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Abstract 
The purpose of this study was to Survey of the success key factors 

application in the implementation of knowledge management in Water and 

Power Organization of Khuzestan.This research is applied in terms of 

purpose and a quantitative by using a descriptive survey method. The data 

collection tool is a questionnaire whose reliability was calculated by 

Cronbach's alpha test of 0.87. In the present study, one-sample test, 

Kolmogorov-Smirnov test has been used. The data of this study were 

analyzed using SPSS software version 26. The results indicate that the mean 

of organizational structure (2.89) in knowledge management implemented in 

the Khuzestan Water and Power Organization is lower than average. 

Regarding the status of organizational culture (3.20) in knowledge 

management implemented in Khuzestan Water and power Organization, the 

results showed that the mean acquisition is higher than average. The results 

show that the mean status of information technology (3.23) in knowledge 

management implemented in Khuzestan Water and power Organization is 

higher than average While the results indicate that the mean status of human 

resources (2.75) in knowledge management implemented in the Khuzestan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: azimih@scu.ac.ir 

How to Cite: Azimi, M. H., Khademizadeh, Sh., Heydarzadeh, M. (2023). Survey 

of the Success Key Factors Application in the Implementation of Knowledge 

Management in Water and Power Organization of Khuzestan, Journal of Knowledge 

Retrieval and Semantic Systems, 9(33), 69-93. 

https://orcid.org/0000-0002-7786-0944
https://orcid.org/0000-0003-4494-7709
https://orcid.org/0000-0002-9522-5119


 1071 زمستان|  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 07

Water and power Organization is lower than average. Finally, the results 

indicate that the leadership status (3.75) in the knowledge management 

implemented in the Khuzestan Water and power Organization is higher than 

average. Among the success key factors for the implemented knowledge 

management; The organizational structure and human resources are not at 

the desired level and it is necessary to provide the ground for improving the 

status of these factors by planning in this regard. 

Keywords: Knowledge Management, Key Success Factors, Khuzestan 

Water and Electricity Organization. 
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 یساز ادهیدر پ تیموفق یدیعوامل کل یریکارگ به زانیم یبررس

 دانش در سازمان آب و برق خوزستان تیریمد

  

   یمیمحمدحسن عظ
، چمران اهواز دیدانشگاه شه شناسی دانشگروه علم اطالعات و  اریاستاد

 رانیا، اهواز
 

  زاده  یشهناز خادم
، چمران اهواز دیدانشگاه شه شناسی دانشگروه علم اطالعات و  اریدانش

 رانیا، اهواز
 

  زاده دریمعصومه ح
دانشگاه  شناسی دانشارشد گروه علم اطالعات و  کارشناسی آموخته دانش

 ایران، اهواز، شهید چمران اهواز
 

  چکیده
دانش در  تیریمد یساز ادهیدر پ تیموفق یدیعوامل کل یریکارگ به زانیم یبررس هدف از این پژوهش

است که در آن  یو ازنظر روش کم یپژوهش ازنظر هدف کاربرد نیااست.  سازمان آب و برق خوزستان

 قیآن از طر ییایها پرسشنامه است که پا داده یبهره گرفته است. ابزار گرداور یشیمایپ یفیاز روش توص

 آزمون ،یا نمـونهتک یشده است. در پژوهش حاضر از آزمون ت محاسبه 78/0کرونباخ  یآزمون آلفا

 یساختار سازمان نیانگیپژوهش نشان داد که م یها افتهی شده است. رنوف استفادهیاسمـ -کولـموگروف

. در بوداز حد متوسط  تر نییشده در سازمان آب و برق خوزستان پا یساز ادهیدانش پ تیری( در مد78/2)

شده در سازمان آب و  یساز ادهیدانش پ تیری( در مد20/3) یسازمان فرهنگ تیوضع نیانگیخصوص م

 نیانگیمنشان داد که  ها افتهیباالتر از حد متوسط بود.  یاکتساب نیانگینشان داد که م افتهیبرق خوزستان 

شده در سازمان آب و برق خوزستان باالتر  یساز ادهیدانش پ تیری( در مد23/3اطالعات ) یفناور تیوضع

شده در  یساز ادهیدانش پ تیری( در مد87/2) یمنابع انسان تیوضع نیانگیم که یدرحال بوداز حد متوسط 

( در 87/3) یرهبر تیوضع نیانگیم نیهمچن بوداز حد متوسط  تر نییسازمان آب و برق خوزستان پا

و  ها افتهی لیتحل .بودشده در سازمان آب و برق خوزستان باالتر از حد متوسط  یساز ادهیدانش پ تیریمد

و  یساختار سازمان یساز ادهیپدانش  تیریمد تیموفق یدیعوامل کل نیپژوهش نشان داد که از ب یریگ جهینت
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ارتقاء  نهیخصوص زم نیدر ا یزیر است با برنامه ازیقرار ندارند و ن یدر سطح مطلوب یمنابع انسان تیوضع

 ازمندینشده در سازمان آب و برق استان خوزستان  ادهیدانش پ تیریمد عوامل فراهم شود. نیا تیوضع

 نةیدرزم یو رهبر یمنابع انسان تیریمد ؛یفناور ؛سازمان؛ فرهنگ یمؤثر از عوامل ساختار یا شبکه جادیا

 تیریمد نةیدرزم توانند ینم ییتنها عوامل به نیاز ا کیشده در سازمان است و هر  ادهیدانش پ تیریمد

 .را کسب کنند یحداکثر قیدانش توف

  .سازمان آب و برق، استان خوزستان ،یزیر برنامه ت،یدانش، موفق تیریمد :ها واژهکلید



 03 |و همکاران   یمیعظ

 مقدمه 

محرکه و  یروین کیعنوان  اطالعات را به یمحور، فناور های موفق و دانش سازمان رانیمد

که  یاز عوامل یکی گر،ید عبارت گیرند؛ به دانش به کار می تیریمد تیمؤثر در موفق یعامل

عامل، در  نیاطالعات است. عالوه بر ا یفناور ،شود دانش می تیریمد تیباعث موفق

دانش  تیریدر مد تیموفق یدیعنوان عوامل کل به زین یگرید لحوزه عوام نیا اتیادب

( هفت عامل کلیدی ارزش، هدف 1888و همکاران ) 1دامپورتاند.  شده و ارائه ییشناسا

و حمایت ، اقدامات انگیزشی ها رساختیزی ارتباطی، فرهنگ، ها کانالمشترک، ساختار، 

(. در 2021و همکاران،  2مدیریت سازمان برای موفقیت مدیریت دانش عنوان کردند )سوشا

 سازی مدیریت دانش شامل مدیریت حامی، ادبیات سازمانی عوامل موفقیت در پیاده

)دمیر، بودر، عمر،  شود یمتسهیل گر، نیروی انسانی و فرهنگ حامی  ها رساختیز

ی و سازمان فرهنگهبری، ساختار، فناوری اطالعات، ر نیب نیدرا(. 2021، 3حشمتی

ها و وظائف در موفقیت مدیریت دانش نقش مهمی دارد )ادحیات، المحتسب،  مأموریت

سازی  در پیاده یدکلی عامل هفت به( 2007) همکاران و 7آمبرگ (.2021، 4السوبوا

و  یار؛ معماروک به کسب دشدی الزام: از اند عبارت کهاند  کرده دانش اشاره تیریمد

 رساختیمستمر؛ ز یریادگیو خلق دانش؛  میهدانش؛ فرهنگ تس رهبری ؛انداز چشم

( عوامل کلیدی فوق را در 2007) 6لین .یدانش سازمان یندهایو فرا افته؛ی توسعه یفناور

فناوری، عوامل مرتبط با فرایندها، عوامل مرتبط با  رساختیزچهار دسته عوامل مرتبط به 

ی در ادبیات طورکل بهافراد و عوامل مرتبط به راهبردهای سازمان خالصه کرده است. 

عوامل  عنوان بهرا  سازمانی ساختار، فرهنگ، فناوری اطالعات، منابع انسانی، رهبری سازمان

و همکاران،  8است )کاوالیک دهش شناختهسازی مدیریت دانش  کلیدی موفقیت در پیاده
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2021.) 

ساختار سازمانی نقش مهمی در موفقیت مدیریت دانش در سازمان دارد و از طریق 

 کند یمایجاد ساختارهای افقی و ارتباطات پویا نقش تسهیل گری در این فرایند بازی 

 تواند یمی حامی سازمان فرهنگ(. در کنار ساختار سازمانی تسهیل گر 2021، 1)بوسنا

موفقیت مدیریت دانش را در سازمان تضمین کند )آشنا، عسگری، مرادی و غفوری، 

 تیتقورا دانش ی گذار اشتراکخلق و  تواند یمدر سازمان فرهنگ نوآورانه  (.1382

از  یکیعنوان  به توان یمی را سازمان فرهنگ (.1382)سنجقی، اخوان و اجاقی،  کند یم

در نظر ها  دانش در سازمان تیریآمیز مد موفقیت یاجرا استقرار و یترین ابزارها مهم

ی فرهنگ تیم محور و سازمان فرهنگ(. از بین انواع مختلف 1384گرفت )وظیفه و توکلی، 

گروهی بر اجرای موفق مدیریت دانش تأثیر بیشتری دارد )خادمی زاده، فرج پهلو و 

نقش  توانند یمزمان ی رهبری و مدیریت ساسازمان فرهنگ(. در کنار 1387محمدی، 

)فنی،  سازمانی سطوح تمام در سازی مدیریت دانش داشته باشند. رهبران مؤثری بر پیاده

 دارند دانش مدیریت سازی اجرای و پیاده در مهمی و فرد منحصربه میانی و عالی( نقش

ی آن در فرایندهای سازمانی باعث ریکارگ به(. ظهور و توسعه فناوری و 2008 ،2)سینگ

 ها سازمانعنصری مؤثر در موفقیت مدیریت دانش  عنوان بهشده است که فناوری اطالعات 

 ییشناسامنجر به  تواند یم(. فناوری اطالعات 2020و همکاران،  3در نظر گرفته شود )بزنیا

شود )دولتی، در سازمان  دانش یابیدانش و ارز میتسه ،دانش یتوسعه و نگهدار ،دانش

 (.1383عنایتی و ضامنی، 

دانش  تیریمد تیموفق یدیگرفت عوامل کل جهیتوان نت می نیشیتوجه به مطالب پ با

 طیعوامل تحت تأثیر شرا نیبرداشته و درواقع تنوع ا ها را در ای از فعالیت گسترده فیط

 باها  سازمان یتوان برا شود و نمی سازی می دانش در آن پیاده تیریاست که مد یطیمح

دانش  تیریسازی مد عوامل در پیاده نیاز ای ا کپارچهسیستم ی مختلف رسالت و اهداف
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دانش تحت  تیریسازی مد در پیاده تیموفق یدیتوجه به عوامل کل نیکرد؛ بنابرا زیتجو

و  تیموفق یو فرهنگ حاکم بر آن سازمان است و هر سازمان برا یطیمح طیتأثیر شرا

 یعوامل را در فضا نیا هدارد ک ازنیها  سازمان ریسا انیدر م یرقابت تیبه مز یابیدست

شود  موضوع باعث می نیبه ا یتوجه یکند. ب تتقوی راها  و آن ییخود شناسا یسازمان

های  به دانش و مهارت یو سازمان یاطالعات و دانش فرد لیهایی در روش تبد چالش

در  یماتیدانش برتر، تصم بر هین تکسازمان بدو تیریشود و مد جادیا یو گروه یفرد

ادبیات  مرور هایی مواجه سازد. اتخاذ کرده و سازمان را با چالش یسازمان همموضوعات م

 ستمیس یدر اجرا تیدهد که توجه به عوامل مهم موفق نشان می در این پژوهش ها پیشینهو 

حاصل از مطالعات صورت  جیهای مختلف موردتوجه بوده و نتا دانش در سازمان تیریمد

حاکم بر سازمان  طیعوامل تحت تأثیر شرا نیاز آن است که ا یحوزه حاک نیگرفته در ا

 توان یم را دانش تیریمد یاجرا در تیموفق مهم عوامل یطورکل اند. به باهم متفاوت بوده

 رساختیز و( منابع و یمال) یاقتصاد رساختیز ،یفناور رساختیز یکل عامل سه در

 .کرد یبند میتقس( یسازمان )فرهنگ یطیمح

 پژوهشی ها نهیشیپ

شناسایی یا کشف دانش ضمنی، نشان دادند که  خود مطالعه( در 1388اصغری و همکاران )

استخراج یا کسب دانش ضمنی، ثبت و ذخیره دانش ضمنی، تسهیم دانش ضمنی و 

 شده استخراج سازی دانش ضمنی فرآیند مدون عنوان بهبه ترتیب کاربست دانش ضمنی 

 است.

تعهد منابع، منافع درک  ( نشان داد عواملی چون1388و همکاران ) کنجکاو منفرد

 آفرینی سازمان و باعث مزیتدارد مدیریت دانش تأثیر  تیشده و پیچیدگی بر قابل

بر قابلیت مدیریت  نتایج مؤید آن است که این عامل سازگاریدر خصوص شوند،  می

 .دانش تأثیر ندارد

مدیریت دانش اجتماعی  یها مؤلفه( در پژوهشی نشان دادند 1388ی و همکاران )شرف

شامل مدیریت دانش )ابعاد دانش، انواع دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، تبدیل دانش، 
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اکو سامانه دانش و موانع آن(؛ سرمایه فکری )انسانی، ساختاری و ارتباطی(؛ سرمایه 

 یها های مدیریتی و سبک (؛ رهبری )مهارتیا اجتماعی )ساختاری، شناختی و رابطه

ارتباطات )جمعی و فردی(؛ یادگیری  مدیریتی(؛ فرهنگ )اعتماد و عالقه و انگیزه(؛

 یها رسانه ،اجتماعی یافزارها یادگیری(؛ و فناوری )نرم یها )فردی، جمعی و سبک

 شود. می مدیریت اطالعات و دانش( یها جمعی، وب معنایی و سامانه

( در پژوهشی نشان دادند که در بین عوامل مؤثر بر تسهیم 1388و همکاران )عسگری 

 یشناخت روان ةیو سرما یسازمان ینیبدب ن،یآفر تحول یرهبر ،یاجتماع ةیسرما دانش

دانش در  میانجام مؤثر تسه یازهاین شیفراهم ساختن پبرای  رو نیازارا دارند و اثر  نیشتریب

 به همه ابعاد سازمانی است. جامع یدگاهید ازمندیسازمان ن

 میهمشارکت کارکنان در تس زانیم دهد ینشان م ی( در پژوهش2020) 1میزع و محمد

دانش  تیریمد تیبر موفق یمثبت ریتأث رانیمد تیحما و یبانیخود و پشت انیدانش با همتا

 مثبت بگذارد. ریسازمان تأث یبر عملکرد نوآور تواند ینوبه خود م ها دارد که به سازمان

 ریپذ تحول یهای رهبر سبک( در پژوهشی نشان دادند که 2020و همکاران ) 2نواک

و  ی، ساختار سازمانیسازمان دانش )فرهنگ رساختیتأثیر مثبت بر هر سه عامل ز تعاملیو 

طور  به یگرا ازنظر آمار تحول یتأثیر سبک رهبر نیب نیاطالعات( دارند. درا یفناور

دانش در  تیریمد توجه بههنگام  رانیاست. مد از سبک تعاملی تر قوی یتوجه قابل

 .استفاده کنند شتریب نیآفر تحول یاز عناصر رهبر دیها با سازمان

 جادیدر ا یاطالعات نقش مهم یفناور( در پژوهشی نشان دادند که 2018) 3مولرو

 یارتباطات نقش سازمان دارد و همچنینکارمندان در  نیب دانش دانش، انتقال و اشتراک

 در فرایند مدیریت دانش باید برکارکنان دارد.  مدیریت دانش بر یرگذاریدر تأث یاساس

در سازمان تأثیر  رهبران اثرگذار وجودکار  نیاتمرکز شود و برای کارمندان  یتوانمندساز

طور مداوم از  به است شده هیتوصدر این پژوهش  مهمی در موفقیت مدیریت دانش دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Muhammed & Zaim 

2. Novak 

3. Muliro 
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 .استفاده شودکارکنان  نیدانش، انتقال و اشتراک ب جادیا لیتسه یاطالعات برا یورآ فن

1همکاران و جویک جورد
 مدیریت اجرای بر مؤثر کلیدی عامل پنج پژوهشی ( در2013) 

 فناوری رهبری، انسانی، منابع مدیریت فرهنگ، از: اند عبارت که کردند شناسایی را دانش

 و کنترل. اطالعات

 نهیشیپ یبند جمع

 یندهایفرا ییها بر شناسا مطالعات و پژوهش شتریپژوهش نشان داد که ب یها نهیشیپ یبررس

سازمان  ینیآفر تیدانش، مز تیریعوامل مؤثر بر مد ییشناسا ،یدانش ضمن یده سازمان

عوامل مؤثر  ییدانش، مطالعه و شناسا تیریمد یها مؤلفه ییدانش، شناسا تیریمد جهیدرنت

 یرهبر یها سبک یجد ریتأث ،یدانش سازمان تیریمد تیبر اشتراک دانش، عوامل موفق

اطالعات  ینقش فناور یدانش، بررس تیریمد یاجرا و دانش رساختیز عواملبر 

توجه  اثر مثبت و قابل دییدانش و تأ تیریمد یها تیفعال هینقش ارتباطات در کل نیهمچن

 تیریمد یمؤثر بر اجرا دیعوامل کل یو معرف ییدانش، شناسا تیریمد یندهایآن بر فرا

 ییها شناسا پژوهش نیگفت که وجه مشترک همه ا توان یدانش تمرکز داشتند. لذا م

متون و  یها ی. در بررسباشد یها م و اثرات مثبت آن ندهایعوامل اثرگذار بر فرا

عوامل مؤثر در استقرار  یریکارگ به یکه به بررس یمرتبط با موضوع پژوهش یها پژوهش

خأل احساس شد که الزم  نیشده باشد مشاهده نشد و ا دانش در سازمان اشاره تیریمد

 زانیدر سازمان به چه م دانش تیریمد یساز ادهیدر پ تیموفق عواملشود  یاست بررس

در عمل مورداستفاده  نیشیپ یها پژوهش جیو نتا ها افتهی یریشده است و به تعب استفاده

 یسازمان فن کیمسئله در  نیکرد به ا یاساس پژوهش حاضر سع نیقرارگرفته است. بر هم

 بپردازد یو راهبرد یو مهندس

 یانرژ دیاز کارگزاران مهم صنعت آب و تول یکیآب و برق خوزستان،  سازمان

در  یسازمان نقش مهم نیاستان خوزستان است. ا زیآبر یها کشور در قلمرو حوضه یبرقاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jordjevic Et Al 
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 تیبر رعا یکشور مبتن یبرقاب یآب و انرژ تیرینظام مد یتحقق راهبردها و اهداف کل

در  تیموفق یداشته است. سازمان برا انیمشتر تیخصوصاً جلب رضا نفعان یحقوق همه ذ

خودآگاه بوده و بهبود و توسعه  یها یها و خدمات خود به توانمندساز انجام فعالیت

و پژوهش را از  قاتیگسترش تحق قیو تعم یو سازمان یاطالعات یای انسانه سرمایه

در  یدی(. عوامل کل1388، 1روی)وزارت ن کند یم یمأموریت خود تلق نیادیبن یمحورها

چون ساختار سازمانی  سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان دانش پیاده تیریمد

ی حمایتگر، دارا بودن فناوری اطالعات مناسب، منابع انسانی سازمان فرهنگتسهیل گر، 

کارکنان و مشارکت بر  تواند یمکارکنان دانشی و رهبری قوی و هدایتگر  عنوان بهکارآمد 

و  یها و تجارب ارزشمند شغل در ثبت دانشآب و برق استان خوزستان  سازمانمدیران 

انگیزه  کارکنان یها در ثبت دانش یگارکمک مؤثر و ماند نکهیها عالوه بر ا ای آن حرفه

عوامل کلیدی موفقیت در  تیوضع یبررس رو نیازاارتقاء دهد  تواند یمکاری کارکنان را 

دانش در این سازمان از  تیریسازمان دارد. مد یبرا ییباال اریبس تیاهم مدیریت دانش

یت دانش سازی مدیر اهمیت خاصی برخوردار است و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده

بنابراین مسئله ؛ افزایی کارکنان این سازمان باشد ی دانشها برنامهدر مرکز توجه  تواند یم

دانش  تیریدر مد تیموفق یدیتوجه به عوامل کل زانیم یبررساساسی این پژوهش 

خواهد به این سؤال پاسخ دهد  است و می سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پیاده

سازی شده در  دانش پیاده تیریدر مد عوامل کلیدی موفقیت تیتوجه به وضع زانیمکه 

 سازمان آب و برق خوزستان چه اندازه بوده است؟

 اهداف پژوهش

در  تیموفق یدیتوجه به عوامل کل زانیم یبررس» یکل هدف به نمود یسع پژوهش نیا

به  دنیرس یبرابرسد.  «شده در سازمان آب و برق خوزستان یساز ادهیدانش پ تیریمد

 ،اطالعات یفناور ،یسازمان فرهنگ ،یساختار سازمان تیتوجه به وضع زانیم فوق،هدف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://moe.gov.ir 
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شده در سازمان آب و برق  یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیفرا در یو رهبر یمنابع انسان

 شد یبررس زیخوزستان ن

 یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیفرا در یسازمان ساختار تیوضع بهتوجه  زانیم نییتع-1

 شده در سازمان آب و برق خوزستان

 یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیدر فرا یسازمان فرهنگ تیوضعتوجه به  زانیم نییتع-2

 شده در سازمان آب و برق خوزستان

 یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیفرا در اطالعات یفناور تیوضعتوجه به  زانیم نییتع-3

 ستانشده در سازمان آب و برق خوز

شده  یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیفرا در یانسان منابع تیوضعتوجه به  زانیم نییتع-4

 در سازمان آب و برق

شده در  یساز ادهیدانش پ تیریمد ندیفرا در یرهبر تیوضع بهتوجه  زانیم نییتع-7

 سازمان آب و برق خوزستان

 سؤاالت پژوهش

 سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد در یسازمان ساختار تیوضع به توجه زانیم-1

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و آب

 در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در یسازمان فرهنگ تیوضع به توجه زانیم-2

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان

 در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در اطالعات یفناور تیوضع به توجه زانیم-3

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان

 سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در یانسان منابع تیوضع به توجه زانیم-4

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و آب

 آب سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در یرهبر تیوضع به توجه زانیم-7

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و
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 ی پژوهششناس روش

 نوع از پژوهش حاضر از منظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش کمی

و  رانیمد هیسازمان کلجامعه آماری پژوهش شامل  است.ی فیتوص- یشیمایپمطالعات 

است که بر اساس آمار رسمی سازمان به کارشناسان سازمان آب و برق استان خوزستان 

نمونه آماری این پژوهش به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.  .باشد یم نفر 1376 تعداد

است. در این پژوهش  شده محاسبه 300تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 

ابزار گرداوری  است و شده استفادهو اطالعات از روش میدانی  ها دادهبرای گرداوری 

در این پژوهش توسط  مورداستفادهباشد. پرسشنامه  در این پژوهش پرسشنامه می ها داده

 ییسنجش روا یبرا( طراحی و اعتبار یابی شده است. 1380ی )آباد لطفعوض زاده 

پرسشنامه ابتدا توسط  ییمحتوا ییروا رو نیاستفاده شد. ازا ییمحتوا ییپرسشنامه از روا

 دهیچمران اهواز سنج دیدانشگاه شه شناسی دانشگروه علم اطالعات و  یعلم ئتیه یاعضا

 عوامل رساختیدانش به دو ز تیریسازی مد پیاده رساختیز. در این پرسشنامه شد

 ستمیس در تیموفق یدیکل عواملعنوان  به عامل پنج با کل در یانسان عوامل و یسازمان

 ستمیدر س تیموفق یدیعوامل کلدر این پرسشنامه . اند شده یبند میتقس دانش تیریمد

 تیوضع ،یسازمان فرهنگ تیوضع ،یساختار سازمان تیدانش شامل: وضع تیریمد

و به روش  باشد یم یرهبر تیو وضع یمنابع انسان تیاطالعات، وضع یفناور رساختیز

سؤال است که با طیف  31است. پرسشنامه حاضر دارای  شده یطراحی لیکرت ا درجه پنج

 یپرسشنامه بعد از گردآور ییایپا در این پژوهش است. شده نیتدوی لیکرت ا درجه پنج

کرونباخ  یآلفا بیشده توسط جامعه پژوهش با استفاده از ضر داده های پاسخ پرسشنامه

 آمار یها شاخصستفاده از با ا مستخرج از این پژوهش یها دادهاست.  شده محاسبه 78/0

ی نرمال سنجی ها آزمونو خطای میانگین(؛  استاندارد انحراف میانگین، فراوانی،)توصیفی 

استنباطی  آمار از نیز ها( و ، محاسبه کجی و کشیدگی دادهرنوفاسمی-آزمون کلموگروف)

 است. شده لیتحل SPSS 26 افزار نرمی( به کمک ا نمونهتی تک  آزمون)
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 ها افتهی

در این  کنندگان مشارکتاز تعداد کل  دهد یمی پژوهش نشان شناس تیجمعی ها افتهی

درصد در پژوهش مرد  8/68نفر معادل  208درصد زن و  3/30نفر معادل  81پژوهش 

درصد در  3/78نفر معادل  267درصد مدیر و  8/10نفر معادل  32هستند. در این پژوهش 

 88سال ) 37در پژوهش در دامنه سنی باالی  کنندگان شرکتپژوهش کارشناس هستند. 

 کنندگان مشارکتدرصد  8/13سال و  30درصد کتابداران بین تا  3/8درصد( قرار دارند و 

درصد از افراد  3/7سال دارند. در مورد متغیر تحصیالت در پژوهش  37تا  31بین 

 8/33کارشناسی ارشد؛  کنندگان شرکتدرصد  74 در پژوهش دکتری و کننده شرکت

 21درصد دارای تحصیالت کاردانی هستند. در مورد متغیر سابقه  8درصد کارشناسی و 

درصد از  8/74 سال؛ 10در پژوهش دارای سابقه تا  کنندگان شرکتدرصد از 

در پژوهش  کنندگان مشارکتدرصد از  21سال؛  20تا  11دارای سابقه  کنندگان مشارکت

سال است. بر طبق نتایج  31د دارای سابقه باالی درص 3/3سال و  30تا  21دارای سابقه 

در  ها دادهتوزیع  1اسمیرنوف و میزان کجی و کشیدگی در جدول  -آزمون کولموگروف

 های از آزمون توان یها، م داده نرمال بودنی نرمال است و با تأیید موردبررسمتغیرهای 

 استفاده کرد. ها دادهپارامتریک برای تحلیل 

 ها دادهسنجی توزیع نرمال  .0جدول 

 

 

 
 اسمیرنوف-کولموگروف

 کشیدگی کجی
 P آماره

 -032/0 -468/0 0681/0 167/0 وضعیت ساختار

 -738/0 134/0 0812/0 133/0 یسازمان فرهنگوضعیت 

 088/0 -877/0 112/0 183/0 یفناور تیوضع

 870/0 -048/0 068/0 168/0 وضعیت منابع انسانی

 777/0 -467/0 0601/0 117/0 وضعیت رهبری
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سازی مدیریت دانش در سازمان آب  در پیاده تیموفق یدیکل عوامل یریکارگ به تیوضع. 2جدول 

 و برق خوزستان

 میانگین متغیر
اختالف 

 میانگین

آماره 

 (t)آزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 p یدار یمعن

 %59فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

وضعیت ساختار 

 سازمانی
78/2 107/0- 427/7 - 288 001/0 068/0- 148/0- 

وضعیت 

 یسازمان فرهنگ
200/3 200/0 877/3 288 001/0 300/0 100/0 

 یفناور تیوضع

 اطالعات
230/3 230/0 476/7 288 001/0 260/0 087/0 

 -313/0 -166/0 001/0 288 -278/6 -243/0 878/2 یمنابع انسان تیوضع

 487/0 666/0 001/0 288 872/11 780/0 78/3 یرهبر تیوضع

 در یسازمان ساختار تیوضع به توجه زانیم بود شده گفته که در پاسخ به سؤال اول پژوهش

 است؟ بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد

( در خصوص وضعیت ساختار سازمانی؛ بر اساس 2مطابق با نتایج جدول ) توان گفت یم

 و میزان تی ( در پژوهشX = 78/2) شده مشاهده( و میانگین µ =3مقایسه میانگین نظری )

شود که بین میانگین نظری و  ( مشاهده می288( و درجه آزادی )-427/7) شده محاسبه

حاکی از آن است که  آمده دست بهتایج ( وجود دارد. ن-107/0اختالف ) شده مشاهده

تر  پایین شده در سازمان آب و برق خوزستان یساز ادهیدانش پ تیریدر مد یساختار سازمان

ی بر اساس مقایسه میانگین نظری سازمان فرهنگاز حد متوسط است. در خصوص متغیر 

(3= µ و میانگین )شده مشاهده (20/3 = Xدر پژوهش ) ( و 877/3) دهش محاسبه و میزان تی

اختالف  شده مشاهدهشود که بین میانگین نظری و  ( مشاهده می288درجه آزادی )

در  یسازمان فرهنگحاکی از آن است که وضعیت  آمده دست به( وجود دارد. نتایج 200/0)

 باالتر از حد متوسط است. شده در سازمان آب و برق خوزستان یساز ادهیدانش پ تیریمد

 یسازمان فرهنگ تیوضع به توجه زانیمسؤال دوم پژوهش که گفته بود  به پاسخ در

 بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در
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ی در سازمان، بر سازمان فرهنگی پژوهش نشان داد که در خصوص وضعیت ها افتهی است؟

و  ( در پژوهشX = 230/3) شده مشاهده( و میانگین µ =3اساس مقایسه میانگین نظری )

شود که بین میانگین  ( مشاهده می288( و درجه آزادی )476/7) شده محاسبه میزان تی

 ( وجود دارد.230/0اختالف ) شده مشاهدهنظری و 

 اطالعات یفناور تیوضع به توجه زانیم بود گفته که پژوهش سوم سؤال به پاسخ در

 بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا در

 تیریاطالعات در مد یفناورحاکی از آن است که وضعیت  آمده دست بهنتایج  است؟

ن باالتر از حد متوسط است. بر اساس شده در سازمان آب و برق خوزستا یساز ادهیدانش پ

 و میزان تی ( در پژوهشX = 878/2) شده مشاهده( و میانگین µ =3مقایسه میانگین نظری )

شود که بین میانگین نظری و  ( مشاهده می288( و درجه آزادی )-278/6) شده محاسبه

 ( وجود دارد.-243/0اختالف ) شده مشاهده

 در یانسان منابع تیوضع به توجه زانیم بود گفته که پژوهش چهارم سؤال به پاسخ در

 بوده اندازه چه خوزستان برق و آب سازمان در شده یساز ادهیپ دانش تیریمد ندیفرا

دانش  تیریدر مد یمنابع انسانحاکی از آن است که وضعیت  آمده دست بهنتایج  است؟

 ةنیدرزماز حد متوسط است.  تر نییپان شده در سازمان آب و برق خوزستا یساز ادهیپ

( و میانگین µ =3وضعیت رهبری و مدیریت سازمان؛ بر اساس مقایسه میانگین نظری )

( و درجه آزادی 872/11) شده محاسبه و میزان تی ( در پژوهشX = 78/3) شده مشاهده

( وجود دارد. 780/0اختالف ) شده مشاهدهشود که بین میانگین نظری و  ( مشاهده می288)

 یساز ادهیدانش پ تیریدر مد یرهبرن است که وضعیت حاکی از آ آمده دست بهنتایج 

 ن باالتر از حد متوسط است.شده در سازمان آب و برق خوزستا

 یریگ جهینتبحث و 

سازی  در پیاده تیموفق یدیعوامل کل یریکارگ به زانیمهدف از انجام این پژوهش بررسی 

ساختار  دهد یمبود. نتایج پژوهش نشان  دانش در سازمان آب و برق خوزستان تیریمد

وجود  شده در سازمان آب و برق خوزستان یساز ادهیدانش پ تیریدر مدمطلوبی  یسازمان
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 ر،یدمو  (2021)سوشا و همکاران، ی ها پژوهشنتایج این بخش از پژوهش با نتایج  ندارد.

، مبنی بر نقش تسهیل گری (2021و همکاران،  کیکاوال(؛ 2021)، یبودر، عمر، حشمت

)نمودار  کار میتقسساختارهای منعطف بر مدیریت دانش همسو و هماهنگ است. نوع 

تواند  می کار میتقسبه تبادل اطالعات در سازمان کمک کند.  تواند یمسازمانی( در سازمان 

مناسب  یفرصت یارتباطات سازمان(. 2001به تسهیل ارتباطات سازمانی کمک کند )دیل، 

 تواند یم ایاست و ارتباطات پو یریادگی یها گذاری دانش و خلق فرصت به اشتراک یراب

 مدیریت دانش که یی. ازآنجامدیریت بهتر دانش سازمانی ایفا کندرا در  یمینقش عظ

در بعد  ایپو باطاتارت یبرقرار رو نیو چندگانه است ازا یا ارتباط شبکه یمستلزم برقرار

نحوه ایجاد این ارتباطات در سازمان در  برخوردار است یادیز تیاز اهم یو سازمان یفرد

است که باید در مدیریت دانش پیاده شده دیده شود. مقررات  شده مشخصنمودار سازمانی 

باشد نتایج پژوهش حاکی از آن  رگذاریتأثبر انتقال دانش  تواند یمها  نامه سازمانی و آیین

از سیستم مدیریت دانش پیاده شده در سازمان  بود که این مقررات نقش حمایتی مطلوبی

بروکراسی موجود در  درواقعها که  نامه آب و برق خوزستان را ندارند. مقررات و آیین

عامل اصطکاکی بزرگی عمل کنند و در  عنوان به توانند یم بخشند یمسازمان را مشروعیت 

توانند  ها حامی می نامه آیین گفت مقررات و توان یم رو نیازاتسهیم دانش موانع ایجاد کنند 

 نقش مهمی در تسهیل مدیریت دانش در این سازمان داشته باشند.

شده در  یساز ادهیدانش پ تیریدر مدمطلوبی  یسازمان فرهنگ دهد یمنتیجه نشان 

 پیاده شده است سازمان آب و برق خوزستان

ی فعلی تا چه حد نهادینه شدن فرهنگ تسهیم دانش را تشویق و سازمان فرهنگ

سازی شده در سازمان آب و برق  و نقش مهمی در مدیریت دانش پیاده کند یمپشتیبانی 

؛ (2020) میمحمد و زعی ها پژوهشخوزستان دارد. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج 

مبنی  (1387زاده و همکاران ) یخادمو ( 2013و همکاران ) کیجو جورد؛ (2018) مولرو

بر نقش فرهنگ بر مدیریت دانش همسو و هماهنگ است. تحقیقات گذشته انواع مختلف 

ی را در رابطه با مدیریت دانش پیاده شده در سازمان بررسی کردند برای سازمان فرهنگ
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واع ( به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و ان1388نمونه خادمی زاده و همکاران )

ای یا گروهی، فرهنگ بازاری و فرهنگ وضعیت  فرهنگ قبیله ی؛سازمان فرهنگمختلف 

ی مناسب )اعتماد متقابل، سازمان فرهنگوجود دارد. وجود جو و ساالر رابطه معنادار 

شکیبایی در برابر اشتباهات یکدیگر، احترام قائل شدن به نظرات افراد صاحب دانش و ...( 

آب و  سازمان تالش رسد یمدانش سازمانی ضروری است و به نظر برای انتقال و تبادل 

در گرو ایجاد فرهنگ حامی و محور  به سازمان دانش شدن لیتبد یبرابرق استان خوزستان 

 است.دانش در سازمان  تیریمد یاجرا یبرا ازیموردن یهای فرهنگ ویژگی موجود بودن

دانش  تیریدر مدوضعیت مطلوبی داد که اطالعات  ینشان که فناور جینتا

پیاده شده دارد؛ نتایج این بخش از  شده در سازمان آب و برق خوزستان یساز ادهیپ

 نو همکارا کیجو جورد؛ (2021و همکاران،  کیکاوالی ها پژوهشپژوهش با نتایج 

مبنی بر نقش ( 1387) یمیکر(؛ 1387؛ حکیمی )(2021)سوشا و همکاران، ؛ (2013)

ی جدید ها یفناور ی اطالعات بر مدیریت دانش همسو و هماهنگ است.کلیدی فناور

یی را برای گسترش دامنه ها فرصتی محلی و ...( ها شبکه، ها رسان امیپاطالعاتی )اینترنت، 

سازد )شاهی،  ی جدید ارائه محصول اصلی، یعنی دانش فراهم میها روشخدمات و ایجاد 

ی فناوری مانند ها رساختیزایجاد و توسعه  تانآب و برق استان خوزس سازمان(. در 1376

تواند نقش مهمی  سازی، انتقال و تبادل دانش می افزارها برای ذخیره ها، نرم اینترنت، وبالگ

ی اخیر در این سازمان تغییرات مهمی در حوزه فناوری ها سالرا داشته باشد هرچند در 

ولی اثربخشی  اند کردهورود  علمی به این موضوع صورت بهاست و  شده انجاماطالعات 

ی از عوامل دارد ا شبکهفناوری اطالعات در مدیریت دانش پیاده شده در سازمان بستگی به 

 که در این سازمان به آن توجه کافی نشده است.

ی اطالعاتی ها طیمحتواند  می آب و برق استان خوزستان سازمانفناوری اطالعات در 

 و ها ، پادکستها یکیو، ها وبالگ یی چونها درگاهالکترونیکی را ایجاد کند و از 

و  سازی آنالین و ویدئو کنفرانس از امکانات شبیهاجتماعی و همچنین  های شبکه

ی در راستای ابزارهای تکنولوژیک و سایر ی آموزشی مبتنی بر تلفن همراهها یفناور
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ایجاد یک محیط  ها استفاده کند. با افزایی کارکنان و مدیریت دانش و تجربه آن دانش

آب و برق استان  سازمانیادگیری مداوم را در  توان یمالکترونیک برای مدیریت دانش 

های رسمی، غیررسمی، آموزش فنی خواهد  خوزستان پیاده کرد که شامل انواع یادگیری

 بود.

شده در سازمان  یساز ادهیدانش پ تیریدر مد یانسان منابع دهد یم نشانپژوهش  جینتا

نتایج این بخش از پژوهش با نتایج  ندارد. یمطلوب تیق خوزستان وضعآب و بر

بودر، عمر،  ر،یدم؛ (2020) میو زع محمد؛ (2021)سوشا و همکاران، ی ها پژوهش

مبنی بر ( 1387) یمیکر(؛ 1387) یمیحک؛ (2020و همکاران ) نواک (؛2021، )یحشمت

 نشانپژوهش  یها افتههماهنگ است. ینقش کلیدی منابع انسانی بر مدیریت دانش همسو و 

 تیریدر مد یدینقش کل توانند یسازمان آب و برق استان خوزستان م یانسان منابعداد که 

کارکنان و  زهیانگ بر رگذاریتأث یها شاخص نیهمچنشده داشته باشند.  ادهیدانش پ

کاربرد  ،یذهن یفرهنگ، هنجارها ،یتعامالت اجتماع در توان یم رادانش  یگذار اشتراک

اعتماد، بازخورد مناسب و  گران،یدانش کارآمد، لذت کمک به د ،یرسانه اجتماع یفناور

 یروهایننشان دادند که  نیهمچن ها افتهیکرد.  خالصه یاجتماع یها رسانه یدرک سودمند

 مطرحسازمان آب و برق استان خوزستان  یعنوان کارکنان دانش به توانند یتوانمند م یانسان

 طیبا شرا یریپذ و انطباق یریپذ انعطاف ییراستا توانا نیدر ا دیکارکنان با نیاشوند و 

در  یدانش کارکنانپژوهش  یها افتهیاساس  بررا داشته باشند.  یو به روز جهان دیجد

در ارتباط با انتشار  ایخلق کنند و  دیجد دهیا توانند یمسازمان آب و برق استان خوزستان 

و در  رندیبگ کار به روزمره امور درمنبع  کیعنوان  از دانش به ایو  باشند لیدانش دخ

دانش در سازمان  ییافزا مشارکت به هم نیداشته باشند و ا فعالو توسعه مشارکت  قیتحق

هستند که به خاطر  یکسان یآب و برق استان خوزستان منجر شود. درواقع کارکنان دانش

 نیها بهتر . آنشان یکیزیف یینه توانا دشون یکار گرفته م بهموضوع  کیدانش خود در 

 ندداشته باش شانیها استفاده از عمق مهارت نیخواهند داشت که بهتر یرا زمان ییکارا

آب و برق  سازماناگر در مدیریت دانش پیاده شده در  (.1386زاده و همکاران،  ی)قربان
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انگیزه کافی برای مدیریت دانش را داشته تجربه و دانش  دارایکارکنان استان خوزستان 

است آن تحول و تعالی در سازمان شود و نتیجه  باشند این انگیزه منجر به اقدامات دانشی می

 شود. آب و برق استان خوزستان تبدیل می سازمانو این موضوع به مزیت رقابتی برای 

ازمان آب و برق شده س یساز ادهیدانش پ تیریدر مد نتایج نشان داد وضعیت رهبری

 میمحمد و زع یها پژوهشمطلوب است. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج  خوزستان

؛ ها دانش سازمان تیریمد تیبر موفق رانیمد تیو حما یبانیتأثیر مثبت پشت مبنی بر (2020)

دانش در  تیریمدبر گرا  تحول یسبک رهبر زیاد تأثیرمبنی بر  (2020و همکاران ) نواک

نقش  مبنی بر( 1386و همکاران ) یاصغردر مقایسه با سبک رهبری تعاملی و ها  سازمان

، جو و و رهبری کیفیت مدیریتکلیدی رهبری بر مدیریت دانش همسو و هماهنگ است. 

مدیریت دانش پیاده شده در سازمان شرایط کار گروهی و انجام فعالیت از شرایط اساسی 

توانمندسازی زیردستان، تخصیص منابع، پذیرش تغییر،  همچون است و مشخصات رهبری

انداز بلندمدت از اهداف سازمانی میان  ایجاد اعتماد، تحمل اشتباهات و ایجاد چشم

 رود های رهبری مثبت جهت ارتقای فرهنگ دانشی به شمار می عنوان ویژگی کارکنان به

های رهبری  سبکخوزستان آب و برق استان  سازمان. در (1386 ،یو اصغر ی)عسگران

 تواند یم ها و احساسات زیردستان همراه با رفتار مشارکتی، اعتماد دوجانبه و احترام به ایده

 مؤثر واقع شود. در مدیریت دانش پیاده شده در سازمان

نیازمند ایجاد  آب و برق استان خوزستان سازمانمدیریت دانش پیاده شده در 

ها، ایجاد ساختارهای افقی،  نامه ی سازمان )مقررات و آیینی مؤثر از عوامل ساختارا شبکه

و ...(؛  ها نگرشها، هنجارها، باورها و  ی )ارزشسازمان فرهنگمناسب و ...(؛  کار میتقس

ی الزم فناوری چون اینترنت، فضای مجازی و ...(؛ ها رساختیزفناوری اطالعات )

ن، انگیزش و ...( و رهبری مدیریت منابع انسانی )آموزش و توانمندسازی کارکنا

مدیریت دانش پیاده  ةنیدرزم، مدیریت عالی حامی و ...( کننده تیحماهای رهبری  )سبک

مدیریت دانش  ةنیدرزم توانند ینمیی تنها بهشده در سازمان است و هر یک از این عوامل 

مدیریت دانش  ةنیدرزمتوفیق حداکثری را کسب کنند بنابراین هرگونه طرح و راهبردی 
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سازی  در پیاده تیموفق یدیعوامل کلپیاده شده در سازمان نیازمند توجه همه جانب به 

پیشنهادهای کاربردی به شرح  توان یماست. با توجه به نتایج این پژوهش  دانش تیریمد

 زیر را ارائه کرد.

مقررات و  آب و برق استان خوزستان سازماندر خصوص ساختارهای سازمانی  .1

مدیریت  نامه نظامتری برای مدیریت دانش در سازمان پیاده کند و  های منعطف نامه آیین

 دانش مصوب شورای عالی اداری را در دستور کار خود قرار دهد.

ی تیمی ها فرهنگشود و  تر رنگ کمی فرهنگی سلسله مراتبی در سازمان ها سبک .2

 قرار گیرد. آب و برق استان خوزستان سازمانو همکارانه در دستور کار 

برای مدیریت دانش پیاده شده در سازمان با  جادشدهیای فناوری ها رساختیز .3

یی که قابلیت رابط بین کاربر افزارها نرمهای بروز جهانی بروز رسانی شود و از  سیستم

 تری دارند استفاده شود مناسب

 ها کارگاهبرای افزایش دانش کارکنان در خصوص مدیریت دانش سازمانی  .4

 ی دانشی برگزار شود.توانمندسازی و آموز مهارت

ی شود تا بتوان با این الگوبرداری رهبری تحولی ها سبکدر سازمان بیشتر از  .7

 های خالقانه و نوآورانه در سازمان حمایت شود. شیوه از ایده
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 منابع
(. نقش 1382آشنا، مصطفی.، عسگری، ناصر.، مرادی صالح، علیرضا.، غفوری، داود. )

-1(: 4)7، اطالعاتمدیریت فناوری ی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. سازمان فرهنگ

22. 

گرا و  (. بررسی نقش واسط سرمایه فکری در ارتباط بین رهبری تحول1387حکیمی، ایمان. )

 .70-78(، 1)11، مدیریت تحول نامه پژوهش. وکار کسبادراک کارکنان از عملکرد 

(. بررسی رابطه 1387خادمی زاده، شهناز.، فرج پهلو، عبدالحسین.، محمدی، زینب. )

های دانشگاهی )نمونه پژوهش: دانشگاه  ی و مدیریت دانش در کتابخانهزمانسا فرهنگ

 .138-111(، 6)2، (. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانیشهید چمران اهواز

(. بررسی نقش فناوری اطالعات در فرایند 1383. )دِیفرشدولتی، حسن.، عنایتی، ترانه.، ضامنی، 

آموزش ره((. ) ینیامام خممطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی دانش )سیستم مدیریت 
 .30-11(، 2)1، علوم دریایی

های  طراحی مدل تعاملی گونه (.1382.، اخوان، پیمان.، اجاقی، حامد. )میمحمدابراهسنجقی، 

(، 1)7، های مدیریت منابع انسانی پژوهشی و فرایندهای مدیریت دانش. سازمان فرهنگ

23-42. 

(. 1388شرفی، علی.، نوروزی، علیرضا.، اسمعیلی گیوی، محمدرضا.، حیدری دهوئی، جلیل. )

فصلنامه مدیریت ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب. 
 .86-71 (،8)3، راهبردی دانش سازمانی

دانش با عملکرد  (. بررسی رابطه بین مدیریت1386عسگرانی، مرتضی.، اصغری، مرتضی. )

 .24-13(، 23)پیاپی  4)3، شباک. 4سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 

پیشایندهای  لیفرا تحل(. 1388زاده، شمیم. ) عسگری، ناصر.، خلعتبری معظم، مریم.، هاشمیان

(، 10)3، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانیهای ایرانی.  تسهیم دانش در سازمان

113-147. 

ی مدیریت دانش ساز ادهیپسنجش میزان آمادگی برای (. 1380ی، مهتاب. )آباد لطف ادهز عوض
. شهر تهران( 7موردی: شهرداری منطقه  ة)مطالع تیموفقبا توجه به عوامل کلیدی 

 مشهد. ، گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه فردوسیارشد یکارشناس نامه انیپا
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(. عوامل مؤثر بر حفظ 1386قربانی زاده. وجه اله.، خیراندیش. مهدی.، عدنان راد. اعظم. )

های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات  توسعه برنامه باهدفکارکنان دانشی 

 186-148(: 32) 7 ;مدیریت منابع انسانی در صنعت نفتالمللی انرژی.  بین

 یادگیری و خالقیت بر دانش مدیریت موفقیت کلیدی عوامل ریتأث(. 1387) آناهیتا. کریمی،
 گروه ،ارشد یکارشناس ةنام انیپا. بزرگ تهران نیروی برق توزیع شرکت در سازمانی

 .مرکزی تهران واحد آزاد دانشگاه مدیریت،

، امیررضا.، سعیدا اردکانی، سعید.، ملک پور، لیال.، باروت کوب، محمدرضا.، کنجکاو منفرد

(. واکاوی تأثیر عوامل پذیرش نوآوری فناورانه و تعهد 1388محب علی مالمیری، میالد. )

منظور افزایش مزیت رقابتی )نمونه پژوهش:  به دانشهای مدیریت  منابع بر قابلیت

(، 10)3، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی استان یزد(. انیبن دانشهای  شرکت

148-187. 

ی و مدیریت دانش در سازمان فرهنگهای  (. بررسی رابطه مؤلفه1384وظیفه، زهرا.، توکلی فرشاد. )

 .146-138(: 2) 14 ;بیمارستاندرمانی.  -های آموزشی سازمان
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