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Abstarct 
The present study was conducted with the aim of providing a model for 

implementing knowledge management in the artistic field of the Islamic 

Propaganda Organization.The present study is a practical questionnaire in terms 

of applied purpose and a method mixed with two quantitative and qualitative. The 

data collection tool in the quantitative and qualitative sections was a researcher-

made questionnaire using the indicators of Probest building base model. The 

research community in the qualitative part includes 21 managers, and knowledge 

specialists and experts in the field of art and in the quantitative part includes 

employed experts including 350 people based on Morgan's argument, 134 people 

who have been purposefully selected. In the present study, according to the results 

of three Delphi rounds, seventy categories in 8 indicators of identification, 

acquisition, development, distribution, conservation, use, measurement and goals 

of knowledge were identified with the opinion of experts and specialists. 

Statistical summary in terms of the importance of 8 knowledge management 

indices showed that the knowledge objectives index with a total average of 4.62, 

knowledge development index with a total average of 4.26, knowledge 

distribution index with a total average of 4.18 and knowledge protection index 

with a total average of 4.17 have the highest averages. and Knowledge 

Acquisition are strongly coordinated. Quantitative findings showed that the index 

of knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge development, 

knowledge distribution, knowledge conservation, knowledge measurement, in 

general the knowledge management of the Islamic Publicity Organization have 

been below average with an average of 55.2. 

Keywords: Knowledge Building Basic Model, Knowledge Management,  
Artistic field of the Islamic Publicity Organization.
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سازمان  ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه هنری 

 تبلیغات اسالمی 

 چکیده

انجام سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  ارائه الگوی پیاده  پژوهش حاضر با هدف

ابزار    .بود  و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی پژوهش از نظر هدف کاربردی   این  شده است.

داده   محققگردآوری  پرسشنامه  کیفی،  و  کمی  بخش  شاخصدر  از  استفاده  با  پایه ساخته  مدل  های  های 

بوده است و متخصصنفر    21. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل  ساختمان پروبست  و امدیران  ن دانش 

تبلیغات  سازمان  هنری  کارشناسان شاغل در حوزه  در بخش کمی شامل  و  هنری  کارشناسان خبره حوزه 

در   . شدندنفر که به روش هدفمند انتخاب    134نفر بر اساس جدول  مورگان به تعداد    350اسالمی شامل  

شاخص شناسایی، اکتساب، توسعه، توزیع،    8  پژوهش حاضر با توجه به نتایج سه راند دلفی هفتاد مقوله در

اندازه استفاده،  آماری  حفاظت،  شناسایی شد. خالصه  متخصصان  و  نظر خبرگان  با  دانش  اهداف  و  گیری 

،  62/4شاخص مدیریت دانش نشان داد که شاخص اهداف دانش با میانگین کل    8برحسب درجه اهمیت  

میانگین کل   با  توز26/4شاخص توسعه دانش  میانگین کل  ، شاخص  با  و شاخص حفاظت    18/4یع دانش 

اند. شاخص شناسایی دانش، حفاظت دانش و را کسب کرده   هانیانگیمباالترین    17/4دانش با میانگین کل  

 دانش، شناسایی  های بخش کمی نشان داد که شاخصاجماع قوی هماهنگ است. یافته  طوربهاکتساب دانش  

 ی طورکلبهگیری دانش،  اندازه دانش، استفاده حفاظت دانش، نش،دا دانش، توزیع دانش، توسعه اکتساب

در  اند.بوده متوسط حد از  تریینپا   2/55   یانگینم با اسالمی  تبلیغات سازمان هنری حوزه دانش مدیریت در

 
  :نویسنده مسئولkhodadad@hozehonari.com 

   مهناز خداداد         
،  شناسی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمیعلم اطالعات و دانشدکتری 

 تهران، ایران 

  

   الحوائجیفهیمه باب 
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه      ،شناسیعلم اطالعات و دانشگروه    ،دانشیار

 آزاد اسالمی، تهران، ایران 

  

  عصمت مؤمنی       
دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،    ،شناسیعلم اطالعات و دانشگروه    ،دانشیار

 ایران 

https://orcid.org/0000-0002-7264-437X
https://orcid.org/0000-0002-5876-1588
https://orcid.org/0000-0001-7423-5214


 137 |همکاران  خداداد و  

 

پیاده  تصورت  با  دانش  مدیریت  نظام  پایه أسازی  مدل  بر  سازمان  کید  هنری  در حوزه  دانش  ساختمان  های 

  تواند در کلیه واحدهای حوزه هنری به کار گرفته شود تا از طریق شناسایی تبلیغات اسالمی، مدل مذکور می 

کنندگان دانش در حوزه هنری  مینأخارج از سازمان و بحث و تبادل دانش بین ت  دانش در داخل سازمان و 

پذیرد، صورت  اسالمی  تبلیغات  دانش  سازمان  پیادهاکتساب  روند  سازی  ،  بهبود  جهت  دانش  مدیریت 

با توجه به اینکه توسعه دانش از طریق فرآیند یادگیری آموزش باشگاه مکتب مهر و   ،های این سازمانفعالیت

های تعاملی  ارزیابی کاربران نسبت به کیفیت خدمات در واحد هنری، و فرایند یادگیری دانش و ایجاد سامانه

هنر حوزه  در  مناسب  اطالعاتی  برگزاری  مدیریت  طریق  از  دانش  توزیع  بخش  در  نیست.  مشهود  ی 

  کید بر ایجاد و نگهداری پایگاه دانش أهای داخلی و خارجی در بخش حفاظت دانش از طریق تنمایشگاه

 منظور بههای اجتماعی و اینترانت  استفاده دانش از طریق ایجاد ساختار گروه بحث، شبکه  )مانند سوره مهر(،

اندازهاتوماسیون، سامانه جشنواره  )مانند  استفاده دانش و  ها(،  فرهنگ سازمانی  ایجاد  از طریق  گیری دانش 

دعوت از صاحبان مستندسازی مستمر اطالعات و دانش مهارت کارکنان و رسمیت بخشی به دانش سازمانی 

 . هاهای شرکت جهت حضور و ارتباط کارکنان با آن های مرتبط با فعالیتدانش

 .ساختمان دانش، مدیریت دانش، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمیمدل  واژگان کلیدی:
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 له  ئه و بیان مسمقدم
در عصر اطالعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته است. دانش در دنیای پیشرفته امروز  

سازمان  سرعتبه اصلی  رقابت  مزیت  به  شدن  تبدیل  حال   (.1388)فراهانی،   است  ها در 

بقای سازمان است، زمانی بهمدیریت دانش یکی از راه به شرایط  بهبود بخشیدن  طور  های 

گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بسترسازی  آمیز در سازمان اجرا میموفقیت

کامل   طوربههدایت نمودن دانایی موجود سازمان یک امر مردمی است و   چراکه  ؛شده باشد

انسانی می منابع  به  از فرهنگ کارکنان سازمانمربوط  تابعی  و  باید  . سازماناست  گردد  ها 

برای اجرای موفق مدیریت دانایی ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل  

بر   یارشتهانی م(. مدیریت دانش مفهومی  1393)ربیعی و معالی،   نمایند است و تأکید آن 

کند. درواقع قبل از ارائه تعاریفی از  دانش، آن را از سایر رویکردهای مدیریت متمایز می

  منظور بهمدیریت دانش بایستی گفت این دو مفهوم یعنی مدیریت و دانش از هم جدا نیستند و  

ها در کنار یکدیگر و مکمل  جاد مزید رقابتی سازمانهای سازمانی و همچنین ایافزایش قابلیت

 هاانسان تعامل حاصل دانش، انتشار و تولید (.Tim and Railm, 2017) گیرندهم قرار می

 واحد رین تاساسی اما گیرد، شکل  افراد ذهن  در ممکن است  هان ی ااست.   کار حین در

قابلیت    رغم بهکاری هستند.   هایتیم دانش، تولید دانش  مدیریت  هزاره جدید،  اینکه در 

دهد، ارائه تعریف دقیقی از مدیریت دانش  های موفق را شکل میاصلی بسیاری از سازمان

، کاربرد  یاثربخش اما برای افزایش    ، نیست، زیرا، مدیریت دانش  فناوری نیست  یاسادهکار  

دستورالعمل یا راهبرد    فناوری برای استقرار مدیریت دانش ضروری است مدیریت دانش،

، راهبردی برای موفقیت مدیریت دانش الزم است. مدیریت دانش  حالن ی درع اجرایی نیست،  

کسب راهبرد  نیست،   کو،  راهبردهای    نیباوجوداار  است  اصول  ار  کوکسبضروری  با 

 (. 1384)عدلی، باشند جهتهممدیریت دانش 

هنر پوشش   یحوزه  ارائه  با  اسالمی  تبلیغات  طرح  یحمایت  ی هاسازمان  قالب  و  در  ها 

در تالش است تا ضمن    یمذهب  ی هابا محوریت دین و ارزش  یو هنر  یفرهنگ  یهاپروژه 

مندان  از اقشار جامعه اعم از هنرمندان، جوانان، عالقه  یطیف وسیع  ،خود  یانجام وظایف اصل
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  ، ی جلسات گروه یسسه با برگزارؤم این. نماید ی پشتیبانو  حمایت استعداد را  یو افراد دارا

شعر، مسابقات    ی هامسابقات و شب  یمختلف و نیز با برگزار  یها مندان رشتهبا شرکت عالقه

نماید تا یگوناگون تالش م  یهامقاالت ارزشمند در زمینه  یفراخوان برا  یو نقاش   یطراح

معرف بر  برا  یعالوه  هدفمند  و  سالم  سایر   یمجامع  و  جوانان  و  هنرمندان  فعال  حضور 

. تا به امروز  بردارد  یو فرهنگ   یتأمین خدمات اجتماع   یر در راستاؤثم  یمندان، گام عالقه

( در این سازمان  2)دانش موجود در اذهان 1کنترلی بر دانش مکتوب و غیر مکتوب   گونهچی ه

مجتمع   یاگونهبه  ندرتبهشده در داخل سازمان نیز    صورت نگرفته و اطالعات مدون تولید

های  ند مدیریت شده است. بر اساس تبیین شیوهمآوری و در چارچوبی نظامو یکپارچه جمع

در میان افراد سازمان، کاربرد مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات    « نظام مشارکتی »

 شود.  تواند از اثربخشی بیشتری برخوردار  اسالمی می

به   منجر  دانش،  و  اطالعات  خلق  در  هنر  می  افزودهارزشنقش  محتوا  تولید  گردد.  و 

دهی محتوای مذکور نیاز به شناسایی، کسب و تسهیم و توزیع دانش تولید هدایت و جهت

در اهداف و ارزیابی سازمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی    بلندمدتشده دارد که در  

مبادله دانش، عدم ایجاد و نگهداری    منظوربهگذارد عدم جلسات بحث و تبادل نظر  می  تأثیر

های دانش داخلی و خارجی، عدم توجه و  ها و ظرفیتپایگاه دانش، عدم بایگانی از توانایی

نبود    لی به دل م تعیین اهداف دانش سازمانی و درنهایت  الگویابی از منابع دانش موجود، عد

بالفعل   بالقوه در سازمان و کسب دانش  از دانش سازمان و عدم شناسایی دانش  تصویری 

سازی دانش بالقوه و بالفعل در نظام مدیریت دانش در تولید دانش و عدم یکپارچه  منظوربه

ه از فرهنگ و بوم سرزمین مادری است.  این حوزه و نیز اهمیت محتوای تولید شده که برگرفت 

پیاده الگوی  ارائه  نیز،  اسالمی  و  تبلیغات  سازمان  هنری  حوزه  در  دانش  مدیریت  سازی 

 رسد. ضروری به نظر می

 

1. non-written knowledge 

2. knowledge in mind 
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اساس بر  حاضر  دانش  یهاهیپامدل   پژوهش  و    1ساختمان  روب  پروبست،  توسط 

اهمیت  20022) رومهارت درجه  دانش،    8(  شناسایی  توزیع،  شاخص  توسعه،  اکتساب، 

اندازه استفاده،  در  حفاظت،  را  دانش  اهداف  و  بیرونی . سیکل 2گیری  و  مشخص    درونی 
است که     .کرده  است  پرسش  این  به  پاسخ  درصدد  شاخصبنابراین،  اهمیت  ی  هامیزان 

حوزه هنری سازمان   کارشناسان   ازنظرهای ساختمان دانش  بر اساس مدل پایه  مدیریت دانش 

اسالمی ا  تبلیغات  است؟  استقرار  لگوی  چقدر  برای  مدل  مناسب  اساس  بر  دانش  مدیریت 

 کدام است؟  های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمیپایه

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 نام »مدل به )2002( 3«رمهاردت و روب ،»پروبست دانش: توسط  ساختمان  هایپایه  مدل

 های پایه عملکرد نحوه  .است شده گذاریدانش« نام مدیریت ساختمان بنای های سنگپایه

 اصلی هایهدف از باید دانش، مدیریت یهدهادانش:   هایهدف تعیین  شامل: مدل این 

 :دانش  شناسایی  .شوند مشخص عملیاتی و استراتژیک سطح دو در و گرفته تأسازمان نش

»آیا پرسش  این  طرح با  مدیریت این وظیفه انجام باید  دانیم؟« می چه که دانیممی که 

 بودن ناآشنا خاطر به هاسازمان از بسیاری  .کرد آغاز را دانش  کشف مرحله یعنی دانش؛

 توسعه گردند.می مشکل دچار  هایشاناریذگهدف و هاگیریمتصمی در خود، دانش  با

 شامل این امر، البته داد، گسترش را سازمان دانش  باید موجود، هایپایه به توجه دانش: با

 تسهیم   .شودیمدست   این از مسائلی و.. فرآیندها  ،جدید هایهاید محصول،  ،قابلیت توسعه

 به محل آن انتقال و موجود دانش  گذاریاشتراك به چگونگی همچون مسائلی :دانش 

 و  یدسترس قابل سازمان در که ی گونه به  ،دانش انتقال چگونگی  و نیاز مور و مناسب

 این  به  مربوط سازمان،  در دانش از  مفید  استفاده  به  اطمینان  : دانش  از  استفاده  .باشد استفاده

 باید که است جدید دانش  از مفید استفاده راه سر بر موانعی بخش، این  در قسمت است.

 محصوالت دانش  و خدمات ه ئدر ارا عملی  طوربه بتوان، آن از تا شوند و رفع شناسایی

 

3. building blocks of knowledge 

4. Probes and Robhart 

1. Probes & Rabun & Rohmer 
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 بخش  این  به دانش  روزآمد کردن و نگهداری ذخیره، :دانش  نگهداری  .کرد استفاده

 مورداستفاده اجازه آن بهو     کرده جلوگیری دانش  نابودی از  ،روش این   .شودمی مربوط

 کردن روز به برای مناسبی یسازوکارها باید راستا این  در البته  که دهدمی را رفتن قرار گ

 آن نتایج از استفاده  و  معین  هایهدف به رسیدن نحوه دانش: ارزیابی  .ایجاد شود سیستم

 نتایج به نگاه با .است مربوط بخش  این به اصالح هدف، یا تعیین  ، برایدبازخور عنوانبه

 انجام هایهزینه و  کمی نتایج به توجه  با را هاآن ،است ضروری فرآیند، این  کیفی بعضاً

 (. 1397 )کیانفر، داد قرار مورد ارزیابی  زمینه، این  در شده

(، در پژوهش خود با عنوان مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی  1399) احمدی اصل

داشت   بیان  آذربایجان شرقی،  فرماندهی استان  در  دانش  مدیریت  با  رابطه  در  اصلی  موانع 

و شناسایی موانع موجود    انتظامی استان این پژوهش با هدف سنجش وضعیت مدیریت دانش 

و مستندسازی دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی    یگذاراشتراكبر سر راه  

موانع اصلی در رابطه با مدیریت دانش در فرماندهی . نتایج پژوهش نشان داد    انجام شده است

انسانی،  نیروی  و  تعهد  و  مدیریت سازمان، ساختار  ارتباطات،  اعتماد،  استان شامل  انتظامی 

ورز، مستندسازی  های اندیشه. فرماندهی انتظامی استان با تقویت هیئتاستفرهنگ و فناوری  

فردی و سازمانی وضعیت مدیریت دانش  تجارب، حذف موانع ساختاری و افزایش اعتماد بین 

 .را در این سازمان بهبود بخشد

عنوان  1399) رونقی با  پژوهش خود  در  از  »(،  استفاده  با  دانش  مدیریت  بلوغ  ارزیابی 

هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از تحلیل  با      «مجموعه فازی نوع دو

نوع  سلسله فازی  مجموعه  تحت  استمراتبی  است،    .دو  رسیده  نتیجه  این  چگونگی  به 

مراتبی تحت فازی نوع دو در ارزیابی بلوغ مدیریت دانش و اهمیت  تحلیل سلسله  یری کارگ به

های پژوهش  های مهم یافتهباالی ابعاد فناوری و فرایندها در بلوغ مدیریت دانش از بخش 

ها و رویکردهای مدیریت . تمرکز اصلی در سطح سوم بلوغ، مدیریت راهبرد، فراینداست

 . استدانش که در سطح دوم تعریف شده 
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السیور دانش نقش    ،1( 2019) اسپا،  و شیوه)دانش  محوررهبری  نوآوری  در  های  بنیان( 

دانش  به  مدیریت  مطالعه  نوآوری  این  و  دانش  مدیریت  اقدامات  بین  رابطه  تجربی  طور 

کند. این پژوهش همچنین  را بررسی می  توسعهدرحالهای خدماتی در کشورهای  شرکت

نقش میانجی کاربرد دانش را در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت بررسی  

یافتهکندیم نشان می.  تولید،  ها همچنین  بین  میانجی در رابطه  نقش  دهد که کاربرد دانش 

ذخیره و  و  انتشار  دانش  یافتهسازی  این  دارد.  شرکت  که  نوآوری  است  آن  از  حاکی  ها 

کنند، و این رابطه  به نوآوری کمک می  مراتبسلسلهیک    عنوانبهاقدامات مدیریت دانش  

دار  نوآوری شرکت  در  را  تأثیر  بیشترین  دانش  کاربرد  طریق  می  د.از  نشان  که  نتایج  دهد 

 بر نوآوری شرکت دارد. تولید، ذخیره و کاربرد دانش تأثیر معنادار و مثبتی 

، دانش سازمان در این  « مدل مدیریت دانش »(، در پژوهش خود با  عنوان  2018)2جسیس

پتانسیل دانش  منابع سازمان و فرصت  عنوانبهمطالعه تعریف شده است ،   تولید  بازار،  های 

نیازهای الزم برای برآورده کردن کند و پیش خود، پیچیدگی و مدیریت مؤثر آن را ایجاد می

بودن و رهبری در بازار    فردمنحصربهنیازهای فردی کاربر در حال تغییر، ایجاد ارزش متقابل،  

جهانی را دارد.  مدل مدیریت دانش فرآیندی است که توسط سازمان برای مدیریت پتانسیل 

دهد.  را تشکیل میدانش ارائه شده است، یک چرخه فرآیند و زنجیره ارزش ایجاد دانش  

به فرآیندهای مدیریت دانش و دامنه آن ارائه  ادبیات علمی رویکردهای متفاوتی نسبت  ها 

تجزیهمی در حال  ودهد.  بیشتر  دانشمندان  داد  نشان  ادبیات علمی  مورد    پژوهش تحلیل  در 

 )ایجاد(، کسب و حفظ هستند.  گذاری دانش، کاربرد، توسعهفرآیندهای به اشتراك

استفاده2017)3الکساندر  باراو، عنوان  با  پژوهشی  در    در   دانش   مدیریت  رویکرد  از  (، 

  ها سازمان در دانش  مدیریت پربازدهِ و ثرؤم هایسازمانی، فعالیت یادگیری هایشبکه کسب

  محیط  در  هوش  و  رقابت  همچون   مسائلی  رواین   از  .دارند  تمرکز  آن  انتقال  و  دانش   خلق  بر

  های زمینه  توسعه  محور،دانش   هایسازمان  اکثر  در  .بود  خواهند  اهمیت  حائز  بسیار  سازمانی

 

1. Spa Elsevier 

1. Jesus 

2. Bara,Aleksander 
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  معماری   توسعهِ  به  ،پژوهش   این.  شوندمی  محسوب  مهم  مسائل  جزء   مستمر،  بهبود  و  تخصصی 

  آمده   دست  به  هایداده  لی وتحلهی تجز  نیز  و  مشارکتی  هایفعالیت  از  حمایت  و  سازمانی  دانش 

  پژوهش  اصلیِ  هدف.  دارد  اشاره  سازمانی  توسعه  زمینه  در  دیگر   مسائل  و  پیشنهادی  مدل  از

  اشکال  ارائه  نیز  و  شرکتی  مشارکتیِ   هایروش  از  استفاده  و  مناسب  معماریِ  ساخت  حاضر،

 .است دانش  مدیریت هایسیستم از  مختلفی

(، در رساله دکتری خود به بررسی میزان ارزش و اهمیت اجرای مدیریت 2017)1مندوزا

دولتی ایاالت متحده آمریکا در طی ده سال گذشته، پرداخت. در    پژوهشیدانش در مراکز  

یا    عنوانبهاین پژوهش مدیریت دانش را   نیاز رسمی و  از راهبردهای    عنوانبهیک  بخشی 

اینکه مدیریت دانش می  موردمطالعهها،  سازمان تواند باعث  و توجه قرار داده شده است و 

های مورد مطالعه شود.  های رقابتی در سازمانوری و افزایش بازده و ایجاد فرصتبهبود بهره

تجزیه از  ترکیبی  صرفاً  دانش  مدیریت  راهبردهای  از  یادداشتوبرخی  سوابق  تحلیل،  و  ها 

می مدیریت ثبت  را  آشکار(  درحالیک )دانش  دیگر  ند.  راهبردهای  اعتبار  و  ارزش  که 

، شامل تغییر فرهنگ و سهیم ساختن  شدهگرفتهمدیریت دانش بر اساس مشاهدات صورت  

 .  است)دانش پنهان(  اطالعات

 هدف اصلی پژوهش 

 :این پژوهش در پی دستیابی به هدف اصلی زیر است

های ساختمان دانش در حوزه هنری  پایهمدیریت دانش بر اساس مدل    ی سازادهی پلگوی  ارائه ا

 . سازمان تبلیغات اسالمی

  اهداف فرعی پژوهش 

میزان اهمیت شناسایی دانش،  اکتساب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، حفاظت دانش،  

اندازه دانش،  دانش،  استفاده  سازمان    اهدافگیری  هنری  حوزه  کارشناسان  نظر  از  دانش 

 . تبلیغات اسالمی

 

1. Mendoza 
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 پژوهش  هایپرسش 

از نظر  های ساختمان دانش  بر اساس مدل پایهدانش«  شناسایی  »شاخص  میزان اهمیت .1

 درحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟کارشناسان 

از نظر   ساختمان دانش های  بر اساس مدل پایهش«  کتساب دان»ا  شاخص  میزان اهمیت .2

 ؟حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است در کارشناسان

اهمیت .3 مدل  دانش«  توسعه  »شاخص  میزان  اساس  دانش  های  پایهبر  نظر  ساختمان  از 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟ در کارشناسان

اهمیتمیز .4 »  ان  دانش شاخص  مدل  «  توزیع  اساس  دانش های  پایه بر  نظر   ساختمان  از 

 ؟حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است در کارشناسان

اهمیت .5 د»شاخص  میزان  مدل  انش«  حفاظت  اساس  دانش های  پایهر  نظر    ساختمان  از 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟ در کارشناسان

اهمیت .6 مدل  دانش«  استفاده  »  شاخص  میزان  اساس  دانش ساختمهای  پایهر  نظر   ان  از 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟ در کارشناسان

از نظر ساختمان دانش  های  پایهر اساس مدل  دانش«  گیری  اندازه»  شاخص  میزان اهمیت .7

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟ در کارشناسان

اهمیت  .8 مدل  دانش«  اهداف  »  شاخص   میزان  اساس  دانش های  پایهر  نظر   ساختمان  از 

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی چقدر است؟ در کارشناسان

 روش پژوهش  
اهمیت    میزان  تعیین  با   که  پیمایشی  روش  به  و  کاربردی  نوع  از  حاضر،  پژوهش  روش 

پایهشاخص بر اساس مدل  نظر کارشناسان  های ساختمان دانش؛ و  های  مدیریت دانش از 

 به ارائه الگویی برای مدیریت دانش در جامعه پژوهش انجام شده است.   تیدرنها
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 یریگنمونهجامعه و 
مرکزی هنری  حوزه  کارشناسان  پژوهش  اساس    350)تهران(   جامعه  بر  که  هستند  نفر 

نفر   155  1تحصیالت کارشناسی، کارشناسی ارشد، درجه دوم و سوم هنری    معیارهایی نظیر

بر اساس جدول مورگان   با تحصیالت کارشناسی، کارشناسی    134شناسایی شدند که  نفر 

  صورت بهگیری  روش نمونه  نمونه مشخص گردید.  عنوانبهارشد، درجه دوم و سوم هنری  

 سرشماری است.  
 

 هاداده ابزار گردآوری 
( ارائه شده  2000) که توسط پروبست  دانش های ساختمانهای پرسشنامه از مدل پایهگویه

است. گرفته  قرار  استفاده  و  استناد  مورد  بارها  و  پرسشنامه    است  پژوهش  گردآوری  ابزار 

ل محقق طیف  اساس  بر  و  گزینهی ساخته  پنج  موافقم   ،ایکرت  خیلی  مقیاس  تا    ،با  موافقم، 

ر هر یک از هشت  ثیرگذار دأهای  تای، مخالفم، خیلی مخالفم تهیه شده است. شاخصاندازه

 70ای در قالب  های ساختمان دانش  مشخص شد و بر اساس آن پرسشنامههای  پایهشاخص

دانش گردید  تنظیم   پرسش  شناسایی  شاخص  اکتساب  (،  10الی    1  هایپرسش ) .  شاخص 

  ، شاخص (30الی    19  هایپرسش ) شاخص توسعه دانش   (،  18الی    11  هایپرسش ) دانش 

دانش )، شاخص  (39الی    31  هایپرسش ) توزیع  دانش  (،  44  الی  40  هایپرسش حفاظت 

  های پرسش گیری دانش )(،  شاخص اندازه54الی    45  هایپرسش ) شاخص استفاده دانش 

 ( است. 70الی  66 هایپرسش ( و شاخص اهداف دانش )66الی  55

 هاروایی و پایایی ابزار گردآوری داده
ها از یک مدل  گویه  کهن یارغم  محتوایی  اسوت، علیروایی ابزار پژوهش از طریق صووری  

های کاری  هایی مطابق با ویژگیشوناخته شوده و مورد اسوتناد و قبول گرفته شوده اسوت، گویه

یید چند از خبرگان سوازمان  أحوزه هنری سوازمان تبلیغات اسوالمی به آن اضوافه شود و مورد ت

 آمده است.  1و ضریب پایایی آن در هر بخش در جدول شماره  مذکور قرار گرفت
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 پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  .1جدول 

 الفای کرونباخ  شاخص 

0/ 801 شناسایی داش  

0/ 892 اکتساب دانش  

0/ 919 توسعه دانش   

0/ 875 توزیع دانش   

0/ 836 حفاظت دانش   

0/ 893 استفاده دانش   

0/ 910 اندازه گیری دانش   

0/ 860 اهداف دانش   

 پژوهش  یهاداده روش گردآوری 
ها  گیرد و در بعضی از آنقرار می  مورداستفادهعلمی    هایپژوهش ای در تمام  روش کتابخانه

ای است.  کتابخانه  پژوهش های  ، از آغاز تا انتها متکی بر یافتهاز نظر روش  پژوهش موضوع  

ای  ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانهکه ماهیت کتابخانه  هاییپژوهش در  

له و موضوع ئ ، محقق باید ادبیات و سوابق مسهاپژوهش خود هستند. در این گروه    پژوهش در  

ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود  ، باید از روش کتابخانهجهیدرنت را مطالعه کند.    پژوهش 

مناس  ابزار  در  فیش را  شامل  به    ، جدولب  درپایان  و  نگهداری  و  ثبت  فرم  و    یبندطبقهو 

آنبهره از  کندبرداری  اقدام  حاضر  1389 )حریری، ها  پژوهش  در  دل(.    که آن  ل ی به 

  ی ا کتابخانهلذا روش اسنادی و   ؛است  آمدهدستبهای  های پژوهش از منابع کتابخانهشاخص

 نیز استفاده شده است.  

ها متناسب با حوزه هنری  سپس با استفاده از پرسشنامه تصویب شده، میزان تحقق شاخص

آن در سازمان مذکور ارزیابی شد و با معادالت     یسازادهی پمنظور  سازمان تبلیغات اسالمی به

 ساختاری الگوی مناسب ارائه گردید.  
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   هادادهتحلیل و روش تجزیه
   25افزار اس پی اس  های آمار توصیفی و استنباطی  با استفاده از نرمها با روشهتحلیل داد

نسبت و  فراوانی  توزیع  جداول  از  توصیفی  آمار  بخش  در  است.  شده  توزیع  انجام  های 

با  میانگین  رابطه  در  جمعیتویژگیها  ویژگیو  شناختی  های  در سایر  موردنظر  های 

ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز، از انحراف استاندارد، واریانس، کمینه  پرسشنامه

و بیشینه استفاده شده است و برای ارائه الگوی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات  

آمار   از  ساختار اسالمی  پیش   یمعادله  به  توجه  نمونه،    ازجمله اساسی    فرضبا  بهینه  حجم 

سازی بر اساس  های پرت چندمتغیره، و مدلهای استاندارد، دادهنه، باقیماندهچندگا  همخطی

 معادله ساختاری انجام شده است. 

 های جمعیت شناختیویژگی های مربوط به  یافته

 و تحصیالت پاسخگویان   ضعیت جنسیتبررسی و

دهندگان  بیشترین پاسخ، که  یدرصد فراوان  54/5نفر مرد با    73درصد و    45/5نفر زن با    61

 .استمرد 

نفر کارشناس ارشد     82میزان تحصیالت جامعه پژوهش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  

درصد    36/6نفر کارشناس با    49، و  یدرصد فراوان  2/2با    ینفر درجه هنر  3درصد و    62/2با  

 .اندبوده دهندگان کارشناس ارشدپاسخ یشترینکه ب  یفراوان

از نظر کارشناسان  های ساختمان دانش  بر اساس مدل پایهدانش«  شناسایی  »  شاخص  اهمیت

 در جدول زیر آمده است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی در
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 از  اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش شناسایی» استاندار انحراف و میانگین .2 جدول

 پژوهش  جامعه نظر

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 بیشینه  کمینه  واریانس

 طریق از دانشی یهایفعال فرآیند از دانش تصویرسازی

 اطالعات  فناوری
81/2 95/0 90/0 00/1 00/5 

 ارزش و سازمان داخلی دانش به توجه میزان

 داخلی هایگذاریظرفیت
59/2 98/0 97/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 09/1 04/1 49/2 کشور از خارج و سازمان از خارج دانش به توجه میزان

 00/5 00/1 80/0 89/0 63/2 آن  پذیریدسترس منظور به دانش تصویرسازی وجود

 00/5 00/1 73/0 85/0 52/2 آن  یریپذدسترس منظوربه دانش شبکه وجود

 متقاضیان و دانش کنندگانمینأت بین دانش تبادل  و بحث

 دانش
57/2 25/1 57/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 02/1 1/01 72/2 یکدیگر با افراد ارتباط فرصت برقرای میزان

 هاینوآوری شناسایی منظور به هاپآ استارت برگزاری

 سازمان  در جدید
53/2 00/1 00/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 96/0 98/0 24/2 جدید  هایایده  و  افکار شناسایی برای فکری طوفان ایجاد

 00/5 00/1 95/0 97/0 32/2 سازمان در بالقوه  دانش شناسایی

 134 کل  تعداد

 دانشی هایفعالیت فرآیند از دانش  تصویرسازیمقوله   ،دهدنشان می  2 شماره جدول

ا و  ین باالتر  82/2میانگین   با اطالعات فناوری طریق از فکر  یجادمقوله    ی برا  یطوفان 

ا  ییشناسا و  م  یدجد  یهایدهافکار    شاخص   اهمیت میزان در را  رین تین یپا  24/2یانگین  با 

 .دهدمی نشان  اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در « دانش شناسایی»

 دانش  مدیریت در یطورکلبه دانش  شناسایی شاخص هد،دمی نشان  3 شماره جدول

  یت اهم  یتر از حد متوسط دارایین پا  57/2  یانگین م با اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه

به شاخص شناسا پژوهش  با    ییاست. جامعه  بالقوه در سازمان  پراکنده  پاسخ    0/  51دانش 

  یشینهو ب  ینهکم  ین و ب  یستدرصد معنادار ن  71/0شاخص با انحراف استاندارد    ین اند. و اداده

 .است یرگذارثأت 4/ 08 تا 02/1
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حوزه   در از نظر کارشناسان ساختمان دانشهای ر اساس مدل پایه« اکتساب دانش» شاخص .3جدول 

 است.  آمده   3در جدول شماره  هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 64/0 80/0 95/3 کارکنان میان تعامل و مشارکت حس ایجاد

 16/1 07/1 08/3 هاسازمان  دیگر از دانش کسب فناوری یریکارگبه  سازیزمینه

 42/1 19/1 14/4 کارشناسان دانش از  استفاده 

 و فرهنگ زمینه در مقاله تولید(جدید  هایایده  درباره  دانش کسب

 ) اسالمی هنر
71/3 90/0 81/0 

 پژوهشی هایطرح انجام (دانش تولید منظوربه بالفعل دانش کسب

 )اسالمی هنر و فرهنگ با مرتبط
14/4 91/0 82/0 

 40/1 18/1 00/4 )اسالمی هنر و فرهنگ زمینه در یسازهینظر (بالقوه  دانش کسب

 93/0 96/0 33/4 دانش کسب منظوربه فرایندها ایجاد

 92/0 96/0 14/4 دانش  تولید منظوربه بالفعل و  بالقوه  دانش سازییکپارچه

حوزه    در از نظر کارشناسان  های ساختمان دانشبر اساس مدل پایه«  اکتساب دانش »  شاخص

 است. آمدهدر جدول زیر  هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 از  اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش اکتساب » استاندارد انحراف و میانگین .4 جدول

 پژوهش  جامعه نظر

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 بیشینه  کمینه  واریانس

 میان تعامل و مشارکت حس ایجاد

 کارکنان
77/2 04/1 09/1 00/1 00/5 

 کسب فناوری یریکارگبه سازیزمینه

 هاسازمان  دیگر از دانش
43/2 92/0 84/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 16/1 07/1 73/2 کارشناسان دانش از استفاده 

 تولید ) جدید هایایده  درباره  دانش کسب

 ( اسالمی هنر و فرهنگ زمینه در مقاله
82/2 96/0 94/0 00/1 00/5 
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 تولید منظوربه بالفعل دانش کسب

 با مرتبط پژوهشی هایطرح انجام)دانش

 (اسالمی هنر و فرهنگ

97/2 93/0 87/0 00/1 00/5 

 زمینه در یسازهینظر) بالقوه  دانش کسب

 (اسالمی هنر و فرهنگ
87/2 96/0 92/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 90/0 95/0 64/2 دانش کسب منظوربه فرایندها ایجاد

 به بالفعل و  بالقوه  دانش سازییکپارچه

 دانش  تولید منظور
79/2 79/2 83/0 00/1 00/3 

 

 انجام)  دانش  تولید منظوربه بالفعل دانش  کسب مقوله ،دهدیم نشان    4 شماره جدول

میاسالم  هنر و فرهنگ با مرتبط پژوهشی هایطرح با  مقوله    ین باالتر    97/2  یانگین (  و 

را    ن یترن یی پا  43/2یانگین  ها با مسازمان  یگرکسب دانش از د  یفناور  یری کارگ به  یسازینهزم

م دانش»شاخص    یتاهم  یزاندر  هنر«  اکتساب  حوزه  تبل  یدر  نشان   یاسالم   یغاتسازمان 

گو  کدامچی ه دهد.  یم هنر  ی هایهاز  حوزه  در  دانش  اکتساب  تبل  یشاخص    یغات سازمان 

  42/1اکتساب دانش بالقوه در سازمان با  شاخص  . جامعه پژوهش به  یستندمعنادار ن   یاسالم

   .اندداده پراکنده پاسخ

 دانش  مدیریت در یطورکلبه دانش  اکتساب شاخص دهد،می نشان 5 شماره جدول

  یت اهم  یتر از حد متوسط دارایین پا  72/2میانگین  با اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه

اند و پاسخ پراکنده داده  51/0است. جامعه پژوهش به شاخص اکتساب دانش در سازمان با  

ن   0/71شاخص با انحراف استاندارد    ین ا ب   یستدرصد معنادار  ب  ینه کم  ینو  تا    25/4  یشینهو 

 .است ثیرگذارأت 00/1

 از اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه  در« دانش توسعه» استاندارد انحراف و میانگین .5 جدول

 خبرگان نظر

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 واحد در خدمات کیفیت به نسبت کاربران رضایت ارزیابی

 هنری 
33/6 96/10 120 /13 
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 66/0 81/0 19/4 داخلی  محصوالت و خدمات  دانش، توسعه فرآیندهای

 89/0 94/0 90/3 خارجی محصوالت و خدمات ، دان توسعه فرآیندهای

 09/1 04/1 09/4 کارکنان به سازمانی دانش انتقال  فرآیندهای

 86/0 92/0 19/4 سازمان  درون افراد از سازمانی دانش جذب فرآیندهای

 جای به  جدید دانش فرآیند و دانش سازماندهی فرآیندهای

 .قدیمی دانش
04/4 97/0 94/0 

 12/1 06/1 85/3 فردی دانش مشارکت فرآیند

 71/0 84/0 28/4 جمعی  دانش فرآیند

 02/1 01/1 14/4 ...(و مهر مکتب باشگاه  آموزش،) دانش یادگیری فرآیند

 هایجشنواره  از گزارش ارائه) داخلی  رقابت دانش فرآیند

 )فجر مانند داخلی
85/3 31/1 72/1 

 هنری حوزه  محصوالت ارائه( خارجی رقابت دانش فرآیند

 ( المللیبین جشنواره  در
19/4 03/1 06/1 

 09/1 04/1 19/4 خارجی و داخلی دانش فکری مخازن ایجاد

حوزه    در  از نظر کارشناسانهای ساختمان دانش  بر اساس مدل پایه«  توسعه دانش»  شاخص

 در جدول زیر آمده است. هنری سازمان تبلیغات اسالمی

از نظر   ی اسالم یغاتسازمان تبل یدر حوزه هنر «توسعه دانش»و انحراف استاندارد  یانگینم .6 جدول

 جامعه پژوهش 

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 بیشینه  کمینه  واریانس

 کیفیت به نسبت کاربران رضایت ارزیابی

 هنری  واحد در خدمات
68/2 94/0 89/0 00/1 00/5 

 و خدمات دانش، توسعه فرآیندهای

 داخلی  محصوالت
72/2 90/0 96/0 00/1 00/5 

 و خدمات ، دان توسعه فرآیندهای

 خارجی  محصوالت
49/2 21/1 48/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 80/0 89/0 44/2 کارکنان به سازمانی دانش انتقال  فرآیندهای

 افراد از سازمانی دانش جذب فرآیندهای

 سازمان  درون
47/2 93/0 88/0 00/1 00/5 
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 فرآیند و دانش سازماندهی فرآیندهای

 .قدیمی دانش یجابه جدید دانش
68/2 90/0 81/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 77/0 88/0 71/2 فردی دانش مشارکت فرآیند

 00/5 00/1 90/0 95/0 58/2 جمعی  دانش فرآیند

 باشگاه  آموزش،) دانش یادگیری فرآیند

 ...(و مهر مکتب
78/2 02/1 04/1 00/1 00/5 

 از گزارش ارائه داخلی رقابت دانش فرآیند

 ( فجر مانند داخلی هایجشنواره 
73/2 09/1 20/1 00/1 00/5 

 ارائه) خارجی رقابت دانش فرآیند

 جشنواره  در هنری حوزه  محصوالت

 ( المللیبین

58/2 11/1 23/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 00/1 00/1 45/2 خارجی و داخلی دانش فکری مخازن ایجاد

 

 مکتب باشگاه آموزش،)  دانش یادگیری رایندفمقوله    دهد،یم نشان 6  شماره جدول

به کارکنان با   یانتقال دانش سازمان  یندهایو مقوله فرآ  ین باالتر   78/2 میانگین  ...( باو مهر

توسعه دانش در حوزه هنر  ن ی ترن یی پا  44/2یانگین م تبل  یرا در  نشان    ی اسالم  یغاتسازمان 

 ند. اپاسخ پراکنده داده  7/1توسعه دانش بالقوه در سازمان با  یه جامعه پژوهش به گو  دهد.یم

دانش حوزه    یریتدر مد  ی طورکلبهشاخص توسعه دانش    دهد،  یم نشان 7  شماره جدول

است.    یتاهم   ی ر از حد متوسط داراتیین پا  06/2  یانگینبا م  یاسالم  یغاتسازمان تبل  یهنر

با   سازمان  در  دانش  توسعه  شاخص  به  پژوهش  داده  0/50جامعه  پراکنده  اپاسخ  و    یناند. 

  00/1تا      17/4  یشینهو ب  ینهکم   ین و ب  نیستدرصد معنادار    0/70شاخص با انحراف استاندارد  

 .است یرگذارأثت

 از اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در« دانش توزیع» استاندارد انحراف و میانگین .7 جدول

 خبرگان نظر

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 70/0 83/0 00/4 دانش  توزیع فرآیند ایجاد

 89/0 94/0 23/4 مناسب اطالعاتی مدیریت تعاملی یهاسامانه ایجاد



 153 |همکاران  خداداد و  

 

 یهاسامانه از استفاده  در الزم هایمهارت از برخورداری

 اطالعاتی 
85/3 91/0 82/0 

 هایکتاب آنالین، کنسرت(اطالعات فناوری از استفاده 

 مهر سوره  انتشارات خاطره، شب اپلیکیشن ، الکترونیکی

 )الکترونیک

95/3 35/1 84/1 

 22/1 10/1 14/4 دانش مبادله منظوربه اطالعات بانک ایجاد

 94/1 39/1 95/3 ) خارجی و داخلی های نمایشگاه ( هنری هایگالری برگزاری

 09/2 44/1 76/3 هنر موضوع مورد در سمینارهایی برگزاری

 میان نظر تبادل  و بحث جهت منظم جلسات برگزاری

 تخصصی، هایکارگاه ( دانش مبادله منظور به کارشناسان

 )فیلم  نقد،  طنز،

80/3 36/1 86/1 

 76/4 76/8 95/5 دانش توزیع از سازمانی مقررات و قوانین حمایت

حوزه    در  از نظر کارشناسان  های ساختمان دانش بر اساس مدل پایه«  دانش توزیع  شاخص »

 در جدول زیر آمده است. هنری سازمان تبلیغات اسالمی

از نظر   یاسالم یغاتسازمان تبل ی در حوزه هنر دانش« یعو انحراف استاندار »توز یانگینم . 8 جدول

 جامعه پژوهش 

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 پیشینه  کمینه  واریانس

 00/5 00/1 77/0 88/0 55/2 دانش  توزیع فرآیند ایجاد

 00/5 00/1 85/3 96/1 76/2 مناسب اطالعاتی مدیریت تعاملی هایسامانه ایجاد

 از استفاده  در الزم هایمهارت از برخورداری

 اطالعاتی  هایسامانه
70/2 88/0 78/0 00/1 00/5 

 آنالین، کنسرت) اطالعات فناوری از استفاده 

 خاطره، شب اپلیکیشن ، الکترونیکی هایکتاب

 ( الکترونیک مهر سوره  انتشارات

87/2 05/1 11/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 21/1 10/1 70/2 دانش مبادله منظوربه اطالعات بانک ایجاد

 و داخلی های نمایشگاه ) هنری هایگالری برگزاری

 ( خارجی
41/3 02/1 04/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 94/0 97/0 22/3 هنر موضوع مورد در سمینارهایی برگزاری
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 میان نظر تبادل  و بحث جهت منظم جلسات برگزاری

 هایکارگاه )دانش مبادله منظور به کارشناسان

 ( فیلم نقد، طنز، تخصصی،

23/3 07/1 16/1 00/1 00/5 

 00/5 00/1 90/0 95/0 78/2 دانش توزیع از سازمانی مقررات و قوانین حمایت

  ی داخل   یهایشگاه)نما  ی هنر هایگالری رگزاریمقوله ب ،دهدمی  نشان   8 شماره جدول

خارج  میو  با  ا  ین باالتر  41/3  یانگین (  مقوله  م  یعتوز   یندفرآ  یجادو  با    55/2  یانگین دانش 

  کدام چی ه   یزو ن   یاسالم  یغاتسازمان تبل  یدانش در حوزه هنر  یعشاخص را در توز  نیترن یی پا

تبل   یدانش در حوزه هنر  یعشاخص توز  یهایهاز گو . یستندن   دارمعنا  یاسالم  یغاتسازمان 

 .اندداده پاسخ پراکنده 76/4دانش بالقوه در سازمان با   یعجامعه پژوهش به شاخص توز

دانش حوزه    یریتدر مد  ی طورکلبهدانش    یعتوز شاخص  دهد،می نشان   9 شماره جدول

است.    یتاهم  یتر از حد متوسط دارایین پا    9/2  یانگین با م  یاسالم   یغاتسازمان تبل  یهنر

توز شاخص  به  پژوهش  با    یعجامعه  سازمان  در  داده  48/0دانش  پراکنده  اپاسخ  و    ین اند 

 00/1تا    44/4  یشینه و ب   ینه کم  ین و ب  یست درصد معنادار ن  69/0شاخص با انحراف استاندارد  

 .است ثیرگذارأت

 اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش حفاظت» استاندارد انحراف و میانگین .9 جدول

 خبرگان  نظر از

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 69/0 83/0 23/4 دانش  از نگهداری تسهیل و تشویق

 71/0 84/0 28/4 دانش  اکتساب منظوربه فرآیندها ایجاد

 79/0 88/0 23/4 )مهر سوره  مانند( دانش  پایگاه  نگهداری و ایجاد بر کیدأت

 تجربه و دانش هایتوانمندی به مربوط اطالعات جامع ضبط و ثبت

 انسانی  نیروی
09/4 83/0 69/0 

 60/0 77/0 00/4 دانش  از گیریبهره  جهت در فعالیت سازماندهی بر کیدأت
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نظر کارشناسان  های ساختمان دانشپایه بر اساس مدل  «  ش حفاظت دان»   شاخص حوزه   در  از 

 در جدول زیر آمده است.  هنری سازمان تبلیغات اسالمی

از    یاسالم یغاتسازمان تبل  یدر حوزه هنر «حفاظت دانش »و انحراف استاندارد  یانگینم .10 جدول

 نظر جامعه پژوهش 

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 بیشینه  کمینه  واریانس

 00/5 00/1 90/0 95/0 64/2 دانش  از نگهداری تسهیل و تشویق

 00/5 00/1 75/0 86/0 61/2 دانش  اکتساب منظوربه فرآیندها ایجاد

دانش )مانند سوره   پایگاه  نگهداری و ایجاد بر کیدأت

 مهر(
05/3 90/0 81/0 00/1 00/5 

 هایتوانمندی به مربوط اطالعات جامع ضبط و ثبت

 انسانی  نیروی تجربه و دانش
82/2 81/1 28/3 00/1 00/5 

 از گیریبهره  جهت در فعالیت سازماندهی بر کیدأت

 دانش
70/2 98/0 96/0 00/1 00/5 

 مانند)  دانش  پایگاه نگهداری و ایجاد بر کیدأت مقوله   دهد،می نشان  10  شماره جدول

 جهت در فعالیت  سازماندهی بر کیدأت  مقوله  و  االترین ب  05/3 میانگین  با(  مهر سوره

را در حفاظت    ن یترن یی پا  61/2یانگین  دانش با م اکتساب منظوربه فرآیندها ایجاد گیریبهره

 حفاظت شاخص های گویه از  کدامچی ه  یز،و ن  یاسالم   یغاتسازمان تبل   یدانش در حوزه هنر

 کیدأ ت. جامعه پژوهش به مقوله  یستندمعنادار ن  ی اسالم  یغات سازمان تبل  هنری حوزه در دانش 

 .اندداده پاسخ پراکنده 79/0)مانند سوره مهر( با  دانش  یگاهپا یو نگهدار یجادبر ا

دانش    یریتدر مد  یطورکلبهدهد، شاخص حفاظت دانش  یم نشان  11ه  شمار جدول

  یت اهم  یتر از حد متوسط دارایین پا  32/2  یانگین با م  یاسالم  یغاتسازمان تبل  یحوزه هنر

اند. و  پاسخ پراکنده داده  51/0است. جامعه پژوهش به شاخص حفاظت دانش در سازمان با  

ن   71/0شاخص با انحراف استاندارد    ین ا ب   یستدرصد معنادار  ب  ینه کم  ینو  تا    40/4  یشینهو 

 است.  یرگذارثأت 00/1



   1400پاییز  |  28شماره | هشتم  سال  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 156

  

 از اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در« دانش  د »استفادهاستاندار انحراف و میانگین .11 جدول

 خبرگان نظر

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 16/1 07/1 80/3 دانش  توزیع  و شناسایی از روزانه استفاده 

 14/1 07/1 04/4 سازمانی رفتار تغییر منظوربه دانش از استفاده 

 99/0 99/0 76/3 نمایشگاه  در افراد دانش از استفاده 

 84/0 92/0 95/3 دانش  مشاوران از استفاده 

 89/0 94/0 90/3 دانشی  ارتباطات  از استفاده 

 72/0 85/0 14/4 ی ارسانه دانش از استفاده 

 منظوربه اینترانت و اجتماعی ایهشبکه بحث، گروه  ساختار ایجاد

 ها ه جشنوار سامانه اتوماسیون، مانند دانش استفاده 
23/4 94/0 89/0 

 داخلی کارشناسان دانش هایظرفیت و هاتوانایی ، بایگان ایجاد

 )سازمان پرتال  و آرشیو (
38/4 86/0 74/0 

 خارجی کارشناسان دانش ایهظرفیت و هاتوانایی بایگانی ایجاد

 )هاجشنواره  در سازانلمی ف  و خارجی منتقدین و ترجمه دفتر(
09/4 94/0 89/0 

 63/1 27/1 66/3 داخلی نشریه انتشار

دانش »  شاخص پایه«  استفاده  مدل  اساس  دانش بر  ساختمان  کارشناسان   های  نظر    از 

 جدول زیر آمده است. در درحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 از  اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در« دانش ستفاده»ا داستاندار انحراف و میانگین .12 جدول

 پژوهش  جامعه نظر

 میانگین  مقوله
انحراف  

 استاندارد 
 بیشینه  کمینه  واریانس

 00/5 00/1 80/0 89/0 61/2 استفاده روزانه از شناسایی و توزیع دانش 

 00/5 00/1 77/0 88/0 61/2 تغییر رفتار سازمانی منظوربهاستفاده از دانش 

 00/5 00/1 02/1 01/1 88/2 استفاده از دانش افراد در نمایشگاه

 00/5 00/1 82/0 90/0 77/2 استفاده از مشاوران دانش 

 00/5 00/1 83/0 91/0 79/2 استفاده از ارتباطات دانشی 

 00/5 00/1 84/0 91/2 90/2 ای استفاده از دانش رسانه
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های  ایجاد ساختار گروه بحث، شبکه

استفاده دانش  منظور بهاجتماعی و اینترانت 

 ها ه مانند اتوماسیون، سامانه جشنوار 

94/2 03/1 07/1 00/1 00/5 

های  و ظرفیت  هاییتواناایجاد بایگانی، 

دانش کارشناسان داخلی)آرشیو و پرتال  

 سازمان( 

91/2 00/1 00/1 00/1 00/5 

های دانش  ها و ظرفیتایجاد بایگانی توانایی

منتقدین )دفتر ترجمه و کارشناسان خارجی

 ها( سازان در جشنواره خارجی و فیلم

79/2 98/0 97/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 23/1 11/1 73/2 انتشار نشریه داخلی

 

های اجتماعی و  ایجاد ساختار گروه بحث، شبکهمقوله    دهد،نشان می    12ره  جدول شما

  باالترین و  94/2استفاده دانش مانند اتوماسیون، سامانه جشنواره با میانگین    منظوربهاینترانت  

را در استفاده   نیترن یی پا 61/2 تغییر رفتار سازمانی با میانگین  منظور بهاستفاده از دانش  مقوله 

انتشار  مقوله  دهد. جامعه پژوهش به  دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی نشان می

 اند. پاسخ پراکنده داده 63/0ی با نشریه داخل

 مدیریت در یطورکلبه دانش  استفاده شاخص تبیین  دهد،می نشان  13  شماره جدول

 دارای  متوسط  حد از ترپایین  79/2 میانگین  با اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه دانش 

 پراکنده پاسخ 46/0 با سازمان در  استفاده دانش  شاخص  به  پژوهش  جامعه  .است اهمیت 

  بیشینه و کمینه بین  و نیست معنادار درصد  67/0 استاندارد انحراف  با شاخص این  و اندداده

 .است ثیرگذارأت 1/ 00 تا 50/4

 خبرگان  نظر از اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش یریگاندازه » چگونگی .13 جدول

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 06/1 03/1 08/3 ) ضمنی یا آشکار(دانش شکل گیریاندازه 

 02/1 04/1 14/4 )وابسته عمیق، سطحی،(دانش نوع گیریاندازه 

 فرهنگ گیریشکل در موجود دانش منابع از الگویابی و توجه

 سازمانی
66/3 15/1 33/1 
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  ساختار گیریشکل در موجود دانش منابع از الگویابی و توجه

 سازمانی
00/4 89/0 83/0 

 دانش و اطالعات سازماندهی به نسبت کارکنان خودآگاهی میزان

 خود
90/3 93/0 89/0 

 14/1 07/1 04/4 خارجی و داخلی رقبای  محور،  دان فرهنگ و دانش تحلیلوتجزیه

  کارکنان یهامهارت دانش و اطالعات مستمر یمستندساز

 (اداری اتوماسیون)
42/4 81/0 65/1 

 افزارنرم( الکترونیکی و فیزیکی یهامکان در اطالعات یروزرسانبه

 )آرشیو 
19/4 87/0 76/0 

 06/1 03/1 19/4 )سازمانی فرهنگ( اصلی دارایی عنوانبه  دانش، به بخشی رسمیت

 06/1 03/1 80/3 پایه یهادانش  دارایی ارزیابی

 59/0 76/0 90/3 سازمانی دانش ترسیم

 14/1 07/1 04/4 خدمات کیفیت ارزیابی

حوزه   در  از نظر کارشناسانهای ساختمان دانش  بر اساس مدل پایه «  گیری دانشندازه »ا  شاخص

 در جدول زیر آمده است.  هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 

 تبلیغات سازمان هنری حوزه در« دانش گیریاندازه »شماره  میانگین و انحراف استاندارد  .14 جدول

 پژوهش  جامعه نظر از اسالمی

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 پیشینه  کمینه  واریانس

 00/5 00/1 86/0 93/0 47/2 )آشکار یا ضمنی (گیری شکل دانشاندازه 

)سطحی ،عمیق،  گیری نوع دانشاندازه 

 وابسته( 
47/2 90/0 82/0 00/1 00/4 

موجود در  منابع دانش  توجه و الگویابی از

 گیری فرهنگ سازمانی شکل
59/2 95/0 91/0 00/1 00/4 

منابع دانش موجود در   توجه و الگویابی از

 سازمانی  گیری ساختار شکل
99/2 87/2 86/0 00/1 00/5 

میزان خودآگاهی کارکنان نسبت به  

 سازماندهی اطالعات و دانش خود 
77/2 97/0 94/0 00/1 00/5 
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محور، فرهنگ دانشتحلیل دانش و  وتجزیه

 رقبای داخلی و خارجی 
57/2 00/1 01/1 00/1 00/5 

مستندسازی مستمر اطالعات و دانش  

 )اتوماسیون اداری( های کارکنانمهارت
79/2 98/0 97/0 00/1 00/5 

های فیزیکی و  مکان اطالعات در یروزرسانبه

 افزار آرشیو( )نرمالکترونیکی
79/2 99/0 99/0 00/1 00/5 

دارایی   عنوانبهبخشی به دانش، رسمیت

 )فرهنگ سازمانی( اصلی
70/2 97/0 94/0 00/1 00/5 

 00/5 00/1 82/0 90/0 55/2 های پایه ارزیابی دارایی دانش

 00/5 00/1 04/1 02/1 52/2 ترسیم دانش سازمانی 

 00/5 00/1 95/1 97/0 58/2 ارزیابی کیفیت خدمات 

 

 در موجود  دانش  منابع از الگویابی و  توجهمقوله   دهد،می نشان  14 شماره جدول

 سطحی،) دانش  نوع گیریاندازه باالترین، 99/2  میانگین  با سازمانی  ساختار گیریشکل

 هنری حوزه در دانش  گیریاندازه در را  شاخص ن یترن یی پا   47/2  میانگین  ( باوابسته عمیق،

 بالقوه دانش  گیریاندازه مقوله  به پژوهش  جامعه  .دهدمی نشان اسالمی تبلیغات سازمان

 .اندداده پراکنده پاسخ 3/1 با سازمان در

دانش    یریتدر مد  یطورکلدانش به  یریگشاخص اندازه    دهدینشان م  15جدول شماره  

  یت اهم  یتر از حد متوسط دارایین پا  62/2  یانگین با م  یاسالم  یغاتسازمان تبل  یحوزه هنر

اند.  پاسخ پراکنده داده  49/0دانش در سازمان با    یریگاست. جامعه پژوهش به شاخص اندازه

تا   33/4  یشینهو ب  ینهکم  ین و ب  یستدرصد معنادار ن  70/0استاندارد    نحرافشاخص با ا  ین و ا

 است.  یرگذارثأت 00/1

 اسالمی  تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش  هداف»ا چگونگی  .15 جدول

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 واریانس

 99/0 99/0 23/4 دانش  یهاتیظرف  و سطح تعیین

 01/1 00/1 28/4 متداول دانش فرهنگ اهداف تعیین
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 نیاز سازیظرفیت و توصیف منظوربه دانش راهبردی اهداف تعیین

 آینده دانش برای
23/4 04/1 09/1 

 دانش و شده  هنجار دانش اقدام منظوربه دانش عملیاتی اهداف

 راهبردی 
28/4 10/1 21/1 

 در   از نظر کارشناسان  های ساختمان دانش بر اساس مدل پایه«  هداف دانش »ا   شاخص

 درجدول زیر آمده است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در «دانش هداف»اشاخص  .16ل جدو

 میانگین  مقوله
 انحراف

 استاندارد 
 پیشینه  کمینه  واریانس

 00/5 00/1 11/1 05/1 59/3 دانش  هایظرفیت و سطح تعیین

 00/5 00/1 89/0 94/0 58/2 متداول دانش فرهنگ اهداف تعیین

 منظور به دانش راهبردی اهداف تعیین

 دانش برای نیاز سازیظرفیت و توصیف

 آینده

52/2 92/0 85/0 00/1 00/5 

 دانش اقدام منظور به دانش عملیاتی اهداف

 راهبردی  دانش و شده  هنجار
52/2 94/0 89/0 00/4 00/5 

 

  59/3  یانگین دانش با م  ی هاظرفیت و سطح تعیین  مقوله  دهدمی نشان 16 شماره جدول

  ی برا   یازن   یسازیتو ظرف  یف دانش به منظور توص  یاهداف راهبرد  یین مقوله تع   و  ین باالتر

سازمان    یشاخص را در اهداف دانش در حوزه هنر  ینترین پائ  58/2یانگین  با م  یندهدانش آ

اقدام   ظوردانش به من  یاتیدهد. جامعه پژوهش به مقوله اهداف عملینشان م یاسالم یغاتتبل

 اند. پاسخ پراکنده داده 21/1با  یدانش هنجار شده و دانش راهبرد

به طور کل   یین تب  دهدمی نشان 17  شماره جدول  یریت در مد  یشاخص اهداف دانش 

تبل  یدانش حوزه هنر م  یاسالم  یغاتسازمان  متوسط دارایین پا  55/2  یانگینبا  از حد    ی تر 

پاسخ پراکنده 68/0است. جامعه پژوهش به شاخص اهداف دانش بالقوه در سازمان با    یتاهم
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  یشینه و ب  ینهکم   ین و ب  یستن  اداردرصد معن   82/0شاخص با انحراف استاندارد    ین اند و اداده

 .است یرگذارثأت 1/ 00تا  50/4

 هایپایه مدل» اساس رب« دانش مدیریت هایمقوله » در خبرگان نظر اجماع میزان  .17 جدول

 کندال  هماهنگی ضریب از استفاده با  اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه در« دانش ساختمان

 معناداری  سطح (w)کندال  ضریب ها  تعدادعامل مقوله ردیف

 00/0 1/ 000 10 دانش شناسایی 1

 00/0 75/0 8 دانش اکتساب 2

 00/0 65/0 12 دانش  توسعه 3

 14/0 35/0 9 دانش  توزیع 4

 00/0 00/1 5 دانش حفاظت 5

 00/0 55/0 10 دانش استفاده  6

 01/0 52/0 12 دانش  گیریاندازه  7

 02/0 33/0 4 دانش  اهداف 8

 

 الگوی مناسب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  
پژوهش:   اصلی  پرسش  به  پایهمناسب  الگوی  پاسخ  مدل  اساس  بر  دانش  های  مدیریت 

 کدام است؟ ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

اساسی که در ادامه مطرح    فرضتوجه به پیش   ی معادله ساختار  سازیمدلبه منظور اجرای  

 خواهد شد حائز اهمیت است: 

سازی معادله ساختاری  کلیدی درخصوص حجم نمونه در مدل  حجم بهینه نمونه: پرسش  -

این است که حجم نمونه تا چه اندازه بزرگ باشد تا بتوان به نتایج حاصله اعتماد کرد؟  

متنوعیدیدگاه مولر  های  دارد.  وجود  خصوص  این  متغیرهای  1996)  در  تعداد  به   )

ها و تعداد پارامترهای آزاد برای برآورد ها یا عاملها، تعداد سازهمشاهده شده یا معرف

کند. با این حال در پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن حد باالی نسبت حجم  استفاده می

و شده  مشاهده  متغیرهای  تعداد  به  روش    نمونه  مدل،  پیچیدگی  آزاد،  پارامترهای 
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پارامترهای آزاد نمایی)نیاز داشتن به حجم نمونه  )برآورد حداکثر درست  برآوردهای 

درصد( و رابطه نرمالیتی چندمتغیره با حجم نمونه    5)کمتر از    های مفقودباال(، حجم داده

نمونه   گذاشته شد که حجم  این  بر  م  134اصل  اجرای  منظور  به  معادله دل نفر    سازی 

 ساختاری کفایت الزم را دارد.  

چندگانه: اگر همخطی در یک معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که  همخطی -

باالیی وجود دارد و اعتبار مدل زیر سوال می  بین  رود. از  متغیرهای مستقل همبستگی 

داد هیچ متغیر دیگری بر    شود که بتوان نشانطرف دیگر یک تأثیر علی وقتی تأیید می

تأثیر  رابطه مستقل  متغیر  با  باال  همخطی  طریق  از  وابسته  و  مستقل  متغیر  دو  بین  ی 

توان ادعا کرد همخطی وجود ندارد و یا تأثیر  گذارند. در این حالت است که مینمی

پوشی کرد. در پژوهش حاضر به منظور  توان از آن چشمآن خیلی اندك است و می

ها معادله ساختاری از مقادیر مربوط به دو همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل  بررسی

دهنده میزان همخطی بین  ( که نشان2)عامل تورم واریانس( و )شاخص تحمل1شاخص 

 استفاده گردیده است. ؛باشدمتغیرهای مستقل می

 برآورد همخطی چندگانه با استفاده از شاخص تحمل و عامل تورم واریانس .18جدول 

 متغیرها 
 های همخطی چندگانه شاخص

 عامل تورم واریانس  شاخص تحمل 

 1/ 972 0/ 634 شناسایی دانش 

 1/ 464 0/ 835 اکتساب دانش

 1/ 586 0/ 630 توسعه دانش 

 1/ 586 0/ 630 اشتراك وتوزیع دانش 

 1/ 364 0/ 733 گیری دانش بهره 

 1/ 872 0/ 534 نگهداری دانش 

 1/ 986 0/ 504 اهداف دانش 

 1/ 940 0/ 516 ارزیابی دانش

 
 

1. Variance Inflation Factor  

2. Toerance 
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نقطه   با قرار دادن    به عامل تورم واریانس    و  تحمل   یهاشاخص  به  مربوط  برش  مدنظر 

  5/2تر از مقدار  و پایین   ص تحملشاخ   مقدار نبودن    4/0تر از مقدار  )باال  5/2  و  4/0  ب ی ترت

ص عامل تورم واریانس( نتایج این جهار شاخص در پژوهش حاضر بیانگر  شاخ  مقدارنبودن  

 فرض است. عدم وجود همخطی چندگانه و یا به عبارتی مطلوبیت این پیش 

این شاخصباقیمانده - از  استفاده  با  استاندارد:  پرت  های  یا  و  افتاده  دور  )موارد    موارد 

اده مواردی هستند که الگوی رابطه متغیرهایشان با سایر افراد به شدت متفاوت  دورافت 

آن وابسته  متغیر  مقدار  که  وقتی  رگرسیون  معادله  که  هستند  اینها کسانی  را  است،  ها 

اش از واقعیت این افراد خیلی دور خواهد بود و زمانی که  بینیکند، پیش بینی میپیش 

این پیش  واقعیت  از  می  بینی  آن  باعث  باشد  دور  بزرگ موارد  باقیمانده  نمره  شود که 

 گردد.  شود( مشخص می

 بینی شده پراکندگی مقادیر باقیمانده استاندارد و پیش .1شکل 

 

مرزی که مشخص شد برای اینکه یک مورد پرت قلمداد شود این است که نمره باقیمانده 

موارد   %95ای است که روی یک توزیع نرمال،  دامنه دامنه)این    3تا    -3استاندارد او در دامنه  

بزرگتر باشند( قرار    3از    %5/2کوچکتر و    3از    %5/2رود در این دامنه قرار بگیرند و  انتظار می
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مورد بیشتر از مقدار    چیهها نشان داد که باقیمانده استاندارد  تحلیل یافتهونگرفته باشد. تجزیه

 تعیین شده یافت نشد.  

های پرت چندمتغیره بیانگر این است که در یک فضای  های پرت چندمتغیره: دادهداده -

شوند. شاخصی که  تواند پرت یا دورافتاده محسوب  چندمتغیر چه تعدادی از موردها می

سازی معادله ساختاری  های پرت چندمتغیره در مدلاغلب در خصوص تشخیص داده

های پرت چندمتغیره مورد  هش نیز به منظور تشخیص دادهو در این پژو شوداستفاده می

گرفته  قرار  ماهالونوبیس  ؛استناد  فاصله  اساس    1شاخص  بر  شاخص  این  مقدار  است. 

داراست. مرکز هندسی بر مبنای    2شود که هر مورد از مرکز هندسی ای حساب میفاصله

که این فاصله برای موردی  گردد. هنگامی  میانگین همه متغیرهای مشاهده شده تعیین می

های پرت  گردد. برای ارزیابی دادهآنگاه آن مورد پرت یا دور افتاده تلقی می  ،زیاد باشد

چند متغیره باید مقادیر بدست آمده برای فاصله ماهالونوبیس را با توزیع مجذورکای  

  7ر با  آزادی برابدرجه  ، متغیر مستقل وجود داشت  8مقایسه کرد. در این پژوهش چون  

آزادی   درجه  با  متناظر  کای  مجذور  مقدار  عدد  7بود.  یا    32/24،  مورد  هر  و  است 

محسوب  پرت  داده  باشد  بیشتر  مذکور  عدد  از  آن  ماهالوبیس  فاصله  که  پاسخگویی 

 شود.  می

 های پرت چندمتغیره با استفاده از فاصله ماهالونوبیسبرآورد داده  .19جدول 

 
ماهالونوبیس فاصله   

 حداکثر مقدار حداقل مقدار تعداد 

0/ 659 134 موارد  011 /41  

 

است و از    011/41با استناد به نتایج حاصل شده که باالترین عدد بدست آمده برابر با  

می  32/24مقدار   نتایج مشخص  این  به  استناد  با  است،  پرت  بیشتر  موارد  یا  داده  گردد که 

 

1. Mahalanobis Distance  

2. Centroid  
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ها کنار گذاشته  های این پژوهش وجود دارد که از تجزیه و تحلیل دادهچندمتغیری در داده

 شد. 

دیریت دانش براساس مدل پایه های ساختمان دانش برای حوزه هنری سازمان الگوی م

 تبلیغات 

 
 مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  الگوی  .2شکل 

 گیرینتیجه

اصل) بین  (،  1399احمدی  اعتماد  افزایش  و  ساختاری  موانع  حذف  تجارب،  مستندسازی 

 (،1399)  رونقی  .دی در این سازمان بهبود بخشفردی و سازمانی وضعیت مدیریت دانش را  

تمرکز اصلی در سطح سوم بلوغ، مدیریت راهبرد، فرایندها و رویکردهای مدیریت دانش  

تحلیل ادبیات علمی نشان داد،  وتجزیه  (،2018)1جسیس  .استکه در سطح دوم تعریف شده  

بیشتر در حال   اشتراك  پژوهش دانشمندان  به  فرآیندهای  مورد  دانش، کاربرد،  در  گذاری 

هستند.  توسعه حفظ  و  کسب  دیگر  2017)  مندوزا  )ایجاد(،  راهبردهای  اعتبار  و  ارزش   ،)

مدیریت دانش بر اساس مشاهدات صورت گرفته شده، شامل تغییر فرهنگ و سهیم ساختن  

ها در یک یا  نشان داد که اکثر این پژوهش   هاپژوهش . نتایج  است)دانش پنهان(    طالعاتا

 

1. Jesis 
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عوامل   از  برخی  با  که  داشتند  مطلوبی  وضعیت  مشترکاً  مشخص  فرایند  یا  زیرساخت  دو 

 زیرساختی و فرایندهای دانشی پژوهش حاضر همخوانی دارند.

و بحث و تبادل دانش بین  در پژوهش حاضر شناسایی دانش سازمان و خارج ا ز کشور  

نظاممین أت لذا  نیست،  مشهود  اسالمی  تبلیغات  سازمان  هنری  حوزه  در  دانش    مند کنندگان 

در حوزه هنری سازمان    «دانش   مدیریت»  شناسایی دانش و پیاده سازی آن تحت عنوان  کردن

تولید تبلیغات اسالمی امری ضروری است. اکتساب دانش در کسب دانش بالفعل به منظور  

طرح انجام  و  لذا دانش  است،  کمرنگ  اسالمی  هنر  و  فرهنک  با  مرتبط  پژوهشی  های 

بهبود روند فعالیتپیاده  های این سازمان امری ضروری است.سازی مدیریت دانش جهت 

 پذیری آن. تصویرسازی دانش از طریق وجود شبکه دانش به منظور دسترس

سازی شبکه دانش  لذا پیاده  .وجود نداردهای جدید در سازمان  کسب دانش درباره ایده

باشگاه مکتب مهر و    آموزشامری ضروری است. توسعه دانش از طریق فرآیند یادگیری  

ارزیابی کاربران نسبت به کیفیت خدمات در واحد هنری، و فرایند یادگیری دانش و ایجاد  

لذا جهت بهبود    ؛های تعاملی مدیریت اطالعاتی مناسب در حوزه هنری مشهود نیستسامانه

سازی مدیریت دانش امری ضروری است. توزیع دانش از طریق برگزاری  سازماننیاز به پیاده

کید بر ایجاد و نگهداری پایگاه  أهای داخلی و خارجی در حفاظت دانش از طریق تنمایشگاه

مهر(،  دانش  سوره  شبکه  )مانند  بحث،  گروه  ساختار  ایجاد  طریق  از  دانش  های  استفاده 

دانش اجتما استفاده  منظور  به  اینترانت  و  جشنواره  عی  سامانه  اتوماسیون،  ها(،  )مانند 

گیری دانش از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی و مستندسازی مستمر اطالعات و دانش  اندازه

 مهارت کارکنان و رسمیت بخشی به دانش سازمانی.  

دانش و ایجاد پورتال تخصصی  اندازی سامانه سیستم جامع مدیریت رسد با راه به نظر می

راه تاالر گفتو  از  واندازی  میان کارکنان  تجربیات  تبادل  برای  فکر  اتاق  و  مجازی  گوی 

اقصی نقاط کشور با تخصیص کد دانشی به منظور حفظ حقوق معنوی و مادی و ترغیب  

بارور  در  شود پژوهشی  و پیشنهاد می  کارکنان به این امر و استقرار و استمرار نظام پیشنهادها 

  . سازمان اجرا شودنمودن پیوسته دانش سازمانی با تسهیم و تبادل دانش و جریان دانش در  
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در   پژوهشی  تسهیماجرای  افراد  به  نهادن  جایگاه ارج  شدن  قائل  و  دانش  و   کننده  )مادی 

های ساختمان  ثیر استفاده از مدل پایه أو نیز ، پژوهشی در بررسی ت  هامعنوی( ویژه برای آن 

ثیر فناوری اطالعات  أ و همچنین پژوهشی در بررسی ت  های هنری اجرا گرددنش بر سازمادان

پیاده سازماندر  در  دانش  مدیریت  درآید؛سازی  اجرا  به  فرهنگی  کردن  در    های  نهادینه 

حاکمیت تفکر خالق و انتقادی در  اجرای پژوهشی در    وسازمان    فرهنگ تبادل دانش در

سازمان میفرهنگ  پیشنهاد  الگوی    .گرددی  دانشارائه  زیرساخت  مدیریت  به  های  باتوجه 

؛ پیشنهاد  شود  های هنری و فرهنگی کشور انجاموری اطالعات و ارتباطات در کل سازمانافن 

حوزه  می سازمان  کارشناسان  و  خبرگان  توانمندسازهای  با  دانش  مدیریت  بین  رابطه  شود 

 گیرد.   هنری سازمان تبلیغات اسالمی نیز مورد پژوهش قرار
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