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Abstract  
Knowledge must be a key value-creating resource for organizations and knowledge 

management system (KMS) shall be embedded into overall enterprise management 

system. Accordingly, KM has been included into ISO 30401 standard specifying 

requirements for KMSs. The purpose of the paper was identified required factors (RFs) 

for the implementation of KM in the airport industry based on ISO 30401. In order to 

achieve this purpose, knowledge management factors in the airport industry were first 

identified by utilized a Meta-synthesis method and classified based on ISO 30401, and 

embeded them into a conceptual model. The questionnaire distributed to 384 of 

employees Iran Airports and Air Navigation Company (IAANC) and the relationship 

between RFs and the structural validity of the conceptual model of research was 

examined by the method of confirmatory factor analysis. The findings showed that the 

RFs to implement a management system for KM in IAANC include the strategy, 

organization’s KM culture, structure, governance and leadership; roles and 

responsibilities; planning, technology, processes and operation and includes 

requirements that each representing a dimension of the KMS, which are 

interdependent: Knowledge development, knowledge conveyance and transformation 

and KM enablers. This study is the first to provide an integrative perspective of RFs 

for implementing KMS in the airports based on ISO 30401. Such an identification of 
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the RFs of the KMS could well formulate effective strategies for enhancing in value 

creating and improving performance of organizations. 

Keywords: knowledge management system, Implementing of 

knowledge management, ISO 30401, Airport
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 سازی سیستم مدیریت دانش بر مبنایعوامل مورد نیاز برای پیاده
 : رویکرد عملیاتی   10403ایزو 

 

    حسین هاشمی       
دانشگاه آزاد  ،احد زاهدانو ،مدیریت دولتیرشته دانشجو دکتری 

 اسلامی، زاهدان، ایران
  

 ایران زاهدان، وبلوچستان، سیستان دانشیار مدیریت، دانشگاه روشن   سیدعلیقلی
  

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشیار مدیریت، دانشگاه اله سالارزهیحبیب

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان مدیریت، دانشگاهاستاد  نورمحمد یعقوبی  

 چکیده 
ها باشد و سیستم مدیریت دانش باید در سیستم دانش باید یک منبع کلیدی ایجاد ارزش برای سازمان

گنجانده شده است  10403مدیریت کلی سازمان تعبیه شود. بر این اساس، مدیریت دانش در استاندارد ایزو
 مقاله حاضر این بود که عوامل مورد نیاز کند. هدفهای مدیریت دانش را مشخص میکه الزامات سیستم

تعیین نماید. برای دستیابی به  10403سازی مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی را بر پایه ایزوبرای پیاده
این هدف، ابتدا عوامل مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی با استفاده از روش فراترکیب شناسایی و بر 

برای بررسی روایی ساختاری  در ادامه مدل مفهومی پژوهش ارائه شد.د و بندی شدندسته 10403پایه ایزو
نفر از کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پخش و روایی  184پرسشنامه بین  مدل مفهومی،

یک  سازینشان داد عوامل مورد نیاز جهت پیاده هایافته .شد مدل با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی
ه در سیستم مدیریتی است ک« اجزای»تی برای مدیریت دانش در فرودگاهها دربرگیرنده سیستم مدیری

ا و هارتباط با دانش هستند؛ یعنی راهبرد، فرهنگ مدیریت دانش، ساختار، حاکمیت و رهبری، نقش
ریزی، فناوری و زیرساخت و عملیات سازمان و در برگیرنده الزاماتی است، که هرکدام ها، طرحمسئولیت

انش، دیگر وابسته هستند یعنی گسترش داست که به یک« سیستم مدیریت دانش»از « بعد»نماینده یک 
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ه از انداز یکپارچای است که یک چشمانتقال و تبدیل دانش و توانمندسازها. این پژوهش اولین مطالعه
دهد. را ارائه می  10403سازی سیستم مدیریت دانش در فرودگاهها برپایه ایزو عوامل مورد نیاز برای پیاده

مدیریت  ءبرای ارتقا کارسازی راهبردهاتواند خوبی می بهل سیستم مدیریت دانش، چنین شناسایی عوام
 .ها تدوین کندکرد سازمانکاردانش در ایجاد ارزش و بهبود 
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 مقدمه
نش ها باشد و سیستم مدیریت داامروزه دانش باید یک منبع کلیدی ایجاد ارزش برای سازمان

لی استاندارد الملبین باید در سیستم مدیریت کلی سازمان تعبیه شود.  بر این اساس، سازمان
 Kudryavtsev) را منتشر کرد 2های مدیریت دانشسیستم -10403، استاندارد ایزو3)ایزو(

and Sadykova, 2019) نش،دا مدیریت برای مدیریت سیستم استاندارد   این که مقصود 
 را  دانش اهر از ارزش ایجاد که است مدیریتی سیستم یک ایجاد برای هاسازمان از پشتیبانی

-و راهنمای پیاده (ISO 30401: 2018)کند  پذیرامکان را آن و کارسازترویج ایگونه به

که  رندیبگ ادی دیها باشرکت(. Pawlowsky et al., 2021سازی مدیریت دانش است )
-یها کمک مبه شرکت دانش تیریند. مداستفاده کن ز آنو ا جادیارزش ا از دانش چگونه
. مدیریت دانش نه تنها بهترین روش ممکن برای رهبران کنندایجاد ها را ییتوانا نیکند تا ا

 ,Kudryavtsev and Sadykovaهر شرکتی است )« باید»صنعتی است، بلکه یک عنصر 

ها باید برپایه شواهد تجربی ، سازمان10403سازی ایزوبرای عملیاتی کردن و پیاده(.  2019
گذاری نمایند سازمانی پایه هاینظرگرفتن ویژگی، با در «کندآنچه کار می»از 
(Pawlowsky et al., 2021 .) 

لیات گیری  مدبرانه و عمناپذیر از اقتصاد دانشی برای  تصمیمها بخش جداییفرودگاه 
راهبردی به مدیریت دانش  نیاز دارند. سازمان هدف پژوهش، شرکت فرودگاهها و ناوبری 

در  دستورالعمل مدیریت دانش»عنوان شرکتی دولتی باید به این شرکت هوایی ایران است.
ای هرا اجرا کند و علاوه بر این الزامات قانونی، با نگاهی به مأموریت « های اجراییدستگاه

ازی سشرکت که دستیابی به راهبری، مدیریت و گسترش فرودگاههای کشور برای آسان
مسافر و بار و ارائه خدمات کمک ناوبری  خدمات حمل و نقل هوایی ایمن هواپیماها و امن

ریزی توسعه ایمنی به هوایی است و نظر به اهداف راهبردی شرکت فرودگاهها که برنامه
-منظور سلامتی پرواز، افزایش سطح کیفی خدمات در عملیات فرودگاهی و هوانوردی، به

ت، ی دانش محور اسوسیله توسعه منابع انسانروزرسانی و استفاده از فناوری و نوآوری به
 باشد.پذیر نمیبدون سیستم مدیریت دانش امکان

ها را در سازمان شهای مدیریت دان امات سیستمزال ،10403ایزو استاندارداز آنجائی که   
، در زمینه دهد و از طرفینوید میرا  شمدیریت دان قموف سازیپیادهو کند میتعریف 
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نند، کراستایی با هر ویژگی و نیاز را فراهم میو هم اماتی که انطباق با هر نوع سازمانزال
جغرافیایی  هایی که از نظرسازمانکند، و تأکید می (ISO 30401: 5,0) است پذیرنرمش

ارائه  گوناگونهای هستند و فرایندها و خدمات یکسانی را در مکان زپراکنده و غیرمتمرک
و یادگیری فراتر از مرزهای سازمانی،  اشتراک تجربیات، تمرینات باتوانند دهند، میمی

ها هستند، این پژوهش گونه سازمانها از این، که فرودگاهدست آورندبه یبسیارسودهای 
سازی مدیریت دانش در شرکت تلاش دارد تا با شناسایی عوامل مورد نیاز برای پیاده

را با رویکردی سازی سیستم مدیریت دانش ، مدل پیاده10403فرودگاهها بر مبنای ایزو
عملیاتی ارائه نماید. برای دستیابی به این هدف باید تعیین گردد که عوامل مورد نیاز برای 

 باشند؟ ها چه میسازی سیستم مدیریت دانش در فرودگاهپیاده

  10403ایزو  در استاندارد مدیریت دانشتعاریف 
کند؛ در جایی که یف میتعر« مدیریت با توجه به دانش»را « مدیریت دانش»، 10403ایزو

ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل نتایج افراد، فرایند مدیریت برنامه»مدیریت به عنوان 
، «سیستم مدیریت دانش»شود. در تعاریف این ایزو، درنظر گرفته می« هاها یا سازمانگروه

ده فرهنگ سیستم دربرگیرن3«اجزا»بخشی از یک سیستم مدیریت در ارتباط با دانش است و 
، ریزی، فناوریها؛ برنامهها و مسئولیتمدیریت دانش، ساختار، حاکمیت و رهبری، نقش

، 10403طبق ایزو« سیستم مدیریت»باشند؛ در جایی که فرآیندها و عملیات سازمان می
دربرگیرنده راهبرد، فرآیندهای مورد نیاز و « سیستم مدیریت دانش»سازمان باید یک 
ازی و سگذاری، پیادهالمللی پایهدر انطباق با الزامات این استاندارد بینتعاملات آنها را 

سیستم »، دربرگیرنده توصیف 10403ایزو 4.4نگهداری کند و به طور دائم بهبود دهد. بند 
گسترش »(. در این بند Kudryavtsev and Sadykova, 2019است )« مدیریت دانش

 یالزامات دربرگیرنده« توانمندسازهای مدیریت دانش»، و «انتقال و تبدیل دانش»، «دانش
 وابسته ریکدیگ به که است دانش مدیریت سیستم از بعد یک نماینده کدام هر که هستند
 صحیح گذاریجای و دانش مدیریت سیستم درون 2«ابعاد» این گنجاندن و شناخت. هستند
 نگرکل و خشاثرب دانش مدیریت سیستم یک برای شده مدیریت تغییر فرایند یک راه از آنها

 .(ISO 30401: 4,4است ) الزامی
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 پژوهش پیشینه
برای در گذشته  های جهانی کهتلاش توجه بهالمللی استاندارد )ایزو(، با سازمان بین

(، استاندارد Herdman, 2020) انجام شده است استانداردسازی مدیریت دانش

پس از فرایندی سه ساله  2038الزامات را در سال های مدیریت دانش ـ : سیستم10403ایزو

دانش و راهنمای اجرای راه آفرینی از پشتیبانی از ارزش 10403ایزوهدف  . منتشر کرد

واکنش  ندسبه این  با فاصله زمانی کمی پس از انتشارمدیریت دانش است. جامعه تحقیقاتی 

ویس این استاندارد، در مورد مزایای (، با انتشار نسخه پیش ن2032) 3نشان داد. میلتون و لمب

های مدیریتی که در طول فرآیند تدوین مشخص شد، کلیدی و انتقاد از استاندارد سیستم

و  اردرا و ی(، بر اساس تجربیات خود از فرآیند تهیه، انتقادات2038) 2گزارش دادند. کورنی

دو استاندارد (، 2032)1کودریاوتسف و سادیکوا را خلاصه کرد. 10403مزایای ایزو

سازی تبدیل را تحلیل و به الزامات مربوط به زبان مدل 2003:2039و  10403ایزو

(، استانداردهای الزامات سیستم مدیریت دارایی و 2023) 4گونزالز پریدا و همکاران کردند.

رتبط عنوان یک بعد مهای انسانی، بهمنظور در نظر گرفتن دانش و مدیریت داراییبه را ایزو

-سیستم استانداردو  10403(، به تحلیل ایزو2020) 9واگنر  های فنی مطالعه کردند.بخش در

مرکز دانش و کیفیت، تفکر مبتنی بر ریسک، تموضوعات های مدیریت کیفیت در رابطه با 

(، استفاده از ایزو 2020) 2برسلر و همکارانبر مشتری و افزایش چابکی سازمان پرداخت. 

بر مبنای ایزو  را به عنوان راهنمای کنترل خلق ارزش ناشی از دانش پیشنهاد و 10403

(، بر 2020) 7. هردمنآفرینی مرتبط با دانش، ترسیم نمودندچارچوبی را برای کنترل ارزش

 برای یینماهرا نقشه ها،فرصت و خطرات با مواجهه ریزی جهتبرنامه مبنای تأکید ایزو برای
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(، توصیفی از ساختار 2023) 3پاولوفسکی و همکاران .داد ارائه دانش ریسک مدیریت

( 2002) 2های ابعاد مدل هیسیگبندیارائه و بندهای آن را در برابر طبقه 10403محتوای ایزو

ای متنوع از مطالعات را در یک ، مجموعه10403نتایج نشان داد ایزو که کردندبرابرسنجی 

 (3403هاشمی و همکاران )کند. با موفقیت ادغام میرا المللی کاربردی استاندارد بین

 اهاز نظر مبنایی برای مدیریت دانش اعتبارسنجی کردند که یافتهرا  10403استاندارد ایزو

 2030 از سال های مدیریت دانشای گوناگون از پژوهشنشان داد ایزو با موفقیت، مجموعه

(، 2022) 1کند. کارلوسی و همکارانر یک استاندارد کاربردی تلفیق میرا د 2023لغایت

 4مونتویا کوینترو و همکارانارائه کردند.  2003: 2039و ایزو  10403ترکیبی از ایزو یمدل

(، چارچوب جدیدی را برای ادغام سیستم مدیریت دانش و مدیریت کیفیت در 2022)

  د.ردند کصنعت نسل چهارم پیشنها

دارای سطح عمومی، با تحلیل متمرکز بر مزایا  10403مشاهده شد که مطالعات درباره ایزو    
است؛ با  هپذیرفت انجام آن خاص هایجنبه و انتقاداتی به ساختار و محتوای کلی استاندارد یا

 سازی بررسی نشده است. برایمند برای عملیاتیطور نظاماین وجود، این استاندارد هنوز به
های مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی های برآمده از پژوهشکردن این شکاف، مؤلفهپر

 شود. بندی و بر مبنای آن مدلی مفهومی ارائه میگروه  10403بر پایه ایزو
 

  9روش
 این فلسفی مبنای ،(3: 3128 آذر، و الوانی فرد، دانایی) پژوهش فرایند پیاز الگوی مبنای بر   

ی، از نوع ترکیب استقرایی -رویکرد قیاسی  کاربردی، گیریجهت با تفسیری پارادایم پژوهش
 یوهش و میدانی، با راهبرد پیمایشی و مطالعه موردی با روش و ایکتابخانه پژوهشی با صبغه

رویکرد کلی این پژوهش برای تعیین . است پرسشنامه مدارک، و اسناد هایداده گردآوری
سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت فرودگاهها و ناوبری عوامل مورد نیاز برای پیاده
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های اصلی برآمده از مطالعات مدیریت دانش در بندی مؤلفههوایی ایران، شناسایی و گروه
های برآمده از گذاری درمقولهحوزه صنعت فرودگاهی با استفاده از روش فراترکیب وجای

 برایومی و آزمون مدل )کمی( است.  )کیفی(، ارائه مدل مفه 10403مطالعات پیشین ایزو
 استفاده (2007) 3باروسو و سندلوسکیروش بندی عوامل مدیریت دانش از شناسایی و گروه

شد که روشی کاربردی برای پژوهش فراترکیب و الگویی ساختارمند برای تحلیل کیفی متن 
   :کندیستفاده مای برای تحلیل اسناد او استخراج مفاهیم است و از یک الگوی هفت مرحله

در  نشدا مدیریت سازیمورد نیاز برای پیاده« ابعاد»و « اجزا» پژوهش: هایپرسش -3
 و همیتا چه اجزا و ابعاد این یهامؤلفهزیر هایی مانند شرکت فرودگاهها چیست؟سازمان

بندی گروه 10403ها را بر مبنای استاندارد ایزوتوان آنآیا می ؟نددار سازیپیاده در نیوز
اطلاعات  چه منابع؟ هستند گریکدیارتباط با  یداراکرد؟ آیا این اجزا و ابعاد در مدل مفهومی 

 ای مورد نیاز است؟ چه بازه زمانی و قلمرو زمانی برای این پژوهش مناسب است؟کتابخانه

-اهوبگ در نظر مورد منابع پژوهش این هایداده گردآوری برای: متون مندنظام بررسی  -2

 مدیریت سیستم دانش، مدیریت هایواژه باکلید 1ورلدکت و 2اسکالر گوگل مانند هایی
 استاندارد دانش، مدیریت اجرای دانش، مدیریت سازیعوامل مدیریت دانش، پیاده دانش،
 هاییگاهپای به اتصال با موضوع با مرتبط هاینامه پایان و مقالات و شد جستجو 10403 ایزو
 . آمد دستبه غیره و 9پروکوئست ،4دایرکت ساینس مانند

 ا و جزئیاتمحتو ه،چکیدهای عنوان، گزینه ،مناسب متونجستجو و انتخاب در فرایند  -1
با توجه  2023 لغایت 2002 ازدر یک دوره زمانی بیست ساله مقالات  .مقاله در نظر گرفته شد
(، 2023( و پاولوفسکی و همکاران )3403های هاشمی و همکاران )به بازه زمانی پژوهش

 10403و ایزو فرودگاهی در صنعت  دانش مدیریت زمینه در مقاله 92 از نهایت و در بررسی
 (10403پژوهش درباره ایزو 30پژوهش در حوزه صنعت فرودگاهی و  22) پژوهش 12 تعداد

 .(3)نگاره  شد انتخاب
 

 های نهاییالگوریتم انتخاب مقاله .3نگاره 
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های اصلی برآمده از مطالعات مدیریت دانش در حوزه استخراج اطلاعات منابع: مؤلفه -4

(، که به بررسی تأثیر 2023) 3هایی مانند المحامید و همکارانفرودگاهی از پژوهش
لمللی ای بینفرایندهای مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی بر نوآوری خدمات در فرودگاهها

(، که به بررسی درک متخصصان در 2037) 2عربستان سعودی پرداختند یا کیم و پارک
گذاری دانش پرداختند و غیره ، بر مبنای نام حوزه فرودگاهی درباره به اشتراک
( که در برگیرنده اجزای 3جدول )های اصلی در قالب پژوهشگر)ان(، سال پژوهش و مؤلفه

 بندی گردید. است، گروهسیستم مدیریتی دانش 
 های برآمده از نمونه مطالعات مدیریت دانش در حوزه صنعت فرودگاهیمؤلفه .3جدول    

 پژوهشگر/ 

سال پژوهشگران
 

زمینه سازمان
گ سازمانی 

فرهن
ساختار سازمانی 
 

منابع انسانی
 

ی 
فناور

ت
ویرساخ

 
ی

رهبر
ت 

ارتباطا
 

فرایندها
ی 
طرح ریز

 

ت
اطلاعا

 

راهبرد
سودبران 

 

ت
ی/ خلاقی

نوآور
 
 *  *   *    *  * * 0202 المحامید و همکاران 

   * *     * *   * 0202 3ادنیران و الرانفمی

      * *   * * *  2311 غفوری و همکاران

 *   *   *  * *  * * 2311 قاسمی تبار 

    *   * * * *   * 0221 کیم و پارک

         * *    0222  4وایتک و همکاران

    *     * * * * * 2311 حلاجیان

   *    * * * *  *  0221 1و سگارا گاموسانچز

   *   *   *    *  2تیوبیگی و الشاوی
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 پژوهشگر/ 

سال پژوهشگران
 

زمینه سازمان
گ سازمانی 

فرهن
ساختار سازمانی 
 

منابع انسانی
 

ی 
فناور

ت
ویرساخ

 
ی

رهبر
ت 

ارتباطا
 

فرایندها
ی 
طرح ریز

 

ت
اطلاعا

 

راهبرد
سودبران 

 

ت
ی/ خلاقی

نوآور
 

   *    *  * * * *  0221 2ملادکوا

  * *   *        0222 0ویرتز و همکاران

 * * *    * *  *  *  0222 3تایمبرل و همکاران

کلیدی سیستم مدیریت دانش برآمده از مطالعات حوزه صنعت به همین ترتیب ابعاد 
 بندی شد.( گروه2باشند در جدول )می 10403فرودگاهی برپایه ایزو 

 
 ابعاد کلیدی سیستم مدیریت دانش برآمده از مطالعات حوزه صنعت فرودگاهی. 2جدول
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 پژوهشگران
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ش
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دان
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رسیدگی به دان
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ی 
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ش
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ی

بیرونی ساز
ب و اصلاح  

ترکی

ش
دان
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درونی ساز
 

ت 
گ مدیری

فرهن

ش
دان

 
ت

استفاده از مستندا
 

نرم افزار
 

ش
راهبرد دان

 

       * *   *  * 0202 المحامید و همکاران 

    *   *   *    0202 ادنیران و الرانفمی 

        *     * 2311 همکارانغفوری و 

   * *    *  * *  * 2311 قاسمی تبار 

    *    *      0222 کیم و پارک

     *   *     * 0222 وایتک و همکاران 

        *   *  * 2311 حلاجیان

        *  *    0221 و سگارا گامو سانچز

      * * * * * *  * 0221 تیوبیگی و الشاوی 

     *  *       0221 ملادکوا

 *             0222 تایمبرل و همکاران
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( 3403؛ هاشمی و همکاران، Pawlowsky et al., 2021های پیشین )بر پایه پژوهش
بر  طمرتب یهاعامل درها دانش در سازمان تیریمدسازی سیستم پیاده ییربنایز یرهایمتغ

 )گسترش دانش، تبدیل و انتقال« سیستم مدیریت دانش»و ابعاد کلیدی  10403مبنای ایزو 
در نظر  یبعد یهالیتحل یعنوان ورودبه جینتا نیادانش، توانمندسازها( ساختاربندی شد. 

 .(1)جدول  مرحله بوده است نیدر ا برآمدهعوامل  دییدر واقع تأ شدند، گرفته
 
 
 
 

 
 

 32422سازی مدیریت دانش در صنعت فرودگاهی برپایه ایزوبندی اجزا و ابعاد پیاده.گروه1جدول
 گروه بندی در مقوله 32422محتوا در ایزو  شده درمطالعات فرودگاهیعوامل شناسایی

 زمینه سازمان زمینه سازمان زمینه سازمان
 زمینه سازمان ساختار سازمانی سازمانی ساختار
 زمینه سازمان طرف های ذینفع ذینفعان
 فرهنگ مدیریت دانش فرهنگ سازمانی سازمانی فرهنگ

 فرهنگ مدیریت دانش فرهنگ مدیریت دانش فرهنگ مدیریت دانش
 توانمندسازها فناوری و زیرساخت زیرساخت و فناوری

 توانمندسازها فرایندها فرایندها
 رهبری رهبری رهبری

 طرح ریزی       طرح ریزی ریزیطرح
 پشتیبانی ارتباطات ارتباطات
 پشتیبانی اطلاعات مدون  اطلاعات

 پشتیبانی منابع انسانی انسانی منابع
 راهبرد راهبرد راهبرد

 سیستم مدیریت دانش گسترش دانش -دریافت دانش جدید  خلاقیت/ نوآوری
 سیستم مدیریت دانش گسترش دانش -دریافت دانش جدید  دانش ایجاد

 سیستم مدیریت دانش توسعه دانش دانش گسترش
 سیستم مدیریت دانش گسترش دانش -جاریکار بردن دانشبه دانش کاربردنبه

 سیستم مدیریت دانش گسترش دانش -حفظ دانش جاری ذخیره دانش و حفظ
 سیستم مدیریت دانش شگسترش دان -رسیدگی به دانش نامعتبر منسوخ دانش به رسیدگی



 

 

 سیستم مدیریت دانش تغییر دانشجایی و جابه -تبادل دانش  دانش گذاریاشتراک به
 سیستم مدیریت دانش جایی و تغییر دانشجابه -ارائه دانش سازی دانشبیرونی
 سیستم مدیریت دانش جایی و تغییر دانشجابه -ترکیب دانش دانش اصلاح و ترکیب
 سیستم مدیریت دانش جایی و تغییر دانشجابه -درونی سازی  سازی دانشدرونی
 سیستم مدیریت دانش توانمندسازها -راهبرد مدیریت دانش دانش راهبرد

 
رویکردی  «کیفی فراترکیب»در میان مطالعات کیفی روش ها: تجزیه و تحلیل یافته  -9

 نگاهی و کیفی محتوا تحلیل با (.3403)هاشمی و همکاران،  ها استمنسجم برای تحلیل داده
 22 از هاسازه ،(3403)همکاران و هاشمی ،(2023) همکاران و پاولوفسکی هایپژوهش بر

 (.4 جدول) شد گذاریبرچسب و یستهبندو د کشیده بیرون فرودگاهی، پژوهش
 32422برمبنای ایزوشرکت فرودگاهها  در دانش سازی مدیریتاجزا و ابعاد لازم برای پیاده .4جدول
 هاسنجه زیرعامل عامل 
 
 
 

 راهبرد

درک سازمان و زمینه 
 آن

راهبردی شرکت  سازمانی، اهداف برون سازمانی ، عوامل درون عوامل
 فرودگاهها

درک نیازها و 
 انتظارات ذینفعان

 ذینفعان )شرکتهای هواپیمائی، مسافران، کارکنان و...(، ارزیابی شناسایی
 ذینفعان شرکت فرودگاهها برای دانش بندی ذینفعان، اولویت نیازهای

 ستمیدامنه شمول س
 دانش تیریمد

سودبران،  برای شرکت فرودگاهها و برای دارای ارزش دانش شناسایی
 دانش مدیریت اعمال محدوده

 
 

 رهبری

 پذیرش دانش، مدیریت اهمیت رسانیاعتماد، اطلاع ها برایارزش پرورش یراهبر
 مداوم در شرکت فرودگاهها بهبود انگیزش، ترویج و دانش، هدایت

ازمنابع  نظر شرکت فرودگاهها، اطمینان دستاوردهای مورد به دستیابی تعهد
 مدیریتی  ویکپارچگی، بازنگری

 یمشخط یگذارهیپا
 دانش تیریمد

 و اشتراک توازن قانونی، الزامات کردنراهنما، برآورده اصول و چارچوب
 مشی مدیریت دانش در شرکت فرودگاههاخط رسانیدانش، اطلاع نگهداری

 ،هانقشتعیین 
 هاتیمسئول

 گزارش مشارکت، مسئول سیستم، مسئول طراحان

 
 فرهنگ
 مدیریت
 دانش

 جمعی،  اعتماد دانش به نهادن فردی، ارج دانش به نهادن ارج هاارزش
 با شدن مشاوره، همکاری، اجتماعی و وگورفتار و نگرش رهبری، گفت رفتارها و هنجارها

 فردی دانش، مسئولیت گذاریاشتراک

 فرهنگ برای دانش، تغییر پایه بر دانش، اقدام مدیریت فرهنگ تدوین هاتیفعال
 دانش از پشتیبانی

 ، پاداشدانش برپایه گیریتصمیم از ای، پشتیبانیحرفه توسعه فرصت هامشوق



 

 

 
 

 ساختار

 دانش، پراکندگی ارشد مسئول ها، جایگاهبخش زیر در دانش به دسترسی پیچیدگی  
 جغرافیایی فرودگاهها

 ریتمدی کارکرد سیستم هایی با وظایف اجرای مدیریت دانش، گزارشتیم رسمیت
 مشیخط رسمی مدیریت، بیان دانش به

 اختیارات گیری، تفویض تصمیم در مشارکت تمرکز 
 
 
 
 ریزیطرح

اقدامات در مورد 
 هاو فرصت هاسکیر

 فرایندها، چگونگی یکپارچگی ها، چگونگیفرصت و هاریسک تعیین
 اقدامات در شرکت فرودگاهها ارزیابی

اهداف  یگذارهیپا
 دانش تیریمد

 اب راستاییشرکت فرودگاهها، هم اهداف با راستاییدستاوردها، هم تعریف
 حال دانشی، نیازهای اهداف با ذینفعان الزامات کردن دانش، برآورده راهبرد

  آینده و

تحقق   یبرا یزیرطرح
 دانش تیریاهداف مد

نابع، م فرایندها، تعیین وتغییرات کار، انجام دانشی، تعیین شکاف تحلیل
 بهبود و ممیزی ریزیاطلاعات، طرح کنترل

 

 .4ادامه جدول

 هاسنجه زیرعامل عامل
 
 

 پشتیبانی

 محور دانش تجربه، آموزش، استخدام تحصیلات، یستگیشا

 افزوده ارزش همکاری، مشی، میزانها، خطنقش از: آگاهی یآگاه

 ارتباطات و سبک محتوا، زمان، مسیر ارتباطات

 مستندات و کنترل روزرسانیضروری، ایجاد، به اطلاعات مدون اطلاعات

 عملیات
 سازمان

 تدوین و ها، طراحیفعالیت وضعیت ریزی فرایندهاطرح

 کار، راهنماها انجام شده، دستورهای تعریف قوانین سازی فرایندهاپیاده

 فرایندها، کنترل اجرا از فرایندها، اطمینان برای شاخص کنترل فرایندها

 گسترش
 دانش

 گرفتندانش، نوآوری، درس ایجاد  جدید دریافت دانش

 سازیدانش، یکپارچه کردناثربخش جاری کاربردن دانشبه

 خبرگان پروری، دانشمستندسازی، جانشین جاری دانش حفظ

 بازآموزیدانش،  حذف منسوخ دانش بهرسیدگی

 
 انتقال

 و
 تبدیل دانش

 شاگردی همکاری، استاد جلسات، تیم  تعامل انسانی
 ارائه دانش ارائه

 ترکیب دانش  ترکیب
 سازی کارکنانسازی، آمادهالکترونیکی، شبیه آموزش  یادگیری و سازیدرونی

 مدیریت دانشها و اختیارات، تشویق ها، مسئولیتنقش انسانی سرمایه توانمندسازها
 هاها، روشنامهاجرایی، شیوه هایروش  فرایندها

  مجازی و فیزیکی کار دیجیتال، فضای هایکانال زیرساخت و فناوری



 

 

 با مشی متناسبدانش )تمرکز، ارزش(،  خط مدیریت راهبرد حکمرانی
  دانشی، انتظارسطح خدمت سازمان و اهداف

 
 
 
 جدول  پژوهشگرساخته بر مبنای برای آزمون مدل )کمی(، پرسشنامهکنترل کیفیت:  -2

 
جدول  پژوهشگرساخته بر مبنای برای آزمون مدل )کمی(، پرسشنامهکنترل کیفیت:  -2

اساتید دانشگاهی و  نفر از 30تعداد  از قضاوت آنروایی محتوایی  برای تعیین( تهیه و 4)
خبرگان فرودگاهی بهره گرفته شد. با استفاده از شاخص ضریب نسبی روایی محتوایی با 

« نیست یاین گویه مفید است ولی ضرور»، «این گویه ضروری است»ای پیوستار سه گزینه
دست آمد که با توجه به جدول لاوشه  به 81/0روایی محتوا ، «این گویه ضروری نیست»و 

از نظرات  و رفتدر اختیار کارشناسان قرار گپرسشنامه  تأیید گردید. برای روایی صوری،
 جرایز ا. پایایی با استفاده ااستفاده  شد هااصلاحی آنان در مورد نحوة تدوین سؤالات و گزینه

مدیران و آماری پژوهش  به دست آمد. جامعه 83/0 دوباره آزمون یا روش بازآزمایی
در  شرکت، ینا یهارماآ سساابرو  دبرمیگیر در و بالاتر شرکت فرودگاهها را نشناسارکا

 با آمارینمونه است،  نفر 1800( تقریباً 3403زمان انجام این پژوهش )نیمه نخست سال 

مدیریت 
دانش

رهبری فرهنگ 
مدیریت 

دانش

ساختار

پشتیبانی
طرحریزی

فناوری و 
زیرساخت

عملیات 
سازمان

راهبرد

 گسترش دانش
  جدیددریافت دانش 
 به کاربردن دانش جاری 
 حفظ دانش جاری 
 رسیدگی به دانش منسوخ 

 توانمندسازهای مدیریت دانش
 سرمایه انسانی 
 فرایندها 
 فناوری و زیرساخت 
 حکمرانی 
 فرهنگ مدیریت دانش 

 اجزاء سیستم مدیریتی دانش ابعاد سیستم مدیریت دانش

 دانش انتقال و تبدیل
 تعامل انسانی 
 ارائه دانش 
 ترکیب و اصلاح دانش 
 درونی سازی و یادگیری 

 32422مدیریت دانش بر پایه پیشینه پژوهش و ایزو مدل مفهومی ابعاد  .2نگاره

 



 

 

 صددر 90 موفقیت به نسبت ،صددر 29 نطمیناا گرفتن نظر در اـب و انکوکر لفرمو از دهستفاا
 120پخش و  پرسشنامه  400باشد. با روش الکترونیکی می نفر 180 برابر صددر 9 یخطا با و

برای بررسی روایی  پرسشنامه قابل بهره برداری بود. 184شد که تعداد  پرسشنامه دریافت
در این روش شد.  استفاده Amos 25افزارو نرم ییدیتأتاری سازه نظری از تحلیل عاملی ساخ

راساس های مدل بت دانش در نظر گرفته شده و ویژگییک مدل کامل با حضور متغیر مدیری
یزی، ر، ساختار، طرحفرهنگ مدیریت دانشرهبری،  راهبرد، هایبا متغیرهای کارکنان پاسخ

 . (9جدول) شدبررسی ساخت و فرایندها پشتیبانی، فناوری و زیر
 
 

 های برازش الگوها. نتایج شاخص5جدول

مقدار گزارش  الگوی راهبرد

 شده

مقدار قابل 

 قبول

 شاخص

 مدل تأیید نیست ≤022/2 21/2 (RMSEAخطای برآورد)مربعاتمیانگینریشه  

 تأیید مدل  ≤222/2 21/2 (RMR)ریشه میانگین مربعات خطا 

 تأیید مدل ≤222/2 21/2 (GFIشاخص نیکویی برازش)

 تأیید مدل  ≥ 222/2 1/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 تأیید مدل  ≥ 222/2 1/2 (NFIشاخص برازش هنجار شده)      

 تأیید مدل  ≥ 222/2 1/2 (IFIشاخص برازش افزایشی)

 الگوی رهبری                       
RMSEA 2/2 21/2≥ مدل تقریبا تأیید است 

 مدل تقریبا تأیید نیست  ≤ 22/1 3 (CMIN/DFهنجارشده )دو به -آماره خی

RMR 220/2 21/2≥ تأیید مدل 

GFI 113/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 تأیید مدل  ≥ 12/2 1/2 (AGFIشده )شاخص نیکویی برازش اصلاح

CFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 تأیید مدل  ≥ 142/2 1/2 (TLIلویس) -شاخص تاکر

IFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 

 



 

 

 

 

 

 .5ادامه جدول 

مقدار گزارش  فرهنگ مدیریت دانشالگوی 

 شده

مقدار قابل 

 قبول

 شاخص

RMSEA 213/2 21/2≥ مدل تقریبا تأیید است 
 CMIN/DF 43/21 3 ≥  مدل تقریباً تأیید نیست 

RMR 221/2 21/2≥ تأیید مدل 

GFI 121/2 1/2 ≤   مدلتأیید 
AGFI 11/2 1/2 ≤  مدل تقریباً تأیید است 

CFI 122/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 122/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

TLI 122/2 1/2 ≤  مدل تقریبا تأیید است 

IFI 11/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 الگوی ساختار                      

RMSEA 322/2 21/2≥ مدل تأیید نیست 

RMR 222/2 21/2≥  تایید مدل 

GFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

CFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

NFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

IFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

 ریزیالگوی طرح                       
RMSEA 322/2 21/2≥ مدل تأیید نیست 

RMR 222/2 21/2≥  تایید مدل 

GFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

CFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

NFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

IFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 



 

 

 

 

 .5ادامه جدول 

مقدار گزارش  پشتیبانیالگوی 

 شده

مقدار قابل 

 قبول

 شاخص

RMSEA 2/2 21/2≥ مدل تقریباً تأیید است 
 CMIN/DF 243/3 3 ≥  مدل تقریباً تأیید نیست 

RMR 220/2 21/2≥  مدلتأیید 

GFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 
AGFI 1/2 1/2 ≤  مدل تقریباً تأیید است 

CFI 110/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

TLI 112/2 1/2 ≤  مدل تقریباً تأیید است 

IFI 110/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 عملیات سازمانالگوی              

RMSEA 122/2 21/2≥  تأیید نیستمدل 

RMR 222/2 21/2≥  تایید مدل 

GFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

CFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

NFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

IFI 222/2 1/2 ≤  تایید مدل 

 الگوی گسترش دانش                
RMSEA 222/2 21/2≥  تایید مدل 

 CMIN/DF 22/0 3 ≥  تایید مدل 

RMR 222/2 21/2≥ تایید مدل 

GFI 112 1/2 ≤  تایید مدل 

AGFI 121/2 1/2 ≤  تایید مدل 

CFI 111/2 1/2 ≤   تایید مدل 

NFI 111/2 1/2 ≤  تایید مدل 



 

 

TLI 114/2 1/2 ≤  تایید مدل 

IFI 111/2 1/2 ≤ تایید مدل 

 

مقدار گزارش  انتقال و تبدیل دانشالگوی 

 شده

مقدار قابل 

 قبول

 شاخص

RMSEA 221/2 21/2≥ تأیید مدل 
 CMIN/DF 20/2 3 ≥ تأیید مدل 

RMR 221/2 21/2≥ تأیید مدل 

GFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

AGFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

CFI 2/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

TLI 2/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

IFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 توانمندسازهاالگوی                 

RMSEA 211/2 21/2≥ تأیید مدل 

CMIN/DF 321/0 3 ≥  تأیید مدل 

RMR 222/2 21/2≥ تأیید مدل 

GFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

AGFI 121/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

CFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 114/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

TLI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

IFI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 مدیریت دانشالگوی                  

RMSEA 234/2 21/2≥ تأیید مدل 

CMIN/DF 44/2 3 ≥  تأیید مدل 

RMR 222/2 21/2≥ تأیید مدل 

GFI 112/2 ≤ 1/2 تأیید مدل 

AGFI 122/2 1/2 ≤  تأیید مدل 



 

 

CFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

NFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

TLI 112/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

IFI 111/2 1/2 ≤  تأیید مدل 

 
 پژوهش ییدی اینیم شده برای انجام تحلیل عاملی تأدر مدل ساختاری ترسیافته ها: ارائه  -7

های شاخص ه شده در سطح مناسبی هستند. برایهای محاسب(، مقادیر شاخص3)نمودار 
GFI ،CFI ،NFI  وIFI  محاسبه گردید که در سطح 00/3و  0/3، 0/3به ترتیب مقادیر

ردد گجموع برازش مدل مناسب ارزیابی میمناسب و قابل قبولی قرار دارند. بنابراین در م
 (.2)جدول 

 
 . بررسی بارهای عاملی استانداردشده الگوها 6جدول

 مقدار-p آماره آزمون بارعاملی استاندارد شده های الگوی راهبردمؤلفه 
 - - 21/2 درک سازمان و زمینه آن

 222/2 24/21 11/2 درک نیازها و انتظارات ذینفعان

 222/2 33/21 12/2 دانش تیریمد ستمیدامنه شمول س

 های الگوی رهبریمؤلفه                    

 - - 12/2 یراهبر

 222/2 24/32 14/2 تعهد

 222/2 11/01 11/2 دانش تیریمد یمشخط یگذارهیپا

 222/2 31/21 22/2 و اختیارات هاتیمسئول ،هانقش

 های الگوی فرهنگ مدیریت دانشمؤلفه        

 - - 21/2 هاارزش

 222/2 12/24 22/2 رفتارها و هنجارها

 222/2 11/02 12/2 هاتیفعال

 222/2 11/21 12/2 هامشوق

 های الگوی ساختارمؤلفه               

 222/2 211/20 22/2 یدگیچیپ

 222/2 12/22 12/2 تیرسم

 - - 21/2 تمرکز



 

 

 ریزیهای الگوی طرحمؤلفه             

 222/2 01/21 10/2 و فرصتها سکهایاقدامات در مورد ر

 222/2 23/22 23/2 دانش تیریاهداف مد یگذار هیپا

 - - 14/2 دانش تیریتحقق  اهداف مد یبرا یزیر طرح

 

 6جدول ادامه 

 مقدار-p آماره آزمون بارعاملی استاندارد شده های الگوی پشتیبانیمؤلفه 

 222/2 422/21 13/2 یستگیشا

 222/2 13/23 12/2 یآگاه

 222/2 342/21 14/2 ارتباطات

 - - 24/2 مدون اطلاعات

 مقدار-p آماره آزمون بارعاملی استانداردشده های الگوی عملیات و فرایندها سازمانمؤلفه

 222/2 12/01 14/2 ندهایفرا یزیرطرح

 222/2 12/12 112/2 ندهایفرا یسازادهیپ

 - - 113/2 ندهایفرا کنترل

 های الگوی گسترش دانشمؤلفه                    

 222/2 01/01 11/2 دیدانش جد افتیدر

 222/2 21/00 122/2 یکاربردن دانش جاربه

 222/2 21/01 142/2 یدانش جار حفظ

 - - 12/2 یا نامعنبر به دانش منسوخ یدگیرس

 های الگوی انتقال و تبدیل دانشمؤلفه           

 - - 21/2 یتعامل انسان

 222/2 20/24 12/2 ارائه

 222/2 22/24 13/2 بیترک

 222/2 24/21 22/2 یریادگیو  یسازیدرون

 های الگوی توانمندسازهامؤلفه           

 - - 10/2 یانسان هیسرما

 222/2 242/1 11/2 ندهایفرا

 222/2 10/1 12/2 رساختیو ز یفناور

 222/2 10/1 11/2 یحکمران



 

 

 222/2 12/2 14/2 دانش تیریمد فرهنگ

 09/0دار در سطح * معنی

 

 

 

 .6ادامه جدول 

 مقدار-p آماره آزمون بارعاملی استاندارد شده کلی مدیریت دانشهای الگوی مؤلفه 

 - - 12/2 راهبرد

 222/2 230/01 10/2 رهبری

 222/2 11/02 13/2 فرهنگ مدیریت دانش

 222/2 21/21 12/2 ساختار

 222/2 03/03 11/2 ریزیطرح

 222/2 31/00 14/2 پشتیبانی

 222/2 01/24 21/2 فناوری و زیر ساخت

 222/2 12/21 24/2 عملیات و فرایندها

 
ای وسیله بارهساختاری اندازه رابطه متغیر مشاهده شده و متغیر پنهان بهدر مدل معادلات 

ایش نم هاو دایرهها نماهای بین مستطیلگیری شد که روی جهتعاملی استانداردشده اندازه
 باشد.شود و نشان دهنده ارتباط مناسب بین متغیرها میداده می

 
 . تحلیل عاملی تأییدی پژوهش3نمودار

 



 

 

 
 

ر د اثربخش ایگونه به از راه دانش را ارزش آفرینی ایجاد یک سیستم مدیریتی که برای    
به دست آمده از مدل اجزا و ابعاد  توجه بهکند  پذیرامکان را آن و شرکت فرودگاهها ترویج

چنین مفهوم سازی، دید تازه و جامعی از عوامل، متغیرها و ابعاد   مفهومی اجتناب ناپذیر است.
سازی یک دهد که یک سازمان مانند شرکت فرودگاهها باید به منظور طراحی و پیادهمیارائه 

 .سیستم مدیریت دانش منطبق با استاندارد مدیریت دانش ایزو در نظر بگیرد
 ش،سیستم مدیریت دان برای استانداردهای ایزو ادبیات بر مروری از استفاده با پژوهش این

 رد سازمانی در شرکت فرودگاهها مدیریت سیستم برای را دانش مدیریت بر مبتنی الزامات ایزو
 هومیمف هاگونه نقشه این نظری، دیدگاه از. کندمی ادغام و بندیساختار ذهنی و مفهومی اینقشه
 عادیاب و متغیرها عوامل، که دهندمی ارائه را بر مدیریت دانش مبتنی الزامات ایزو از جامع و تازه

. کندمی تهبرجس شود، گرفته نظر سیستم مدیریت دانش در سازیپیاده و اختس برای باید که را
 وانندتمی آنها. کنندمی ترآسان مدیریت دانش را برای الزامات ایزو درک هانقشه نظر کاربردی، از
 ازمانیس نیازهای کنند، مدیریت دانش فکر استانداردهای پذیرش مورد در تا کنند کمک مدیران به

. کنند هدایت سیستم مدیریت دانش را اجرای و طراحی و کنند درک بهتر را ایزو اهداف برای
 یریگ تصمیم در مدیران شرکت فرودگاهها به تواندمی شدهو الگوی ارائه شده شناسایی عوامل

 .(0کند )نگاره  کمک 32422سازی سیستم مدیریت دانش برمبنای ایزو پذیرش و پیاده مورد در
 

 گیریبحث و نتیجه



 

 

بردن سیستم مدیریت دانش در نشان داد عوامل مورد نیاز جهت ایجاد و پیش هایافته 
-سیستم مدیریتی است که در ارتباط با دانش می« اجزای»شرکت فرودگاهها در برگیرنده 

-، طرحهاها و مسئولیتباشند یعنی راهبرد،  فرهنگ مدیریت دانش، ساختار، رهبری، نقش

انش و جایی و تغییر دعملیات سازمان و در برگیرنده گسترش دانش، جابهریزی، فناوری، و 
به  «سیستم مدیریت دانش»از « بعد»توانمندسازها است، که هرکدام به عنوان نماینده یک 

پوشانی عوامل سیستم مدیریت دانش در صنعت ( بیانگر هم1دیگر وابسته هستند. جدول )یک
های این عوامل نیز همراه با وزن و زیرمؤلفهباشد. یم 10403فرودگاهی با محتوای ایزو 
که در ادامه از دیدگاه نظری و کاربردی  اند( نشان داده شده2اهمیتی که دارند در جدول )

 گردند. تبیین می
 

 
 



 

 

های بررسی روایی ساختاری سازه نظری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که یافته

، 24/0پشتیبانی، فرهنگ مدیریت دانش و رهبری به ترتیب با مقادیر نزدیک به هم متغیرهای 

اهبرد، ریزی، ساختار، رطرح باشند.دارای بیشترین تأثیر بر مدیریت دانش می 22/0و  21/0

به ترتیب در  28/0و  74/0، 80/0، 82/0، 88/0عملیات، و فناوری و زیرساخت با مقادیر 

 دارند.های بعدی قرار اولویت

 دانش، دیریتم سیستم کاربرد و پذیرش سمت به تغییر درباره فرهنگ مدیریت دانش، فرایند

 آن و ندکمی پشتیبانی آن از دهد،می ارزش دانش مدیریت به که فرهنگی ایجاد سمت به و

سازد را مدیریت کند توسط مدیریت رده بالا در شرکت فرودگاهها، مورد نیاز می توانمند را

  است.

-عامل رهبری در سیستم مدیریت دانش دربرگیرنده رهبری و تعهد، خط مشی و تعیین نقش

 زا باشد. مدیریت رده بالا شرکت فرودگاهها با این عاملها و اختیارات میها، مسئولیت

ازمانی هایی که در حیات سفرایندهای فعالیت با دانش مدیریت سیستم الزامات یکپارچگی

 کار،روینی مالی، تأمین مانند) منابع یابد.اطمینان می ساسی دارندشرکت فرودگاهها نقش ا

 ری،گیاندازه نگهداری، سازی،پیاده گذاریپایه برای نیاز مورد (مدیریت تعهد فناوری،

ها نکند، از در دسترس بودن آمی تعیین را دانش مدیریت سیستم مداوم بهبود و دهیگزارش

 دیریتم خط مشی یک شرکت فرودگاهها بالا رده نماید. مدیریتمی ارائه مطمئن گردیده و

دگاهها مدیران شرکت فرو باشد؛ شرکت مقصود با که متناسب کندمی گذاریپایه را دانش

 دیریتم سیستم در مرتبط هاینقش اختیارات و هامسئولیت که کنندمی حاصل اطمینان

 . شودمی رسانیاطلاع بیرونی ذینفعان به و سازمان درون گردیده و تعیین دانش

های این پژوهش نشان داد که پشتیبانی درالگوی سیستم مدیریت دانش دربرگیرنده یافته

شایستگی، آگاهی، تبادل اطلاعات و ارتباطات، و اطلاعات مدون است. شرکت فرودگاهها 

 یا یآموزش تحصیلی هایشایستگی از کارکنان که کندمی حاصل با این عامل اطمینان



 

 

رکت ش کنترل تحت که باشند. همچنین اشخاصی نظر شرکت برخوردار مورد ایتجربه

 یزانم دانش، مدیریت مشیخط از باید کنند،می کار ذینفع هایطرف دیگر و فرودگاهها

 منافع رندهدربرگی که دانش، مدیریت سیستم اثربخشی به نسبت پاسخگویی و همکاری

 مدیریت تمسیس الزامات با انطباق و پیامدهای ضمنی عدم شودمی دانش یافته بهبود کارکرد

-طلاعا باشند. در رابطه با تبادل اطلاعات و ارتباطات، شرکت فرودگاهها داشته دانش آگاهی

 الزام دونم و اطلاعات تعیین را دانش مدیریت سیستم با مرتبط سازمانی برون و درون رسانی

 ستمسی اثربخشی برای شرکت توسط که مدونی اطلاعات و 10403استاندارد ایزو توسط شده

 یسازمان اندازه به توجه را با است شده تعیین ضروری اطلاعات عنوان به دانش مدیریت

 و ندهافرای پیچیدگی خدمات فرودگاهی، فرایندها و ها،فعالیت نوع شرکت فرودگاهها و

  .کندکارکنان مستندسازی می ها و شایستگیآن تعاملات

کنند. ایفا می 10403در ایزو کمتری توانمندسازهای فرآیندی مدیریت، از جمله راهبرد نقش

ایزو، به طور محدودی سیستم مدیریت دانش را با راهبرد سازمان پیوند  4معرفی آن در بخش 

شرکت  راهبردی اهداف و زمینه تحلیل و (. تجزیه2020دهد )ماکسیمو و همکاران، می

است که شرکت  «راهبردی» بیرونی و داخلی ذینفعان نیازهای نینهمچ فرودگاهها و

 و وندر موضوعات کند؛ باید شروع یک سیستم مدیریت دانش توسعه فرودگاهها برای

 رسیدن رد شرکت فرودگاهها را توانایی و هستند شرکت مقصود با مرتبط که را سازمانیبرون

 هایو طرف دهندمی قرار تأثیر تحت دانش مدیریت سیستم در مورد نظر( های)دستاورد به

-می تعیین ذینفع را هایطرف این به مربوط الزامات دانش و مدیریت سیستم با مرتبط ذینفع

یت توسط سیستم مدیر است قرار که را دانشی هایحوزه خود، راهبرد اساس کند. همچنین بر

 . کندمی تعیین گیرند، قرار هدف( «محدوده») دانش

دکه دهندانش، انتقال و تبدیل دانش، و توانمندسازهای مدیریت دانش نشان میگسترش 

این  یرندهباید در دربرگ شرکت فرودگاهها در نگرکل و اثربخش دانش مدیریت سیستم یک



 

 

 رایندف یک راه از این ابعاد صحیح گذاریتواند با جایابعاد باشد. شرکت فرودگاهها می

دانش  فظح جاری، دانش کاربردن جدید، به دانش دریافت هایفعالیت از شده مدیریت تغییر

رائه دانش، انسانی، ا نامعتبر برای توسعه دانش و از تعامل یا منسوخ دانش به جاری و رسیدگی

 یستمدانش استفاده نماید. س تبدیل و یادگیری برای انتقال و سازیو درونی ترکیب دانش

 اثربخش دانش مدیریت سیستم یک اینکه برای سازمانی شرکت فرودگاهها دانش مدیریت

توانمندسازها دربرگیرنده سرمایه انسانی، فرایندها، فناوری و  اجزای تمام باید کند ایجاد

 .دساز یکپارچه را آنها و دربرگرفته زیرساخت، حکمرانی و فرهنگ مدیریت دانش را

وارد اشاره م دیبا فرودگاههاشرکت  دهد کهنشان می دانش تیریمد ستمیس یزیربرنامهعامل 

و  هاتهدیدو  ردیرا در نظر بگذینفعان  و نیازهای و الزامات زمینه سازمانی شرکتشده در 

مورد  یاهیتواند به خروجیدانش م تیریمد ستمیکه س نیا نیمرتبط با تضم یهافرصت

هبود به ب یابیدستو  آن ها را کاهش دهد ایکند  یریاز اثرات ناخواسته جلوگ، نظر برسد

 یهارا در بخش یاهداف دانش . با این عامل شرکت فرودگاههاکند ییرا شناسا داومم

 کند. می نییمربوطه تعح و سطو یکردکار

 مهمهای یکی از جنبهباشد. می مدیریت ثربخشا ایجرا هکنند ترغیب یا مانع ر،ساختا متغیر

 و برای انجام وظایف دانش محور یساختارگسترش  شرکت فرودگاههامدیریت دانش در 

  .است گیری بر پایه دانش در سراسر شرکتپشتیبانی از تصمیم

 نیاز ردعملیات مو باید نقش عامل عملیات سازمانی بیانگر این است که شرکت فرودگاهها

 شده نتعیی اقدامات و نماید کنترل و سازیپیاده ریزی،طرح را الزامات کردن برآورده برای

 معیارها؛ پایهبر فرایندها فرایندها؛ کنترل برای معیارها گذاریپایه وسیلهریزی را بهمهدر برنا

 ااجر ایگونه به فرایندها شود حاصل اطمینان که لازم میزان به مدون اطلاعات نگهداری

  کند. اند، پیادهشده ریزیطرح که شوندمی



 

 

 نامه مدیریت دانشظامن نیز به« اجرایی هایدستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه»در 
یجاد راستایی و اسندی مبتنی بر مدل مدیریت دانش به منظور ایجاد هماشاره شده است که 

چنین شناسایی  .کشور است های اجراییوحدت رویه در اجرای مدیریت دانش در دستگاه
ه شد  ها اشاربه آنسازی سیستم مدیریت دانش که و کاربرد عوامل مدیریت دانش در پیاده

متناسب با راهبردهای تواند راهبردهای کارسازی را برای ایجاد ارزش و بهبود کارکرد می
 تدوین کند.هر سازمان 

در حوزه  را پژوهش مطالعات دو دهه که هدف این با. نیست محدودیت بدون پژوهش این
 این یاصل هاییافته از بالایی سطح بازتاب تنها کند، مدیریت دانش فرودگاهی خلاصه

 مکنم هایافته کرد، استفاده کیفی تجربی هایروش از پژوهش. دهدمی ارائه را مطالعات
 دمور در اولیه داده پژوهش حاوی این .باشند ذهنی قضاوت و انتخاب از معینی مقدار است
  .نیست هاسازمان در دیگر 10403هایی برپایه ایزومدل

در  10403های مدیریت دانش بر مبنای استاندارد ایزومدلبرای مطالعات آینده بررسی 
گونه که در پیشینه این پژوهش اشاره شده است، همان گردد.ها پیشنهاد میدیگر سازمان

جوار های همبا نظام 10403های خاص یا ارتباط بین ایزوبرخی از پژوهشگران درباره جنبه
( درباره مدیریت ریسک، 2020ردمن )اند، مانند پژوهش همدیریت دانش مطالعه کرده
(، برای ارائه مدلی از تلفیق سیستم مدیریت دانش برمبنای 2022پژوهش مونتویا ـ کوئینترو )

توانند این مطالعات را برای دیگر و مدیریت کیفیت و... که پژوهشگران می 10403ایزو 
ارتباط با  مدیریت، هوش تجاری، اطلاعات مدیریتجوار مدیریت دانش مانند های همنظام

انجام  نسانیا منابع مدیریتو  سازمانی یادگیریوزش، و آم سازمانی ، توسعهیادگیری، مشتری
 دهند. 
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