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 سامانه مدیریت دانش شده در دروس آموختهتوسعۀ الگوی اجرای 
 

 1***، علی محمد احمدوند**، محسن فیروزشاهی*احمد نورنگ
 

 چکیده
 حین درآمده  به دستدانش و تجارب  ،ها پروژه در تسخیر قابل موجود و های ییدارا از ارزشمندترین یکی     

ی بعدی ها پروژهدر اجرای  تر مناسبباشد. این تجارب در صورت استفاده، فراهم کننده شرایط  یم ها آن اجرای
شناسایی، کسب  ، در صورت عدمها پروژهای و کیفی خواهد بود. اما به دلیل ضعف حافظه  ینههزاز نظر زمانی، 

در ایـن   شـوند. بـه همـین منظـور     یمـ اموشی سپرده این تجارب با اتمام پروژه کم کم به فر مناسب، و انتشار
ی الگوهـا مقایسـه  . 3، ی مـدیریت دانـش  الگوهـا  .1دانـش،   . ادبیات مـدیریت 1بررسی  تحقیق از یک سو با
. استخراج معیارهای موفقیت از منابع مورد مطالعه، و از سوی دیگر مطالعه سازمان سپانیر و ۴و مدیریت دانش 

از میـان   ن در سامانه مدیریت دانش به عنوان مطالعه مـوردی ایـن تحقیـق، ابتـدا    استخراج الزامات این سازما
یـه در تحقیـق انتخـاب    پاالگوی به عنوان الگـو   اند شدهی مدیریت دانش که در ادبیات موضوع معرفی الگوها

. از 1 گردیده است. سپس الگوی پایه با توجه به سایر مطالعات ادبیات موضوع از دو منظر توسعه یافتـه اسـت،  
. از نظر توجه به آماده سازی زیرساخت الزم برای 1تر فرآیندهای الگو،  یقدقنظر فرآیندهای عملیاتی و ارتباط 

. 1نفـر از خبرگـان    ۷. ارائه الگـو بـه   1یافته در ادامه در دو مرحله ) توسعهاجرای الگوی مدیریت دانش. الگوی 
 گاهی و سازمانی( اعتبارسنجی گردیده است.نفر از خبرگان دانش 3۴طراحی پرسشنامه و اخذ نظر 
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 مقدمه. 1

کننده  عوامل تعیین نیتر مهمی دانش محور، دانش و چگونگی اداره آن یکی از ها یتئوراساس  بر     
پـذیر مـدیریت   ی سـریع و انعطـا   ها راهور یکی از ی پروژه محها سازمان. هاست سازمانپذیری رقابت

ـ فعالبینـی و غیـر تکـراری    ، طبیعت غیر قابل پـیش ها سازماندر این دانش هستند.  ی پـروژه و  هـا  تی
را افـزایش   ها تیفعال، امکان وقوع خطا در نحوۀ انجام ها پروژههمچنین پیچیدگی زیاد موجود در اکثر 

و  هـا  پـروژه ی آن هـا  آموختـه  درسی پیشین به عنـوان  ها پروژهشده از . کسب تجارب اندوختهدهد یم
به عنوان راهکاری برای  تواند یمانتشار در میان افراد پروژه امکان یادگیری سازمانی را فراهم کرده و 

ی مفید در پروژه باشد. به منظور مـدیریت صـحی    ها حل راهپیشگیری از تکرار اشتباهات و استفاده از 
ی مـدیریت دانشـی کـه در    الگوها. باشد یمنیازمند الگوی فرآیندی جهت این امر تجارب کسب شده، 

و  انـد  کـرده کم و بیش به فرآیندهای عملیـاتی کـار توجـه     اند گرفتهادبیات موضوع مورد مطالعه قرار 
بـر   هـا  آندهنـدۀ الگـو هـر یـک از     بیان خواهد شد بنا به رویکرد ارائه مبانی نظریگونه که در  همان
. در این مقاله سـعی شـده   اند نکردهرا در الگو منظور  ها جنبهو برخی  اند شدهی خاصی متمرکز اه جنبه

به تمام فرآیندهای موجود در سامانه مدیریت دانش ارائه گردد، ثانیاً  خاصبا توجه  تر جامعاوالً الگوی 
دانش در بسـتر آن بـه   ی مورد نیاز، که سامانه مدیریت ها رساختیزعالوه بر فرآیندهای عملیاتی الگو 

و ریزتر  تر قیدقی الگو نمایش ها نوآوریموفقیت دست خواهد یافت، نیز مورد توجه قرار گیرد. از دیگر 
. در فرآینـد توسـعه   باشد یمی اطالعتی و بازخوردهای مربوطه ها انیجرروابط میان فرآیندها به همراه 

ی مـدیریت دانـش، نقـاط قـوت و     الگوهـا و  الگو در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات مدیریت دانش
ی موجود را استخراج کرده و بر اساس آن و استخراج الزامات سازمان جهت توسعه الگـو  الگوهاضعف 

. ارائه الگو به 1. در انتها نیز الگو را در دو مرحله )گردد یممدیریت دروس آموخته، الگوی تحقیق ارائه 
از نظـر   نفر از خبرگـان دانشـگاهی و سـازمانی(    3۴اخذ نظر . طراحی پرسشنامه و 1نفر از خبرگان  ۷

 .ردیگ یممفهومی و محتوایی مورد اعتبارسنجی قرار 
 
 چارچوب نظری تحقیقمبانی و . 2

ی فکری به یک ارزش ها داراییدانش هنر تبدیل اطالعات و  تیریمد .مدیریت دانش در سازمان
( مدیریت دانش را Alryalat & Alhawari) [.31] باشد یمدائمی برای سازمان، کارکنان و مشتریان 

به عنوان یک روش اجرایی برای انجام فرآیند درباره دانش، فرآیند برای دانش و فرآیند از دانـش بـه   
 [.5] کنند یمی داخلی و خارجی تعریف ها اتیعلممنظور حرکت به سمت بهبود در 
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 (Goh-2005مدیریت دانش را به عنوان یک قدرت منظم از )   داده، اطالعات، مهارت و سـاختارهای
ی سـازمان  هـا  تیقابلو منابع به منظور باال بردن نوآوری، عکس العمل، کارآیی و  ها داراییمختلف از 
 [.1۱] دینما یمتعریف 
ی امروزی مدیریت دانش را در فرآیندهای کسب و کار خود اجرا کرده و با این فرآیندها ها سازمان     

د  اصلی مدیریت دانش، مدیریت دانش ضـروری، کـه در کسـب و کـار سـازمان      . هدهند یمتطبیق 
که قصد این را دارد  باشد یمیی ها اتیعمل. مدیریت دانش شامل مجموعه باشد یم کند یمایجاد ارزش 

[. 15]کارکرد سازمانی جدید در بیـاورد   نیتر غالبتا فرآیندهای طراحی و اثرگذاری دانش را به عنوان 
؛ و به عنوان یـک  باشد یمی دانش نقطه مرکزی کسب و کار ریکارگ بهی امروزی، ها ازمانسدر بیشتر 

ی برحسـب مـدیریت سـازمان    ا نـده یفزا. به عالوه، دانش به طور شود یممنبع راهبردی در نظر گرفته 
. که به داشتن کامل مدیریت دانش استفاده شده برای مدیریت سازمان در عمل منتهی ابدی یماهمیت 

ـ قابلبه عالوه، مدیریت دانش مؤثر توسط دو نوع از  [.18] شود یم ی دانـش تحـت تـرثیر قـرار     هـا  تی
دو احتیاج است که برای حفظ کیفیت رقابتی سازمان گسترش پیدا  : زیرساخت و فرآیند که هرردیگ یم

 [.18] کنند
 

ی مدیریت دانـش  ریکارگ بهو  ها پروژهدر  دانش برداشت عمده دلیل دو به .مدیریت دانش در پروژه
ـ  برخـوردار  بیشـتری  ضـرورت  و اهمیـت  از هـا  سازمان به نسبت برای رفع این مشکل،  کـه  باشـد  یم

 از: اند عبارت
 ماهیت حالی که در است، شده طراحی طوالنی یها زمان برای که است طوری ها سازمان ماهیت .1

 .باشد یم خاص یک دوره تکمیل برای فقط پروژه یک
 .شوند یم فراموشی دچار و بوده حافظه ضعف دارای ها پروژه. 1

به عوامل زمان، انگیزه، نظم و مهارت مربـوط   ها پروژهبه طور کلی ثبت نشدن دروس آموخته در      
 .گردد یم
 هـا  پروژه از شده گرفته یها درس نشدن مستند و نشدن استخراج ،ها پروژه حافظه ضعف دالیل     

 .باشد یم زیر به شرح عامل باال، چهار بارۀ در

 ؛پروژه اتمام برای تنگنای زمانیـ 
 ؛افراد شخصی اشتباهات از پندگیری برای تمایل نداشتنـ 

 ؛پروژه راهنمای در مشخص یها هیرو وجود عدم و اختیاری بودن
 ؛پروژه فرآیندهای در ها تجربهیکپارچگی  دادن دست ازـ 
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 پروژه. تیم اعضای برای تجربیات کدگذاری نتایج بودن ملموس غیرـ 

ی پیشـین وابسـتگی کمتـری بـه     هـا  پروژهی تجارب ریکارگ بهبا شناسایی و ثبت دروس آموخته،      
و افراد پروژه بـه محـیط    رسد یمخواهد داشت. و زمانی که پروژه به اتمام  ها پروژهکارکنان دانشی آن 

ی آتی ها پروژهن افراد در ؛ حتی در صورت عدم حضور آگردند یمسازمان برگشته و یا از سازمان خارج 
 [.1۴] باشد یمسازمان، دانش این افراد به دلیل شناسایی و ثبت شدن در مخزن دانشی قابل استفاده 

 

آمیـز  ی و اجرای موفقیـت ساز ادهیپبه منظور  .سازی سامانه مدیریت دانش عوامل موفقیت پیاده
عوامل که  نیتر مهمهستند. برخی از سامانه مدیریت دانش در یک سازمان، عوامل متعددی ترثیرگذار 

 .باشند یم( 1به صورت جدول ) اند گرفتهدر مراجع مختلف مورد ترکید قرار 
 

 سازی سامانه مدیریت دانش یادهپعوامل موفقیت  .1جدول 

 مورد اشاره در مراجع ی سامانه مدیریت دانشساز ادهیپعوامل موفقیت  ردیف

1 
، پایگاه داده، مخازن دانش، ها شبکهیک زیرساخت فنی یکپارچه شامل 

 ، خبرگان سامانه مدیریت دانشافزار نرمکامپیوترها، 
[3]، [8]، [11]، [13]، [15] ،[11] ،

[30] ،[35] ،[۴0] 

1 
یک راهبرددانشی که کاربران، سط  نیاز تجربه کاربر، منابع، فرآیندها، 

 سازی را شناسایی کند. یرهذخی راهبردها
[8], [15] ،[30]، [35]، [۴0] ،

[10]، [13] ،[1۷] 

 انگیزشی و آموزش ها مشوقایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان از طریق  3
[3], [8], [11], [13], [15], 

[11], [۴0], [11] 

۴ 
یک فرهنگ سازمانی که از یادگیری و انتشار و استفاده از دانش حمایت 

 کند. یم
[3] ،[8] ،[11] ،[13] ،[15] ،[11] ،

[۴0] ،[11] 

5 
حمایت مدیریت ارشد، شامل تخصیص منابع، رهبری و آماده کردن 

 شرایط آموزش
[8] ،[11] ،[11] ،[۴0] ،[10] 

 [1]، [13]، [11]، [8] یک هد  واض  و شفا  برای سامانه مدیریت دانش ۱

۷ 
توانایی استفاده راحت از دانش از طریق جست و جو، بازیابی و 

 دانش عملکردهای تجسمی سامانه مدیریت
[3] ،[15] ،[30] 

 [11]، [13]، [8] فرآیند کاری طراحی شده برای پیوسته کردن تسخیر تا استفاده از دانش 8

 [35]، [11] ترمین امنیت و حفاظت از دانش 1

10 
برای اطمینان از  اقداماتی به منظور ارزیابی اثرات سامانه مدیریت دانش
 اینکه دانش صحیحی کسب گردیده است.

[3] ،[13] ،[11] ،[35] 

11 
ای برای سامانه مدیریت  یهپاارائه نقشه دانشی صحی  و کامل به عنوان 

 باشد. یمدانش 
[1۱] 
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 یهـا  مهـم اولیـه بـا نـام     مـورد  به دو توان یمهمچنین از الزامات موفقیت سامانه مدیریت دانش      
ز سـامانه مـدیریت درس   مدیریت دانش بـه منظـور حمایـت ا    یها کیزیرساخت مدیریت دانش و تکن

 .اشاره کردها  آموخته
. دهـد  یمـ نشان منابع و استفاده کنندگان دانش را  میانزیرساخت دانش سرمایه اجتماعی، ارتباط      

ای که دانش ها(، ساختار )روابط( و فرهنگ )زمینه تکنولوژی )شبکهزیرساخت دانش از طریق همچنین 
 [.11] گردد یمعملیاتی  ایجاد و استفاده شده است(

مـدیریت   یها به عنوان سامانه 1باشد و صفحات زرد اسنادمدیریت  یها سامانه تواند یتکنولوژی م     
رفتـار   ،راسـاخت  [.31] رنـد یگ یکسب و ذخیره دانش مورد اسـتفاده قـرار مـ   فرآیند دانش برای تسهیل 

فردی و تسـهیم دانـش    میان. بنابراین فعل و انفعال دهد یاشتراکی را به جای رفتار فردی گسترش م
بـه   (Gold,Malhorta & Segars 2001) از سـوی ، فرهنگ تاًینها [.31] ابدی یمیان کارکنان رواج م

اندازهایی که در ذهـن بـه   و چشم میان کارکنان گسترده و تسهیم شده ،شدهپذیرفته یها عنوان ارزش
از  هـد  [. 1۷] شـود  یتعریـف مـ   نـد ک یتغییرات الزم نفوذ مـ  و یا تسهیل کردنِ وظایفمنظور انجام 

 [.11] باشد یانداز دانش به هر شخص به صورت واض ، منظم و وسیع مچشم ی، القافرهنگ
 Neef  مورد استفاده قرار  ها سازمانی مدیریت دانش مهم که از سوی ها سامانهو  ها کیتکنتعدادی از

 یخبرگـ ی هـا  انجمـن دانشـی،  گرفته است را فهرست کرده است. این موارد شـامل: درخـت و نقشـه    
(COPs  شناسایی خبرگان سرآمد سازمانی، اجرای نظـارت و گـزارش ،)   و سـود بـران   دهـی، درگیـری

 [.31] باشد یتحلیل کسب و کار موها، تجزیه انجمن
پایه برای کسب و  ۀبنابراین، زیرساخت مدیریت دانش شامل اجزایی است که بر ساخت یک سامان     

 [.11] ظور استفاده درون سازمان تمرکز داردتوزیع دانش به من
 

الگو مدیریت دانـش ارائـه شـده از سـوی      11ی از ا خالصه( 1جدول ) در .الگوهای مدیریت دانش
به اقتضای نیاز یـا شـرایطی    الگوهانویسندگان و مؤسسات مختلف بیان گردیده است؛ هر یک از این 

فرآیندهای مدیریت دانش ترکید بیشتری ورزیده و که مؤسسه یا نویسندۀ معرفش داشته، بر وجوهی از 
 وجوه دیگر را یا به صورت مستتر در فرآیندهای دیگر تعریف کرده، و یا اصالً بـه آن نپرداختـه اسـت   

[31 ،38 ،3۷ ،3۱ ،3۴ ،33 ،1۴ ،11 ،1۴ ،10 ،1 ،۷ ،۱ ،۴ ،1.] 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. yellow pages 
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 ی مدیریت دانشالگوها. 1جدول 
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ی مدیریت دانش موجود در جدول الگوهاه که از فرآیند همانگون .مقایسه الگوهای مدیریت دانش
با توجه به  الگوهاتا حدود زیادی با هم اشتراک دارند. هر یک از  الگوهامشاهده کرد، این  توان یم( 1)

ی میـان  ا سـه یمقایی از کار را کمتر مورد توجه قرار داده است. در ادامه ها جنبهرویکرد مربوط به خود، 
شامل اهم عوامل موفقیـت مـدیریت دانـش، ابزارهـا و احتیاجـات      مختلف ) عیارهایبر اساس م الگوها

ـ گ یمـ انجـام   (الگوهازیرساختی و محتوای فرآیندی  اسـت  ( آمـده  3در جـدول )  الگوهـا . مقایسـه  ردی
(. بیان ایـن نکتـه   باشد یم( 1(، مطابق شماره الگو در جدول )3ی موجود در جدول )الگوهای ها )شماره

ی موجود که به صورت تیـک نمـایش داده شـده    الگوهاتطابق هر یک از معیارها با  ضروری است که
  .باشد یم ها آندهندگان از سوی ارائه الگوهااست، بر اساس شرح 

 
 های مدیریت دانش. مقایسه مدل3جدول

 

در این تحقیق گروه تخصصی سپانیر به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.  .سازمان سپانیر
، اهدا  و ساختار شرکت مورد مطالعه یکی از عوامل ترثیرگذار در توسعه الگـو  ها برنامهدر این تحقیق، 

ی بزرگی ها پروژهسال از زمان ترسیس تا کنون در  13سازمان سپانیر پس از گذشت . باشد یممربوطه 
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کرده است. با انجام  در زمینۀ ساخت سکوهای نفتی، پاالیشگاه و ... به عنوان پیمانکار عمومی فعالیت
سال، تجارب و دانش زیـادی درون سـازمان و در میـان متخصصـان      11در طی این  ها پروژهو اتمام 

ی و اجرای سامانه مدیریت دانش در سازمان امکان ثبت ایـن  ساز ادهیپسازمان ایجاد شده است، که با 
 تجارب وجود خواهد داشت.

دانـش در سـازمان، متخصصـان مـدیریت دانـش اهـدا  و       به منظور انجام مؤثر فعالیت مدیریت      
. از طر  دیگر سازمان بـه دلیـل   اند گرفتهی سازمان در نظر ها تیاولویی را با توجه به نیاز و راهبردها

آمیـز آن از یـک شـرکت مشـاور     ی مدیریت دانـش، بـه منظـور انجـام موفقیـت     ساز ادهیپ جدید بودن
ـ اولو. با توجـه بـه مجموعـه مطالعـات،     کند یمستفاده ی مدیریت دانش در کنار خود اساز ادهیپ ، هـا  تی

و اقدامات سازمان در حوزه مدیریت دانش و همچنـین تجـاربی کـه شـرکت مشـاور از       ها یزیر برنامه
ی پروژه محور دیگر اخذ نموده است؛ الزامـاتی کـه بـه منظـور     ها سازمانی این امر در ساز ادهیپجهت 

تفاده در این شرکت باید مورد توجه قرار گیرند، از طریـق مصـاحبه بـا    ارائه الگوی کاربردی و قابل اس
 .اند شده( ارائه ۴. این الزامات در جدول )اند دهیگردمتخصصان استخراج 

 
 الزامات سازمانی در زمینه مدیریت دانش .۴جدول 

 الزامات سازمان برای اعمال در الگو ردیف

 و نظام مستندسازی، انگیزشی توجه به فرهنگ سازی، طراحی نظام 1

 طراحی نقشه دانشی، 1

 ی مختلف دانشی،ها حوزهشناسایی دانشکاران در  3

 ی عملیاتی مربوطه،ها برنامهتعیین راهبرددانشی سازمان و  ۴

 تعیین شکا  و نیاز دانشی سازمان، 5

 خارج از سازمانی مختومه و جاری سازمان و همچنین منابع ها پروژهشناسایی و کسب دروس آموخته از  ۱

 ارزیابی دروس آموخته قبل از ذخیره سازی در مخزن دانشی ۷

 کسب شده به متخصصان مربوطه جهت ارزیابی انتقال دروس آموخته 8

 و انتشار دروس آموخته ترئید شده به متخصصان مربوطه تسهیم 1

 (تشار یافته )ایجاد یادگیری سازمانیاز طریق استفاده از دروس آموخته ان توجه به تولید دروس آموخته جدید 10

 ارزیابی اجرای عملکرد فرآیندها 11
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 شناسی تحقیق روش. 3

 ارائهی مشابهی را که تاکنون الگوهاالگو مناسب مدیریت دانش بایستی  کی ارائهاز آنجا که برای      
نمود، روش تحقیق انتخاب شده  استفاده ها آنی ها برتریشده، مورد بررسی قرارداده و از نقاط قوت و 

ی و مرور ادبیات مرتبط و محیط نگاری تحقیق )مطالعه موردی( ا کتابخانهدر ابتدا استفاده از مطالعات 
ی مدیریت دانش، و همچنین شرایط و الگوها نیتر مهمی که سعی شده با تحلیل ا گونه بهبوده است 

اعتبار الگو پیشنهادی  دییترنمود. در ادامه  ارائها ی سازمان مورد مطالعه یک الگو پیشنهادی رها یژگیو
تهیه  -1نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی،  ۷مصاحبه نیمه ساختار یافته با  -1) مرحلهدر دو 

نفر از خبرگان( و اعمال اصالحات موردنظر انجام گرفته است. الزم به  3۴پرسشنامه و دریافت نظرات 
، و مشخصات خبرگان از نظر میزان تحصیالت spssافزار نامه در نرمذکر است که نتایج تحلیل پرسش

 و سابقه کاری در حوزه مرتبط در پیوست آورده شده است.
 

توان به  برای انجام تحقیق میها آوری داده ابزارهای متداول جمعاز  .هاداده روش و ابزار گردآوری
شامل مطالعه اسناد و مدارک علمی موجود و ای  نامه، انجام مصاحبه، مطالعات کتابخانه تهیه پرسش

غیره اشاره کرد که در این تحقیق در ابتدا برای بررسی ادبیات و دستیابی به دانش کامل موضوع، از 
های فارسی و التین مرتبط استفاده شده و در  نامه ای شامل مقاالت و پایان مطالعه منابع کتابخانه

 ساختار یافته و توزیع پرسشنامه نیمهیت دانش از مصاحبه قسمت راستی آزمایی و تریید الگو مدیر
 کمک گرفته شده است.

 
جامعۀ آماری تحقیق برای اعتبارسنجی الگو شامل متخصصان  .یریگ نمونهجامعۀ آماری و 

دانشگاهی در دسترس که تا حدودی با شرکت سپانیر آشنایی دارند و همچنین تمام متخصصان حوزه 
 صورت به آماری های جامعه از گیری نمونه تحقیق این باشد. در سپانیر میمدیریت دانش در شرکت 

تر به موضوع  آگاه که افرادی خبرگان، و میان متخصصان از طوری که به گزینشی( بوده است.) هدفمند
 شدند. نظر و مصاحبه حضوری انتخاب اعمال برای بودند
یین نیازهای سازمان در جهت توسعه الگوی ی مدیریت دانش و تعالگوهاپس از معرفی و مقایسه      

کاربردی برای مدیریت دانش سازمان، در ادامه فرآیند توسعه الگو مدیریت دانش در این تحقیق ارائـه  
شناسی و روش توسعه و ترئید اعتبار الگو مدیریت دانش نمایش داده شده ( روش1شکل )گردد. در  یم

 است.
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 سنجی الگو مدیریت دانششناسی توسعه و اعتبارروش .1شکل 
 

در گام اول، بـا توجـه بـه سـه      .گام اول: انتخاب الگو پایه برای توسعۀ الگوی مدیریت دانش
 گردد. (، الگو پایه از میان الگوهای موجود انتخاب می5) شاخص اصلی در جدول

 
 ی انتخاب الگو پایهها شاخص .5جدول 

 معیار مربوطه الگو منتخب بر اساس شاخص انتخاب الگو پایه ردیف

1 
های تحت پوشش داده شده به وسیلۀ الگو بر  ینهزمبیشترین 

 (3اساس جدول )
 های ساختمان مدیریت دانش یهپاالگو 

1 
سازی  یادهپبر اساس نظر متخصصان سازمان و تیم مشاور 

ی موجود در این الگوهامدیریت دانش کدام الگو از میان 
 گردد؟ یمیری کارگ بهشرکت 

 های ساختمان مدیریت دانش یهپاالگو 

 ی مختلفها سازمانتداول استفاده از یک الگو در میان  3
الگو  .1 های ساختمان مدیریت دانش الگو پایه .1

 نوناکو و تاکوچی
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هـای   یـه پا(، الگـو  3جـدول ) ی مـدیریت دانـش در   الگوهابا توجه به مقایسه صورت گرفته میان      
یشتری را مورد توجه قرار داده به همین منظور از این جهت نسبت ی بها جنبهساختمان مدیریت دانش 

سازی تـدوین شـده    یادهپدر سازمان مورد مطالعه نیز، برنامه و الگوریتم ی دیگر برتری دارد. الگوهابه 
هـای سـاختمان    یـه پامتخصصان مدیریت دانش شرکت و برنامه پیشنهادی مشـاور بـر اسـاس الگـو     

 باشد. یممدیریت دانش 
به همین منظور جهت کاربردی و قابل استفاده بودن الگو در سازمان مورد مطالعه، ضروریست که      

های  یبررسهمچنین با اده در سازمان سنخیت داشته باشد. الگوی توسعه یافته با الگو فعلی مورد استف
در الگـوی   کننده مدیریت دانش و با مطالعات صـورت گرفتـه   یادهپی مختلف ها سازمانانجام شده در 

های ساختمان مدیریت دانش  یهپاهای ساختمان مدیریت دانش و الگوی نوناکو و تاکوچی )الگوی  یهپا
ی خـارجی و  ها سازمانبه دلیل ساختار فرآیندی از کاربرد باالتری برخوردار است( در تعداد بیشتری از 

 باشد. یم الگوهااین  ۀ اعتبار باالیدهند نشانکه هم  اند گرفتهایرانی مورد استفاده قرار 
یافتـه در  یـه، الگـوی توسـعه   پابـه عنـوان الگـوی     الگوهـا از طر  دیگر با انتخاب یکـی از ایـن        

به ایـن ترتیـب بـر اسـاس مجمـوع سـه معیـار        ی قابلیت استفاده را خواهد داشت. ی بیشترها سازمان
 گردد. یمی تحقیق انتخاب ا یهپاهای ساختمان مدیریت دانش به عنوان الگوی  یهپاانتخاب، الگوی 

 
در این گـام الگـوی پایـه منتخـب بـر       .گام دوم: تعیین عوامل و معیارهای توسعۀ الگو تحقیق

 :ابدی یمو عوامل مطرح شده در ادامۀ توسعه  ها جنبهاساس 
ی ساختمان مـدیریت  ها هیپا( که در الگوی پایه )الگوی 3یی از عوامل مطرح شده در جدول )ها جنبهـ 

 ی نداشته است،ا توجه ها آنبه دانش( 

 اشاره شده است، ها آن( به 1توجه به عوامل موفقیت مدیریت دانش که در جدول )ـ 

 (.۴ی سامانه مدیریت دانش )جدول ساز ادهیپتوجه به الزامات سازمان در زمینه ـ 
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منظـور   در این گام الگو مدیریت دانش پیشـنهادی بـه   .گام سوم: توسعۀ الگوی مدیریت دانش
ی پروژه محور )با تمرکز به سازمان سپانیر( بر اسـاس معیارهـای   ها سازمانمدیریت دروس آموخته در 

 Context. در سـط  صـفر )  باشـد  یمـ دارای دو سـط    افتـه ی توسـعه . الگوی ابدی یمگام دوم توسعه 

Diagramص کرده و ( سطوح مختلف الگو و ارتباط آن با منابع دانشی داخل و خارج سازمان را مشخ
شـده اسـت. در    دادهنمـایش   هـا  آنعالوه بر آن ارتباط فرآیندهای الگو و نحوۀ ارتبـاط   کیدر سط  
 ( الگوی توسعه یافته اولیه ارائه شده است.۴ ،3) یها شکل
 

 (:Context Diagramسطح صفر )

 

 
 یافته برای مدیریت دانش توسعه( الگوی Context Diagramسط  صفر ) .3شکل 
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پس از توسعۀ الگو پایه بر اسـاس معیارهـای گـام دوم،     .گام چهارم: اعتبار سنجی الگوی تحقیق
نفر  ۷در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحلۀ اول الگو پیشنهادی به  افتهی توسعهاعتبارسنجی الگوی 

ید کـه بـه ایـن    از خبرگان مدیریت دانش )هم در محیط دانشگاهی و هم در سازمان سپانیر( ارائه گرد
ی پیشنهادات اصـالحی، مـواردی کـه    بند جمعترتیب اصالحاتی از سوی خبرگان پیشنهاد شد. پس از 

 ( ارائه شده است.۱بودند در جدول )( ها آناز  یمی)حداقل نمورد اجماع خبرگان 
 

 اصالحات مورد اجماع خبرگان .۱جدول 

 

از خبرگان مدیریت دانش، در ادامه بـا   نفر ۷در گام دوم و پس از اعتبارسنجی اولیۀ الگو به وسیلۀ      
نفر از خبرگان دانشگاهی و سـازمان سـپانیر کـه در دسـترس      ۴0طراحی پرسشنامه و توزیع آن میان 

پرسشنامه توزیع شده  ۴0. از 1ی بر روی الگو مربوطه انجام شده استتر گسترده، نظرخواهی باشند یم
( میـانگین،  1۴از نظرخواهی از خبرگان، در جدول ) پس در ادامه ی گردید.آور جمعپرسشنامه  3۴تعداد 

 ارائه گردیده است. ها پرسشانحرا  معیار و ضریب تغییرات برای هر یک از 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

باشد که فرآیند کشف و شناسایی باید توسط تیم مدیریت دانش انجام گیـرد   . تفاوت این مورد با مورد ردیف اول به این صورت می1
 کنند. ابراز می ولی در فرآیند کسب، افراد فعال در پروژه خود تجارب را

 متن پرسشنامه در پیوست مقاله ارائه شده است.. 1

 اصالحات مورد اجماع خبرگان ردیف

 نیز باید مورد توجه قرار گیرد.های جاری سازمان  شناسایی و کشف دروس آموخته از پروژه 1

 .1های جاری نیز مورد توجه قرار گیرد در فرآیند تسخیر کسب دروس آموخته از کارکنان پروژه 1

 های مختومه مورد توجه قرار گیرد. کسب دروس آموخته از منابع خارج از سازمان و پروژه در فرآیند تسخیر 3

۴ 
رآیند ارزیابی دروس آموخته به منظور عدم ترئید دروس آموخته تکراری ایجاد ارتباط از مخزن دروس آموخته به ف

 باشد. مورد نیاز می

5 
ایجاد ارتباط از مخزن دانشکاران به فرآیند ارزیابی دروس آموخته به منظور تعیین خبرگان حوزه دانشی مربوطه 

 برای ارزیابی و بررسی غیر تکراری بودن دروس آموخته

۱ 
نقشه دانشی و فرآیند سازماندهی و ثبت دروس آموخته به دلیل استفاده از نقشه دانشی در  انبرقراری ارتباط می

 این فرآیند.

 تغییر رویکرد از فرآیند راهبردو اهدا  دانشی به فرآیند ارزیابی ۷
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 میانگین، انحرا  معیار و ضریب تغییرات. ۷جدول 

Descriptive Statistics 

 
N Range Mean 

Std/ 

Deviation 
Variance 

CV(coefficient 

of variation)= 

Std. 

Deviation*100 

/ Mean 

 
Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

 
A1 32 1 4/875 0/05939887 0/336010753 0/112903226 6/892528257 

A2 32 1 4/8125 0/070102172 0/396557769 0/157258065 8/240161443 

A3 32 1 4/875 0/05939887 0/336010753 0/112903226 6/892528257 

A4 32 1 3/9375 0/043475521 0/245934688 0/060483871 6/245960341 

A5 32 2 3/96875 0/054705498 0/30946103 0/095766129 7/797443273 

A6 32 2 4 0/044901326 0/254000254 0/064516129 6/35000635 

A7 32 2 4 0/044901326 0/254000254 0/064516129 6/35000635 

A8 32 1 4/9375 0/043475521 0/245934688 0/060483871 4/980955715 

A9 32 2 4 0/044901326 0/254000254 0/064516129 6/35000635 

B1 32 2 3/78125 0/086769706 0/490843579 0/240927419 12/98098722 

B2 32 1 4/59375 0/088209965 0/498990917 0/248991935 10/86238731 

B3 32 3 4/03125 0/138281321 0/782237279 0/611895161 19/40433561 

B4 32 2 4/3125 0/113924671 0/644455259 0/415322581 14/94389006 

B5 32 2 4/375 0/107669596 0/609071213 0/370967742 13/92162772 

B6 32 1 4/59375 0/088209965 0/498990917 0/248991935 10/86238731 

B7 32 2 4/5625 0/099772928 0/56440091 0/318548387 12/3704309 

B8 32 2 4/6875 0/094586323 0/535061046 0/286290323 11/41463564 

B9 32 3 3/78125 0/097699083 0/552669475 0/305443548 14/61605223 

B10 32 3 3/75 0/100402416 0/567961834 0/322580645 15/14564891 

B11 32 2 4/71875 0/102728649 0/581120997 0/337701613 12/31514695 

B12 32 2 3 0/134703977 0/762000762 0/580645161 25/4000254 

B13 32 2 4/71875 0/112112909 0/634206387 0/402217742 13/44013536 

B14 32 2 3/09375 0/129821333 0/734380362 0/539314516 23/73754706 

B15 32 2 4/25 0/109985336 0/622171017 0/387096774 14/63931804 

B16 32 1 3/75 0/077771377 0/439941345 0/193548387 11/7317692 

B17 32 2 3/78125 0/097699083 0/552669475 0/305443548 14/61605223 

B18 32 1 4/53125 0/089627084 0/507007349 0/257056452 11/18912769 

B19 32 3 3/75 0/118797741 0/672021505 0/451612903 17/92057347 

B20 32 2 3/625 0/09786017 0/553580719 0/306451613 15/27119226 

B21 32 2 4/59375 0/108688804 0/614836721 0/378024194 13/38420073 

B22 32 3 3/9375 0/099772928 0/56440091 0/318548387 14/33399136 
 

 
( اسـتفاده  باشـد  یمـ  3تایی )حد قابل قبول باالی  5با توجه به اینکه در پرسشنامه از طیف لیکرد      

ـ نزد 5( که میانگین نظرات خبرگان به عدد ۷در جدول ) ها شاخصشده است، برای هر یک از   تـر  کی
بت به آن شاخص باشد و همچنین انحرا  معیار کمتری وجود داشته باشد اعتبار و صحت بیشتری نس

( ضریب تغییرات از تقسیم انحرا  معیار بر میانگین استاندارد ۷وجود دارد. با توجه به اینکه در جدول )
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. در نتیجه معیار مقایسه خـوبی  باشد یمیک مقدار بی مقیاس  دیآ یم به دستی نمونه ها دادهمجموعه 
رات یک شاخص کمتر باشد یعنـی  . هر چه ضریب تغییباشد یمی مختلف ها اسیمقبا  ها شاخصمیان 

انحرا  معیار به ازای یک واحد از میانگین کمتر است. با بررسی همزمان میانگین و انحرا  معیار هر 
به صورت تخمینی میزان موافقت یا مخالفت و همچنـین میـزان هـم نظـر      توان یم ها شاخصیک از 

 B11( هـا  پرسش) ها شاخصثال برای م برایبودن )انحرا  کم از میانگین( خبرگان را مشخص نمود. 
( و انحرا  معیار باال و در نتیجـه ضـریب تغییـرات    3وسط )با توجه به میانگین نزدیک به حد  B1۴و 
این دو شاخص  به صورت تخمینی نتیجه گرفت که اکثرت خبرگان نظر موافقی نسبت به توان یمباال 

ی پرسشنامه نیازمند انجام آزمون فـر   ها صشاخندارند. اما به منظور تحلیل دقیق آماری هر یک از 
 .میباش یم ها شاخصبروی تک تک 

 ها پرسشتمام  SPSS 1۱ افزار نرمتحلیل نظرات خبرگان از طریق آزمون فر  در وپس از تجزیه     
و به واسطه آن تمام فرآیندهای الگو به جز دو پرسش مورد ترئید واقع شدند. در ادامـه فرآینـد تحلیـل    

 آزمون فر  ارائه گردیده است.آماری 
ی پرسشنامه آزمون فر  انجام ها پرسشپس از اطمینان از پایایی پرسشنامه، باید روی تک تک      

 افتـه ی ی پرسشنامه و در نتیجه الگوی توسعهها پرسشگیرد، تا به واسطه آن اجماع نظر خبرگان برای 
یک بودن  ی پرسشنامه، ابتدا پارامترها رسشپمورد بررسی قرار گیرد. قبل از انجام آزمون فر  روی 

و  گردد یم( تعیین K-S) رنو یاسم( از طریق آزمون کولموگرو  ها پرسش) ها آنیا ناپارامتریک بودن 
 هـا  پرسـش ( و Student's Tپارامتیـک از طریـق آزمـون )    هـا  پرسـش سپس با توجه به نتایج آزمون 
. در پرسشـنامه  رنـد یگ یمـ تحلیل استنباطی قرار وجزیهی مورد تا جملهناپارامتریک از طریق آزمون دو 

. به این ترتیب بـرای  باشند یم( ناپارامتریک B1۴-B11با کد ) ها پرسشبه جزء  ها پرسشتحقیق، همه 
ی و بـرای دو پرسـش پارامتریـک از    ا دوجملهدو مورد بیان شده از آزمون  جز بهتحقیق  ها پرسشتمام 

( محاسبات آزمون کولموگرو  اسمیرنو  بـرای  8در جدول ) .گردد یم( استفاده Student's Tآزمون )
 آمده است. ی پرسشنامهها پرسشتک تک 
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 نتایج آزمون کولموگرو  اسمیرنو  برای پرسشنامه .8جدول 
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 SPSS16افـزار  ( در نرمK-S) رنو یاسم( که از محاسبه آزمون کولموگرو  8با توجه به جدول )     

کمتـر   sigیی که ها آنبیشتر باشند، پارامتریک و  05/0از  ها آن sigی که ها پرسش گرفته شده است،
 هـا  پرسش جز به( 1ی پرسشنامه )ها پرسشبه این ترتیب تمام  .باشند یمدارند غیر پارامتریک  05/0از 

 .باشند یمغیر پارامتریک  B14-B12با کد 
گرفته شده است. علـت مقایسـه نسـبت بـا      در نظر ۱/0ی فر  نسبت موفقیت برابر ها آزموندر      
ـ  ۱/0 معـادل  5به گزینه  مقدار متوسط در طیف لیکرد() 3 نهیگزآن است که نسبت  ۱/0 . در شـود  یم

عامل  ادیز  یلیخباشد تعداد افرادی که موافق با ترثیر زیاد و یا  شتریب ۱/0نتیجه هر چقدر این نسبت از 
 مفرو  هستند، بیشتر خواهد بود.

تحلیـل  وتجزیـه  SPSS.16 افـزار  نرمتوسط  اند شده( کد 13جدول )که در  ی پرسشنامهها سشپر     
پارامتریـک   هـا  پرسش( برای 1جدول )غیر پارامتریک و  ها پرسش( برای 1شود و نتایج آن در جدول )

  آورده شده است.
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  ناپارامتریک ها پرسشنتایج آزمون فر  . 1جدول 
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ی هـا  داده، تعداد ها گروه، نحوۀ تعریف ها گروهاز سمت چپ به ترتیب شامل  (1جدول )ی ها ستون     
 بـه دسـت  . مطابق نتـایج  دهد یمبودن را نشان  دار امعنهر گروه، نسبت مشاهده شده، نسبت آزمون و 

تمـام   sigاز آنجـا کـه مقـدار     ی( ناپارامتریک در پرسشنامهها پرسشآمده از آزمون فر  متغیرهای )
. حال باید بـرای هـر   شود یمپذیرفته  H1رد شده و فر   H0، فر  باشد یم 05/0ر از کمت ها پرسش

بدین منظور نسبت مشاهده  .تر کوچکاست یا  تر بزرگ ۱/0از مورد بررسی شود که آیا نسبت موفقیت 
کمتر باشـد خبرگـان در    ۱/0مقایسه کرده و در صورتی که مقدار آن از  ۱/0شده برای گروه اول را با 

از . و در صورتی که مقدار آن اند داشتهوع موافقت بیش از حد متوسط نسبت به پرسش مورد نظر مجم
مخالف بودن( نسبت به پرسش مورد متوسط )بیشتر باشد خبرگان در مجموع موافقت کمتر از حد  ۱/0

 ،است ۱/0 در کلیه موارد، کمتر از اول، . با توجه به اینکه نسبت مشاهده شده برای گروهاند داشتهنظر 
نتـایج   .بیش از حد متوسط بوده و ترثیر زیادی در الگـو دارنـد   ها آنبنابراین میزان موافقت خبرگان با 

( آورده شـده  10جـدول ) با توزیع پارامتریک مربوط به پرسشنامه در ادامه و در  ها پرسشآزمون فر  
 است.

 

 پارامتریک پرسشنامه ها پرسشنتایج آزمون فر   .10 جدول
 

 One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

B12 32 3.0000 .76200 .13470 

B14 32 3.0938 .73438 .12982 

One-Sample Test 

 Test Value = 0.6 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

B12 17.817 31 .000 2.40000 2.1253 2.6747 

B14 19.209 31 .000 2.49375 2.2290 2.7585 

 
از آنجـا   ( پارامتریک در پرسشنامهها پرسشآمده از آزمون فر  متغیرهای ) به دستمطابق نتایج      

ون ( و در سـت 10جـدول ) ، حال در قدم بعـدی، در  باشد یم 05/0هر دو پرسش کمتر از  sigکه مقدار 
، اگر حد پـایین  ها پرسش% برای بازه مربوط به نظر خبرگان در مورد هر یک از 15مربوط به اطمینان 
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بـا اطمینـان    توان یمی لیکرد( بیشتر باشد، ا درجه 5در طیف  3این بازه از میزان متوسط نظرات )عدد 
یـن اطمینـان   % میزان موافقت بیش از حد متوسط خبرگان را اعـالم کـرد. در غیـر ایـن صـورت ا     15

و بر این اساس پرسش مربوطه، نظر مثبـت خبرگـان را بـا اطمینـان مناسـب جلـب        شود ینمتضمین 
بودن حد پـایین از مقـدار    تر نییپا. بر اساس توضیحات بیان شده برای هر دو پرسش به دلیل کند ینم

در الگـوی  و بـر اسـاس آن بایـد اصـالحات      شـوند  ینمـ ( ترئید 3>1٫111و  3>1٫1153نظرات )متوسط 
 انجام گیرد. افتهی توسعه

محقـق در قالـب    پس از عدم تریید دو پرسش و به منظور اعمـال اصـالحات در الگـوی تحقیـق،         
داده بودند، درخواست ارائه پیشنهاد اصـالحی را   ها پرسشبا خبرگانی که نظر مخالف در مورد  مصاحبه

فهومی و محتوایی پیشنهادات اصالحی مشـترکی  مربوطه از نظر م ها پرسشنمود. اکثر افراد مخالف با 
جهت اعمال در الگو ارائه نمودند. که به دلیل ارائه پیشنهاد مشترک از سوی بیش از نیمی از خبرگـان  

ـ گ یمـ (، اعمال تغییرات در آن دو مـورد صـورت   باشد یمنفر  3۴نمونۀ تحقیق )نمونه  . پیشـنهادات  ردی
 ( ارائه شده است.11جدول )نفی در مربوطه به همراه تعداد نظرات مثبت و م

 
 اصالحات مورد نظر خبرگان .11جدول 

 

نفـر از   ۷. ارائه الگـو بـه   1بعد از انجام دو مرحله اعتبارسنجی ) .گام پنجم: ارائه الگوی تأئید شده
یک الگو ترئید  نفر از خبرگان(، سط  3۴. توزیع پرسشنامه و اخذ نظر 1خبرگان سازمانی و دانشگاهی، 

( ارائه گردیده است. سـط  صـفر الگـو بـه علـت نداشـتن       5) شکلبار شده با اعمال اصالحات در اعت
 .باشد یم( 3شود و مطابق همان شکل ) ینمتغییرات تکرار 
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ی ها رساختیز( مستطیل بیرونی به منزله محدوده سازمان و مستطیل میانی به منزله 5شکل )در      
. در این مستطیل بـر اسـاس مطالـب    باشد یمیریت دانش در سازمان مورد نیاز جهت اجرای فرآیند مد

ـ پی مشابه بسـترهایی کـه قبـل از    ها سازمانادبیات موضوع و نیاز سازمان مورد مطالعه و  ی سـاز  ادهی
 آمیز آن باید فراهم شود، مورد توجـه و اشـاره واقـع شـده اسـت.     مدیریت دانش جهت اجرای موفقیت

، فرآینـدهای مربـوط بـه    گـردد  یمـ ر زیرساخت مـدیریت دانـش اجـرا    نیز که در بست مستطیل درونی
. فضای این مستطیل با یک خط مشکی افقی به دو سط  دهد یمی مدیریت دانش را نمایش ساز ادهیپ

راهبردی و عملیاتی تقسیم شده است. در ادامه هر یک از فرآیندهای موجود در آن بـه تفصـیل شـرح    
 .شود یمداده 

 

. ایـن فرآینـد   شـود  یمـ اولین فرآیند در سط  راهبرد انجام  .و اهداف دانشی بردفرآیند تعیین راه
. در ابتدای این فرآیند جلساتی با مدیران شرکت کـه درگیـر بـا    باشد یمو اهدا  دانشی  تعیین راهبرد

. گـردد  یمـ ی که برای مدیریت دانش در نظر دارند مشخص انداز چشم موضوع هستند تشکیل شده و
. در نهایـت نیـز   گـردد  یمـ ی دانـش تـدوین   هاتعیین شده، راهبرد انداز چشمی به ابی دستسپس برای 
ی تدوین شده، به اهدا  عملیاتی برای هر یک از فرآیندهای الگوی مدیریت دانـش تبـدیل   راهبردها

 .ابدی یمگشته و به صورت خروجی این فرآیند به تمام فرآیندهای سط  عملیاتی انتقال 
 

که ایـن نیـاز از    باشد یمدر سط  عملیاتی اولین فرآیند تعیین نیاز دانشی  .دانشیتعیین نیاز  فرآیند
)این  اند نشدهی در حال انجام که با دانش موجود برآورده ها پروژه نیازهای گرفته شده از -1دو طریق: 

 بررسـی  -1ی نقشـه دانشـی گـردد.(.    روزرسان بهباعث  تواند یمنیاز در صورت جدید بودن حوزۀ دانش 
 .دیآ یم دست بهی ثبت شده در مخزن دانش و مشخص کردن خالءهای دانشی در آن، ها دانش
 

 هـا  دانشپس از مشخص شدن نیازهای دانشی، فرآیند کشف و شناسایی  .کشف و شناسایی دانش
دانـش   -3منابع دانشـی خـارج از سـازمان و     -1ی خاتمه یافته ها پروژهدانش  -1از طریق سه منبع: 

ی گونـاگونی  هـا  روش. برای کشف و شناسـایی دانـش   ردیگ یمی جاری، انجام ها پروژهدر ایجاد شده 
ی خبرگان، تهیه و تحویل فرم ثبت دانش بـه خبرگـان، مصـاحبه بـا     ها انجمنمانند: برگزاری جلسات 
 خبرگان و... وجود دارد.
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مرحلـه   . در ایـن گـردد  یمـ دانش شناسایی شده در مرحلـه تسـخیر، کسـب     .فرآیند تسخیر دانش
و سپس برای ارزیابی بـه   گردند یمی استاندارد ثبت ها فرمدر مخزن دانشی موقتی و در قالب  ها دانش

 .شوند یمفرآیند ارزیابی دانش فرستاده 
 

دانش کسب شده در مرحلۀ ارزیابی دانش بر اساس معیارهایی از پـیش تعیـین شـده     .ارزیابی دانش
حله دانش برای افراد خبره ارسال شده و ایـن افـراد دانـش را بـا     . در این مرردیگ یممورد ارزیابی قرار 

که از طریـق   باشد یممعیارهایی مانند ارزشمند بودن )یکی از موارد این معیار غیر تکراری بودن دانش 
. دهنـد  یمـ (، صحی  بـودن و مـرتبط بـودن، مـورد ارزیـابی قـرار       ردیگ یمبررسی مخزن دانش انجام 

 .گردند یمی سازماندهی و ثبت ارسال ی ترئید شده براها دانش
 

ی ترئیـد شـده در ادامـه در قالـب نقشـه دانشـی کـه در سـط          ها دانش .سازماندهی و ثبت دانش
. مخزن دانشـی  گردند یمزیرساخت تهیه گردیده است، سازماندهی شده و سپس در مخزن دانش ثبت 

ز شده و پاالیش شـده نیـز پـس از    ، البته دانش به روگردد یمروزرسانی و پاالیش به صورت مرتب به
 (.گردد ینم)هیچ دانشی بدون وارسی وارد مخزن دانش  گردد یمارزیابی وارد مخزن دانش 

 
ی موجود را بـه روز و مـوارد   ها دانشدر این فرآیند خبرگان دانشی . پاالیش و به روزرسانی دانش

 .ردیگ یماین فرآیند پس از ارزیابی خبرگان انجام  کنند یمزائد را حذ  
 

ی ثبت شده در مخزن دانشی درون سازمان انتشـار  ها دانشدر فرآیند تسهیم دانش،  .تسهیم دانش
در تسـهیم   توانـد  یمـ ی گوناگونی وجود دارد. دو نوع راهبردکـه  راهبردها. برای تسهیم دانش ابندی یم

 دانش مورد استفاده قرار گیرند عبارت است از:
 دانش: توجه به دو نوع راهبرد مدیریت. 1

این راهبرد از طریق تسهیم دانش ثبت شده در مخزن دانش  :(گذاری کد) دانش تدوین راهبرد. 1.1
 .گردد یماجرایی 
این راهبـرد بـا در اختیـار قـرار دادن مشخصـات کارکنـان       : (سازیمشخص) فردی تبادل راهبرد. 1.1

ی دانشـی و تبـادل فـردی    هـا  هشبکشرایط ایجاد  ها آنی مختلف و نحوه ارتباط با ها حوزهدانشی در 
 .آورد یمدانش را فراهم 

 توجه به تسهیم فعال و غیرفعال دانش:. 1
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که اگر کارکنان به جست وجوی دانش نپردازنـد   شوند یمتسهیم غیرفعال دانش به مواردی گفته . 1.1
جسـت وجـوی آن از سـوی کارکنـان      انتقال دانشی صورت نخواهد گرفت و انتقال دانش وابسـته بـه  

 .باشد یمازمان س
که حتی در صورت عدم جست و جو توسط  شود یمدر مقابل تسهیم فعال دانش به مواردی گفته . 1.1

 .ابدی یمکارکنان، دانش به افراد مربوطه انتقال 
 

ی هـا  پروژهپس از تسهیم دانش در میان افراد، یادگیری حاصل شده و دانش در  .کارگیری دانش به
 .ردیگ یم پیشرو مورد استفاده قرار

 
یادگیری افراد از دانش انتشار یافته و همچنین به کارگیری دانـش در عمـل و در    .نوآوری در دانش

ی دانش نیز بر اساس الگوریتم بیان ها نوآوری. گردد یمشرایط گوناگون باعث ایجاد نوآوری در دانش 
 .ابندی یمشده در سازمان انتشار 

 
در سـط  راهبـرد الگـو بـه صـورت       .فرآیندهای عملیاتیشده و عملکرد تدوین ارزیابی راهبرد
و اهدا  تدوین شده و همچنـین ارزیـابی عملکـرد فرآینـدهای عملیـاتی بـا        راهبردهاادواری ارزیابی 

. نتایج ارزیابی به صورت بازخورد برای اصالح نواقص بـه فرآینـد   ردیگ یماهدا  مربوط به خود انجام 
 .ابندی یممربوطه انتقال 

 
 و پیشنهاد ه گیرینتیج. 5

 نیتـر  مهـم ، در سـازمان حفـظ نمایـد،    شود یمی را که ایجاد ا تجربهاگر یک بنگاه نتواند دانش و      
دانش در سینه کارشناسان و مدیران پروژه بـاقی   ،ها سازمانسرمایه خود را از دست داده است. در این 

گونـه  . همانشوند یمست فراموشی سپرده به د ها پروژهو با اتمام پروژه به دلیل ضعف حافظه  ماند یم
ی هـا  سـازمان خاصـه   ها سازمانکه مالحظه شد در این تحقیق الگوی برای مدیریت دانش و تجارب 

پروژه محور ارائه گردید. این الگو در دو مرحله مورد اعتبارسنجی قرار گرفته، در ابتدا با ارائۀ حضـوری  
اعتبارسنجی اولیه الگو انجام گرفت و  ها آنمجموع نظرات نفر از خبرگان و دریافت  ۷و دقیق الگو به 

نفر( از طریق پرسشنامه دریافت شـده اسـت.    3۴ی از خبرگان )تر گستردهدر مرحلۀ دوم نظرات دامنه 
و  تـی ی تحقیق بر اساس توزیع نرمال و ها پرسشپس از تحلیل آزمون فر  آماری روی هر یک از 

تعیین نیـاز  "لیکرد(، دو اصالح نهایی که شامل جایگاه فرآیند  در طیف 5از  3نسبت ) ۱/0باخط برش 
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انجام گرفته و الگـوی نهـایی    باشد یم "ها آناستفاده از فهرست خبرگان و کانال ارتباطی "و  "دانشی
 ،مبـانی نظـری  ی معرفی شده در الگوهابرتری الگوی تحقیق نسبت به  نیتر یاصل ارائه گردیده است.
و بسترهای الزم در اجرای سامانه مدیریت دانش و همچنـین تعیـین    ها رساختیزسازی توجه به آماده

. به منظـور اجـرای   باشد یمروابط میان فرآیندهای عملیاتی در سامانه مدیریت دانش  تر ییجزدقیق و 
ی بیـان شـده بـه صـورت صـحی  و      هـا  رسـاخت یزابتدا  شود یممؤثر سامانه مدیریت دانش، پیشنهاد 

ی شود و سپس در بستری مناسب فرآیند اصلی مدیریت دانش اجرایی گردد. الزم به سازمناسبی آماده
ۀ کبـار ی زیرساخت فرآیند مدیریت دانش یک کار مداوم است و نباید به انجام یساز آمادهذکر است که 

را انجـام داد. بـرای توسـعه پـژوهش در      هـا  آنی بازنگری در ا دورهآن اکتفا کرد. بلکه باید به صورت 
ی فرآیندهای عملیاتی الگـوی  ها شناسیروشو  ها کیتکناوالً ابزارها،  گردد یمیقات آتی پیشنهاد تحق

ارائه شده مشخص گردند و ثانیاً به منظور کاربردی شدن الگو تحقیق فرآیندهای الگو تـا یـک سـط     
ه در دیگر تفکیک گردند. در این تحقیق به دلیل نو بودن بحث مدیریت دانش، انتخـاب خبرگـانی کـ   

حوزۀ مدیریت دانش به صورت تخصصی مطالعه داشته باشند و بتوانند ما را در اعتبارسنجی الگو یاری 
 رسانند دشورا بود و به همین دلیل کار تحقیق کمی با کندی صورت پذیرفته است.
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