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 چكیده

 یریبکارگ انیارتباط م سنجشدانش و  تیریمد تیوضع یابیپژوهش حاضر با هدف ارز
وکار در قالب یک تحقیق پیمایشی و کسب یرقابت گاهیدانش با جا تیریمد یابزارها

ها،  دانش در شرکت تیریدانش، استقرار مد تیرینگرش به مد است. هشد نجاما کاربردی
 های تشکیل دهندهمحور، دانش تیریمد یابزارها ودانش و اقدامات  تیریمد یها چالش

قرار  یمورد بررس هیطرح هشت فرض به واسطه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش هستند که
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شامل شرکت ی تحقیقجامعه آمارند. ا گرفته

شده  یپرسشنامه جمع آور قیاز طر تحقیق یهادادهو  باشد یم رانیبرتر ا کتشر صد میان
 یدانش از سو تیریو ضرورت مد تیاهم رشیپذ رغمیدهد عل ینشان م هاافتهیاست. 
 دانش با موفقیت تیریمد یهااجرای هدفمند و منسجم برنامه ،برتر کشور یهاشرکت

ی، انسان هایبا چالش، های مدیریت دانش از حیث زیرساخت ها این شرکتهمراه نبوده و 
 یریبکارگنتایج حاکی از آن است که  گر،ید ی. از سواندمواجه  ی و فناوریساختار
 نیا یسازادهیها داشته و پ شرکت یرقابت گاهیبا جا یمیدانش ارتباط مستق تیریمد یابزارها
 .را به همراه داشته باشد یجارت یهابنگاه یرقابت گاهیجا یبهبود و ارتقا تواند یم ابزارها
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، صد دانش تیریمد یهادانش، چالش تیریمد یابیارز دانش، تیریمد :های کلیدی واژه
 شرکت برتر ایران.

 مقدمه

منابع مولد،  انیم ندهیچرخه فزا کیخود همواره در قالب  الیس تیدانش به سبب ماه 
دانش موجود  نیضمن تکو یانتقال دائم نیآن در حال انتقال است. ا رانیحافظان و فراگ

 تیریدر مد یناتوان لیدل نیبه هم شود؛ یارزش افزوده م جادیو ا دیمنجر به خلق دانش جد
خلق ارزش افزوده و  تیظرف ؛دانش در دسترس ریذخا تیموجود دیضمن تهد ،این چرخه

با  یاعپژوهشگران علوم اجتم یگرداند. برخیبنگاه را با اختالل روبرو م داریتوسعه پا تاینها
حاصل  ریاز ذخا یریگدر حفظ و بهره یموجود، ناکارآمد یساختار یهایاستناد به کاست

 شرفتیتوسعه و پ ندیدر فرا یاساس یهااز چالش یکیاز انباشت دانش و تجربه را به عنوان 
به  یتجار یهاو در سطح خرد، بنگاه یاقتصاد طی(. مح0931القلم،  عیاند )سرذکر کرده

ناکارآمد  تیریاز مد یناش یها کار، از چالشوکسب یفضا اصلی گرانیاز باز یکیعنوان 
و به موازات  یتجار یهابنگاه ینیها توان ارزش آفرچالش نی. اباشندینم یمستثندانش 
 گاهیجا فیسازند و ضمن تضعیروبرو م یجد دیرا با تهد عیدر صنا یوربهره زانیآن، م

 یهابنگاه یرا برا یالملل نیب یامکان رقابت و حضور در بازارها ،یمل دیدر تول عیصنا
 انیو نظارت بر جر یسامانده نیسازند. بنابرایدسترس م ازدشوار و دور  اریبس یتجار

 ؛شودیم ادیدانش  تیریاز آن با عنوان مد یتیریکه در متون مد ی؛دانش در سطوح سازمان
 شده است. لیتبد یتجار یهابنگاه یبرا ریانکار ناپذ یبه ضرورت

از ابزارها  یارسد بخش عمدهیدر کشور، به نظر م یتیریعلوم مد نسبی توسعه رغمیعل 
درک  رانیمانده و مد یباق ینظر میهمچنان در سطح مفاه یتیریمد نینو یهاکیو تکن
میان در  زیدانش ن تیریها ندارند، مدها و بنگاهابزارها در سازمان نیاز کاربست ا یروشن

 ینظر یها انیبن ی(. آشفتگ0933)رضازاده و همکاران، گیرد قرار می میمفاه این دسته از
 این مفهوماز  نگرو بخشی متعدد یها سبب بروز برداشت دانش در کشور تیریمرتبط با مد

 تیوضع یشناس بیو آس یابیارزلذا  شده است.آن  اثربخش استقرارروش های و 
 کردیو رو مومفهاین در برابر  رانیمد یریدر خصوص نگرش و جهت گ یداخل یها بنگاه

 محققان دنبال گردد. یاز سو دیاست که با یگام نینخست آن یآنان نسبت به کاربست عمل
تمرکز بر مسائل  ی در سالیان اخیر باعلم قاتیاز تحق یحجم قابل توجهاز حیث نظری، 

همچون پژوهش  مطالعات نیاکثر ا ن وجود،ایبا  .شده است انجامدانش  تیریمرتبط با مد
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( در 0931( در شهرداری تهران، پژوهش ابزری و همکاران )0933ربیعی و همکاران )
( در نظام آموزش عالی با اتخاذ 0931صنعت خودرو سازی و پژوهش مدهوشی و نیازی )

دانش در  تیریمد یریحاصل از بکارگ یامدهایو پ یساز ادهیپ یهابر چالشنگاه بخشی 
نیاز که پیش کل نگرانه دیاز د غالباو  افتهیتمرکز  عیها و صنااز شرکت یتعداد محدود

غفلت  (،0101، 0شناسی در حوزه مفاهیم است )اِیکاف، ادیسون و کرِیمطالعات آسیب
 ،کشور برتر یها تا با تمرکز بر شرکت ندادهیپژوهش حاضر کوش. لذا محققان شده است

 کیدانش در قالب  تیریمد تیرا از وضع یکل یابیصنعت، ارز تیماهفارغ از نوع و 
 ن،یشیقات پیدر تحق ینگر یجزئ صهیند تا ضمن رفع نقنمایشناسانه ارائه  بیمطالعه آس

مفهوم با  نیو ارتباط ا یرانیا یهادانش در شرکت تیریمد تیگسترده از وضع یینما
 .شوده ها فراهم آوردشرکت نیا یو توانمند گاهیجا

مدیریت دانش در برترین موجود  تیروشن وضع نییتب چنین پژوهشی یجخرو 
مطلوب  تینقشه راه به منظور تحقق وضع کی یطراح یبرا بنیانیو  های کشورشرکت
با توجه بدین امر، پژوهش حاضر پیرامون چهار محور نگرش به . آوردخواهد فراهم 

های مدیریت دانش و اثربخشی  چالشمدیریت دانش، سطح استقرار مدیریت دانش، 
های تجاری برتر کشور به اینکه آیا بنگاه هایی نظیرراهکارهای مدیریت دانش به پرسش

مدیریت دانش نگرش استراتژیک داشته و برای آن اولویت سازمانی قائل هستند؛ و اینکه 
کند و مورد ها روند موفقیت آمیزی را طی می آیا استقرار مدیریت دانش در این شرکت

حمایت مدیران ارشد قرار دارد؛ پرداخته است و در ادامه تالش شده است تا پاسخ به 
های مدیریت دانش در بنگاه های برتر ایرانی و میزان اثربخشی  سئواالتی نظیر چالش

 مدیریت دانش در بهبود جایگاه رقابتی بنگاه های برتر کشور فراهم آید.

 مبانی نظری

 یارائه شده برا فیتعار یدانش، پراکندگ تیریحوزه مد اساسی یهااز چالش یکی 
 یاز کاربست ابزارها یاجماع محققان بر منافع ناش رغمیکه عل یمفهوم است؛ به طور نیا

به  یابیتوان حل مسئله، دست یارتقا ،یریگ میتصم تیفیبهبود ک ماننددانش  تیریمد
؛ شانکار 0111و دیگران،  0)گوپتا بازار یهافرصت ییو شناسا یور بهرهاز  یسطوح باالتر

به  ،که مورد اجماع محققان باشد را واحدی فیتوان تعریم یبه دشوار(؛ 0112، 9و گوپتا

                                                                                                                             
1- Ackoff, Addison & Carey 
2- Gupta 
3- Shankar & Gupta 



 29پائیز  ،5، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   47

 

 ها وضعیت استقرار مدیریت دانش در شرکت یابیارزتحقیق در راستای  ینظر یعنوان مبنا
 نهیزم  آن یدیکل میو مفاهدانش  تیریارائه شده از مد فیر تعارب یتامل با این حال .دیبرگز

 یراهگشا جهیدانش و در نت تیریمد ارزیابی وضعیت استقرار اط بتبساز ورود به مسائل مر
 کردی( با رو0112)و همکارانش  0بات .استپژوهش حاضر  نظری چارچوب به یابیدست

 فیدانش را به عنوان تعر یریارائه، نشر و بکارگ ،یخلق، اعتبارسنج ندیفرا ی؛کارکرد
 یهاتیو حفظ قابل جادیمجموعه کارکردها را در ا نیو ا ندا دهیدانش برگز تیریمد

دانش در سطوح  انیم زی( با تما0110)و دیگران  0ماکپژوهش  د.ندانیموثر م یسازمان
اندوختن  ،یمستندساز یکه برا ییهاتالش رایدانش را ب تیریمد ؛یو سازمان یشخص

و در دسترس قرار دادن  یسازکپارچهیدانش موجود نزد افراد شاغل در سازمان و سپس 
 9نگیآناند و س .بکارگرفته است رد،یپذیافراد حاضر در سازمان صورت م هیکل یآن برا

 یکارکرد وجهدانش را با کمک چهار  تیریمختلف، مد فیاز تعار یبند( در جمع0100)
 یسازدانش مفهوم یریبکارگ تینشر و در نها ،یازماندهدوختن، سعمده شامل خلق و ان

چهار  یبه عنوان اجزا صیدانش قابل تلخ تیریمد یکارکردها ریاند و معتقدند سانموده
کاربردی ـ  شود با استفاده از یک تحلیل منطقی در ادامه تالش میباشند. یادشده میوجه 

الزم است در یک ارزیابی کالن از وضعیت در ادبیات مدیریت دانش، وجوه اصلی که 
 مدیریت دانش در محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد، انتزاع شود.

ارتقای جایگاه  بیانگرآن  گسترهدانش و  تیریشده از مد ارائه فیتعارسیر تکاملی  
ها به  باشد. اصوال نگرش سازمان های دانشگاهی و کسب و کار می در حوزهدانش مدیریت 

نش به عنوان یک منبع راهبردی و ایجادکننده مزیت رقابتی پایدار، وجه تمایز دا
و  یاگرچه منابع مال (.0114، 4هاست )نیکوالس رو از سایر سازمان های پیش سازمان

اما دانش به مرور زمان از  ند،یآیبه شمار م دیتول یبه عنوان الزامات اساس یکیزیف التیتسه
 ؛(0932 ان،یو شاهقل ی)الوان دیمنبع تول نیته و به عنوان مهمتربرخوردار گش یشتریب تیاهم
و  ی)ابزر یرقابت تیمز ؛(0930و همکاران،  ی)ذاکر یمحور یها یستگیشا ی دآورندهیپد

مطرح  (؛0111، 2)گوپتا و گوین داراجان هاسازمان انیرقابت م انیبن یاو  ؛(0931همکاران، 
ترین  است. لذا نگرش صحیح به دانش و مدیریت دانش از اساسی ترین و ابتدایی شده

ها مورد توجه قرار  در سازمان هایی است که باید در ارزیابی وضعیت مدیریت دانشمحور
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 گیرد.
 ی سازمانیهادغدغه نیاز مهمتر یکیبه  شکارآمد دان تیریمداهمیت فراوان،  لیبه دل 
اقتصاد  و پویای مختلف یهاجنبه رشیو پذ ییارویرو یرا براسازمان که  شده است لیتبد

(، پرز 0111) 0مطالعات کارنیرو .(0112، 0)آنانتاتموال و کانونگا کندیم محور آمادهدانش
دهد استقرار ( به طور مشخص نشان می0114) 4( و لیو، چن و تسای0119) 9پابلوسو دی

ها و پذیری شرکتبدان تاثیر مستقیمی بر رقابتمدیریت دانش و مفاهیم و مضامین وابسته 
دهد  های بزرگ دنیا نشان می بهبود جایگاه نسبی رقابتی آنها دارد. بررسی عملکرد شرکت

های اخیر اجرای طرح های مدیریت دانش را آغاز نموده و  ها در سال بسیاری شرکت
لزوم همچنین  (.0119، 2جیماِپیاند )کِی ساختار و بودجه مناسبی نیز برای آن درنظر گرفته

های مدیریت دانش  از مهمترین عوامل موفقیت طرحدانش  تیریاز استقرار نظام مد تیحما
در این بین کامال برجسته سازمان  یسطوح عال رانیفعاالنه و متعهدانه مد است و حمایت

نقش دانش با اشاره به  تیریمد یسازادهیمعطوف به پ قاتیاز تحق یا. بخش عمدهاست
دانش را به  تیریمد یهابرنامه یدر اجرا یناکارآمد ،یسطوح عال رانیمد رگذاریتاث

اجرای موفق . (0112و همکاران،  7؛ اسمیت0112، 2)لین و تسنگ دهندینسبت م یرهبر
 شیپ یاساس یهااز چالش یکهای مدیریت دانش و تخصیص مناسب منابع به آنها ی طرح

از  تنها بخشیو  (؛0100و همکاران،  3)اولیویرا رودیبه شمار م کسب و کارها یرو
رسند  به موفقیت قابل قبول می ،باشندمیدانش  تیریاستقرار مد در پیکه  ییها شرکت

ها  های مدیریت دانش در سازمان . تخصیص منابع و اجرایی شدن طرح(0934)افرازه، 
از ابعاد مهم ارزیابی  تواند بیانگر سطح استقرار مدیریت دانش به عنوان یکی دیگر می

 وضعیت مدیریت دانش در این تحقیق باشد. 
 یو انسان یساختار ،دانش، سه دسته مسائل فناورانه تیریاستقرار مد کردیاز رو فارغ 

و  یعی)رب دنآور یدانش بوجود م تیرینظام مد یسازادهیپ ریدر مس ییها همواره چالش
 یهادانش، شبکه انیجر تیریمد یفناورانه بستر الزم برا یهارساختی(. ز0933همکاران، 

 ،یکار یروندها ی، سازماندهیمخازن دانش سازمان یبنددانش، طبقه مینشر و تسه
داده  یاانهیرا یو ابزارها یاز هوش مصنوع یریگبهره ،یافزارنرم یهابسته یریبکارگ
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، اسمیت و 0112؛ لین و تسنگ، 0119، 0)لی و چوی شوندیها را شامل مو مانند آن یکاو
دو نکته مهم در خصوص مسائل فناورانه از (. 0100، 0؛ چانگ و چوانگ0112همکاران، 

نخست روند توسعه  .قابل تامل است تیریمشاوره مد یهاشرکت های گزارشخالل 
استقرار نظام  نیدر ح دآمدهیو بر حسب مسائل پد ینیروند تکو کیفناورانه  یبسترها

 رانیالزم است تا مد ،فناورانه  یاز ابزارها یریگبه موازات بهره ا،یدانش است. ثان تیریمد
 یداخل یابیو ارز یرسبه منظور حساب این ابزارهانسبت به استقرار  یاژهیو تیحساس
 (.0119جی، اِمپی)کِی دانش از خود نشان دهند تیریمد ثیسازمان از ح تیوضع
حوزه به  نیچالش در ا نیتوجه داشت که مهمتر دیبامحور در خصوص مسائل انسان 

دانش خود باز  یبه اشتراک گذار ثیافراد شاغل در سازمان از ح انیمولفه اعتماد م
 ییهامحور گریاز د زین یسازمان یندهایساختار و فرا( 0933 ،ی و همکارانعیگردد )رب یم

تحت  یررسمیو هم غ یرسم یهادانش را هم از کانال تیریهستند که استقرار نظام مد
نتایج پژوهش . (0114، 9؛ وانگ و آسپین وال0119)لی و چوی،  دهندیقرار م ریتاث

دهد در حوزه مسائل مدیریت دانش اکتفا به ابعاد ( نشان می0931منوریان و همکاران )
آورد و لذا بایستی ابعاد ساختاری عمیق تر  رسمی ساختار مشکالت جدی بوجود می

ها و شبکه های اجتماعی سازمانی را مورد توجه ای گرایی، استفاده از تیمههمچون حرف
 نشانتقال و نشر دا یبرا یچندگانه و مواز یدر نظر داشتن روش هاقرار داد. همچنین لزوم 

که  هستند مسائل ساختاری نیاز جمله مهمتر نیز و متداخل یااز ساختار شبکه یریو بهره گ
(. 0101و همکاران،  4؛ لیائو0112موثر هستند )وانگ، دانش  تیریدنظام مموفق استقرار در 
در سه حوزه فناوری،  دانش تیریمدهای  ها با چالش ارزیابی سطح مواجهه سازمانلذا 

 فرهنگ و ساختار از محورهای مهم در ارزیابی مدیریت دانش است.
انبوه  انیدانش از م تیریمد یمتناسب با استراتژمدیریت دانشی  یها حل انتخاب راه 

باشد. یدانش م تیریاستقرار مد ریمسائل مهم در مس ، از دیگرموجود یهاحل و راه ابزارها
 تیرینظام مد یزساادهیاست که به پ یمشخص از جمله موارد کیاستراتژ انیبنوجود یک 

، 2)صندوق بین المللی توسعه کشاورزی دهدیجهت م یو بنگاه یدانش در سطوح مل
اهداف مورد نظر از  شبردیمدون در پ یاستراتژ کیاز محققان به نقش  یاری. بس(0117

؛ وانگ و آسپین وال، 0112)وانگ،  انددانش در سازمان اشاره نموده تیریاستقرار نظام مد

                                                                                                                             
1- Lee & Choi 
2- Chang & Chuang 
3- Wong & Aspinwall 
4- Liao 
5- International Fund for Agricultural Development (IFAD)  
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صورت  تیریمشاوره مد یهاکه توسط شرکت یقاتیتحق جینتا (.0113، 0؛ مقدادی0112
دانش باعث  تیریموجود در حوزه مد یابزارها و راهکارهادهد تنوع ینشان م ،رفتهیپذ

 یاستراتژ (. البته0119و  0111جی،اِمپی)کِی شودیها م سازمان یاریو ابهام بس یسردرگم
کننده  نییتع می توانددانش  تیریدانش به مثابه برنامه توسعه گام به گام مد تیریمد
لذا بکارگیری راهکارها و ابزارهای متنوع مدیریت  .سازمان باشد ازیمورد ن یهکارهارا

ها باشد.  تواند یکی از ابعاد ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سطح شرکت دانش می
ارزیابی این بعد تحقق یکی از اهداف اصلی این تحقیق که بررسی میزان اثربخشی 

در  بکارگیری راهکارهای گوناگون مدیریت دانش توسط شرکت های تجاری بزرگ
 نماید.  فراهم میرا دستیابی به جایگاه رقابتی بهتر است، 

 پیشینه پژوهش

دانش و  تیریمد یریبه بکارگ رانیبا توجه به گسترش توجه مد ریاخ یانسال در 
موجود  تیوضع یابیمطالعه شاخص در خصوص ارز نی، چنددر کشور آن یابزارها

 یکی( در 0933و همکاران ) یعیرباست.  شدهاجرا  یمحققان داخل یدانش از سو تیریمد
دانش  تیریمد تیوضع یبه بررس ،یو دولت یعموم یها مطالعات با تمرکز بر بخش نیاز ا

 یندهایساختار و فرا یهامولفه ثیسازمان را از ح نیتهران پرداخته و ا یدر سطح شهردار
فرهنگ نامطلوب  ثیمناسب، و از ح تیدر وضع یورهبر یمنابع انسان ،فناوری ،یسازمان

از بخش  یکیشده به سبب تمرکز بر  ادیپژوهش  یاند. اگرچه حوزه مطالعات کرده یابیارز
بخش  یسهم باال کنیپژوهش حاضر متفاوت است، ل یبا گستره موضوع یدولت یها

 نیا جینتا تواند می( 0930 ،یصنعت تیریدر فهرست صد شرکت برتر )سازمان مد یدولت
( با رویکرد 0933پژوهش عزیزی و همکاران ) مطالعه را به پژوهش حاضر مرتبط کند.

مقایسه ای وضعیت مدیریت دانش را در میان بانک های دولتی و خصوصی ارزیابی نموده 
است. این محققان در گزارش یافته های خویش به برتری بانک های خصوصی در حوزه 

العات اشاره نموده و به موازات آن به وضعیت فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اط
همسان بانک های خصوصی و دولتی در ساختار، افراد و استراتژی مدیریت دانش اذعان 

دانش در  تیریمد تی( در خصوص وضع0931و همکاران ) یپژوهش ابزرکرده اند. 
 ،یمفهوم را در چهار محور خلق، نگهدار نیموجود و مطلوب ا تیوضع ،وصنعت خودر

 انیم ادیپژوهش بر فاصله ز نیا یهاافتهیو کاربرد مورد سنجش قرار داده است.  میتسه
                                                                                                                             
1- Migdadi 
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. مقاله دموجود و مطلوب خلق و کاربرد دانش در صنعت خودرو اشاره دار تیوضع
با  .شده است فیتعر هادانشگاهاست که در  ی دیگریمطالعه زی( ن0931) یازیو ن یمدهوش

 تیوضعاز  یها حاکافتهی، باشندمیدانش  دیتول یاه اصلها خاستگوجود آنکه دانشگاه
و  عیتوز ،یساز رهیاکتساب، ذخ ل،یخلق، تبد یهامولفه ثیدانش از ح تیرینامناسب مد

 دانشگاه بزرگ کشور است. 3دانش در  یریبکارگ
 تیوضع یابیارز به جامع یدیکه با د یا گفت خال وجود مطالعه توان یمجموع م در 
پرداخته باشد، کامال محسوس کشور  بنگاه های تجاری بزرگدانش در سطح  تیریمد

فراهم دانش در کشور  تیریمد تیوضع کالن از یتواند نگاهیم یا مطالعه نیچناست. 
رویکرد صحیح . تسهیل نمایدحوزه  نیا اصلی را درمسائل  ییشناسا قیطر نیو از ا آورده

دانش  تیریبلوغ مد یها مدل باید با توجه بهدر کشور دانش  تیریمد تیوضع یابیارزبه 
 برخی و است توسعه یافتهگذشته  یها لدر سا ی بلوغهااز مدل یانواع مختلفتعریف شود. 

ها سازمان تیو هدا یابیارز یبرا مشاوره مدیریت ها توسط موسسات معتبرمدل نیاز ا
از حیث دیدگاه کالن به مدیریت  (.0113و همکاران،  0)هسیه ردیگ یمورد استفاده قرار م

 صورت پذیرفته سالیان اخیردر  یالملل نیمحققان ب یسو از یمطالعات مختلفدانش نیز 
دانش را مورد  تیریحوزه مدمطالعات  (0110) 0است، به عنوان مثال چاول و دپرس

و ابعاد  فها، اهدا نهیزم ةدهندپوشش  یدیقرار داده و شش بعد کل یو طبقه بند یبررس
شامل  . ابعاد کلیدی مورد نظرکرده اند ییرا شناسا قاتیتحق نیدر ا یمورد بررس یاصل
(، فرهنگی ـی اقدامات(، سطح )فرد ـ ها یتوانمندسازها(، اقدام )استراتژ ـ )موانع عیوقا

. دنباش ی( مها نههزیـ )منافع  جینرم( و نتا ـ( فناوری )سخت یارزشگذار  ـ ییدانش )شناسا
های تایوانی رابطه مدیریت دانش و رقابت پذیری شرکت تحقیقات از جملهسایر  نیهمچن

کوچک و  یدانش در شرکت ها تیریمد رشیسطح پذ ،(0114)لیو، چن و تسای، 
 یبخش خصوص یمهندس یها شرکت یریجهت گ ،(0112)وانگ و آسپین وال،  متوسط

 یریجهت گ انیمتقابل مارتباطات  نیزو  (0100، 9)شارما دانش تیریهند در حوزه مد
ی )پاولوفسکی و آلمان یو عملکرد در شرکت ها یدانش، نوآور تیریمد ک،یاستراتژ
باشند که در خارج از کشور به ارزیابی وضعیت هایی می از دیگر نمونه (0100، 4اشمیت

 اند. ها پرداخته مدیریت دانش در گروه خاصی از شرکت

                                                                                                                             
1- Hsieh 
2- Chauvel & Despres 
3- Sharma 
4- Pawlowsky & Schmid 
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 چارچوب مفهومی

انجام شده، برای اجرای یک مطالعه جامع در خصوص وضعیت بر اساس مرور ادبیات  
 چهار محور نگرش،ارزیابی از  های کشور، باید بتوان استقرار مدیریت دانش در شرکت

های چهارگانه  ارائه نمود. در جدول شماره یک حوزه راهکارهاها و  استقرار، چالش سطح
که بر اساس مرور  ادبیات  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ابعاد منتخب در هر حوزه

 استخراج شده، آمده است.

 ها و ابعاد منتخب ارزیابی وضعیت مدیریت دانش . حوزه2جدول 

 منابع منتخب ابعاد اصلی تحقیق حوزه

 نگرش
 اولویت سازمانی مدیریت دانش

 نگاه راهبردی به دانش و مدیریت دانش
 (0114نیکوالس )

 (0111گوپتا و گوین داراجان )

سطح 
 استقرار

 سطح استقرار مدیریت دانش در سازمان
 حمایت مدیران سازمان از مدیریت دانش

KPMG (0119( ؛ اولیویرا و همکاران)0100) 
 (0112(؛ اسمیت و همکاران )0112لین و تسنگ )

 ها چالش
 های فناوری چالش
 های فرهنگی چالش
 های ساختاری چالش

 (0933ی و همکاران )عیرب
 (0119)جی اِمپیکِی

 (0114(؛ وانگ و آسپین وال )0119لی و چوی )

(؛ مقدادی 0112(؛ وانگ و آسپین وال )0112وانگ ) راهکارهای مدیریت دانشی مورد استفاده راهکارها
(0113) 

 روش شناسی پژوهش

 طرح تحقیق
های تجاری برتر کشور و  در بنگاهدانش  تیریمد تیوضع یابیپژوهش حاضر به ارز 

های برتر در این  پردازد. مقصود از بنگاه ها میبا جایگاه رقابتی این شرکتارتباط آن 
های بزرگ با بیشترین حجم فروش یا درآمد در سطح کشور و پذیرفته شده  تحقیق، بنگاه

باشد. از حیث عملیاتی نیز این  در بورس به عنوان یک معیار حضور در بازار رقابتی می
سازمان مدیریت صنعتی از صد شرکت برتر کشور اخذ شده بندی سالیانه مفهوم از رتبه

های تخصصی و همچنین  هایی به سبب تنوع متخصصین و حوزه است. چنین بنگاه
پراکندگی جغرافیایی و حضور در بازار رقابتی نیاز بیشتری به توسعه مدیریت دانش داشته و 

این  نیبنابراباشند. نش میعالوه بر آن قادر به تخصیص منابع بیشتری به توسعه مدیریت دا
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ها در داده یروش گردآور ثیو از ح یکاربرد قاتیهدف در زمره تحق ثیاز حتحقیق 
  د.ردا یجا یشیمایپ قاتیگونه تحق

( 0933ی نظیر پژوهش ربیعی و همکاران )مطالعاتطور که پیش از این اشاره شد؛ همان 
ر صنعت خودرو سازی و ( د0931در شهرداری تهران، پژوهش ابزری و همکاران )

( در نظام آموزش عالی که در سالیان اخیر در حوزه 0931پژوهش مدهوشی و نیازی )
نگر به مسئله مدیریت دانش مدیریت دانش صورت پذیرفته است، عمدتا با نگاه بخشی

پژوهش بوده است. به همین دلیل، رویکرد روش شناختی نگرانه کل دید فاقدو  پرداخته
شناسانه است که با در نظر گرفتن ای آسیبمسئله مدیریت دانش، مطالعه نسبت به حاضر

-و نگرش جامع و نظام نگرهای برتر کشور متضمن نگاه کلای از صنایع و شرکتمجموعه

پژوهش، هشت فرضیه در نظر گرفته  نیا حدود و اهداف به توجه با نیبنابراباشد. مند می
های برتر شده است که فرضیات اول تا هفتم به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در شرکت

(، پرز و 0111کشور اختصاص دارند و فرضیه هشتم که بر مبنای نتایج تحقیقات کارنیرو )
یریت ( در خصوص رابطه میان استقرار مد0114( و لیو، چن و تسای )0119پابلوس )دی

پذیری تنظیم شده است، به بررسی ارتباط میان بکارگیری ابزارهای مدیریت دانش و رقابت
 پردازد:های برتر میدانش و رتبه شرکت

مطرح  یاصل تیاولو کیکشور به عنوان  رترب یهادانش در شرکت تیریاول: مد هیفرض
 .است
 کیابزار استراتژ کیبه عنوان  های برتر کشوردر شرکت دانش تیریدوم: مد هیفرض

 .مطرح است
مطلوب قرار  وضعیتدر  رانیبرتر ا یهادانش در شرکت تیریمد یساز ادهیپ سوم: هیفرض
 .دارد
 .است یعال رانیمد تیکشور مورد حما رترب یهادانش در شرکت تیریچهارم: مد هیفرض
 .است مواجهی انسان یها کشور با چالش رترب یهادانش در شرکت تیریپنجم: مد هیفرض
مواجه  یساختار یهاکشور با چالش رترب یهادانش در شرکت تیریششم: مد هیفرض
 .است
 .مواجه است فناورانهی ها کشور باچالش رترب یهادانش در شرکت تیریهفتم: مد هیفرض
 رترب یهابا رتبه شرکت یمیدانش ارتباط مستق تیریمد یابزارها یریهشتم: بکارگ هیفرض

 .کشور )در فهرست صد شرکت برتر( دارد
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 قیتحق ابزار

 یگردآور یابزار پرسشنامه برا ،یپژوهش حاضر بر شواهد تجرب یتوجه به اتکا با 
ی هاها مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامهداده

جهت  KPMGمعتبر از جمله  تیریمشاوره مد یهامورد استفاده توسط شرکت استاندارد
پرسشنامه با  ییشده است. روا یها طراحشرکت انیدانش در م تیریمد تیوضع یابیارز

دانش  تیریو مشاوران فعال در حوزه مد ینفر از خبرگان دانشگاه استفاده از نظرات هفت
ح به سط یابیموجود و دست یهاپرسشنامه لیمنظور تعد به نیقرار گرفت. همچن دییمورد تا

ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  داده؛ یابزار گردآور یبرا ییایاز پا یقابل قبول
 حاصل از پیش آزمون پرسشنامه معادل کرونباخیآلفا بیضر با توجه به .محاسبه گردید

 برخوردار است. ییایپژوهش از سطح قابل قبول پا ابزار ،39/1

 جامعه و نمونه آماری

های تجاری بزرگ و رقابتی  با توجه به اهداف مورد اشاره در بخش طرح تحقیق، بنگاه 
کشور جامعه آماری مناسبی برای این پژوهش هستند. بدین منظور فهرست صد شرکت 

های  که متشکل از شرکت (0930 ،یصنعت تیری)سازمان مد 0931برتر ایران در سال 
ت، مبنا قرار گرفته و جهت تاکید بر وجه تجاری با باالترین حجم فروش در کشور اس

هایی از این فهرست که در بازار بورس اوراق بهادار کشور عضو  پذیری، شرکت رقابت
فهرست صد شرکت برتر در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر ی آمار هستند، به عنوان جامعه

درآمد  ایبر حجم فروش  دیها و با تاک شرکت یمال یها صورت یابیارز یکشور بر مبنا
 کار،وکسبی فضا در ابتو گسترش رق یساز و همه ساله با هدف شفاف بودهها  شرکت

 دری رگذاریتاث زانیم نظر از ها ن آی بند رتبه وی داخلی ها شرکتی اقتصاد گاهیجا نییتب
از سوی دیگر، بورس اوراق گردد؛ یمنتشر م یصنعت تیریمد سازمان یسو از ،یمل اقتصاد

باشد اقتصادی کشور و نمادی از رونق یا رکود کسب و کار در سطح کالن میبهادار آئینه 
و الزامات تعیین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای پذیرفته شدن 

های پذیرفته شده تواند گویای اهمیت شرکتهای تجاری در بورس اوراق بهادار میبنگاه
 در اقتصاد ملی باشد. 

بنگاه در طیف  22های مورد نظر بالغ بر لزامات پیش گفته، تعداد شرکتبا توجه به ا 
گروه  یپرسشنامه پژوهش برا بیترت نیبد گردد.وسیعی از صنایع تولیدی و خدماتی می
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 ،یسطوح عال رانیکه عمدتا شامل مد یجامعه آمار یهااز سازمان کیهدف در هر 
ی مشاوران ارشد سازمان زیو ن یو منابع انسان تاطالعا یورافن ،یزیربرنامه یهامعاونت
با  تیشده در نها لیتکم یهاپرسشنامه یآورجمع یبرا یریگی. پدیارسال گرد بودند،
های مورد نیاز از سطح که نشان دهنده دستیابی به داده دیشرکت همراه گرد 97 یهمکار

 باشد.درصد از جامعه آماری مورد نظر می 22

 های پژوهشیافته

 کنندگان در پژوهشهای توصیفی مشارکتژگیوی

پژوهش حاضر برآمده از  یشده برا یگردآور یهااز داده درصد 93از  شیب 
است.  ریگذا هیسرما یو نهادها مهی، ببانک ی فعال در حوزه خدمات مالی شاملها شرکت

کل  انیدر م درصد 04با نسبت  یمیفعال در بخش نفت، گاز و پتروش یهاشرکت نیهمچن
ی طرح پژوهشاین مشارکت را در  نیشتریهستند که ب ییهاگروه گریاز د ،یرنمونه آما

عامل با  رانیو مد یزیرارشد حوزه برنامه رانیمد ،یسازمان گاهیجا ثیاند. از حداشته
 لیدهندگان به پرسشنامه را تشکگروه پاسخ نیشتریب درصد02و  درصد03 یهانسبت

و مشخص  قی( قادر به ارائه اطالعات دقدرصد22دهندگان )از پاسخ یینسبت باال .دهند یم
اند.  نبوده دانش خود تیریمد یبرنامه ها یبودجه صرف شده برا زانیدر خصوص م

نمونه  یهااز شرکت درصد90دهد یشده نشان م یگردآور یهاداده یبررس نیهمچن
 درصد 4کنند و تنها یمدانش مبادرت  تیریمد یهاطرح یدر حال حاضر به اجرا یآمار

باشند، یتوجه م یدانش ب تیریمد یهاطرح ینسبت به اجرا ینمونه آمار یهااز شرکت
 به نمایش درآمده است. 0ها در شکل شماره داده یفیتوص لیتحل
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 . تحلیل توصیفی داده های گردآوری شده2شكل 

  های اصلی پژوهشیافته

ها بررسی وضعیت توزیع آنها از حیث نرمال بودن یا نبودن به گام نخست تحلیل داده 
با توجه به نتایج این آزمون مشخص اسمیرنوف است. ـ  واسطه اجرای آزمون کولموگروف

طرح  یادعاها یمنظور بررس هد، لذا بنرمال تبعیت می کن ها از توزیعهکه توزیع دادشد 
های پژوهش از آزمون های پارامتریک استفاده شده است. در میان  هیشده در قالب فرض

فرضیات پژوهش، فرضیات اول تا هفتم اختصاص به ارزیابی جایگاه مدیریت دانش در 
میان شرکت های برتر و فرضیه هشتم اختصاص به بررسی رابطه میان بکارگیری ابزارهای 

برتر کشور دارد. بدین منظور،  ها در طبقه بندی صد شرکتمدیریت دانش و رتبه شرکت
که آزمونی پارامتریک  نیانگیاول تا هفتم پژوهش از آزمون م یها برای بررسی فرضیه

گردید و فرضیه هشتم نیز با بهره گیری از آزمون همبستگی به روش پیرسون استفاده است، 
 تا هفتم میانگین برای فرضیات اول آزمون جینتادر وهله نخست، . مورد تحلیل قرار گرفت

 خدمات مالی
39% 

نفت، گاز و  
 پتروشیمی

24% 

خودرو و صنایع 
 وابسته

11% 

 پیمانکاری
9% 

 صنایع دارویی
7% 

 سایر
10% 

 مدیران عامل
26% 

مدیران برنامه  
 ریزی

28% 

 مدیران دوایر
18% 

اعضای هیئت 
 مدیره

5% 

 سایر مدیران
23% 

 2کمتر از 
 درصد

29% 

  10بیش از 
 درصد

5% 
 10تا  5بین 

 درصد
4% 

 نامشخص
55% 

 بدون پاسخ
7% 

 در حال اجرا
31% 

 بی توجه
4% 

در حال ارزیابی 
 اولیه
18% 

 بدون پاسخ
3% 

در حال طرح 
 ریزی

44% 

 وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش

 ترکیب صنایع جایگاه سازمانی پاسخ دهندگان

 سهم مدیریت دانش از سرمایه گذاری های سازمان
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 هیشش فرض دییتا یایحاصله گو ریمورد اشاره قرار گرفته است، مقاد 0در جدول شماره 
 رشیقرار نگرفت. پذ دییپژوهش مورد تا مسو هیفقط فرض انیم نیپژوهش است و در ا

سوم نشان دهنده وجود تفاوت  هیفرض رشیدوم پژوهش و به موازات آن عدم پذ هیفرض
که به  ییدانش است. پژوهش ها تیریو اجرا در حوزه مد یزیرمهدو فاز برنا انیمعنادار م

 اندطرح تا عمل اشاره کرده انیم ادیپرداخته اند، به فاصله ز یاستراتژ یسازادهیپ یبررس
همراستا  زیپژوهش ن نیادوم و سوم  اتیفرض نتایج انیتفاوت م .(0930 ،یو جالل ی)مظلوم

 یهایاستراتژ یسازادهیدر پ تیعدم موفق ینرخ باال یایگو ،قاتیدسته از تحق نیا جیبا نتا
 ییبه شناسا رانیو لزوم توجه مد است های سازمانیسایر حوزهدانش، همانند  تیریمد

 کند. یدانش را گوشزد م تیریمد یاستراتژ یاجرا یهاگلوگاه
 هیفرض رشیدوم و عدم پذ هیفرض دییبه موازات تا یآمار یهاآزمون جینتا گر،ید یاز سو 

ارشد  رانیمد تیباشد. حمایدانش م تیریاز مد یارشد سازمان رانیمد تیحما انگریسوم، ب
در  همو  یاستراتژ نیو تدو یزیدر قالب طرح ر هم تواندیمدانش  تیریمد یهااز برنامه

 یگردآور یها. دادهصورت پذیردآنها  یسازادهیاجرا و پ یبرا یفراهم آوردن بستر مساعد
 شبردیدر پ رانینمود نقش مد نیشتریدهد بیپژوهش حاضر نشان م یشده از جامعه آمار

 .شودیدانش محدود م تیریمد یها یاستراتژ نییدانش به تع تیریمد یها و برنامه هاطرح
 تیریمد کیاستراتژ تیبر اهم یدوم مبن هیسنجش فرضنتیجه همراستا با  جهینت نیحصول ا

 یحال حاک نیباشد، اما در عیم یرانیبرتر ا یهاشرکت تیابزار در هدا کیدانش به عنوان 
 نیبنابرا .دانش است تیریمد یهایاستراتژ یاجرا نهیزم یدر آماده ساز رانیاز غفلت مد

دانش در سطح مطلوب و تعهد  تیریمد یهایاستراتژ یرا به طراح رانیتوان تعهد مدیم
 .نمود یابیارز بمطلونااجرا در سطح  از حیثآنان را 

 پژوهش هفتم تا اول های فرضیه برای میانگین آزمون نتایج. 9 جدول

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون محتوای فرضیه
 تایید 111/1 931/2 اولویت اصلی به شمار آمدن مدیریت دانش

 تایید 111/1 003/7 ابزار استراتژیک به شمار آمدن مدیریت دانش

 عدم تایید 900/1 372/1 سازی مدیریت دانشپیادهمطلوب بودن وضعیت 

 تایید 111/1 997/2 حمایت از مدیریت دانش از سوی مدیران سطوح عالی

 تایید 111/1 413/2 انسانی هایچالش با دانش مواجهه مدیریت

 تایید 113/1 312/0 ساختاری هایچالش با دانش مواجهه مدیریت

 تایید 100/1 244/0 فناورانه هایچالش با دانش مواجهه مدیریت
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 و فناورانه در وهله یمحور، ساختارسه گانه انسان یهاچالش یرگذاریتاث یبررس 
نشان ی پژوهش هاافتهی .هفتم پژوهش است یپنجم ال یهاهیفرض رشیپذ یاینخست گو

از  یخبرگان سازمان تیدهندگان جلب حماپاسخ دیمحور از دمولفه انسان نیدهد مهمتریم
-یباز م "دانش به مثابه قدرت"دانش است که خاستگاه آن به نگرش  تیریمد یهابرنامه

 یهابرنامه یسازادهیو تحول ساختار قدرت در اثر پ رییگردد. نگرش خبرگان نسبت به تغ
است که  یمانع نیمنابع قدرت آنان همراه است مهمتر فیبا تضع دانش که تیریمد

 کند. یروبرو م دیرا در سازمان با تهد دانش تیریمد یاستراتژ تیموجود
مولفه مورد  نیمهمتر یاتیعمل یهاتیدانش به فعال تیریمد یهایدادن استراتژ وندیپ 

بدست  جهینت دیمولفه مو نیاشاره به ا .است یساختار یهادهندگان از نظر چالشاشاره پاسخ
دانش است،  تیریمد یهایاتژاستر یسازادهینامناسب پ تیبر وضع یسوم مبن هیآمده از فرض

با  یاستراتژ قیو تلف یاتیعمل یهابه برنامه یترجمان استراتژ ازمندین یاستراتژ یسازادهیپ رایز
مناسب  یافزارنرم یهاستمیس یریبکارگ زیسازمان است. در محور فناورانه ن یاتیشئون عمل

مبتال به منابع انسانی در سطح  مسائلباشد. یدهندگان ممولفه مورد اشاره پاسخ نیمهمتر
-چالشرسد به نظر می فرض است کهموید این پیش های جامعه آماری مورد بحثشرکت

اقدامات  ییو فناورانه سبب نارسا یاز مسائل ساختار شیدارند، ب یخاستگاه انسان کهیی ها
های و بنابراین اقدامات و برنامه گردندیدانش م تیریمد یهانامهبر یسازادهیپ یبرا رانیمد

 های انسانی معطوف گردد.مدیران نیز بایستی بیشتر ناظر به مدیریت چالش
 انیرابطه م یهشتم به بررس هیمطرح شده در پژوهش حاضر، فرض اتیفرض انیدر م 

 .اشاره دارد ی مورد مطالعههاشرکت رقابتی گاهیدانش و جا تیریمد یابزارها یریبکارگ
 گاهیدانش بر جا تیریمد یهابرنامه یرگذاریتاث زانیم یادعا بررس نیطرح ا هدف از

 یهابرنامه یریبکارگ زانیم انیم یسنجش همبستگ قیاز طری تجار یهابنگاه یرقابت
 نی. بدبندی صد شرکت برتر کشور استها در رتبهشرکت نسبی گاهیدانش با جا تیریمد

 رسونیپی به روش مبستگآزمون ه جی. نتاشده استگیری ی بهرهآزمون همبستگ از منظور
 .اشاره شده است 9مورد نظر در جدول شماره  ریدو متغ انیرابطه م یبرا

 . نتایج آزمون همبستگی7جدول شماره 

 بندی صد شرکت برترها در رتبهمتغیر وابسته: جایگاه شرکت
 متغیر مستقل:

 بكارگیری ابزارهای مدیریت دانش
 200/1 پیرسونضریب همبستگی 

 111/1 سطح معنی داری
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 انی، رابطه مو حصول سطح معنی داری الزم 200/1ضریب همبستگی معادل  با توجه به 
% مورد 33 نانیها در سطح اطمشرکت گاهیدانش و جا تیریمد یابزارها یریبکارگ

 هیفرض نیا رشیپذ شود.و بدین ترتیب فرضیه هشتم پژوهش تایید می ردیگیقرار م رشیپذ
 رقابتی عملکرد ران،یمد یسو ازدانش  تیریمد یرهاابزا یریبکارگ باست که معنا نیبد

بندی صد رتبهها در شرکت نسبی گاهیجا یمنجر به ارتقا این مسئلهو  یابدبهبود میشرکت 
گویای این  200/1در عین حال، حصول ضریب همبستگی  .شودشرکت برتر کشور می

مسئله است که بکارگیری ابزارهای مدیریت دانش تنها مولفه تاثیرگذار بر جایگاه رقابتی و 
ها باید ابزارها و های برتر نیست و مدیران برای ارتقای جایگاه رقابتی شرکترتبه شرکت

 راهکارهای دیگری را نیز در نظر داشته باشند.

 باحثه و تحلیل نتایجم

های بورسی عضو شرکت اهمیت دانش و مدیریت آن در دهدپژوهش حاضر نشان می 
مورد  یها درصد شرکت 30بیش از  فهرست صد شرکت برتر به خوبی درک شده است.

 ثیاز ح و یا دانش را اذعان نموده یانمنبع سازم نیبه نقش دانش به عنوان مهمتر حثب
درصد از  37دیگر  اند. از سویکرده یابیرده ارز کیبا سایر منابع سازمانی در  اهمیت

سازمان مورد اشاره  اصلی  یهااز اولویت یکیمدیریت دانش را به عنوان  یجامعه آمار
 از دانش موجود گیری هبهر ریدهندگان نسبت به تاث پاسخ انیم یتوافق جمع و قرار داده اند

سنجش باور سازمان  ،انیم نیکار وجود دارد. در اوکسب شتریب یهابه فرصت یابیدر دست
به  لین یو برا ردیصورت پذ یدر عرصه عمل دیدانش با تیریدانش و مد تینسبت به اهم

 یها طرح یاجرا یابر هاتالش سازمان زانیاز م یهدف الزم است تا به برآورد نیا
 شواهد منحصر بفرد هر سازمان پرداخت. یدانش یازهاین یدانش، در راستا تیریمد
دهد عدم  ینشان م مورد بحث، یتجار یهابا بنگاه محققان دست آمده از تعامل به

دانش در سطح  میتسه و یساز رهیثبت، ذخ تیمذکور از وضع یهاشرکت یتمندیرضا
 نیشتریاست. بشده دانش  تیریمد یابزارها یریبکارگاجرای اقدامات و  بهمنجر  ،سازمان
مشاهده نمود. در  یخصوص یها و بانک یمال موسسات انیتوان در میگزاره را م نینمود ا

دانش  تیریمد یها طرح یاجرا یبرا یباالدستی ها مشوق ای اتمقابل، وجود الزام یسو
 لیدانش تبد تیریمد یتوسعه طرح ها یبرا یقو یبه محرک یدولتهای  شرکت انیدر م
 نیا دانست. نییتوسعه از باال به پا کردیا برآمده از روتوان آن ریاست که م دهیگرد

 منسجم تری سازمانده نیزدانش و  تیریمد یها طرحاجرای  عیردر عمل سبب تس کردیرو
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 جلب مشارکت با نییباال به پا کردیرو نیکه ا یحوزه شده است؛ اما تا زمان نیها در اتالش
 سازمان نخواهد داشت. یبرا ینشود، منافع ماندگار همراه بدنه اصلی سازمان

دانش  تیو باور نسبت به اهم یرغم وجود آگاه دانش، علی تیریاستقرار مد ثیح از 
های اجرایی هدفمند و منسجم  برنامه یها در حرکت به سو شرکتتاکنون  ،یسازمان

های مدیریت دانش  طرح ( وقیسوم تحق هیفرض دییاند )عدم تانکرده کسب چندانی موفقیت
مختلف و  یطیاست. وجود عوامل مح آمدهها به اجرا در سازمان درصد از 90تر از  در کم

عامل  کند، یم لیها تحم منابع بر سازمان صیرا در تخص یباالتر یها تیمتنوع که اولو
دانش بوده  تیریمد یها طرح یاجرا یبرا یبودجه کاف صیدر عدم تخص یمهم اریبس

 یراهبردها تدوین زیها ن انجام شده در شرکت یدانش تیریاقدامات مد انیاست. در م
های دانش سازمانی از جایگاه و توجه مناسبی برخوردار نبوده است،  نقشه و تدوین دانشی

 راهبردهای نیو تدو یاز جامعه آمار درصد 09های دانش در  نقشه یکه طراح یبه طور
دهد ینشان م جینتا نیا است. رفتهمورد توجه قرار گ ها از سازمان درصد 99دانشی تنها در 

به  یابیاغلب در صدد دست یتجار یهاکار کشور، بنگاهوکسب یکنون تیدر وضع
آنها،  یاتیح یازهایضمن بر طرف ساختن ن تاباشند یکوتاه مدت و زودبازده م یراهکارها

مدت و اقدامات  بلند یهاراهکار ب،یترت نیبد داشته باشد. یبر عملکرد سازمان یآن ریتاث
 همراه شده اند. یو به نسبت با اقبال کمتر   قرار گرفته یتر نییپا یها تیدر اولو کیاستراتژ

سازمان ایرانی اجرا شده است نیز  71که در میان  0930در سال  0نتایج جایزه جهانی میک
های  کننده با سازمان های شرکت تفاوت زیاد میان وضعیت مدیریت دانش در سازمان

( که عدم نگرش 0930زاده،  دهد )شفیعی آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی نشان می
 تواند مهمترین دلیل آن باشد.استراتژیک به موضوع می

 یدهد، عوامل انسان نشان می یمدیریت دانش در جامعه آمار یبه چالش ها نگاهی 
 نی. در ادهندبیشترین سهم را نسبت به عوامل ساختاری و فناورانه به خود اختصاص می

درصد از  24مشارکت کارشناسان سازمان در تسهیم دانش که توسط  توان بهیم انیم
 نیتر یاز اصل یکیگرفته است، به عنوان  پژوهش مورد گزارش قرار یجامعه آمار
های حمایت اشاره نمود. یرانیا یتجار یدانش در بنگاه ها تیریمد یرو شیمعضالت پ

میان  پیوند ایجادهمچنین و  ای، مالی و مدیریتی متناسب با گستردگی مدیریت دانشحرفه
 یاز جامعه آمار درصد 27های روزمره سازمان که هر دو توسط  مدیریت دانش با فعالیت

 زیو ن  (درصد 43)فراوان اطالعات  نباشتگیاند، عدم استفاده از دانش و ا دهیگزارش گرد
                                                                                                                             
1- M.A.K.E 
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 درصد( 42)افزار مناسب برای مدیریت دانش  نرم مدیریت دانش ضمنی افراد و بکارگیری
است. انتخاب اقدامات  کشور یهابنگاهدانش در  تیریمسائل مهم مبتال به مد گریاز د

در ابعاد   بروز مشکالت و چالش یعنوان علت اصل بتوان به دیشا رامدت و زودبازده  کوتاه
 اریدانش در سازمان بس  تیریاقدامات مد یاز اجرا یناش راتییدانست؛ چرا که تغ یانسان

 جادیدر تفکر و عملکرد کارکنان سازمان ا دیکه با راتییتغ نی. اباشد یم یو اساس قیعم
که اغلب به هنگام  است رییتغ یاثربخش برا یزیر نامهو بر یاتخاذ استراتژ ازمندیشود، ن

. رده بندی ردیگیکشور مورد غفلت قرار م یها دانش در سازمان تیریمد یساز ادهیپ
شرکت ایرانی انجام شده است نیز گویای  99عوامل موثر در مدیریت دانش که در میان 
های ایرانی را های ساختاری و فناورانه شرکتآن است که مسائل انسانی، بیش از چالش

 (.0113و همکاران،  0دهد )رضاییمورد تهدید قرار می
پژوهش را  نیدر ا یابیمحور ارز نیچهارم یدانش تیریمد یو راهکارها اقدامات 
 تیریمد یاقدامات و ابزارها یریبکارگ دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیدهد. یم لیتشک

 نیدارد. بد های مورد مطالعهشرکت یو رتبه نسب یرقابت گاهیبا جا یمیدانش ارتباط مستق
 یدهرابطه مذکور به منظور جهت نییپژوهش را در تب نیا افتهی نیمهمتر توانب دیشا بیترت

از  یفراوان قاتیکه همراستا با تحق جهینت نیدانست، ا یتجار یهابنگاه رانیمد تیبه فعال
دانش  تیریمد یابزارها یاثربخش یای( است گو0100ان )و همکار رایویجمله پژوهش اول

تواند یدر بازار است که م زیمتما یگاهیبه جا یابیجه دستیو در نت یرقابت تیدر کسب مز
و نرخ  رساند یاری عملکرد بهتر هب یابیسازمان را در دست ،یداخل یهاندیضمن بهبود فرا

با این وجود حصول  .بازده بیشتری را برای سهامداران و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد
دهد بهبود وضعیت مدیریت دانش نمی تواند به نشان می 200/1ضریب همبستگی معادل 

تنهایی دستیابی به جایگاه برتر را در بازار تضمین نماید و در این خصوص بایستی به نقش 
گیری استراتژیک، فلسفه سازمانی و یا ساز و کار حاکمیت ها نظیر جهتدیگر مولفه

های تجاری را در دستیابی به سطوح باالتری از عملکرد تحت تاثیر شرکتی که توان بنگاه
در خصوص رابطه میان مدیریت دانش و جایگاه  هاداده لیتحل دهد، توجه نمود.قرار می
 ،یاز نقشه دانش سازمان یریگدهد بهرهیم نشانهای جامعه آماری مورد بحث شرکت

تواند به عنوان یاست که م یاسه حوزه تریاناستراتژی دانش، و مدیریت دانش مش نیتدو
 یارتقا یبرا یمطرح باشد و به عنوان ابزار یتجار یهاها و بنگاهسازمان یبرا تیاولو

همچون نقشه دانش و  ییبه ابزارها رانی. توجه مدردیقرار گ رانیمد اریدر اخت یرقابت گاهیجا
                                                                                                                             
1- Rezaie 
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بلندمدت نسبت  یکردهاینسبت به لزوم اتخاذ رو رانیمد یآگاه یایدانش گو  استراتژی ای
مانند مدیریت دانش مشتریان که  یکه توجه به اقدامات باشد. ضمن اینیبه مدیریت دانش م
 (؛KPMG ،0119) است  تر مدیریت دانش قلمداد شده تکامل یافته یاز جمله حوزه ها

های مدیریت دانش در سطح کشور  طرح یریگر تکامل در روند استقرار و بکارگ بیان
 است.

 گیری و پیشنهادات نتیجه

در  یسازمان اتیدانش به ادب تیریاز ورود مفهوم مد دهه کیاز  شیپس از گذشت ب 
است. به ها مورد توجه قرار گرفته  غالب سازمان یمفهوم از سو نیا تیسطح کشور، اهم

و  یجنبه سع شتریدانش ب تیریصورت گرفته در حوزه مد یها تالش ،یآگاه نیموازات ا
 یهاها و بنگاه در سطح سازمان یبه سمت بلوغ عمل یجیخطا را داشته است و حرکت تدر

ها ی دانشگاهوجود، عدم همراه نیا ایقابل مشاهده است.  تدریج مختلف به عیاز صنا یتجار
حرکت قابل توجه بوده و کمبود  نیاصالح و بهبود ا ت،یریدر مد یتقایمراکز تحق و

دانش و چه از  تیریمد کیدانش، چه از منظر توسعه تئور تیریدمرتبط با م یها پژوهش
را در  عیها و صنا که سازمان ییو ارائه راهکارها ،دانش تیریمد یمنظر توسعه کاربرد

بنگاه  یدانش را در راهبر تیریمد یگرداند، روند تکامل ییحرکت راهنما نیا یسازنهیبه
 نیها در ا و دانشگاه یقاتیمراکز تحق یدر داخل کشور کند کرده است. همراه یتجار یها
 کردیانتخاب رو یبرا نهیبه یریگ میرا در تصم عیها و صنا سو سازمان کیاز  ر،یمس

را در ارائه خدمات مورد   مشاوره یها شرکت گرید یدانش و از سو تیریمد یساز ادهیپ
  خواهد نمود. یاری یو کاربرد ازین

این تحقیق در میان جامعه آماری متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  
ها  بهادار از فهرست صد شرکت برتر کشور انجام شده است، هرچند این گروه از شرکت

به مدیریت دانش دارند، با این حال ارزیابی سطح معموال نیاز و منابع بیشتری برای پرداختن 
های متوسط و کوچک  های بزرگ کشور و همچنین بنگاه مدیریت دانش در کلیه بنگاه

تواند نتایج  بورس اوراق بهادار و یا کسب و کارهای کارآفرینانه و دانش محور کشور می
انش را در اقتصاد این تحقیق را تکمیل و دسترسی به نقشه جامعی از وضعیت مدیریت د

توانند با در نظر داشتن ساختار کلی این داخلی تسهیل کند. همچنین محققان آتی می
های خدماتی یا تولیدی، فارغ از پژوهش، به مطالعات جامع و تطبیقی میان تمامی شرکت

رشته فعالیت بپردازند. از سوی دیگر، تکرار چنین تحقیقاتی در حوزه های فعالیت 
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ساز تحلیل سیر تغییرات استقرار مدیریت دانش در کشور باشد،  تواند زمینه گوناگون می
دهد معرفی تجارب موفق در خلق ارزش از  زیرا سیر توسعه مدیریت دانش در دنیا نشان می

های موفق، نقش بسزایی در  مدیریت دانش در قالب مورد کاوی و موردپژوهی در شرکت
  فراگیر شدن مفهوم مدیریت دانش دارد. 
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