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 چکیده
 تحقیق با دارد. اين هاستتتازماننقش کلیدی در استتتتقرار موفقیت زمید مديريت دانش در  ای،عوامل زمینه

فناوری  نظام ستتتازمان هر در دانش مديريت استتتتقرار ایینهزمعوامل  مهمترين اينکه دانستتتتن مفروض
 استتتفاده هر ه به منجر مبانی اين از بهره گیری و استتت ستتازمانی فرهنگ و دانش هایفرايند اطالعات،

 برای اين عوامل يک از هر وضعیت سنجش و تبیین پی در شود،می سازمان در موجود دانش از ترکامل

ای مديريت دانش در ستتازمان اين پژوهش با هدف شتتناستتايی عوامل زمینه استتت. دانش استتتقرار مديريت
اری بحران شهردای در میان کارکنان سازمان مديريت مديريت بحران شهرداری تهران انجام شد و پرسشنامه

منطقه شتتتهرداری در مورد وضتتتعیت و میدان اهمیت هرکدام از اين عوامل در زمینه استتتتقرار   22تهران در 
و با توجه به ززمون فريدمن به رتبه بندی  SPSSمديريت دانش درجه بندی شتتده و با استتتفاده از نرم افدار  

ديدگاه کارکنان ستتازمان مديريت بحران  های منتج شتتده بر استتادبر استتاد داده اين عوامل پرداخته شتتد.
شتهرداری تهران مهمترين عامل برای استتقرار مديريت دانش بودن فرهنگ ستازمانی درست و یامی، برای    

مرتبط با استقرار مديريت دانش را در يک  یهاساختاستتقرار زن استت،  را که در رورتی ما تمامی زير   
 و شامل عنارر مشارکت در تصمی  گیری، یمايت مديريتستازمان فراه  کنی  ولی فرهنگ ستازمانی که   

، در ستازمان نباشد، مديريت دانش مستقر نوواهد شد. به همین ترتی  و در ادامه  استت یس تعلق ستازمانی  
مديريت دانش در جايااه ستتتوم  هایيندهفرااولويتت بندی عوامل، نظام فناوری اطالعات در جايااه دوم و  

نابراين قبل از راه اندازی و به کار گماری نظام فناوری اطالعات، بايد فرهنگ اولويت گذاری شتده است. ب 
ستازمانی در اين زمینه که مديران و کارکنان به رایتی دانش ضتمنی خود را در اختیار سايرين قرار دهند به   
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های ينداهای فناوری را به رتتورت رتتیحیا فراه  کنی  و فروجود بیايد  ون هر  ند که ما بتوانی  ستتاختار
مديريت دانش را به رتتورت ارتتولی اجرا کنی  ولی فرهنگ ستتازمانی تقويت کننده اين وضتتعیت نباشتتد به 

 کارزمد خواهد بود.رورت قطع به يقین نظام مديريت دانش سازمان نا

 مدیریت دانش فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات،  ،های دانشفرآیند: واژگان کلیدی

 مقدمه
به  توجه. با استتتها ستتازمان هایدغدغه بدرگترين از يکی رقابتی مديت توستتعه و یفظ
 و ستتتازمانی های موفقیتعامل از يکی عنوان به دانش بر زيادی کیدتأ امروزه اينکه
 و رترمؤث طورب را دانش کنندمی کوشتتش هانتیجه ستتازمان در شتتود،می پذيریرقابت
 ءبويژه وقتی که افراد ستتازمان استتتعفا ،دهند ءارتقا را شتتانتا عملکرد کنند مديريت کاراتر

 يابد.کنند و موفقیت سازمانی کاهش میداده و يا به هر علتی سازمان را ترک می
 تغییر اما کنند، تغییر پیوسته بايد دهه، يک برای یتی بقاء منظور به فعلی، هایستازمان 

و  خارجی محیط از یمناسب هایداده زوری جمع بر مبتنی بايد تغییر. نیست کافی به تنهايی
ستتازمانی  هایقابلیت و دانش که کندمی بحث لوپدباشتتد.  دانش به هازن تبديل و داخلی

و  رقابتینظر  از را ستتازمان مدت بلند اهداف که هستتتند راهبردی هایدارايی از اشتتکالی
دانش  تبديلکاربرد راهبردی دارند.  پويا هایمحیط در و داده ارتقاء محیطی اقتضتتائات 

دانش  مديريت کلیدی اهداف از يکی رريا ،رسمی ) شده ثبت دانش به ضتمنی  هنی )ذ
 کارکنان افت بواسطه ستازمان  ارزش با دانش رفتن دستت  از خطر کاهش باعث که استت 

، لوپد) شودیم انسانی نیروی تعديل هناام به سازمان یافظه دادن دستت  از خطر کاهش و
2339 . 

به توسعه  ع، نیازها و جوامسازمان یبردی برای رقابت و بقابا تغییر دانش به يک منبع راه
به  شود. تقاضا برای دانش، اشتراک و بکارگیری زن ییاتی میتولیدهای و اشراف بر روش

در تکمیل مطالبی که بیان شتتتد،  .انجامدمین برای افدايش ذخیره دانش و توزيع زتقتاضتتتا  
اشتتتاره کردد مديريت دانش رويکردی   1551توان به تعريف داونپورت و پورستتتاک )می

هايی را برای شتتتناستتتايی، ارزيابی و ستتتازمان دهی، ذخیره و ستتتاخت يافته استتتت که رويه
ق اطالعات از طريسازد. ارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف ستازمان برقرار می بک

ديل دانش تبفردی و ستتازمانی به فرزيند انستتانی و اجتماعی فه  مشتتترک، در هر دو ستتطا 
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شتتتودد بته همین علتت متديريتت دانش از متديريت اطالعات متفاوت استتتت. مديريت       می
را در  رفتار کارکنانگیرد و فرهنگ یل مبتنی بر فناوری را در نظر میاطالعتات، ابتتدا راه   

 . 1551همکاران، داونپورت و ) دهدیممرتبه دوم اهمیت قرار 
. "ريت دانش استتتتهمان مدي 21ها در قرن نراز موفقیت ستتتازما" به گفته پیتر دراکر

تر در برتر امکان اتواذ تصتتتمیمات معقول ها بايد با تکیه بر دانايیاين مديريت ستتتازمانبنابر
ی . از اين رو مديريت دانايموضتتوعات مه  و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند

 هها به دنبال زن است تا نحوزمانشتود که در سا تر از خود دانايی محستو  می ای مهممقوله
و  فردیهای های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت اونای تبديل اطالعات و دانستته 

 . 2330، گالسر) گروهی تبیین و روشن نمايد
 له مديريت دانش،  اونای انتشتتار و توزيع دانشترين مستتئتوان گفت مهماين میبنابر

در سراسر  ها وفراتر از اين تی  های کاری ، به مقیاسی )تی کس  شده در يادگیری سازمانی
ستازمان استت. مديريت دانش بايد اين توانايی را داشتته باشد که بتواند تبیین کند که دانش    

های شتتوصتتی و کارکنانی های فرهنای، رقابت،  اونه با وجود تفاوتستتازمانموجود در 
ايد بارکنانی که جويای دانش نیستتتتند، گذارند يا کهتای خود را در میتان نمی  کته زموختته  

 توزيع و منتشر شود.
ستعی شتده استت که ابتدا به معرفی سازمان پیشایری و مديريت بحران     در اين پژوهش

ای هکلی پژوهش و روش، ابدار و تکنیک ار و سپس   ،شتهرداری تهران پرداخته شتود  
يف از مديريت دانش به مورد استتتتفتاده تحقیق ذکر گردد و در ادامه ضتتتمن ارائه  ند تعر  

ا بررستتی تگردد های الزم برای مديريت دانش پرداخته ترين مبانی و زير ستتاختبیین مهمت
 بوش ديارکاری برای اسقرار مديريت دانش الزم است در و  ها و سازشود  ه زير ساخت

، عوامل ارتتلی موفقیت در استتتقرار مديريت دانش از ديدگاه انديشتتمندان و رتتای   مقاله
ت در استتتقرار ان یوزه مديريت دانش را مورد کنکاش قرار داده و عوامل ارتتلی موفقینظر

ي ، اها را استوراج و دسته بندی نمودههای مرتبط با هر کدام از زنمديريت دانش و شتاخ  
يه و تحلیل عوامل ارتتلی استتتوراج شتتده و   گیری به تجدقستتمت پايانی مقاله و نتیجهو در 

که با  پردازي می هتا در زمینته استتتتقرار بهینته مديريت دانش   ز زنمیدان اهمیتت هر کتدام ا  
 .ها و نظرات پرسنل سازمان مديريت بحران رورت گرفته استاستفاده از ديدگاه
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ای مديريت دانش مقاالت و مطالعات زيادی تدوين شده است در ارتباط با عوامل زمینه
لف موت یهاستتازمانرستتی زنها در که به شتتناستتايی و دستتته بندی اين عوامل و تبیین و بر  

ه رورت توان بمی در اين بین مرتبط با مبایث اين مقاله استتت رااما مطالبی که  .اندپرداخته
 زير عنوان نمود:

 موفقیت کلیدی عوامل شتتناستتايی »ای با عنوان ج اله رهنورد و ارتتغر محمدی مقالهفر

 -علمی در مجله « هرانت عالی زموزش مراکد وها در دانشتتتکتده  دانش متديريتت   نظتام 
 اين دراند. به رشتتته تحرير در زورده 1011ستتال وری اطالعات در مديريت فناپژوهشتتی 

 عالی زموزش مراکد و هادانشتتکده دانش در مديريت نظام موفقیت کلیدی عوامل مقاله

 تیموفق کلیدی عوامل دهد کهمی نشتان  تحقیق نتايج د.انشتتده شتناستايی   و بررستی  تهران
 توستتعه: از عبارتند تهران عالی زموزش ستتستتاتمؤ و هادانشتتکده در دانش يريتمدنظام 

 فرهنگ اطالعاتی، هاینظام ساخت زير محور، دانايی راهبردی گیریجهت انستانی،  منابع

 .افراد درگیری و دانش، انتقال و ارزيابی الاوگیری، مشارکتی،
 عوامل شتتناستتايی »نوان خدايی و محمد عباستتیان پژوهشتتی با ع  در تحقیقی ديار فربد

 -در فصلنامه علمی « هادانشااه در دانش مديريت ستیستت    ستازی پیاده در موفقیت کلیدی
اين پژوهش  اند که دربه رشتتته تحرير در زورده 1015ستتال پژوهشتتی مديريت نظامی را در 

 ها شتناستايی شتده سپس   اده ستازی مديريت دانش در دانشتااه  عوامل کلیدی موفقیت در پی
اند و در ادامه با استتتفاده از روش هايی را تعريف کردهشتتاخ  ،هر يک از اين عواملبرای 

ورد مرا های شهر تهران های بدست زمده در دانشااهتحلیل عامل اکتشتافی ابعاد و شتاخ   
 اند. در نهايتارلی و عوامل زن را استوراج کردهززمون و تجديه و تحلیل قرار داده و ابعاد 

 ها را اولويتی موفقیت شتتناستتايی شتتده در دانشتتااه  فريدمن عوامل کلیداز طريق ززمون 
 اند.بندی کرده

 تحلیلی بررستتی»نظر با عنوان عادل رتتلواتی و فرشتتته یق مینه راتحقیق ديار در اين ز

 ملی شرکت ستادی وایدهای در دانش مديريت ستیستت    استتقرار  بر ثرمؤ ایزمینه عوامل

 .به  اپ رسیده است 1011ه در مجله فراسوی مديريت در سال ک اندانجام داده« ايران نفت
 سازمانی، ستاختار  شتامل  دانش مديريت ایهنزمی عوامل بررستی  هدف با پژوهش اين

 رشته به ايران نفت یمل شرکت ستادی وایدهای در اطالعات فناوری و سازمانی فرهنگ

 عنوان به خبرگان رایز به مراجعه با شتتاخ  91زمینه  اين در که استتت زمده در تحرير
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 اين زماری نمونه .ه استتتتگرديد تدوين دانش، مديريت ایزمینه عواملهای شتتتاخ 

 تصتتادفی رتتورت به کهاندبوده یدستتتا وایدهای کارکنان از نفر 243شتتامل  پژوهش

 فرهنگ وسازمانی  ستاختار  که استت  زن از یاکی زمده دستت  به نتايج. اندشتده  انتوا 

 از ايران نفت یمل شتترکت ستتتادی وایدهای در اطالعات ریفناو به نستتبت ستتازمانی

 .هستند برخوردار دانش مديريت بکارگیری برای کمتری زمادگی
رسی وضعیت بر»اهلل ساالرزهی با عنوان و یبی علیرضا باباغیبی پژوهش دياری توسط 

ن و ابررستی فرماندهی مرزبانی استان سیست ای استتقرار مديريت دانش ) زمینه موجود عوامل
 به  اپ رسیده است. 1051در مجله توسعه سازمانی پلیس در سال « بلو ستان 
 هر در دانش، مديريت رارقتاستت مبانی مهمترين اينکه تنستتدان مفروض با قیقتح اين

 از گیریبهره و است سازمانی فرهنگ و دانش فرايندهای اطالعات، فناوری مظاسازمان، ن

 و تبیین پی در ،انجامدمی ستتازمان در موجود دانش از رکاملت هر هه استتتفاد به مبانی اين
 اين نتايج بوده است. دانش مديريت رارقاست برای عوامل اين از کي هر یتعوض ستنجش 

 و تانستتستتی استتتان مرزبانی ستتتاد کارکنان شتتامل نفر 920زماری  با نمونه که ،قیقتح
 و اطالعات یفناور منظا یتعوضتت که دهدمی نشتتان استتت، گرفته رتتورت تانستتبلو 

 .است نامناس  سازمانی فرهنگ یتعوض ولی مناس  فرماندهی اين در دانش فرايندهای
مصوبه طرح جامع  1بر اساد بند  .سازمان پیشایری و مديريت بحران شهرداری تهران

مديريت بحران شهر تهران، شهرداری تهران ملدم به تشکیل ستاد مديريت بحران شهر تهران 
 مقابله و مور مربوط به مرایل مديريت بحران )پیشایری، زمادگی،با هدف هماهنای ا

 تهران موظف شدند های مستقر در شهرهای اجرايی و سازمانبازسازی  شد و تمامی دستااه
به اين ترتی  ساختار دبیرخانه طرح، به ستاد و مرکد مديريت  با اين ستاد همکاری نمايند.

 بحران شهر تهران گسترش يافت.

ز سوی شهردار تهران ا ،ن براستاد مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات باليای طبیعی همچنی
وزير کشتور به عنوان رئیس ستتاد مديريت بحران شهر تهران منصو  شد. از سوی ديار با   
توجه به اين که مرکد مطالعات زلدله و محیط زيستتتت شتتتهرداری تهران با همکاری ز انس 

ای شتتتهر تهران را در دستتتت  بندی لرزهريد پهنه  طرحالمللی  اپن )جايکاهای بینهمکاری
انجتام داشتتتت، بته تتدريج زمینته همکاری، تعامل و ادغام دو مجموعه دبیرخانه طرح جامع     
 مديريت بحران شهر تهران و مرکد مطالعات زلدله و محیط زيست شهر تهران، فراه  شد.



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

6 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

7، 
ن 

ستا
تاب

59
 

ستتتاختاری جديد در یرکتت بعدی، ايجاد مرکد مديريت بحران شتتتهر تهران به عنوان  
 تشکیالت شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران بود.

در شهرداری تهران  1013نمودار ستازمانی مرکد مديريت بحران شهر تهران اواخر سال  
برای اولین بار وزير کشتتور وقت طی  1013ماه ستتال  در پنج  خرداد به تصتتوي  رستتید. 

وقت تهران را به ستتمت رئیس ستتتاد مديريت بحران شتتهر تهران منصتتو   شتتهردار ،یکمی
گیری، تجهید و جذ  نیروی متوصتتت  در مرکد پیشتتتایری و کرد. مرایل قانونی شتتتکل

ستاختار مرکد پیشایری و مديريت   1012مديريت بحران شتهر تهران ادامه يافت و در ستال   
ای دياری برای قوام اين ستتاختار هبحران در شتتهرداری تهران تيبیت شتتد، اما همچنان گام 

 مورد نیاز بود.
شتورای استالمی شتهر تهران ارالح اين ساختار را در دستور     1010ماه ستال   در خرداد

ای کار خود قرار داد و در نهايت، مرکد پیشتایری و مديريت بحران شتهر تهران با اساسنامه  
سه از دومین دوره تبصتره )مصتو  يکصتد و شتصت و يکمین جل     11ماده و  24مشتتمل بر  

 شهر بحران مديريت و پیشایری سازمان»   به21/4/1014شورای اسالمی شهر تهران مورخ 
 .يافت ارتقاء «تهران
 :استرورت اهداف سازمان بدين  ينترمه 
 ها،بررسی ها،هماهنای انجام با تهران، شتهر  پذيری خطر کاهش و ايمنی ستطا  افدايش -1

 منظور پیشتتایری به وقوع از قبل ذيربط اجرايی اقدامات و هازموزش ها،پژوهش مطالعات،
 .نو زمادگی مقابله با بحرا

 شتتهر بحران مديريت نظام کارايی افدايش جهت الزم هایهماهنای و اقدامات انجام -2
 کاهش و رستتانی امداد منظور به بحران وقوع هناام ذيربط، اجرايی هایدستتتااه و تهران

 .مالی و جانی تلفات و خسارات
مديريت بحران شتتتهر  نظامالزم جهت افدايش کارايی  هایهماهنای و اقدامات انجام -0

و  ری از خستتاراتهای اجرايی ذيربط، بعد از وقوع بحران به منظور جلوگیتهران و دستتتااه
 .تلفات جانی و مالی

 ایهنظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در  ار و  مقررات کشوری و کمک -4
 دولتی و مردمی
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مديريت دانش استتتت.  نظامستتتازی موفق ، عوامل مؤثر در پیادهپتايه نظری در اين پژوهش 
 :استدر جستجوی تحقق اهداف زير یاضر وهش پژ

مورد زمان ساشتناستايی و تجديه و تحلیل ابعاد فرهنای برای استقرار مديريت دانش در     1
 نظر.

ت برای استتتتقرار مديريت دانش در شتتتنتاستتتايی و تجديه و تحلیل نظام فناوری اطالعا    2
 سازمان مورد نظر.

شتتناستتايی و تجديه و تحلیل فرزيندهای دانش برای استتتقرار مديريت دانش در ستتازمان   0
 مورد نظر.

 توان به شرح زير عنوان کرد:ین اهداف ثانويه اين تحقیق را میهمچن

 تولید و بسط دانش برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر.  1

 برای استقرار مديريت دانش در سازمان مورد نظر. ایزمینهاهمیت عوامل  رتبه بندی  2
 اندعبارت  باشییم هازنکه در اين تحقیق ما به دنبال پاسخ گويی به  يیهاپرسش ينترمه 

 از:
نش در ستتتازمان مورد نظر وضتتتعیتت نظام فناوری اطالعات برای استتتتقرار مديريت دا    1

 ؟ اونه است
نش در ستتتازمان مورد نظر دانش برای استتتتقرار مديريت دا فرزيندهای وضتتتعیت نظام  2

 ؟ اونه است

نش در ستتازمان مورد نظر  اونه فرهنگ ستتازمانی برای استتتقرار مديريت دا وضتتعیت  0
 ؟است

 به و شودمی محستو   جديد مفهوم يک دانش مديريت یاضتر  یال در .مديريت دانش

 یافظه از بوشتتی کهرا  مهمی یهاتوصتت  و اطالعات تا کندکمک می هاستتازمان

 انتوا ، شتتناستتايی،دارد.  وجود ستتازمان در مشتتو  بدون ستتاختار و استتت ستتازمان

 تعريف به ابتدا دانش مديريت مفهوم بهتر درک برایمنتقل نمايد.  و توزيع ستتازماندهی،

 .پردازي دانش می و اطالعات داده، هایوا ه
اعداد خام اشتتکال بدون زمینه و تفستتیر،  ها همان   داده1555بارنی ) تعريف استتاد بر

 اطالعات .یستندن دارمعنی تنهايی به که هستند عینی هایواقعیت از هايیسمبل و نمودارها
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 مرتبط بطور که استتتت اطالعاتی همان دانش .شتتتوندمی ايجاد هاداده به دادن معنا از

 . 1015 ،دياران و امیرخانی) است اجرا قابل و بوده دارمعنی
رشتتد و بهره برداری  ها به مديريت،دارايی با ارزشتتی استتت که ميل ستتاير دارايی ش،دان

 . 1010 )رادينگ، نیاز دارد
، نیاز به عها و جواماهبردی برای رقابت و بقای سازمانبا تغییر دانش به عنوان يک منبع ر

برای  اشود. تقاضییاتی میگیری زن ، اشتتراک و بکار تولیدهای توستعه و اشتراف بر روش  
 )خدايی و عباستتیان، شتتودش ذخیره دانش و توزيع زن منجر میدانش به تقاضتتا برای افداي

1015 . 
ه  مشتترک، در هر دو ستتطا سازمانی و  اطالعات از طريق فرزيند انستانی و اجتماعی ف 

شتتتودد به همین علت مديريت دانش از مديريت اطالعات متفاوت فردی تبديل به دانش می
فتار گیرد و فرهنگ و ریل مبتنی بر فناوری را در نظر میعات ابتدا راه استتت. مديريت اطال

 دهد.ن را در مرتبه دوم اهمیت قرار میکارکنا
ا در یین هتعامل انسان نکته اساسی در اين باره زن است که تولید و انتشار دانش یارل

ود با وج د در بنااه،  اونهکار استتت و مديريت دانش بايد مشتتو  کند که دانش موجو 
های خود را در میان های شتتتوصتتتی و کارکنانی که زموخته هتای فرهنای، رقتابت  تفتاوت 
 توزيع و منتشر شود. بايد گذارند يا کارکنانی که جويای دانش نیستند،نمی

با توجه به مطالعات رتتتورت گرفته در  .1مديريت دانش های مورد نیازمبتانی زير ستتتاخت 
توان به زير ساخت الزم برای اين ی استقرار مديريت دانش میزم براای الزمینه عوامل زمینه
 عمل اشاره کرد.

ساز و کاری است که سازمان از طريق زن دانش را مديريت  زير ساخت دانش،در واقع 
به اشتتتتراک دانش خود را از طريق اين زير ستتتاخت  هتای موتلف، کرده و افراد در بوش

ين ا طور کامالً اثر بوش استتتتفاده کنند.ن دانش بکه اعضتتتا بتوانند از ز بطوریگذارند. می
ز ا شتود فرزيندهای ضتروری دانش با یداکير کارايی رورت گرفته،  زيرستاخت باعث می 

و  تولید، اشتتتتراککارزمدتر استتتتفاده شتتتده و   افدارو نرم افدارها اع  از ستتتوتفنتاوری 
ان دادن دانش  یدی جد جري ستتاخت،اين زيرهدف ارتتلی  .بکارگیری دانش انجام پذيرد

 . 1017)طبرسا و اورمددی، های فرزيندهای کاری سازمان نیست در رگ

                                                 
1. functions of knowledge management infrastructure 
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 (0222سیوان، دانش )مبانی زیر ساخت مدیریت  .1 شکل

توان اذعان کرد که يک زير ساخت قوی دانش بر اساد مبانی با توجه به شکل فوق می
انش د تولید و اشتراکشود. میايجاد  انجامد،میکه منجر به استفاده کامل از دانش  محکمی

در اين بین، مديريت دانش بر افراد و تعامالت  ها در یین کار است.یارل تعامالت انسان
ين ا ها تمرکد دارد. لذا در مديريت دانش ابتدا بايد افراد را به اطالعات مرتبط نمود،زن

تفاده از يجاد اعتماد و اسارتباط شامل فرزيندها و تشويق الزم بدين منظور که نه ررفاً برای ا
سپس  .هستندی  شدن در منبع جهانی اطالعات برای سه بلکه به دنبال زن، اطالعات موجود،

ها بايد قادر به يافتن يکديار بوده و در مورد درخواست و زن افراد بايد با ه  مرتبط شوند.
هد که دد را میاين کار به زنان اين ایسا دريافت کمک و انتشار تجاربشان رایت باشند.

يت دانش را نبايد با سازمان سهی  ببینند. مدير راهبردیخود را همواره در تحقق اهداف 
یکه یالر فرزيند و فناوری متمرکد است درها بها اشتباه کرد. مديريت دادهمديريت داده

ی تشريک مساعی سريع و اثر بوش افراد و توانايی جمعی زنان برا ارکان مديريت دانش،
پیوند دادن فارله اين دو  .ها، مديريت دانش موفق نوواهد بودبدون مديريت داده .است

ی اان برای رسیدن به اين منظور  ارهسازم دانش است. اشتراکنیازمند تعهد به يک فرهنگ 
ت بدون زنکه افراد نسب جد سرمايه گذاری و تعهد به ايجاد فرهنگ مطلو  سازمانی ندارد.

های فعلی دانش را بپذيرند، زير ساخت دانش موفق باشند و فعالیتبه دانش تعهد داشته 
 ساخت فناوری که به اندازه کافی برای پشتیبانیهمچنین بدون داشتن يک زير نوواهد بود.

فرآیند های 

دانش 

• دانشپردازش

• دانشانتقال

• دانشاشتراک

فناوری  
اطالعات 

• دیریت فناوری اطالعاتم

فرآیند های کسب •
اطالعات 

• اطالعاتينظام های 

فرهنگ  

سازماني

حس تعلق سازماني•

حمایت مدیریت•

مشارکت در تصمیم گیری ها•

 مباني
زیر ساخت 

 مدیریت دانش
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ی کند و تا زمانی که فرزيندهای مبتنهای دانش قوی باشد، زير ساخت دانش عمل نمیفعالیت
طبرسا ) ساخت مناسبی برای عمل نوواهد بود.رای زيراشند نید، مديريت دانش دابر دانش نب

 پردازي .ها میزن هایشاخ ها و ساختدر ادامه به توضیا اين زير  1017و اورمددی، 
اکنون ت گردد.مان باز میزغاز ییات فرهنگ سازمانی به پیدايش ساز .فرهنگ سازمانی  1

در کتا  مديريت خود،  1یندراب .فرهنگ سازمانی عنوان گرديده است تعاريف زيادی از
 : فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور رازمانی را ايناونه تعريف کرده استفرهنگ سا

ادراکی يکسان از سازمان است که در همه  کند،در سازمان برای کارکنان مشو  می
شود و بیانار مشوصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از ی سازمان مشاهده میاعضا
ر تماعی ههويت اج به عبارت ديار فرهنگ سازمانی، کند،های ديار متمايد میازمانس

دهد که فرهنگ سازمانی مطالعات رابیند نشان می . 1551)رابیند،  کندسازمان را مشو  می
لکردهای رفتار فردی و عم هایگذارد که اين تأثیر در جنبهتأثیر می سازمان یهاجنبهبر تمام 
نچه ز خالقیت و نوزوری به وضوح قابل شناسايی است. ،یدش و رضايت شغلیانا ،سازمانی

نوبه  ت و اين امر بهها را ناران کرده است تغییرات سريع در محیط کار اسکه امروزه سازمان
ران تنها نظها افدايش يابد و بنا به اعتقاد رای شود که رقابت بین سازمانخود باعث می
استفاده از دانايی موجود سازمان و هدايت اين  ها کمک کند،مانتواند به ساز یدی که می

 دانايی در جهت پیشبرد امور است.
 فرزيندی پويا و برعکس، ،دانش فرزيندی خطی و ايستا نیست. فرزيندهای دانش  2

انش جديد د با اطالعات سر و کار داشته باشند، ايست و به کارکنانی نیاز دارد که دائماً رخه
منظور از  . 2334)گاندهی،  را برای ارالح تصمیمات به کار گیرند ه و زنکس  کرد

برداری و و سازماندهی دانش سازمانی و بهرهزوری جمع فرزيندها در مديريت دانش،
 د دارایفرزيندهای مديريت دانش در سازمان باي .است های دانشی،یفاظت از اين سرمايه
دانش مورد نیاز جهت تحقق فرزيندهای  ،کارزمد طور اثر بوش واين توانايی باشند که ب

د دانش از فرزين دست اندرکاران دانش انواع موتلفی کس  و کار سازمانی را پردازش کنند.
 شتراکاانتقال و  پردازش، ذخیره سازی، در اختیار گرفتن، شاملکنند که پايه را مطرح می

 .است دانش

                                                 
1. Robbins 
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ناوری اطالعات که تعداد کيیری از علما و ترين تعريف فديدج .نظتام فنتاوری اطالعات    0
،  1555گرام )  ،1555) 0ادواردز  ،1555) 2کمپبل  ،1555) 1دانشتتتمندان نظیر اندولستتتن 

 :ن شده است نین بیا بر زن اتفاق نظر دارند اين غیره  و 1555) 9ويلدسترم  ،1555) 4شتوبر 
های ارتباطی است که حدوده وستیعی از اختراعات و رستانه  های اطالعات شتامل م فناوری"

پستتتت ، 1شتتتامل پستتتت رتتتدا  کنند،اطالعاتی و افراد را به همديار مرتبط می هتای نظتام 
افدارها و ستتوت افدارها،نرم اينترنت، ،5کنفرانس ويدئويی ،1کنفرانس رتتوتی ،7الکترونیکی
هستتتتند و معموالً تنیده های اطالعات اغل  در ه  اطالعات و فناوری هاینظام متاننتد زن.  

 . 2332 تی ستتتنگ،) برندهای اطالعاتی به کار میهتا را بتا همتديار بته استتت  فناوری    زن
توانتتد بتته عنوان ابدار قتتدرتمنتتدی عمتتل کرده و ابدارهتتايی مؤثر و تکنولو ی اطالعتتات می

 اشتراک و کاربرد دانش تأمین کند. کارزمد برای همه وجوه مديريت دانش شتامل تسویر، 
روی مديريت دانش سرمايه هايی که بر شان داده است که سازمانمطالعات انجام شده اخیر ن

های مناستتت  عموماً برای رستتتیدن به اهداف خود بر ايجاد زيرستتتاخت  کنند،گتذاری می 
فرزيندهای  اطالعاتی، هاینظامفنتاوری اطالعتات تتأکیتد دارنتد. نظتام فناوری اطالعات با       

عنوان  اين عوامل به کس  اطالعات و مديريت فناوری اطالعات ارتباطی تنااتنگ دارد که
ت ساز موفقیعوامل ارلی زمینه شوند.ی نظام فناوری اطالعات شناخته میارتل  هایشتاخ  

 در ادامه بیان شده است. استقرار مديريت دانش
ند. اگوناگونی را عنوان کرده یهاشتتتاخ در ادبیتات مربوط بته عوامتل کلیتدی موفقیت،     

 عوامل ارتتتلی موفقیت ت استتتت. به زع  ايشتتتانريکی از مهمترين تعاريف متعلق به روکا
ر پی زمیدی دفعالیت که عملکرد رقابتی موفقیت های: تعتداد معتدودی از یوزه  نتد از عبتارت 

 . 1575، ترروکا)خواهد داشت 

                                                 
1. Andolsen 
2. Campbell 
3. Edwards 
4. Schober 
5. Wildstrom 
6. voice mail 
7. electronic mail 
8. voice conferencing 
9. video conferencing 
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: د ازنوامتل کلیدی موفقیت عبارت نتد کته ع  کنبرونوو لیتدکر در تعريف دياری بیتان می  
توانند اثر قابل ايی که اگر درستتتت مديريت شتتتوند، می ههتا، شتتترايط يا متغیر مشتتتوصتتته 

 . 1514، برونوو لیدکر) ای بر موفقیت موضوع رقابتی سازمان داشته باشندمالیضه
  در خصوص پیاده سازی مديريت دانش هفت عامل کلیدی را 1557اسکیرم و زمیدن )

: الدام مستتتحک  به کستت  و کار، معماری و  شتت  کردند. اين عوامل عبارتند ازشتتناستتايی 
دانش، يادگیری مستتمر، زير ساخت فناوری   اشتتراک و تولید انداز، رهبری دانش، فرهنگ 

 دانش سازمانی. يندهایفرزو توسعه يافته، و 
خته امطالعه دياری که به شتتناستتايی عوامل ارتتلی موفقیت در قلمرو مديريت دانش پرد

  رورت گرفته است. محققین در ابتدا به مطالعه 2333سپل و جوشی )لواستت، به وستیله ه  
اند و در نهايت با ای از عوامل را استتتتوراج نمودهبیتات مديريت دانش پرداخته و دستتتته اد

خبرگانی متشتتتکل از يک هیئت بین المللی متوصتتتصتتتان مديريت  در جامعهتکنیک دلفی 
ه بندی خود سمورد ارزيابی قرار دادند. اين محققان در دستهده را دانش، عوامل شتناسايی ش 

ی، بعد مديريتبعد ارتتلی متشتتکل از عوامل کلیدی را شتتناستتايی نموده که عبارتند از: بعد   
 . 2333، سپل و جوشیلوه)منابع، و بعد محیطی 

 یجوش و سپللوه دگاهید از دانش تیریمد استقرار در تیموفق یاصل عوامل ابعاد .1 جدول

 

عوامل ارلی 

موفقیت

بعد مديريتی

هماهنای

کنترل
رهبری

هاشاخ 

بعد منابع

دانش
افراد

مالیمنابع
منابع غیر مالی

بعد محیطی 

رقابت
هابازار

زمانیاضطرار
جو اقتصادی و دولتی
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مل اپنج عزمید مديريت دانش، سازی موفقیت  برای پیاده 2330دد و همکارانش ) ري
های وزهی البته نااه ايشتان در تحقیق بیشتر متمرکد بر . را مورد شتناستايی قرار دادند   کلیدی
 . 2330،  ريدد و همکارانبوده است )ای سازمان وظیفه

 
 ار مدیریت دانش از دیدگاه چریدس و همکارانشیت در استقرفقعوامل کلیدی مو .0شکل 

يک مطالعه اکتشتتتافی در ستتتی و يک پرو ه مديريت    1551نپورت و همکارانش )ودا
 دانش در بیست و  هار شرکت انجام دادند.

عیین عوامل کلیدی مرتبط با ت  1551) نپورت و همکارانشوداهدف از مطالعه گسترده 
عامل کلیدی موفقیت  پرو ه موفق، هشت 11قین از بین سازی مديريت دانش بود. محق پیاده

 را شناسايی کردند که عبارت بودند از:

 
 نپورت و همکارانشوعامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه دا .3شکل 

سايی عوامل کلیدی   جهت شنا2339توسط هونگ و همکارانش ) در پژوهشی ديار که
هفت   2339هونگ و همکاران، ) مديريت دانش انجام دادند، منظاگیری موفقیت در بکار

 مديريت دانش را مورد شناسايی قرار دادند. نظامعامل کلیدی در موفقیت استقرار 

 
 عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه هونگ و همکارانش .4شکل 

کیفیت-9 بازاريابی -4
زير ساخت -0

فناوری اطالعات 
مديريت منابع -2

انسانی 
راهبرد -1

مديريت دانش 

زبان و هدف مشترک-2ارزش صنعت-1
ساختار دانش انعطاف -3

پذیر و استاندارد
کانال های چندگانه برای -4

انتقال دانش

فرهنگ دانش پسند-5
زیرساخت سازمانی و -6

فنی
اقدامات انگیزشی-7

حمایت مدیریت -8
ارشد

راهبرد الگو گیری و ساختار  -1
دانشی اثر بخش 

فرهنگ -2
سازمانی

زیر ساخت های نظام  -3
اطالعاتی 

مشارکت و -4
آموزش افراد 

رهبری و تعهد مدیریت -5
ارشد،  

محیط یادگیری و کنترل  -6
منابع 

ارزیابی آموزش حرفه ای و کار تیمی-7



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

04 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

7، 
ن 

ستا
تاب

59
 

ای هوتلف در مورد عوامل زمینیله محققان مبا توجه به ديار تحقیقات انجام شتده به وس 
دی را برای پیاده ستتتازی مديريت دانش یتوان اين عوامل کلاثرگذار بر مديريت دانش، می

 جدولی مطابق جدول زير خالره کرد: در
 دانش مدیریت نظامدر استقرار  موفقیت کلیدی عوامل .0جدول 

 مرتبط تحقیقات نمونه شاخ  نوع متغیر نام
 یمايت

 مدير ارشد
 یمايت -جديد عقايد -دانش مديريت نظام رشپذي

 دانش مديريت هایازپرو ه
، پیکنس و دد ،داونپورت
 ،همکاران و موفت

 الاوگیری
 يسهمقا -الاوگیری رهنمودهای -هاپژوهش و تجار  ثبت

 -الاوگیری فرزيندهای وجود -دانشکده کاری فرزيندهای
 الاوگیری شويقت

 ،وندلر دی درو، ،ديويس
 ارانهمک و موفت

 معماری
 دانش

- استقرار ترسی  سازوکارهای -دانش ارتقایی استانداردها
KM  و يادگیری به توجه -محور دانش سازمان دورنمای 
 .دانش اشتراک

 ،رکوگ باکمن ،داونپورت
 همکاران و موفت، تاينن

 درگیری
 افراد

 -امور ارزيابی به افراد تشويق -دانش اشتراک در مشارکت
 .پیشنهادات نظام بکارگیری -افراد کامل تظرفی استفاده از

 موفت زسی، و ويلسون

 وهمکاران

زيرساخت 
های نظام

 اطالعات

 از استفاده زموزش -IT زيرساخت– پسند کاربر هاینظام
IT- بحث کارهای و ساز -داده پايااه -داخلی هایسايت 

 توزيع برای هايیشبکه دانش، مديريت با ITتناس   -مجازی
 - DSS-ESاز  ستفاده ا اطالعاتی، برای منابعهايی شبکه

 لی ،سیور ،گرکو ،داونپورت
 هونگ و

و  راهبرد
 اهداف

-و کاری استراتژی تناس  -دانش بر مبتنی انداز  ش  تنظی 
KM در گذاری هدف -دانش تولید در گذاری هدف 
 به توجه- نوزوری راهبرد به توجه -دانش  رخه استقرار

 رقابتی یطمح دلیل به مديريت دانش

 ،ماتی همکاران، و  ريدد
 ... و لئو و خلیفه

 سنجش
 دانش

 برای يادگیری اولويت -دانش ارتقاء بر مبتنی عملکرد ارزيابی
 -دانش ارزيابی مناس  کارهای و ساز طرایی -يادگیری

 به دانش سرمايه دانش، ارزيابی مناس  هایایصاء مقیاد
 عملکرد، معیاری برای عنوان

 همکاران و هونگ ماتی،
 ..و ،کوان

 زيرساخت
 سازمانی

 یامی ساختار -يدجد دانش اکتشاف کننده تسهیل ساختار
 برای ایشبکه ساختار -دانش مبادله فرزيندهای -جمعی رفتار

 توصی  سازمان، به دانش انتقال فرزيندهای -دانش اشتراک
 دانش ارتقاء با رويکرد منابع

 کوان، همکاران، و هونگ
 داونپورت

 شزموز
 انتقال یهاروش زموزش - خالقیت و مساله یل یهازموزش
 انتقال - خارجی و داخلی یهازموزش در مشارکت -دانش

 بیکر، و کوهن گارد، گرين
  همکاران و وموفت
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 یامی زموزشی یهاروششاگردی ت -استاد سیست  با دانش
 مندنظام تفکر یامی زموزشی یهاروش -گروهی يادگیری

 انسانی منابع

 -تحقیقات انتشار بودن الدامی -انسانی منابع توسعه رنامهب
 پرورش به اولويت -دانشی رالییت اساد بر جذ  افراد

 -دانشی رالییت بر مبتنی پرداخت -انسانی دانشار بعمنا
 افراد بهسازی و ناهداری -دانشی اساد رالییتبر  ارتقاء
 علمی نظرات انعکاد برای و کارهايی ساز -دانشار

 ،کوان همکاران، و  ريدد
 ..و گرور، و داونپورت

 انایده ايجاد
 -نوزوری ترغی  -دانش بر مبتنی اقدامات به پاداش
 گروهی هایفعالیت تشويق -دانش تولید به گذاریارزش

 گیبوند هاشیلد، گاه، و يحیی

فرهنگ 
 سازمانی

 -دانشکده کاری سیاست و راهبرد درباره نظر اظهار و بحث
 پردازان ايده برای برتر جايااه -خالقیت و نوزوری فرهنگ

 جمعی دسته کار ارزشمندی و نوانديشان

و  موفت باکمن، داونپورت،
  همکاران

 تیمی کار
 مورد و باز محیط -سازی تی  -تجار  و دانش اشتراک
 ایوظیفه میان کار مغدی، طوفان -اعتماد

 بیکر، و کوهن گارد، گرين
 همکاران و موفتو

 پژوهش روش
و  ه با استتتفاده از نتايجش یاضتتر، پژوهشتتی پیمايشتتی با رويکرد کاربردی استتت ک   پژوه

قیت بندی عوامل کلیدی موفموتلف در جستتجوی شتناسايی و رتبه   های تحقیقاتدستتاورد 
 پیاده سازی مديريت دانش در سازمان مديريت بحران شهرداری تهران است. در

به وستتتیله محققان ديار،  دهبنتدی عوامتل کلیدی معرفی شتتت  پس از مطتالعته و دستتتتته   
بندی ای لیکرت، برای شناسايی و رتبهدرجه 9ستؤال ارلی و در مقیاد   27ای با پرستشتنامه  

مديريت دانش در ستتتازمان مديريت بحران  نظامعوامتل کلیتدی موفقیت در پیاده ستتتازی   
 شهرداری تهران طرایی شد.

 

  

بسیار متوسط هاگدينه

 

بسیار

 

 نامناس  مناس 

 امتیازات     1 
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 های مورد سنجش متغیرها و ويژگی .0 جدول
   1017) یاورمددطبرسا و   ،1551 ، داونپورت )1015) عباسیان )خدايی و

 ويژگی مورد نظر متغیر مورد سنجش رديف

 های اطالعاتینظام 1

  MIS) مديريتهای اطالعات نظام

  DSS) تصمی های پشتیبانی نظام

  TPS) عملیاتهای پردازش نظام

2 
نظام فرزيندهای کس  

 اطالعات

 پردازش اطالعات
 انتقال اطالعات

 اطالعاتاشتراک گذاری 

0 
نظام مديريت فناوری 

 اطالعات

 افداریمديريت نرم
 افداریمديريت سوت

  DATA BASE) دادهمديريت پايااه 

 دانش اشتراکنظام  4
 سازماندهی )نظ  دادن به  دانش

 در پايااه اطالعاتی ) دانشسازی ذخیره
 تعامالت شوصیانتقال دانش از طريق 

 نظام پردازش دانش 9
 های اطالعاتیانتقال دانش از طريق نظام

 ها و افراد )در بین واید اطالعاتتوزيع 

 نظام انتقال دانش 1
 دانش ضمنی )تجار   اشتراک

 )دانش ملمود  دانش رريا اشتراکنظام 

 یمايت مديريت 7

 کمک مديريت به پرسنل در مواقع ايجاد مشکل
 دان اتکا پرسنل به مديران در مواجهه با مشکلمی

 ارتباط ندديک مديران با پرسنل
 بها دادن به نظرات پرسنل

 گیریمشارکت در تصمی  1

 ززادی عمل پرسنل برای اظهار نظر
 اجبار پرسنل به اجرای تصمیمات از قبل اتواذ شده

 افتوار پرسنل از کار در سازمان
 همکاری پرسنل با سازمان تمايل به ادامه

 یس تعلق سازمانی 5
 اعتبار اجتماعی سازمان ندد پرسنل
 مشارکت مديران برای یل مشکالت

 هاگیریمشارکت دادن پرسنل در تصمی 

ا بجامعه زماری اين پژوهش، کلیه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران  
از جدول مورگان، یج  نمونه برزورد شد و تعداد باشتند که با استفاده  نفر می 013 جمعیت



 ...مطالعه  استقرار مدیریت دانش )مورد ایینهزمعوامل  

 

07 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
7

ن 
ستا

 تاب
،

59
 

پرستشتنامه در میان اعضای جامعه زماری به رورت تصادفی ساده توزيع شد که تعداد    113
 داده شد. برگشتها عدد از زن 105

ده با زوری شتتهای جمعبنابراين ابتدا داده استتتی که اين پژوهش از نوع تورتتیفی از زنجاي
متغیرها  بندیشوند. در جدول زير رتبهها تفسیر میار توریفی زنهای زماستتفاده از شاخ  

ین گیری کرد که هر  ه میاناتوان  نین نتیجهد میاناین نشتان داده شتده استت. می   بر استا 
ها را به رتتورت اين میاناینبنابر زن متغیر در وضتتعیت مناستتبتری قرار دارد.  باشتتد، بیشتتتر

 :دهدیمهای توریفی را نشان کلی داده، جدول زير شمای بندی شدرعودی رتبه

 هاها و آزمونشاخص .4جدول 
 ززمون

رهایمتغ  
 ززمون فريدمن ایتک نمونه tززمون  های توریفیشاخ 

N M SD T df sig Friedman Test 

 27/1 331/3 101 21/43 57/2 142/10 105 گیریمشارکت در تصمی 

 37/1 331/3 101 09/09 25/0 170/12 105 یمايت مديريت
 51/9 331/3 101 0/02 01/2 4120/5 105 یس تعلق سازمانی

 15/9 331/3 101 59/21 92/2 7135/1 105 مديريت فناوری اطالعات

 71/4 331/3 101 30/29 99/2 4131/1 105 نظام فرزيندهای کس  اطالعات

 99/4 331/3 101 14/21 74/2 3711/1 105 های اطالعاتینظام

 91/4 331/3 101 92/24 42/2 3014/1 105 نشاشتراک دا

 31/2 331/3 101 71/11 15/1 0511/9 105 انتقال دانش

 12/1 331/3 101 44/10 11/1 1214/9 105 پردازش دانش

افدار به کمک نرم tاز ززمون  به منظور تعمی  نتايج یارله از نمونه به جامعه زماری،
SPSS  استفاده گرديد که در اين ززمونtest value  برابر با وزن گدينه متوسط   0عدد(

 در نظر گرفته شد.
)زماره ززمون  بیشتر  tشود، متغیرهای دارای میاناین باالتر، گونه که مشتاهده می  همان

یری گبدين ترتی  مشتتتارکت در تصتتتمی   .گیرندکمتر در اولويتت باالتری قرار می  sigو 
ترين وضعیت را در سازمان مورد نظر دارا ناسبرين وضتعیت و نظام پردازش دانش نام مناستبت 
 .هستند

نش در سازمان مورد نظر : وضعیت نظام فناوری اطالعات برای استقرار مديريت داسؤال اول
 ؟ اونه است
مديريت وضعیت نظام فناوری اطالعات در مورد  Tمقدار به با توجه دهد که نتايج نشان می

های اطالعاتی   و نظام30/29های کس  اطالعات )د ، نظام فرزين59/21فناوری اطالعات )
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ها و میاناین نظری وجود دارد. تفتاوت زمتاری معنتاداری بین میتاناین اين گويته      14/21)
جتته گیرد. در نتیمبنی بر تفتتاوت اين دو میتتاناین مورد پتذيرش قرار می  H1بنتابراين، فرض  

ت ن، از وضتتعیرداری تهراتوان گفت که ارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحران شتته می
 .استمتوسط سطا باالتر از  نظام فناوری اطالعات

های مربوط به نظام فناوری فريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويه   براستتتاد نتتايج ززمون 
اطالعتات از نظر و ديتدگاه کارکنان ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران، مديريت    

، نظام فرزيندهای کستت  اطالعات استتتارا بیشتتترين اهمیت را د  15/9فناوری اطالعات )
 قرار دارد. اهمیت  در رتبه سوم 99/4های اطالعاتی )در جايااه دوم اهمیت و نظام  71/4)

نش در ستتازمان مورد های دانش برای استتتقرار مديريت داستتؤال دوم: وضتتعیت نظام فرزيند
 ؟نظر  اونه است

نظام های دانش در مورد نظام فرزيندوضتتتعیت  Tمقدار به دهد که با توجه نتايج نشتتتان می
تفاوت  44/10  و نظام پردازش دانش )71/11 ، نظام انتقال دانش )92/24دانش ) اشتراک

 H1ها و میاناین نظری وجود دارد. بنابراين، فرض زمتاری معنتاداری بین میاناین اين گويه  
ت کتته توان گفتتمی گیرد. در نتیجتتهمبنی بر تفتتاوت اين دو میتتاناین مورد پتتذيرش قرار می

 های دانش براین شتتهرداری تهران، از نظام فرزيندارزيابی کارکنان ستتازمان مديريت بحرا
 .استاستقرار مديريت دانش در سازمان در سطا باالتر از متوسط 

ی م فناورهای مربوط به نظافريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويه   براستتتاد نتتايج ززمون 
دانش  اشتتتتراکن مديريت بحران شتتتهرداری تهران، نظام کارکنان ستتتازما اطالعات از نظر

  در جايااه دوم اهمیت و 31/2، نظام انتقال دانش )استتتتبیشتتتترين اهمیت را دارا   91/4)
   در رتبه سوم اهمیت قرار دارد.12/1نظام پردازش دانش )

نش در سازمان مورد نظر ال ستوم: وضتعیت فرهنگ ستازمانی برای استتقرار مديريت دا    ستؤ 
 ؟ونه است ا

مشارکت در وضعیت فرهنگ سازمانی در مورد  Tمقدار به دهد که با توجه نتايج نشتان می 
تفاوت  03/02  و یس تعلق ستتازمانی )09/09 ، یمايت مديريت )21/43گیری )تصتتمی 

 0Hها و میاناین نظری وجود دارد. بنابراين، فرض زمتاری معنتاداری بین میتاناین اين گويه   
مبنی بر تفاوت  H1عدم تفاوت بین دو میاناین رد شتتتده و در مقابل، فرض تحقیق مبنی بر 

ان توان گفتت که ارزيابی کارکن گیرد. در نتیجته می اين دو میتاناین مورد پتذيرش قرار می  
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سازمان مديريت بحران شهرداری تهران، از وضعیت فرهنگ سازمانی برای استقرار مديريت 
 .است خو دانش در سازمان در سطا 

های مربوط به نظام فناوری فريتدمن دربتاره میدان اهمیت گويه  استتتاد نتتايج ززمون  بر
مشتتتارکتت در  اطالعتات از نظر کتارکنتتان ستتتازمتتان متديريتتت بحران شتتتهرداری تهران،     

  در جايااه دوم 37/1)یمايت مديريت ، استبیشترين اهمیت را دارا   27/1) گیریتصمی 
 به سوم اهمیت قرار دارد.  در رت51/9)یس تعلق سازمانی و اهمیت 

 گیرینتیجهبحث و 
قبلی که  هایپژوهشنظری و نتايج های قع توانستتته استتت با توجه به يافته اين پژوهش در وا

دل مبررستتی کرده بودند، به يک را های گوناگون ای مديريت دانش در یوزهعوامل زمینه
دی بنعو در واقع به يک جم ای مديريت دانش دست پیدا کندجامع برای تبیین عوامل زمینه

ی عالوه بر کارهاي ها رسیده است. همچنین در اين پژوهشمفید و کاربردی از ساير پژوهش
ی بندرا رتبه نمودهای که استتتوراج عوامل زمینههای قبل انجام شتتده استتت، که در پژوهش

نموده هی ها را در استتتتقرار مديريت دانش وزن دکرده و جتايااه و اهمیت هر کدام از زن 
قابل اشتتتاره استتتت اين استتتت که اين های قبل که با توجه به پژوهشاستتتت. مورد دياری 

پژوهش برای اولین بتار استتتت که در ستتتازمان مديريت بحران شتتتهرداری تهران به عنوان   
اجرا شده است و توانسته است برای اين سازمان، که پیشران بحث مديريت بحران در کشور 

شتتتود، راهکتتارهتتا و ن محستتتو  میات جتتدی برای زينتتده زمتتديريتتت دانش از الدامتت
ای استتتوراج شتتده ايت اينکه اين پژوهش عوامل زمینهدر نههايی را ارائه دهد. العملدستتتور

تا از اين طريق به شتتناستتايی را با توجه به نظرات کارکنان ستتازمان مورد ستتنجش قرار داده 
انش برای ستتازمان مديريت بحران ها و رفع مشتتکالت برای پیاده ستتازی مديريت دکاستتتی

 همت گمارد.
و بر استتاد  هاهای به دستتت زمده از پرستتشتتنامه  ر پايان تحقیق محقق بر استتاد دادهد

ای با استتتفاده از نظرات کارکنان پرداخته شتتد تا از بندی عوامل زمینهززمون فريدمن به رتبه
 هایگیرینتیجهدی نمتايی .  بنت متل را رتبته  اکتدام از عو  اين طريق بتوانی  میدان اهمیتت هر 

رجه اهمیت هر کدام از فريدمن برای بررستتی میدان اهمیت و د بندیرتبه ززمون از یارتتل
 به نمايش درزمده است. 9 ای مديريت دانش به رورت جدول شمارهعوامل زمینه
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 یدمنبر اساس فر یتدر مورد اهم ایینهعوامل زم بندی. رتبه5جدول 
 دیبنرتبه هاگويه

 59/2 فرهنگ سازمانی 

 57/1 نظام فناوری اطالعات 

 31/1 مديريت دانش فرايندهای 

گیری کرد که بر استتاد ديدگاه کارکنان توان نتیجههای جدول فوق میبر استتاد داده
ودن ب ،مهمترين عامل برای استقرار مديريت دانش مديريت بحران شهرداری تهران ستازمان 

ا که در رورتی ما تمامی زير برای استقرار زن است،  رفرهنگ ستازمانی درستت و یامی   
های مرتبط با استتتقرار مديريت دانش را در يک ستتازمان فراه  کنی  ولی فرهنگ  ستتاخت
گیری، یمايت مديريت و یس تعلق ی که شتتتامل عنارتتتر مشتتتارکت در تصتتتمی ستتتازمان

ر ین ترتی  و دبه هم. ش مستقر نوواهد شد، در ستازمان نباشد، مديريت دان استت ستازمانی  
مديريت فناوری اطالعات، نظام با عنارتتر بندی عوامل، نظام فناوری اطالعات ادامه اولويت

یت برای در جايااه دوم عوامل با اهمهای اطالعاتینظامفرزينتدهتای کستتت  اطالعتات و    
 شتراکاشامل عنارر  های مديريت دانشرگرفته است و فرزينداستتقرار مديريت دانش قرا 

 .اولويت گذاری شده است سومدر جايااه  تقال دانش و پردازش دانشدانش، ان

 منابع
ديريت نااهی به م  .1015. )فروغ، عستتکریو  ستتولمازعالی،  دامیریستتین ،امیرخانی

 .131، 11، علمی ارتباط ماهنامه .ثر بر زنؤدانش و عوامل م

ود عوامل بررستتی وضتتعیت موج   .1051. )اهللیبی  ،ستتاالرزهیو  علیرضتتا ،باباغیبی
ای استتتقرار مديريت دانش )بررستتی فرماندهی مرزبانی استتتان ستتیستتتان و زمینه

 .131-10،  40)5، توسعه انسانی پلیس .بلو ستان
شتتناستتايی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده    .1015. )محمد ،عباستتیان و فربد ،خدايی

ت يفصلنامه علمی پژوهشی مدير .هازی ستیستت  مديريت دانش در دانشااه  ستا 
 .223–155 ،43، نظامی

 :تهران . اپ اول ، لطیفیترجمه محمدیسین  .مديريت دانش . 1010. )زلن رادينگ،
 سمت.
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 سیست  موفقیت کلیدی عوامل شتناسايی   .1011. )ارتغر  ،محمدی و اله فرج ،رهنورد

 مديريت نشتتريه .تهران عالی زموزش مراکد و هادانشتتکده در دانش مديريت

 .97-07  ،0)1، اطالعات فناوری
 بر ثرمؤ ایزمینه عوامل تحلیلی بررستتی  .1011. )فرشتتته ،نظریق و عادل ،رتتلواتی

 .ايران نفت ملی شرکت ستادی وایدهای در دانش مديريت ستیستت    استتقرار 
 .134-77، 13 مجله فراسوی مديريت،

دانش استتتتقرار  ایینهزمتبیین عوامل   .1017. )نوشتتتین ،اورمددی و ، غالمعلیطبرستتتا
 . منطقه تهران -های نفتی ايرانه موردی در شتتترکت ملی پوش فراوردهمطالع)
 .15-05 ،21، مديريت یامپ

 مديريت کننده تستتهیل عوامل بررستتی  .1053. )نورمحمد ،يعقوبی و مري  ،نکودری

-59،  10)4، عمومی مديريت هایپژوهش .بحران ستتازمان مديريت در دانش
115. 
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