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Abstract 
Objectives: The purpose of this study is to identify the factors affecting the future 

developments of information and communication technologies (ICT) in organizational 
knowledge engineering in knowledge-based organizations. According to the importance of 

information and communication technology, this research has been proposed, studied, and 

analyzed according to the knowledge engineering framework based on a systemic approach. 
Methods: In the present study, open and unstructured interview tools with experts were used 

to collect information. It is also qualitative in terms of methodology and thematic analysis methods 

and contextual theory, which were used to classify, index, and sort the data. The purpose of the 
research is to identify and classify the challenges and problems facing information and 

communication technologies and knowledge engineering and information and communication 

management. The researcher tries to understand the challenges of information and communication 
technologies (ICT) and knowledge engineering and information and communication management 

by conducting field studies and participating in processes related to the research topic. 

Results: Based on the research results, it was found that the factors influencing the presentation 
of a conceptual model of future developments in information and communication technologies on 

organizational knowledge engineering in knowledge-based organizations are causal conditions, 

contextual conditions, intervening conditions, process/interactions, and consequences. 
Conclusions: Information technology is the most important factor enabling the knowledge 

engineering process with high speed and accuracy. 

Keywords: Organizational Knowledge Engineering, Knowledge Base, Future Developments, 

Information and Communication Technologies. 
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 چکیده

( و ICTهای اطالعات و ارتباطات ) پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تحوالت آینده فناوریهدف  هدف:
باشد. با توجه به اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات،  بنیان می های دانش تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان

 . این پژوهش در چارچوب مهندسی دانش بر مبنای نگرش سیستمی انجام شد
ها از نوع کیفی است.  ای و به لحاظ نحوه گردآوری داده روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه روش:

گیری  باشد. روش نمونه بنیان در سطح ارشد می های دانش جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شاغل در شرکت
علوم انسانی مصاحبه باز و ساختارنیافته به عمل آمد  نفر از پژوهشگران حوزه 02نظری بوده و بر همین اساس با تعداد 

ها  نفر به صورت خاص در حوزه مدیریت اطالعات و ارتباطات مشغول تحقیق و پژوهش بودند. مصاحبه 9که از این تعداد 
ی از دقیقه با هرکدام از پژوهشگران به طول انجامید. روایی و پایایی ابزار سنجش با رعایت شرایط 92تا  12به مدت 

های اجرای  گویان و برقراری شرایط و زمینه دهندگان، تجانس و همگونی پاسخ جمله تعریف اصطالحات، توجیه پاسخ
ای به  های تحلیل تماتیک و نظریه زمینه کارگیری روش گری مورد توجه و اعتبار قرار گرفته است. با به پرسش

است. با توجه به هدف پژوهش، محقق تالش کرد با انجام  ها پرداخته شده بندی داده بندی و سنخ بندی، شاخص طبقه
های  های فراروی فناوری مطالعات میدانی و مشارکت در فرآیندهای مربوط به موضوع پژوهش، به درک و فهم چالش

                                                           
( موثر بر مهندسی ICT(. شناسایی عوامل تحوالت آینده فناوری اطالعات و ارتباطات )1041وز )طبقی، نیما؛ زارعی، عاطفه؛ بیات، بهر  استناد به این مقاله: .1

 DOI: 10.22091/stim.2022.7506.1680. 274-241(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتبنیان.  های دانش دانش سازمانی در سازمان

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  10/14/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  10/11/1011تاری    خ اصالح:  ؛  10/10/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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 اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش و مدیریت اطالعات و ارتباطات بپردازد. 
های اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن بر  ارائه مدل مفهومی از تحوالت آینده فناوری عوامل مؤثر بر ها: یافته

های کالن کشور،  گذاری های سیاست بنیان شرایط علّی )با شاخص های دانش مهندسی دانش سازمانی در سازمان
 بودن هزینه فناوری اطالعات نوسانات سیاسی و اقتصادی، پتانسیل منابع انسانی، کمبود منابع اطالعاتی و ارتباطی، باال

ای )سرمایه فکری، عملکرد نیروی کار،  های دارای فناوری(، شرایط زمینه و ارتباطات، مشکل مالی و همکاری شرکت
گر )ساختار سازمانی،  اثربخشی و کیفیت کاری، تعهد مدیران، نوسانات مدیریتی و استراتژی مدیریت(، شرایط مداخله

سازمانی(، فرآیند / تعامالت )تعداد واحدهای  انشی، تجربه شخصی، مشارکت کاربران و فرهنگ مدیریت کاربران، بلوغ د
سازی دانش سازمانی، سرعت فرایند، برآورد دقیق حجم کار، شفافیت اهداف، تخمین صحیح زمان و  سازمانی، کیفی

دانش سازمانی، بهسازی منابع سازی  تخمین صحیح بودجه( و پیامدها )ارتباطات سازمانی، مدیریت مشارکتی، کیفی
 انسانی و ارتباط صنعت با سازمان( هستند. 

ترین عامل تواناساز فرایند مهندسی دانش با سرعت و دقت باال است.  فناوری اطالعات به عنوان مهم گیری: نتیجه
دسی دانش سازمانی های تحوالت این فناوری که در پژوهش حاضر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر مهن ها و شاخصه مولفه

های مهمی بوده که ضروری است جهت بررسی این  بنیان شناسایی شده است؛ شامل شاخص های دانش در سازمان
 ها در معماری دانش سازمانی مورد توجه قرار داده شوند. کارگیری آن تحوالت و به

 

 دسی دانش سازمانی، مدیریت دانش.های اطالعات و ارتباطات، مهن بنیان، فناوری های دانش سازمان ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ازمند یدن به اهداف خود نیها جهت رس اطالعات، سازمان یل گسترش کاربرد فناوریبه دل
باشند. در کنار  ش مییخته و متخصص رو به افزایاستفاده از این رویکرد هستند. امروزه کارکنان فره

ه در گوهر و اصل کارهای هوشمندانه وجود دارد. است ک یشرفتییافته و پ نظام یاز به نوآوریآن ن
ص دهد که ید تشخیك سازمان بایبا فّناوری اطالعات هماهنگ شوند.  یستیها امروزه با سازمان

کننده غرق  های گیج از داده ییایازمند است، وگرنه در درین یش به چه اطالعاتیاداره کارها یبرا
 (.2120و همکاران،  1)جارموکاخواهد شد 

 یدر ادامه بقا یاتینقش ح یطیرات و تحوالت شتابنده محییاطالعات در عصر تغ یاورفن
ع یسازد که با پردازش سر ران فراهم مییمد ین امکان را برایاطالعات ا یها دارد؛ فناور سازمان

 ین فناوریبر ا تر را داشته باشند؛ عالوه پیچیده یساختارها یاطالعات، امکان کنترل و هماهنگ
رد. یع صورت پذیت با انسجام و بازخورد سریریشود عملکرد سازمان و مد ت موجب میاطالعا

دانند که به کمک آن عملکرد افراد  می یها، فناوری اطالعات و ارتباطات را ابزار امروزه سازمان
ها عملکرد کارکنان خود را  آنکه این سازمان یخود را بهبود بخشند و با تغییرات وفق دهند؛ اما برا

تراز با سرعت تغییرات  تر کنند، باید هم زنظر سطح آموزشی و تخصصی کاراتر و اثربخشا
 (.2107، 2)چنگآوری ترغیب و تشویق نمایند  آوری، کارکنان خود را در استفاده از فن فن

های مختلف  اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت
و همکاران،  3ها، به روشنی مشخص شده است )لین لین وری آن باال بردن بهرهها و در نتیجه  سازمان
 یاصول و ها تئوری از دانش، متشکل که یحال در است، طیمح رییتغ یبرا یابزار ی(. فناور2121

 یفناور انتقال و دانش انتقال کند. اغلب، می کمك ها و معلول علت نیب روابط درك در ما به که است
 دو نیا انیم هایی تفاوت که معتقدند نیمحقق از یحال برخ  با این روند، کار می گر بهیکدی یجا به

 از یمحدودتر اریبس مجموعه دانش به انتقال به نسبت یفناور انتقال ها، آن دگاهید از دارد. وجود
 اوتتف جنبه چهار از یفناور و دانش انتقال نیب (2101) 4همکاران و یلندر دارد. اشاره ها فعالیت

                                                           
1. Jarmooka 

2. Cheng 

3. Lin Lin 

4. Landry & et al. 
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 2پذیری. مشاهده درجه و سازی، ذخیره نوع ،یرمزگذار درجه ،1هدف هستند:  قائل
های مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این  ها را با چالش تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان

هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات نوین، از  میان سازمان
باشد. طراحی  یجاد شده به نفع خود استفاده کنند. دانش سازمانی یکی از این ابزارها میهای ا فرصت

های دانش اگرچه فرایندی عمومی دارند، اما بنا به ماهیت دانشی که در بطن سیستم  و استقرار سیستم
ند (. دانش هم هرچ2102و همکاران،  3)جورمن هایی نیز با یکدیگر دارند قرار گرفته است، تفاوت

های بشری است، اما براساس ماهیت  ها و تحلیل های مشترک برای تمام علوم، اطالعات، تجربه واژه
شود که هر یک تخصص  بندی می ای تفکیک و طبقه های بسیار متنوع و گسترده اجزای آن، به حوزه

 طلبد. آنچه در این پژوهش در چارچوب مهندسی دانش بر مبنای نگرش سیستمی خاص خود را می
های نرم و عمومی دستیابی به دانش سازمانی مربوط  مطرح، بررسی و تحلیل شده است، به جنبه

ط یاز محیدانش، ن ید بتوانند با گردآوریدانش با یها ستمی(. س0313شود )کاظمی و مذهبی،  می
باشد.  پذیر سازمان امکان یاز آن برا یسازمان را برآورده کنند تا استفاده و نگهدار یو درون یرونیب

ستم یاز س یگسترده، نامطمئن و گاه مبهم، مدل یازهایرفع ن یستم دانش معمواًل برایمهندس س
د. قابلیت دسترسی بیشتر، ارائه یبه اجرا درآ ین مدل به صورت واقعینده همیسازد تا در آ یم یکاربرد

یبان فناوری اطالعات ها و استقرار تجهیزات رایانه، نقش پشت تر، کاهش هزینه افزارهای پیشرفته نرم
توجهی در رفتار هوشمندانه و مبتنی بر  های قابل ازپیش نموده و پیشرفت برای مدیریت دانش را بیش

اطالعات،  ی(. فناور2120ها به وجود خواهد آورد )جارموکا و همکاران،  ها و افراد آن دانش سازمان
 یرود که استفاده نکردن از آن، انزوا یشمار م ت در جهان معاصر بهیفعال ید برایجد یسالح و ابزار

(. در کنار 2104، 4را به دنبال خواهد داشت )اوزمان یت حذف شدن از جامعه جهانیکشور و در نها
توان حرکت به سمت پیشرفت  بنیان به دنبال آن است را می ها، فرآیندی که اقتصاد دانش همه این آیتم

گیرد. یعنی تا  بنیان قرار می شور در دست اقتصاد دانشدر نظر گرفت و به همین منظور، تمام صنایع ک
کنند و پول و ثروت و تمام  بنیان هستند که صنایع را مدیریت می های دانش سال آینده این شرکت 01

شود. آگاهی از تحوالت  بنیان تصور می های مبتنی بر فناوری دانش ها در دست شرکت اقتدار کشور
                                                           

1. Purpose 

2. Observability  

3. Joirman 

4. Ozmen 
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بنیان ابزاری  های دانش رتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانهای اطالعات و ا آینده فناوری
گاهی ما را نسبت به ابعاد تکنولوژی و رابطه آن با زنجیره وسیع ها سامان  تری از تکنولوژی است که آ

 (. 0311های بهتری را اتخاذ نمود )چهرآزاد،  دهد تا بتوان تصمیم می
های اطالعات و ارتباطات بر  والت آینده فناوریبا توجه به موارد فوق ضروری است که تح

بنیان مورد بررسی گیرد. نتایج پژوهش حاضر به  های دانش مهندسی دانش سازمانی در سازمان
ها به محصول و ایجاد مشاغل پایدار مبتنی  ها و نوآوری بنیان جهت تبدیل ایده مؤسسات کوچک دانش

آموختگان جهت ورود موفق به  ی و هدایت دانشسازی تحقیقات، توانمندساز بر فناوری، تجاری
نماید.  های خاصی نیز برخوردارند، کمک می وکار از سوی افراد کارآفرین که از تخصص فضای کسب

است که در ذهن  یا های کاربردی خالقانه های فناورانه، ایده به عبارت دیگر، موتور محرک پیشرفت
وکاری جدید به  د و با پیگیری جدی آنان در قالب کسبگیر کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می

هایی مانند پژوهش  بار نشسته و آغازگر مفهوم کارآفرینی است که این امر از طریق انجام پژوهش
 باشد. حاضر قابل دسترسی می

بایست به تحوالت آینده فناوری ارتباطات و اطالعات و ایجاد  با توجه به مباحث ذکر شده می
ها و در نتیجه کشور  جه جدی نموده و از مسیر فن بازار به استقالل مالی این شرکتارزش آن تو

ای تحوالت به  رشته بنیان مستلزم نگاه بین های دانش رسانی کرد. توسعه پایدار صنعتی شرکت کمک
های  های تحوالت آینده فناوری سیاست انتقال تکنولوژی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

باشد. بنابراین،  بنیان می های دانش ( بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانICTو ارتباطات )اطالعات 
های اطالعات و ارتباطات  رو درصدد است به این مسئله بپردازد که تحوالت آینده فناوری پژوهش پیش

(ICTبر مهندسی دانش سازمانی در سازمان ) دارد. بنیان چگونه بوده و چه تأثیری بر آن های دانش 

 . پیشینه پژوهش2

اطالعات و مدیریت دانش بر مزیت  ی(، پژوهشی با عنوان بررسی منابع فناور0311چهرآزاد )
بندی کلی توصیفی، با  رقابتی با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام دادند. این پژوهش در طبقه

و تحلیل،  به نوع تجزیه ها، میدانی و با توجه  آوری داده توجه به هدف کاربردی، از نظر روش جمع
اطالعات بر خلق دانش، تسهیم دانش،  یها تأثیر منابع فناور از نوع همبستگی است. در پژوهش آن

ها نشان  سازی دانش با نقش میانجی تعهد سازمانی بررسی شده و یافته کارگیری دانش و ذخیره به
سازی دانش با نقش  نین ذخیرهکارگیری و همچ اطالعات بر خلق، تسهیم، به یداد که منابع فناور
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داری ندارد. همچنین مدیریت دانش بر کسب مزیت  میانجی تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معنی
 ای با عملکرد دارد. رقابتی اثرگذار است و رابطه قوی

های اطالعات و  ، پژوهشی با عنوان نقش عوامل حیاتی موفقیت فناوری(0327موغلی )
ش و کسب مزیت رقابتی انجام داد. در این پژوهش با دو روش ارتباطات بر مهندسی دان

های اطالعات و ارتباطات بر موفقیت  ای و پیمایشی، به بررسی عوامل حیاتی تأثیر فناوری کتابخانه
سازی کشور  ها در ایجاد مزیت رقابتی برای دو شرکت معروف تلویزیون مهندسی دانش، نقش آن

واسطه استفاده از مهندسی  این دو شرکت در کسب مزیت رقابتی بهپرداخته شد. نتایج نشان داد که 
تواند به عدم درک صحیح و روشن از  ای هستند که این مسئله می های عمده دانش دارای ضعف

های اطالعات و  واسطه فناوری ها به مهندسی دانش و مزایای آن توسط کارکنان و مدیران آن
های رقابتی  های مهندسی دانش در تحقق استراتژی عالیتارتباطات مربوط باشد. نتیجه اینکه، ف

پذیری،  سازمان از طریق افزایش سرعت نوآوری، کسب اطالعات، تحقیقات بازار، انعطاف
 یادگیری مستمر و... نقش بسزایی دارند.

های  پژوهشی با عنوان مدیریت مهندسی دانش به عنوان مزیت در سازمان 1(2121برنی )
ت فوالد انجام داد. این مطالعه تجربی بر روی امکانات تولیدی فوالد مستقر محور در صنع دانش

در جنوب آفریقا و یک کارخانه مستقر در برزیل متمرکز بوده و دارای دو رویکرد کّمی و کیفی 
های موردنیاز از ابزارهایی مانند نظرسنجی و پرسشنامه  آوری داده است. پژوهشگران برای جمع

ها نشان  ها به شکل اعداد و ارقام بوده و یافته د. در رویکرد پژوهش کّمی، دادهان استفاده نموده
دهد که تفاوت معناداری در مورد استفاده از مدیریت مهندسی دانش به عنوان مزیت در میان  می

های فوالد برزیل و آفریقای جنوبی وجود دارد؛ به طوری که  محور بین شرکت های دانش سازمان
برزیل بیشتر از  2ریت مهندسی دانش و یادگیری سازمانی در مؤسسه مونلوادسطح بلوغ مدی

 مؤسسات آفریقای جنوبی است.
( در پژوهشی با بررسی موضوع دانش و نوآوری شرکت و نقش 2120جارموکا و همکاران )

های اطالعات و ارتباطات با فرایندهای مدیریت دانش، کاربرد روابط کلیدی ارتباطات و  فناوری
های نوآورانه را مورد پژوهش قرار دادند. نتایج  اوری اطالعات برای کسب دانش و خلق ایدهفن

                                                           
1. Barney 

2. Monload 
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های نوآوری در حوزه دانش و مدیریت دانش در  بر جنبه ICTحاکی از آن است که اجزای خاص 
به عنوان ابزاری برای ارزیابی دانش  ICTدهنده نقش  ها نشان گذارند. یافته سازمان تأثیر مثبت می

ها است. فناوری اطالعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته است،  دیران برای سازمانم
 های مدیریت دانش، فناوری اطالعات نهفته است. طوری که پشت همه فعالیت به

( پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری 0311صفری و همکاران )
های عمومی کشور انجام دادند.  هندسی دانش در نهاد کتابخانههای کوآنتومی و م اطالعات، مهارت

نتایج این پژوهش مضامین اصلی  .های نیمه ساختاریافته است روش پژوهش، کیفی مبتنی بر مصاحبه
سازمانی  های درون های ساختاری و شاخص تأثیرگذار بر حاکمیت فناوری اطالعات را شاخص

های کوانتومی  ستند. مضامین اصلی تأثیرگذار بر مهارتمضمون فرعی ه 4کند که شامل  معرفی می
گرایی و مضامین اصلی تأثیرگذار بر  شامل تفکر خالق، تفکر سیستمی و تفکر اقتضایی و موقعیت

دهی  مهندسی دانش شامل کیفیت دانش، طراحی ساختار، آزمایش برای تایید اعتبار قوانین سازمان
 مضمون فرعی هستند. 06و  2اشند که به ترتیب مشتمل بر ب دانش، مستندسازی و نگهداری دانش می

سازی  (، در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل کلیدی در پیاده0312پسندی و همکاران ) دولت
بنیاد و تکنیک  سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از روش داده

ت دانش در سیمای یریسازی سیستم مد در پیاده مصاحبه عمیق، نشان دادند که عوامل کلیدی
های  رساخت سیستمیمحور، ز ییگیری راهبردی دانا ران عبارتند از: جهتیجمهوری اسالمی ا

اطالعاتی و ارتباطی، توسعه منابع انسانی، فرهنگ مشارکتی، درگیری افراد صاحب دانش، سازگاری 
 پذیری. با دانش روز و انعطاف

های انجام گرفته حاکی از عدم وجود تحقیقاتی مبنی بر تأثیر تحوالت  بررسی پیشینه پژوهش
( بر مهندسی دانش سازمانی و شناخت عوامل مؤثر در ICTهای اطالعات و ارتباطات ) آینده فناوری

باشد. در این راستا، سؤال اصلی تحقیق حاضر به این شرح است: چه عواملی از  این زمینه می
های  ( بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانICTاطالعات و ارتباطات ) های تحوالت آینده فناوری

 باشند؟ بنیان موثر می دانش

 . روش پژوهش3

های  های فراروی فناوری این پژوهش با استفاده از رویکردی تفسیرگرایانه سعی دارد تا چالش
ل اصلی تولید ( و مهندسی دانش را از نگاه محققان به عنوان عوامICTاطالعات و ارتباطات )
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و تبیین  1گیری از رویکردی امیک دانش بازشناسی کند. پژوهش حاضر درصدد است تا با بهره
های اطالعات و ارتباطات  برنده تحوالت آینده فناوری رو و عوامل پیش ، موانع پیش2ایدوگرافیک

(ICTدر مهندسی دانش را کشف کند. همچنین این پژوهش سعی دارد درک، تفسیر و برد ) اشت
ها را  باشند و نتایج آن محققان از اینکه چرا به فکر بازگشت هزینه صرف شده در تحقیقات نمی

های این  ها، به بازشناسی چالش کنند را مورد توجه قرار دهد و ضمن واکاوی اندیشه آن تجاری نمی
ت مذکور فرآیند بپردازد. در این فرآیند، خود محققان نیز عنصری از جامعه و درگیر در تعامال

 باشند.  اند، بنابراین، سوژه و ابژه یا فاعل و مفعوِل شناخت یکی می بوده

های تحلیل  شناسی از نوع کیفی و با روش بر همین اساس، تحقیق حاضر از لحاظ روش
کند با انجام مطالعات میدانی و  ای انجام شده است. پژوهشگر سعی می تماتیک و نظریه زمینه

های  های فراروی فناوری مربوط به موضوع پژوهش، به درک و فهم چالش مشارکت در فرآیندهای
 اطالعات و ارتباطات و مهندسی دانش و مدیریت اطالعات و ارتباطات نائل گردد. 

بنیان در سطح  های دانش نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در شرکت 01جامعه پژوهش را 
نفر از  06وده و بر همین اساس با تعداد گیری نظری ب دهند. روش نمونه ارشد تشکیل می

نفر به  1پژوهشگران حوزه علوم انسانی مصاحبه باز و ساختارنیافته به عمل آمد که از این تعداد 
باشند.  صورت خاص در حوزه مدیریت اطالعات و ارتباطات مشغول تحقیق و پژوهش می

  دست ه طول انجامید. سپس نتایج بهدقیقه با هرکدام از پژوهشگران ب 11تا  41ها به مدت  مصاحبه
آوری شده توسط پژوهشگر، بررسی و کدگذاری شد.  آمده از مصاحبه و همچنین مبانی نظری جمع

اطالعات  ینظران برجسته حوزه فناور های بیان شده توسط خبرگان و اساتید دانشگاه، صاحب گزاره
أت علمی یه یو پرورش، اعضا آموزش  یزیر أت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهیه یکشور، اعضا

                                                           

1. Emicیفی و تفسیرگرایی است، بر درک و تفسیر افراِد درگیر در موضوع های اساسی در رویکرد ک : این رویکرد که از پایه
( در تحقیقات Eticکند. این رویکرد معادل رویکرد ) یا پدیده مورد بررسی به عنوان مبنا و عامل اصلی معرفت تاکید می

ای و  و نقشی واسطهکند  گرایی بوده که بر جدا بودن محقق از فرآیند تحقیق تاکید می کّمی و مبتنی بر رویکرد اثبات
 خارج از فرآینِد تحقیق برای محقق قائل است.

2. Ideographic تبیین ایدوگرافیک، نوعی تبیین در رویکرد تفسیرگرایی است که با درجه انتزاعی محدود، توصیفی عمیق :
قابل تبیین نوموتتیک دهد. این تبیین در م جانبه با تمام جزئیات را از موضوع یا پدیده مورد مطالعه ارائه می و همه

(Nomotheticدر رویکرد اثبات ) های مورد مشاهده و روابط  گرایی قرار دارد که سعی در تبیین عّلی موضوعات و پدیده
 بین آنها دارد.
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ابی و اعتبارسنجی شده و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. یقات، ارزشیو کارشناسان مرکز تحق
دهندگان،  روایی و پایایی ابزار سنجش با رعایت شرایطی از جمله تعریف اصطالحات، توجیه پاسخ

گری مورد توجه و  پرسش های اجرای گویان و برقراری شرایط و زمینه تجانس و همگونی پاسخ
های تحلیل تماتیک و نظریه  ها نیز از روش و تحلیل داده  اعتبار قرار گرفته است. برای تجزیه

 ای استفاده شده است. زمینه

 ها . تحلیل داده4

های نیمه ساختاریافته، جهت شناسایی تحوالت  اده شده مصاحبهیمتون پ: و تحلیل تم تجزیه 
بنیان، با  های دانش ات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانهای اطالع آینده فناوری

ها در  ها در جداول، و جدا کردن جمالت معنادار آن د و پس از وارد کردن آنیگرد یدقت بررس
 ق استخراج شدند. ین تحقیم متنوع مورد استفاده در ایسطرهای مختلف، مفاه

ك مفهوم یگر  که در واقع نشان یمفهوم یها دسته ، دریظاهر یم با توجه به محتواین مفاهیا
های مختلف  ها در بخش ( کدگذاری شدند. این دسته1تا  0باشند، در جداول شماره ) یمستقل م

ق یتحق یها، به سؤاالت اصل اند. سپس، براساس اطالعات و تحلیل داده مورد بررسی قرار گرفته
 پاسخ داده شد. 

ها و پاسخ افراد به سؤاالت  های کتبی از محتوای مصاحبه نسخهبا تهیه : ها سازی داده آماده
های کیفی پژوهش براساس شماره سؤال مرتب گردیدند و پاسخ تحلیلی هر خبره به  مصاحبه، داده

 هر سؤال در کنار هم نوشته شد.
ها، در این مرحله،  شوندگان و تحلیل کیفی آن های مصاحبه پس از مطالعه صحبت: کدگذاری

صورت یک جدول یکپارچه  جهت خلق معنی از جداول به دست آمده، این جداول در یک فایل به 
ها براساس کد تعیین شده، به جمالت مربوط به یک کد، با  قرار گرفتند و بعد از منظم کردن آن

ها و نقاط اشتراکشان، عنوانی تعلق گرفت. در ادامه جداول مربوط به  توجه به مفاهیم آن
 I15تا  I1شونده کدی از  ها آورده شده است. در ستون اول این جدول به هر فرد مصاحبه کدگذاری

های  های کالمی و آنچه خبرگان درباره شناسایی مؤلفه شده و در ستون دوم گزاره  اختصاص داده
های اطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در  فناوری مؤثر بر تحوالت آینده

اند، به تفصیل آورده شده است. در ستون کدگذاری باز، مفاهیم مهم  های دانش بیان کرده سازمان
های  شده و ستون کدگذاری محوری، که مربوط به مؤلفه  های کالمی مطرح هر یک از گزاره
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های دانش  ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های اطالعات و تحوالت آینده فناوری
 باشد، در آخرین مرحله تکمیل شده است.می

های انجام گرفته از طریق  در تحلیل کیفی، مصاحبه: های کیفی آوری و کدگذاری داده جمع
ها و  شده که منجر به شناسایی مفاهیم، مقوله  بندی کدگذاری باز و کدگذاری محوری دسته

های  های اصلی مؤثر بر مدل مفهومی از تحوالت آینده فناوری ین در رابطه با عوامل و مؤلفهمضام
های دانش شده است. در ادامه هر  اطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان

 های قابل تأمل به صورت جداگانه ارائه شده است. کدام از ابعاد همراه با تفسیر، پیام و نکته
 های اطالعات و ارتباطات موثر بر کد داده مصاحبه عوامل تحوالت آینده فناوری -1ل جدو

 های دانش در بخش شرایط علّی مهندسی دانش سازمانی در سازمان

کد 

 شوندگان مصاحبه
 مضامین ها مقوله مفاهیم

عامل 

 اصلی

I1, I2, I15 

های کالن کشور در زمینه ارتباطات و  گذاری سیاست
مهندسی دانش سازمانی، فراهم نمودن اطالعات بر 

امکانات، تدوین قوانین و سازوکارهای مناسب، فراهم 
ریزی  ها و برنامه نامه نمودن تسهیالت، تدوین آیین

 هدفمند

های  گذاری سیاست
 کالن کشور

های  سیاست
 کلی دولت

عامل و 
های  مؤلفه

 علّی

I13, I3, I5 

دانش تأثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی بر مهندسی 
های دانش، حمایت از اینگونه  سازمانی در سازمان

 ها و نوآوری فعالیت

نوسانات سیاسی و 
 اقتصادی

I3, I6 
پتانسیل منابع علمی، فنی در تعامل با منابع انسانی، 

 ها توجیه و آموزش نیروها، کسب مهارت

پتانسیل منابع 
شناسایی  انسانی

علمی  منابع
 ,I4, I12, I8 و اطالعاتی

I10 

کمبود منابع مناسب اطالعاتی و ارتباطی ماهر )از نظر 
های  ها، کسب مهارت فنی و کار تیمی(، ارزیابی فعالیت

 ها ارتباطاتی، پژوهش و اثربخشی فعالیت

کمبود منابع 
اطالعات و 

 ارتباطی

I3, I5, I6, I7 

گیری از فناوری ارتباطات و  باال بودن هزینه بهره
سازمانی، فراهم نمودن  اطالعات بر مهندسی دانش

 اعتبارات، در نظر گرفتن هزینه منابع انسانی

باال بودن هزینه 
فناوری اطالعات 

 و ارتباطات
مشکالت 

 مالی

I14, I3, I6 
گذاری  های اقتصادی ارزش مشکل مالی متاثر از تحریم
 و تأمین تجهیزات و امکانات

 مشکل مالی

I2, I11, I9 

باال در خارج از  یوردارای فنا یها شرکت یهمکار
های  ران بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانیا

دانشی، تحلیل و بررسی اقدامات موفق، دعوت 
 حضوری از متخصصین

 یهمکار
دارای  یها شرکت

 یفناور

عوامل 
 خارجی
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 های اطالعات و ارتباطات موثر بر مهندسی دانش سازمانی کد داده مصاحبه عوامل آینده فناوری-2جدول 

 ای های دانش در بخش شرایط زمینه ر سازماند

کد 

 شوندگان مصاحبه
 مضامین ها مقوله مفاهیم

عامل 

 اصلی

I4, I5, I8, I10 
های نو بر مهندسی دانش  سرمایه فکری منابع انسانی، تاثیر ایده

 های دانشی، توانایی و خالقیت نیروی کار سازمانی در سازمان

سرمایه 
 فکری

اثربخشی 
 و کارایی

وی نیر
 کار

عوامل 
و 

شرایط 
 ای زمینه

I11, I12, I15 
عملکرد نیروی انسانی، همکاری مناسب منابع انسانی، کارایی و 

 تخصص افراد

عملکرد 
 نیروی کار

I2, I14, I9 

اثربخشی و کیفیت کاری کارکنان بر مهندسی دانش سازمانی 
افزایی و همکاری،  های دانش، غالب بودن تفکر هم در سازمان

 شده های مصرف به زمان و هزینه توجه

اثربخشی 
و کیفیت 

 کاری

I3, I5, I6, I7 

تعهد مدیران ارشد تیم به پروژه بر مهندسی دانش سازمانی در 
های دانش، قدردانی از تیم کارا و انعکاس اثربخشی  سازمان
 ها، اعتمادسازی و ایجاد فضایی صمیمانه فعالیت

تعهد 
 مدیران

عملکرد 
 I1, I13, I7 مدیریتی

جابجایی مدیریتی در طول پروژه، لحاظ نمودن عالیق و سالیق 
 کارگیری اختیارات مدیریتی طلبی و حبّ ریاست، نحوه به خود، جاه

نوسانات 
 مدیریتی

I2, I14 
حمایت مالی از کار تیمی، حمایت از خلق دانش و راهبردهای 

 مدیریتی، حضور جدی و کارآمد، مدیریت سرمایه انسانی

راتژی است
 مدیریت

 های اطالعات و ارتباطات موثر بر کد داده مصاحبه عوامل تحوالت آینده فناوری -3جدول 

 گر های دانش در بخش شرایط مداخله مهندسی دانش سازمانی در سازمان

کد 

 شوندگان مصاحبه
 مضامین ها مقوله مفاهیم

عامل 

 اصلی

I4, I5, I8, I10 

ان، تمرکز سازمانی بر مهندسی ارتباطات سازمانی، نوپایی سازم
های دانش، نظارت و ارزیابی  دانش سازمانی در سازمان

 های ارتباطاتی سازی با افزایش مهارت ها، شبکه فعالیت

ساختار 
 سازمانی

شناسایی 
 عوامل

بسترسازی 
شرایط  و ساختاری

 گر مداخله

I12, I8, I13 
انجام  مدیریت کاربران در طول پروژه، تحلیل و بررسی اقدامات

 های ناکارآمد ها و فعالیت گرفته، حذف برنامه

مدیریت 
 کاربران

I3, I5, I6, I14 
های نوآورانه و خالقیت، آگاهی از  بلوغ دانشی کاربران، ایده

 ها، دقت باال برنامه

بلوغ 
 دانشی

I15, I6, I7, I8, 

I10 
های  تجربه شخصی کاربران بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان

 های روزآمد های کاری، کسب دانش مدار، داشتن مهارت دانش

  تجربه
 شخصی

I11, I6, I7 
پذیری، مراعات و همکاری،  مشارکت کاربران، مسئولیت

 گسترش روابط کارآ

مشارکت 
 ساختارهای کاربران

 ارزشی
I1, I2, I4 

های  سازمانی، فرهنگ تعامل سازمانی، زیرساخت فرهنگ 
 های کارآمد اقدامات و فعالیت گذاری به سازمانی، ارزش

  فرهنگ
 سازمانی
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 های اطالعات و ارتباطات موثر بر کد داده مصاحبه عوامل تحوالت آینده فناوری -4جدول 

 های دانش در بخش فرآیند / تعامالت مهندسی دانش سازمانی در سازمان

کد 

 شوندگان مصاحبه
 مضامین ها مقوله مفاهیم

عامل 

 اصلی

I4, I5, I8, I10 
ها،  تعداد واحدهای سازمانی، استفاده از ظرفیت

 دهی واحدها نحوه اداره و سازمان

تعداد واحدهای 
 سازمانی

راهبردهای 
توسعه 
 ها فعالیت

فرآیند/ 
 تعامالت

I3, I5, I6, I14 
های  روزرسانی برنامه تقویت اعتماد به نفس، به

 ها و نیازسنجی آموزشی، شناسایی اولویت

سازی دانش  کیفی
 ازمانیس

I5, I8, I10 

مدت  های کوتاه سرعت فرآیندهای داخلی، دوره
جهت افزایش بازدهی و کارایی، استفاده از نیروهای 

 متخصص و کارآمد

 سرعت فرآیند

I1, I2, I11 برآورد دقیق حجم کار برآورد دقیق حجم کار، استفاده از مدیران کارآمد 

I15, I13, I9 شفافیت اهداف امل شفاف با کارکنانشفافیت اهداف پروژه، تع 

I12, I7, I9 تخمین صحیح زمان ها تخمین صحیح زمان، مدیریت صحیح، افزایش ظرفیت 

I5, I7, I9 تخمین صحیح بودجه های بالقوه تخمین صحیح بودجه، استفاده از پتانسیل 

 رتباطات موثر برهای اطالعات و ا کد داده مصاحبه عوامل تحوالت آینده فناوری -5جدول 

 های دانش در بخش شرایط پیامدها مهندسی دانش سازمانی در سازمان

کد 

 شوندگان مصاحبه
 مضامین ها مقوله مفاهیم

عامل 

 اصلی

I4, I5, I8, I10 
نوپایی، تمرکز، پیچیدگی و گستردگی سازمانی، ارتقای 

 کارکردهای نوآورانه، توسعه دانش تخصصی

ارتباطات 
 سازمانی

پیامدها 
و عوامل 
 انگیزشی

 پیامدها

I3, I5, I6, I14 
انعطاف مدیریت، تفویض اختیار در مدیریت دانش، تبادل و 

 اشتراک تجربه و دانش

مدیریت 
 مشارکتی

I5, I8, I10, I7 

نفس در میان کارکنان، آگاهی نسبت به  تقویت اعتماد به 
ش ها، انگیزه و افزای ها و به دنبال آن افزایش توانمندی مهارت

 خالقیت و نوآوری

سازی  کیفی
دانش 
 سازمانی

I1, I2, I11, I12 
افزایی کارکنان، توسعه سرمایه انسانی  توانمندسازی، دانش

 های مازاد متخصص، کاهش هزینه

بهسازی 
 منابع انسانی

I15, I13, I9 
های  تربیت نیروی کارآفرین و کارکنان ماهر، ورود مهارت

 های شغلی مناسب موقعیت ها، ایجاد متنوع به فعالیت

ارتباط صنعت 
 با سازمان

جدول  1ها، مضامین و عوامل اصلی در  بندی و بررسی کدهای اولیه، مفاهیم، مقوله پس از جمع
توان بیان کرد که از میان عوامل به دست آمده، شرایط  ها می آوری و ارائه گردید. براساس یافته جمع

مقوله، بیشترین میزان فراوانی را دارند. عامل و  7اشتن هر کدام عّلی و نیز فرایند/ تعامالت با د
گانه، ویژگی مهم دیگری که دارد، این است که چهار  های هفت های عّلی، عالوه بر ارائه مقوله مؤلفه
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های کلی دولت، شناسایی منابع علمی و اطالعاتی، مشکالت مالی و عوامل  مضمون سیاست
توانند نقشی کلیدی داشته باشند. در فرایند/  است که هر کدام میداده  خارجی را در خود جای 

توان گفت برخی  اند. به طور کلی می شده  تعامالت بیشتر پارامترها و شرایط تأثیرگذار مدنظر قرار داده
ای را در این زمینه نشان  های اجتماعی و عمومی و برخی دیگر جنبه تخصصی و حرفه ها جنبه از مقوله

ای و نیز شرایط  دهند. شرایط زمینه ها را نشان می این عوامل راهبردهای توسعه فعالیتدهند.  می
گیرند.  مقوله در جایگاه بعدی قرار می 6گر، عوامل دیگری هستند که هرکدام با داشتن  مداخله

ای، عبارتند از: اثربخشی و کارایی نیروی کار و  شده در شرایط زمینه ترین مضامین استخراج مهم
گر شامل شناسایی عوامل بسترسازی  شده در شرایط مداخله  لکرد مدیریتی و نیز مضامین گنجاندهعم

و ساختاری و همچنین ساختارهای ارزشی. این مضامین کلیدی و بنیادی بوده و از اهمیت بسزایی 
رده قرار  ترین فراوانی را به خود اختصاص داده و در انتهای مقوله، کم 1برخوردار هستند. پیامدها با 

باشند. فناوری  های مشارکتی و توانمندسازی نیروی کار را دارا می گرفته است. این عوامل بیشتر جنبه
ترین عامل تواناساز فرایند مهندسی دانش با سرعت و دقت باال است. عوامل  اطالعات به عنوان مهم

بنیان  های دانش انی در سازمانو ابعاد تأثیرگذار بر تحوالت این فناوری در زمینه مهندسی دانش سازم
ها، مفاهیم و مضامین مهمی  کد محوری بوده که هرکدام از این عوامل شامل شاخص 1شامل 

ها در معماری دانش سازمانی، الزم است که  کارگیری آن باشد که جهت بررسی این تحوالت و به می
 دهد. هش را نشان می( خالصه عوامل اصلی پژو6مورد توجه قرار داده شوند. جدول شماره )

 های پژوهش عوامل اصلی و مقوله -6جدول 

 عامل اصلی ها مقوله

 . پتانسیل منابع انسانی؛3. نوسانات سیاسی و اقتصادی؛ 2های کالن کشور؛  گذاری . سیاست0

. مشکل 6. باال بودن هزینه فناوری اطالعات و ارتباطات؛ 2. کمبود منابع اطالعاتی و ارتباطی؛ 1
 های دارای فناوری. همکاری شرکت .0مالی؛ 

عوامل و شرایط 
 علّی

. نوسانات 2. تعهد مدیران؛ 1. اثربخشی و کیفیت کاری؛ 3. عملکرد نیروی کار؛ 2. سرمایه فکری؛ 0
 . استراتژی مدیریت.6مدیریتی؛ 

 ای شرایط زمینه

مشارکت کاربران؛ . 2. تجربه شخصی؛ 1. بلوغ دانشی؛ 3. مدیریت کاربران؛ 2. ساختار سازمانی؛ 0
 سازمانی. . فرهنگ 6

 گر شرایط مداخله

. برآورد دقیق حجم 1. سرعت فرایند؛ 3سازی دانش سازمانی؛  . کیفی2. تعداد واحدهای سازمانی؛ 0
 . تخمین صحیح بودجه.0. تخمین صحیح زمان؛ 6. شفافیت اهداف؛ 2کار؛ 

 فرایند/ تعامالت

. بهسازی منابع 1سازی دانش سازمانی؛  . کیفی3تی؛ . مدیریت مشارک2. ارتباطات سازمانی؛ 0
 . ارتباط صنعت با سازمان.2انسانی؛ 

 پیامدها
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 گیری . نتیجه5

های اطالعات و ارتباطات  در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر تحوالت آینده فناوری
(ICTبر مهندسی دانش سازمانی در سازمان ) های بیان شده  ارهبا گز بنیان پرداخته شد. های دانش

 ینظران برجسته حوزه فناور توسط خبرگان و اساتید دانشگاه و در بخش کیفی که شامل صاحب
 یو پرورش، اعضا آموزش  یزیر أت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهیه یاطالعات کشور، اعضا

 یت فناوریفین کیابی، اعتبارسنجی و تضمیقات، ارزشیأت علمی و کارشناسان مرکز تحقیه
کشور  آموزش و سنجش سازمان علمی أتیه یالعات سازمان سنجش و آموزش و اعضااط

 دهد. ها را نشان می بودند، جداولی تهیه شد که چگونگی دستیابی به نتایج حاصل از این مصاحبه
شده از طریق مصاحبه، به بررسی زوایای مختلف  های گردآوری در این مرحله با مرور چند باره داده

های  شده، مفاهیم مستتر در داده های گردآوری شد. در واقع با مرور مجموعه دادهآن پرداخته 
گذاری مفاهیم  گونه محدودیتی به نام آوری شده، بازیابی گردید. در این مرحله بدون هیچ جمع

ها مشخص شده  پرداخته شده است. بعد از انجام کدگذاری باز، محورهای اصلی در مجموعه داده
 ی، کدگذاری حول این محورها انجام گرفت. و در مرحله بعد

های انجام گرفته از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری  در تحلیل کیفی، مصاحبه
های  های مؤثر بر تحوالت آینده فناوری شدند که منجر به شناسایی مفاهیم و مؤلفه  بندی دسته

های دانشی گردید. طبق  ازماناطالعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در س
نتایج بدست آمده، پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه اولیه، پنج عامل اصلی تحوالت آینده فناوری 

ای، شرایط  ها عبارتند از: شرایط عّلی، شرایط زمینهاطالعات و ارتباطات شناخته شد. این عامل
های مربوط  ین پنج عامل اصلی، شاخصگر، فرآیند / تعامالت و پیامدها. بعد از شناسایی ا مداخله

های به دست آمده مشخص شد  به هر ُبعد شناسایی گردیدند. در نهایت طبق نتایج آنالیز کیفی داده
های اطالعات و ارتباطات بر  که عوامل مؤثر بر ارائه مدل مفهومی از تاثیر تحوالت آینده فناوری

گر،  ای، شرایط مداخله عّلی، شرایط زمینه های دانشی، شرایط مهندسی دانش سازمانی در سازمان
زند حسامی و  (،0310بدیعی و میراحمدی )باشند، که با تحقیقات  فرآیند / تعامالت و پیامدها می

راستا است. با توجه به آنچه که از  هم (2120جارموکا و همکاران )و  (0311آبادی ) زارع ده
توان برداشت  ی را به طور خاص از این عوامل میتوان استنباط نمود، مفاهیم های کالمی می گزاره

توان به باورها، توانایی، عملکرد و  نمود که دارای اهمیت بسزایی هستند. به عنوان نمونه می
ها و  های نیروی انسانی شامل نیروی کار، کارکنان و مدیریت و نیز تأمین منابع، هزینه قابلیت
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 دستیابی به هدف بیان شده، اشاره نمود. بنیان به منظور های دانش امکانات در شرکت
برداری  ها با حجم انبوهی از اطالعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره امروزه سازمان

شده است. مهندسی دانش که فرایند   ها تبدیل ای بزرگ برای این سازمان صحیح از آن به دغدغه
مبتنی بر دانش است، نیازمند سیستمی است  های فکری و تولید ثروت و ارزش با استفاده از دارایی

ترین عامل تواناساز فرایند  که بتواند این فرایند را پشتیبانی کند. فناوری اطالعات به عنوان مهم
مهندسی دانش با سرعت و دقت باال، اجرای فرایند مهندسی دانش را به طور چشمگیری بهبود 

هایی  غیررسمی و خودسامان یافته در شرکتهای  بخشیده است. دانش ممکن است به وسیله شبکه
های علمی، متشکل از افراد مطلع که به دلیل  شود، به وجود آید. محفل مند می که به مرور نظام

آیند، معمواًل از طریق گفتگوهای رودررو، تلفنی و یا از طریق پست  های مشترک گرد هم می عالقه
در  یریچشمگ یها شرفتیر پیاخ یها د. در سالآی های ارتباطی، به وجود می الکترونیک و شبکه

ند مهندسی دانش به وجود یفرا یرا برا یدیاطالعات ایجاد شده که امکانات جد ینه فناوریزم
بان یپشت یها ستمیت باال، سیها با ظرف مانند مخازن داده ییمثال ابزارها یآورده است. برا

ت یریبه مد یادیز یها عملکرد، کمك یبانیپشت یکیالکترون یها ستمیو ظهور س یریگ میتصم
به  یت دسترسیش قابلیاطالعات در مهندسی دانش، افزا ین ارزش فناوریشتریاند. ب دانش کرده

دن دانش را از ذهن صاحبان یرون کشیاطالعات امکان ب یع انتقال آن است. فناوریدانش و تسر
 سازد.  یدانش فراهم م

ئز اهمیت است. به منظور هدایت دانش در جهت در حوزۀ مدیریت نیز این موضوع بسیار حا
اهداف سازمانی و کسب مزیت رقابتی پایدار، مدیران سازمان باید به مدیریت دانش بپردازند. 

مدیریت دانش آشنا باشند و  یهایشان را در این زمینه باال ببرند، با راهبردها مدیران باید توانایی
انسانی ایجاد کنند، تا اطالعات و دانش به  ین نیرومحور و تعاملی را بی محیطی فرهنگی، دانش

در این صورت  (.0312و الجوردی،  ینی)خداداد حسها تسهیم و مدیریت شود  سهولت بین آن
توانند دانش موجود را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کنند. وقتی محیط پویا و پیچیده است، برای  می

ش جدید را به شکلی ایجاد و اعتباربخشی کرده و برای ها ضروری است به طور پیوسته دان سازمان
 کار گیرند. استفاده در محصوالت و خدمات خود به

های  وری افراد و انسجام اطالعات در درون سازمان شده و سیستم استفاده از فناوری باعث بهره
دهند.  های مختلف در یک زمینه انجام می اجتماعی تعبیر اطالعات را از طریق ارائه دیدگاه

گاهانه ایجاد دانش، اعتباربخشی به دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و  مهندسی دانش یک روند آ



 011 ...شناسایی عوامل حتوالت آینده فناوری اطالعات و ارتباطات

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

کاربرد آن است. اگر مدیریت سازمان درصدد است که مهندسی دانش در اولویت قرار گیرد، 
قابل ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد. مدیر باید الگوی ت بایستی تعادل موجود بین افراد و فناوری

ها، افراد و فنون را مورد تجدیدنظر قرار دهد تا افراد از این ابزارها استفاده کنند. تنها با  میان فناوری
توانند از دانش برای منافع رقابتی سازمان بهره ببرند. براساس  تغییر الگوی تبادل است که مدیران می

 یها و مهندسی دانش در سازماناطالعات و ارتباطات  یها یفناور یها سؤال پژوهش که به چالش
 کارگیری به در های دانشی سازمان موفقیت موجبات متعددی ران پرداخت، عواملیبنیان ا دانش

 گسترش مؤثر، عوامل از یکی که گفت بتوان اما شاید آورند؛ می فراهم را دانش راهبردی
جب توانمند شدن اطالعاتی و ارتباطی است. این فناوری مو های فناوری مناسب های زیرساخت

بنیان توجه به این عامل در کنار سایر عوامل  های دانش شود. بنابراین، در شرکت مهندسی دانش می
 رسد. بیان شده، ضروری به نظر می
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منـابـع
منطقه  2100( در تحوالت سال ICTاطالعات و ارتباطات ) ی(. نقش فناور0310) ف.س. ی،راحمدیم .،می، عیبد

 .071-043 :(01)01 ،یا هیناح توسعه و ایجغرافمصر(.  ی)مطالعه مورد قایل آفرو شما انهیخاورم
بررسی منابع فناوری اطالعات و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با نقش میانجی تعهد سازمانی (. 0311. )، مچهرآزاد

 .مهندسی صنایع دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و. در: تهران: )مطالعه موردی شرکت صنایع کاشی و سرامیک(
بر  یسازمان یریادگیدانش و  تیریاطالعات، مد یفناور ریتأث یررس(. ب0312. )م ،یجورد.ح.، الس ینیخدادادحس

 .061-031(: 7)0، یانتظام یرویمنابع در ن تیریمد ی.عملکرد سازمان
سازی سیستم مدیریت  ادهشناسایی عوامل کلیدی در پی(. 0312. )غ ،معمارزاده طهران ط.، ،روشندل م.، ،پسند دولت

 . 316-330(: 37)1، ای دانش راهبردی رشته  مطالعات بین .دانش در سیمای جمهوری اسالمی ایران
ی. نگار ندهیآ یندهای( بر فرآICTارتباطات و اطالعات ) یفناور ریتاث(. 0311.ر. )م ،یآباد زارع ده.، ح ،یزندحسام

 .0، دوره یانجمن اقتصاد و انرژ
های  (. شناسایی عوامل مؤثر بر حاکمیت فناوری اطالعات، مهارت0311م. ) ،قیاسیع.ا.،  ،ضویر ب.، ،صفری

  .217-020(: 4)6، علوم و فنون مدیریت اطالعات. های عمومی کشور کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه
و  انهیرا یمهندس یمل شیهمادر:  .دانش تیریمد یساز نهیاطالعات و به یفناور (.0313ی، م.ب. )مذهب .،م ی،کاظم

 .نیشرکت علم و صنعت طلوع فرز :تهران .اطالعات یفناور تیریمد
(: 0)6، یانسان علوم -نور كیپ. یرقابت تیمز کسب در دانش تیریمد تیموفق یاتیح عوامل (. نقش0327ع.ر. ) ،یموغل

22-016. 
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