستگاه است. عدم احساس نیاز به مدیریت دانش و سرمایه
گذاران، مدیران و کارکنان هر یک به طریقی در آن درگیر هستند. برگزاری  توجهی است که سیاس

های آموزشی با هدف آشنایی با مزایای مدیریت دانش و نقش آن در تحول سازمانی و بهبود  دوره
 مدیریت دانش و مزایای آن شود.  تواند محرک ایجاد نیاز به دانستن درباره عملکرد می

نشان داد یادگیری یکی از موانع استقرار مدیریت دانش در  طور که نتایج پژوهش همان
(، 6060وری آسیایی ) سازمان بهرههای  های اجرایی استان لرستان است. نتایج پژوهش دستگاه

( نیز ۴3۸۹( و قنبری عدیوی )۴3۸2(، تیموری )۴3۸6(، فانی سیسی )606۴آشوک و همکاران )
یت دانش اثرگذار است. تحلیل موانع یادگیری و نوآوری مؤید این است که یادگیری بر استقرار مدیر

های اجرایی استان لرستان مؤید این است که عدم توجه به  استقرار مدیریت دانش در دستگاه
ترین مانع این بخش است. اگر مدیر  شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت، مهم

خود را بشناسد؛ خطاها و انحرافات   عهدستگاه اجرایی دانش تخصصی داشته باشد و زیرمجمو
تواند میان خطاهای عمدی و خطاهای سهوی تمایز قائل شود و برخورد  شناسد و می سازمان را می

مناسبی با کارمند داشته باشد. در مقابل مدیرانی که ضعف دانشی دارند و شناختی از کارکنان 
ها از  انگیزگی کارکنان و ترس آن ای خواهند داشت که باعث بی گیرانه ندارد، برخورد سخت

های خالقانه و عدم  توجهی به ایده اظهارنظر خواهد شد. سرزنش کارکنان به خاطر اشتباهات و بی
های جدید، مدیر  ایده  شود. هنگام ارائه اعتقاد به دانش و نوآوری مدیران، باعث دلسردی کارکنان می

تان نشود! یا اینکه از  قبلی  ایده  هم شبیه  ین ایدهگوید ا کند و می اشتباهات گذشته را یادآوری می
زند و  ها را خط می های کارکنان که حاصل کلی بحث و گفتگو است، بخش زیادی از ایده میان ایده

 کند و این رفتار یعنی مرگ خالقیت! خوشایند خود را تأیید می  صرفًا چند ایده
آموزش، یادگیری، نوآوری و خالقیت، اولین   های اجرایی و مدیران درباره تغییر نگرش دستگاه

گام برای برداشتن این مانع از سر راه استقرار مدیریت دانش و حمایت از یادگیری، نوآوری و 
خالقیت است. از سوی دیگر، وجود ساختار سلسله مراتبی و قوانین دست و پا گیر کشور سبب 

ها یا  الغی بوده و تمایلی به آزمون روشهای اب های اجرایی صرفًا مجری دستورالعمل شده دستگاه
که ممکن است کارکنان بتوانند   های جدید برای انجام کارهای تکراری نداشته باشند. در حالی شیوه

خود و با هماهنگی دستگاه اجرایی در استان، فرایند کاری را اصالح و   براساس تجارب اندوخته
بود عملکرد سازمانی شوند. بنابراین، چنین کنندگان و به مندی مراجعه باعث افزایش رضایت

 های اجرایی است. مواردی خود مانعی بزرگی بر سر راه نوآوری و خالقیت در دستگاه
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های اجرایی به دلیل فقدان  افزایی کاربردی اثربخش در دستگاه های دانش وضعیت دوره
ب است. نیازسنجی آموزشی نامطلو  های دوره خالقیت، نوآوری و نیازسنجی در تدوین سرفصل

سو و سنجش کّمی و کیفی میزان  های اجرایی از یک دقیق و تخصصی نیازهای دانشی دستگاه
توجهی به  تواند راهکار این مشکل باشد. کم های آموزشی از سوی دیگر می اثربخشی دروه

مبتنی بر گیری مشارکتی و  کردن تصمیم  توان با نهادینه روزآمدسازی دانش در دستگاه اجرایی را می
نظر کارشناسی،   ارائه  و گفتگو و نظرات کارشناسی برطرف ساخت؛ چرا که الزمه بحث 

روزآمدسازی دانش کارکنان است. مانع دیگر جایگزینی اطالعات کسب شده از اینترنت و فضای 
های  مجازی به جای دانش و تجربه است. ضریب نفوذ باالی اینترنت در جامعه و گسترش شبکه

باعث خلق انبوهی از اطالعات شده است. دسترسی به این اطالعات سبب شده است  اجتماعی
های مجازی وجود دارد و نیازی  که این تصور شکل بگیرد که دانش موردنیاز ما در اینترنت و شبکه

های آموزش سواد اطالعاتی راهکاری مناسب برای کارکنان است  به یادگیری نداریم. برگزاری دوره
نند نیازهای اطالعاتی و دانشی خود را به درستی تشخیص دهند و هم بتوانند چگونگی تا هم بتوا

العمر پیوند  ها را بسنجند و اینکه چگونه اطالعات گردآوی شده را به یادگیری مادام ارزیابی اعتبار آن
زدن  توان با پیوند بزنند. عدم تأثیرگذاری یادگیری و نوآوری در ارتقای جایگاه شغلی را نیز می

 ها برطرف ساخت. خالقیت و نوآوری با ارزیابی علمکرد کارکنان و نیز ارتقای شغلی آن
اگر به هدف نهایی استقرار مدیریت دانش در کشور که ایجاد یک نظام ملی مدیریت دانش 

توان گفت که یادگیری و مدیریت دانش از عوامل اصلی موفقیت این نظام  است، توجه کنیم؛ می
ها، فرایندها  سو حاصل تجمیع فعالیت ود. نظامی یکپارچه در سطح کشور که از یکملی خواهند ب

های اجرایی سراسر  های ابالغی به دستگا های کار مشابه حاصل از اجرای دستورالعمل و پروژه
های متنوع کاری به دلیل  ها، فرایندها و پروژه کشور و از سوی دیگر حاصل تجمیع فعالیت

های کاری از  سازی هر یک از این پروژه ها است. پیاده خی از استانهای خاص بر مأموریت
ای دانشی برای اجرای  گیری از دانش است و خروجی آن نیز فرآورده ریزی تا اجرا نیازمند بهره برنامه
تواند  های کاری می ها و تجارب آموخته شده از این پروژه های آتی خواهد بود. بنابراین، درس پروژه

طور منظم و سیستماتیک  های آموخته شده، هنگامی که به ی برای یادگیری باشد. درسابزار خوب
تر،  های پایین های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، مزایایی مانند هزینه برای بهبود فرایندها و رویه

 ت.تر پروژه و نتیجه موثرتر پروژه را به دنبال خواهد داش کاری، تحویل سریع پرهیز از دوباره
های اجرایی در دو  گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه توان گفت سیاست در پایان می
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های  دستگاه -بخشی و درون -مجلس شورای اسالمی، هیئت دولت و مانند آن -سطح فرابخشی
رو،  ها هستند. از این های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست گیرد و دستگاه اجرایی صورت می

شده از سوی  ها غالبًا نتیجه تصمیمات چندگانه نیستند، بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گرفته  سیاست
گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام  تصمیم

ر اصالح های اجرایی د مدیریت دانش متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقالل دستگاه
های غیرکارشناسی، نبود سیستم نظارت و  تجربگی مدیران، تصمیم ثباتی و کم فرایندهای کار، بی

ها و عواملی که قباًل ذکر شد، همگی استقرار مدیریت دانش  ها و بودجه تناسبی میان برنامه ارزیابی، بی
گاهی سیاست را با چالش و مدیران اجرایی از گذاران  های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آ

ها بر  ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن مزایای مدیریت دانش و توانایی آن
گذاران،  های اجرایی باشد. سیاست ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه تواند زمینه یکدیگر می

تمامی  رای استقرار نظام مدیریت دانش، بهریزی ب ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه برنامه
ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر رکن، در  ارکان آن و روابط متقابل میان آن

 توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود. صورت بی

 . تقدیر و تشکر7

شده است.  تان انجام ریزی استان لرس این پژوهش با حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی، مدیر مرکز آموزش و  وسیله مراتب قدردانی خود را از مدیر سازمان مدیریت و برنامه بدین 

سازمان و آقای مهندس رضا نامداریان رئیس گروه پژوهش و  ینگر ندهیهای توسعه و آ پژوهش
ین پژوهش همکاری نگری و سایر همکارانی که در ادارات کل استان، در فرایند اجرای ا آینده

 دارم. کردند، اعالم می
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 منـابـع
 . تهران: انتشارات پیوند نو.مدیریت دانش در سازمان(. ۴3۹۱ابطحی، س.ح.، صلواتی، ع. )

 ا. افشار. تهران:   . ترجمهیا ه زمینهیمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظر(. ۴3۸0استراوس، آ.، کوربین، ج. )
 نشر نی.

  . قابلشده است طراحی  ییهای اجرا ت دانش در دستگاهیریدستورالعمل نظام جامع استقرار مد(. ۴3۸۹ج. )انصاری، 
  https://shenasname.ir/edu/5890-modiriat-daneshدسترس در: 

نامه  . پایانبرداری نفت و گاز گچساران شناسایی موانع انتقال و تسهیم دانش در شرکت بهره(. ۴3۸2زاده، ا. ) بارونی
 واحد گچساران. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی 

های دولتی )مطالعه موردی:  بررسی و شناسایی موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان(. ۴3۸6برومند دیزجی، ب. )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران. پایان شهرداری تهران(.

ی مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی شهرستان آبادان با ارائه الگویی برا(. ۴3۸0بیگدلی، ف. )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان رویکرد مدیریت دانش.

  . سازمانطراحی مدل ساختاری و استقرار مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان لرستان(. ۴3۸2تیموری، س. )
 رستان، دبیرخانه شورای پژوهشی.بهزیستی استان ل

های  در تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده SPSSراهنمای جامع کاربرد (. ۴3۹۹پورگتابی، ح.، صفری شمالی، ر. ) حبیب
 تهران: لویه. کّمی(.

 . تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. های پژوهش کیفی اصول و روش(. ۴3۹۱حریری، ن. )
علوم و فنون راه دراز.   وچرای یک های اجرایی: چون (. دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه۴۱00م. )زاده،  حسن

 DOI: 10.22091/STIM.2021.1886. 9-60(: 6)9، مدیریت اطالعات
مراتبی فازی )مطالعه   شناسی مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل سلسله آسیب(. ۴3۸2نژاد، س.س. ) رحمتی

 واحد شاهرود. نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی  پایان .هاد کشاورزی استان تهران(موردی: ج
 مدیریت دانش.  نامه نظام(. ۴۱00سازمان اداری و استخدامی کشور )

گر آموزش  بررسی موانع دسترسی یکسان به فناوری اطالعات برای کارمندان دولت با نقش واسطه(. ۴3۸۸سواری، ح. )
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پایان خودرو(. ت )مطالعه موردی کارکنان شرکت ایرانضمن خدم
 صفادشت.

 .اجرایی هایدستگاه دانش مدیریت دستورالعمل(. ۴3۸۸اداری ) عالی شورای
 .کشور علمی جامع نقشه (.۴3۹۸فرهنگی ) انقالب عالی شورای

های رفتاری.  پژوهی و کاربرد آن در پژوهش شناسی اقدام (. روش۴3۹2دی، ب. )عابدی، ا.، شواخی، ع.ر.، جعفری هرن
 .9۴-۹۸(: ۱۴)۴3، شناسی علوم انسانی روش

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه  پایان های دولتی. موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان(. ۴3۸2علیزاده، ع.ر. )
 محدث نوری.

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان سازی مدیریت دانش در استانداری قم. موانع پیادهبررسی (. ۴3۸6فانی سیسی، م. )
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

های   وری آسیا در بیمارستان های مدیریت دانش با استفاده از استاندارد بهره  ارزیابی سیستم(. ۴3۸۹قنبری عدیوی، م. )
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های دولتی و خصوصی   مناسب برای رفع موانع )مطالعه موردی: بیمارستان دولتی و خصوصی شهرکرد و ارائه راهکار
 نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی صنعتی فوالد. . پایانمنتخب شهرکرد(

 نظام. کلی های سیاست(. ۴3۹۸نظام ) مصلحت تشخیص مجمع
نامه  پایان لعه موردی شهرداری رشت.ها: مطا بررسی عوامل موثر بر بکارگیری دانش در سازمان(. ۴3۸۴محبوب، ز. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه گیالن.
(. واکاوی عوامل بازدارنده تأثیرگذار در ۴3۸۸مرجانی، س.ع.، زارعی، ع.، زاهدی نوقابی، م.، ریگی، ط.، اورعی، ن. )

ها و مرکز  ها، موزه نهمدار )مطالعه موردی سازمان کتابخا های دانش های مدیریت دانش در سازمان سازی سامانه پیاده
 .۸6-۴۴۱(: 6)۴0، رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالعاسناد آستان قدس رضوی(. 

DOI: 10.22067/INFOSCI.2021.23509.0 
مطالعه: سازمان جهاد  های دولتی )مورد سازمانی مدیریت دانش در سازمان بررسی موانع درون(. ۴3۸۱) .مغراضی، م

 مجازی مهر البرز. -نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی الکترونیکی  پایان (.کشاورزی استان خراسان رضوی
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