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ساختاري، فرهنگي،  نيازهاي يشپفقيت مديريت دانش به وجود ، موييدانابا ورود به عصر 

مورد نياز براي  فناورانههدف اين پژوهش، شناسايي ابعاد . نياز دارد اي يژهوو انساني  فناورانه
اساسي پژوهش عبارت است از اينكه ابعاد  سؤال. موفقيت مديريت دانش در سازمان است

ست؟ وضعيت جامعه آماري ا ت دانش در سازمان كداممورد نياز براي موفقيت مديري فناورانه
بين ابعاد پيش  يا رابطهچه  كه آنمورد نظر چگونه است و نيز  يها مؤلفهدر خصوص ابعاد و 

پژوهش دانشگاه هوايي شهيد ستاري  يآمارگفته و موفقيت مديريت دانش وجود دارد؟ جامعه 
. شده است يينتعساده  يتصادف يريگ نهنمواست؛ نمونه آماري پژوهش نيز با استفاده از روش 

استفاده  يدانيم -يفيتوص يقتحقبوده و از روش  يحضور نامه پرسش ها داده يگردآورابزار 
 يها مؤلفهدار  حاكي از رابطة معنا يآمار يها روشكارگيري  نتايج حاصل از به. شده است

با وضعيت مطلوب  ها همؤلفبا مديريت دانش، تفاوت معنادار بين وضعيت موجود  فناورانه
با توجه به  يانپادر . بر مديريت دانش است يرگذاريتأثدر  ها مؤلفهو اولويت متفاوت  ها مؤلفه
  .به جامعه علمي و سازماني ارائه شده است يشنهادهاييپپژوهش،  هاي يافته
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  مقدمه
. تبديل شده است ها سازمانبسياري از  راهبرديرقابتي امروز، دانش به منبع  دنيايدر 

كسب مزيت  براي قابل اتكامنبع  در شرايط ناپايدار امروزين، تنها) 1991(نوناكا به باور 
بايد  ها سازماناست  بر اين باور استنيز ) 2000(داونپورت . رقابتي پايدار دانش است

    .)2000داونپورت، ( نندكمتمايز  ديگراناز  ،دانند يمآنچه  مبنايرا بر خود 

مد و سبك مديريتي تبديل شده است  يا گونه عنوان به 1990مديريت دانش از دهه 
گسترده سازمان شامل كسب،  هاي يتفعالسازي  و منسجم هماهنگ مند نظاميند او به فر
جهت تحقق اهداف  ها گروهافراد و  يلهوس به، تسهيم و كاربرد دانش سازي يرهذخخلق، 

مديريت دانش بر موفقيت كلي  يها پروژه يرتأث .)2000روستوگي، ( سازماني اشاره دارد
با اين حال، اينكه چه عواملي و چگونه . شده است تأييد يا گستردهطور  هسازمان ب

از اين رو . نياز دارد يا گستردههاي  است كه بررسي پرسشي، شوند يمسبب موفقيت آن 
عوامل سخت و نرم  يرتأثگوناگوني كه در اين زمينه انجام شده است،  يها پژوهشدر 

  .اند شدههاي مديريت بررسي  بر موفقيت پروژه گوناگون سازماني

زيرساخت و  ينوعايجاد  يبراهاي مختلف كسب و كار، موارد زير  از ميان سياست
هاي مديريت  هستند؛ سياست مؤثرنش بستر مناسب جهت حمايت از فرآيند مديريت دا

منابع انساني كه بر جذب و حفظ استعدادها متمركز است، نوعي فرهنگ سازماني كه 
، ابزارهاي فني كه از قابليت نمايد هاي جديد بوده و يادگيري را ترويج مي پذيراي ايده

جام نسبت به دانش و سران راهبرديآوري و انتشار دانش برخوردارند، رويكردي  جمع
  . نمايد نوعي ساختار سازماني كه ارتباطات و تعامالت ميان فردي را تسهيل مي

اقتصاد دانش محور كه  ياساس يها چالشو  يتاهمبا توجه به  ،در مقاله حاضر 
بر مديريت  مؤثراز ميان عوامل سازماني گوناگون  هاست، بستر كنوني غالب سازمان

پرداخته  مديريت دانش مؤثر سازي يادهپراي ب يفناورنقش و جايگاه به بررسي  دانش،
از يك  يفناور. شوند يمموفقيت مديريت دانش تشريح  فناورانهالزامات و  شود يم
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را ها  آن هاي يتفعالكاركنان و از طرف ديگر بستر  هاي يتفعالطرف، خود مخلوق 
 يريگكار بهاين بستر، نتايج مورد نظر از فراهم نبودن در صورت  و دهند يمتشكيل 

فرآيند مديريت دانش در سازمان حاصل نخواهد شد و برخورداري از بهترين كاركنان 
بهره چنداني براي سازمان  ،هنگفت در زمينه مديريت دانش هاي گذاري يهسرماو 

اساسي پژوهش حاضر عبارت  سؤالبر اين اساس  .)3: 1385دانش فرد، (نخواهد داشت 
. سب با رويكرد مديريت دانش در سازمان كدام استمتنا فناورانهكه ابعاد  است از اين

ي مورد نظر چگونه است، تا ها مؤلفهاز نگاه ابعاد و  شده يبررسوضعيت جامعه آماري 
دانش  فناورانههاي  لفهؤكند و رابطه م ينهنهادرا در خود  ها مؤلفهچه اندازه توانسته اين 

  .محور با موفقيت مديريت دانش چگونه است

 مباني نظري

  گذرا ينگاهدانش؛  يريتمد: الف
دهه  1980شود، دهه  مي اي كه از سوي صاحب نظران كسب و كار ارائه بندي در دسته

، دهه مديريت دانش لقب 2000دهه مهندسي مجدد، و دهة  1990جنبش كيفيت، دهه 
اقتصاد «دوره  ينا يمعرف يبرااصطالح مشهور . )1382جعفري و كالنتر، (گرفته است 

 ياقتصاد هاي يتموفقنامحدود براي رشد و  يلپتانساغلب به  يدهااقتصاد . ستا »1يدها
پذير  بر دانش امكان يمبتن يداتتولو  يدجد هاي ينوآوربر اساس آن  كهاشاره دارد 

 يشافزامحدود بودن  كه يسنت ياقتصاد يها جنبه يشترباز  يندفرآ ينا. گردد مي
 يرهغو  يهسرماموجود،  كار يروين، كييزيفها را بر اساس اصل ندرت منابع  فرصت
 يحتوضبه  يشترب يدها، اقتصاد يهاول هاي يتئوربا  ياسقدر . شود يم، متمايز كند يمتصور 

  .)149:  1996، يكل( پردازد يمثروت  يدتولو  يزندگ يفيتك يشافزا

 هاي يطمحمهم دانش در  ياربسها به نقش  افراد و سازمان يجتدردر حال حاضر به 
 ينبخود را در  يگاهجا يكوتاه در مدت زمان به نسبت يدهپد ينابرده اند و  يپ يترقاب

                                                      
1-Economics of idea 
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بر همين اساس بسياري معتقدند كه مديريت . نموده است يتتثبثروت  يدتولمنابع  يرسا
كاربرده  هاي تخصصي به ي در شرايط كنوني براي فعاليتمؤثرتواند به طور  دانش مي

ها و  ها فاقد روش با اين وجود، اغلب سازمان .)8:  2009نوردين و ديگران، ( شود
شاهد توسعه  1980سال . ) 417:  1999راولي، ( هايي براي مديريت دانش بوده اندراهبرد
اين مهم متكي بر تحقيقاتي است كه در . هاي مبتني بر مديريت دانش است سيستم

اولين  1989در سال . هاي خبره و هوش مصنوعي انجام گرفته است حوزه سيستم
تعدادي از  1990تا سال . مقاالت و كتب مرتبط با مديريت دانش منتشر گرديد

 90تا اواسط دهه . هاي مديريت دانش را شروع كردند هاي مشاوره، برنامه شركت
گيري بود و در سال  انش به واسطه اينترنت در حال اوجابتكارات در زمينه مديريت د

هاي تحقيقاتي مديريت دانش  بودجه به پروژهجامعه اروپا خواستار اختصاص  1995
ميليون دالر و اين رقم در  776برابر  1998ميزان هزينه مديريت دانش در سال . شد

  . ميليارد دالر رسيد 8به  2003سال 

هايي موفق خواهند بود كه در حوزه دانش و مديريت آن  در قرن جاري شركت
در «: گويد روارد ميها مجله كسب و كار اي در در مقاله) 1998(نوناكو . د باشندسرآم

اقتصادي كه تنها اطمينان موجود، عدم اطمينان است، تنها منبع مطمئن براي ايجاد مزيت 
مديريت دانش با تاكيد بر اهميت . )1387فاتح و سايرين، (» دار، دانش استيرقابتي پا

مديريت اطالعات كيدهاي فناورانه أبه جاي تها  آن ها و رفتار و فرهنگ كاري انسان
. شود و چارچوب معماري آن از دو بعد اجتماعي و فني تشكيل شده است مي آغاز

مديريت دانش هنوز هم در طفوليت خود در صنايع قرار دارد و ساختار و فرآيندهاي 
  .)113:  2009پاتريكس و سونيا، ( آن به طور كافي توسعه نيافته است

دانش اغلب آسان نيست؛ زيرا حوزة  ها، تعريف مديريت برخالف ديگر تكنيك
. و اقدامات را با خود به همراه دارد ها يفناوروسيعي از مفاهيم، وظايف مديريتي، 

دانش در  راهبردياي از فرآيندها براي فهم و به كارگيري منبع  مديريت دانش، مجموعه
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هايي را براي  يافته است كه رويه مديريت دانش رويكردي ساخت. ن استسازما
ناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و به كارگيري دانش به منظور تامين نيازها و ش

دانش  يريتمد اسكولتزاز نظر . )1382جعفري و كالنتر، (سازد  مي اهداف سازمان برقرار
 ياطالعاتموضوع  يكآن به  يلتبدو  يفرد هاي ييدانا كشفعبارت است از چالش 

مبادله نمود  يگراند،با كرد يرهذخ ياطالعات هاي يگاهپابتوان آن را در  كه ينحوبه  است
آمده  يگريد يفتعردر . )4:  1381،يزاهد( گرفت كارروزمره به  يكارها يندفراو در 
 ،يبند طبقه ،كسب ،يجادادانش را  ها سازمان كهاست  يراهدانش  يريتمد كهاست 
روشي براي به عنوان مفهوم  ينا، يگرد يفيتعر در. كنند يم و منتشر يمتسه ،اصالح

آن اطالعات به دانش  يرتفسهاي خام به اطالعات رمز گرداني شده و سپس  داده يلتبد
بدين صورت بيان  توان يمدانش را  يريتمددو هدف عمده  .شده است يفتعر يدمف

 يتموفقسسه جهت بقا و ؤم يتفعال ياعمل  امكاننمود؛ هوشمندانه نمودن تا سر حد 
هاي  سازمان يعني سرمايه يدانش هاي ييدارا ينبهترو فهم ارزش  دركو ديگري،  يكل

 .)8:  1997وچرمن،  يگو(انساني 

  اطالعات و ارتباطات يفناور: ب
ول نموده و موجب ها نسبت به دانش و تسهيم دانش را متح عوامل بسياري نگاه سازمان

ا يكي از موارد ام. شود يمدانش  يريتمد ياستراتژ يريكارگ بهها در  سازمان يتموفق
اطالعاتي  هاي يفناوربسيار مهم دسترسي بسيار وسيع و گسترده به دانش از طريق 

طور خاص  و به يفناورانديشمندان معتقدند كه  يشترببا اين وجود، . جديد است
هاي  اطالعات يكي از كانال يفناور. اطالعات و ارتباطات مديريت دانش نيست يفناور

، تواناسازي كليدي براي يفناور. ترده به دانش استعمده دسترسي وسيع و گس
هاي مديريت دانش است و به عنوان مؤثرترين ابزار كسب، ذخيره،  ها و برنامهراهبرد

  . )57: 2003وانگ و احمد، (شود  تغيير و انتشار اطالعات ديده مي
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ل ؛ اوسازند يمدانش را فراهم  يريتمد يبراعمده  يتقابلاطالعات دو  هاي يفناور
 گيري يمتصم يشتبانيپ ياخبره  يستمسنوعي  توانند يمدانش  آشكاركردن يلهوسبه  كه اين
خاص  يها تخصصافراد با  كه كند يم كمكفناوري اطالعات كه  اين دوم ؛كنند يجادا

بلودگود و (. فراهم شودها  آن يعسرارتباط  امكانقرار گرفته و  يكديگر يتفعال يانجردر 
 يريتمدبر  يمختلف هاي يوهشهاي اطالعاتي و ارتباطي به  فناوري )62: 2001ساليس باري، 

  :گذارد يم يرتأثدانش 
 يلتسه يا گونهو تبادل دانش را به  سازي يرهذخ، يآور جمعهاي اطالعاتي  فناوري -
  . نبود يرپذ امكاندر گذشته  كه كند يم
ختلف دانش م ياجزاهاي اطالعاتي و ارتباطي موجب ادغام و انسجام  فناوري -
رفتن  ينبانسجام موجب از  ينا. دارند يانجربه صورت جزء به جزء  كه شود يم

  . شود يممختلف سازمان  يها بخش ينبموانع موجود در ارتباطات 
و  يرهذخخلق، انتقال،  يها روشهمه  يتتقوهاي اطالعاتي موجب  فناوري -
  ). 185: 2003لي و چويي، ( شود يمدانش  يريكارگ به

  رد فناورانه و انسان محور نسبت به مديريت دانش رويك
عنوان يك راهبرد با عدم وابستگي، يا وابستگي كم به  تواند به مديريت دانش مي

هاي دانشي به چيزي بيش از فضاي  گروه. هاي پيشرفته امروزي اجرا شود فناوري
ا با يكديگر ه فيزيكي نياز دارند تا اعضاي گروه بتوانند به منظور بحث درباره ايده

توضيح داده شده است، رويكرد ارگانيك  1كه در جدول  طوري همان. مالقات كنند
افزارهاي كاربردي  ني بر رايانه، پايگاه داده و نرمآوري مبت طور اساسي با رويكرد فن به

اگر چه نقاط مشترك قابل توجهي نيز در دو رويكرد وجود دارد، اما . استدر تضاد 
  . وجود دارد ...اندازه، ايده آل سازمان و  ر حجم كار،هاي مهمي د تفاوت

هاي اوليه بيشتري همراه است،  آورانه به مديريت دانش با صرف هزينه رويكرد فن
تري را به نسبت يك  تواند حجم مبادالت گسترده پذيرتر است و مي نفسه سنجش في

هميشه ضروري  آوري در حمايت از مديريت دانش فن. مدار انجام دهد كارمند دانش
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 اگر موضوعاتي كه بايد به عنوان مثال يا الاقل در هر موردي مطلوب نيست؛ بهنيست و 
رسيدگي شود بسيار ظريف و جزئي باشند و نياز به دانش بسيار غني و تخصصي ها  آن

گر دانش  مدار متخصص يا تحليل خاص داشته باشد، يك مسئول دانش اي ينهزمدر 
  ).161-2: 1386برگرون، ( ه ممكن باشدممكن است، بهترين گزين

، مسائل كليدي مربوط به رويكرد مبتني بر فناوري مديريت دانش، به يياجرااز منظر 
آوري و استفاده مناسب از سيستم  آموزش كاركنان براي استفاده مناسب از فن

گانيك، بر شود و در عين حال، در رويكرد ار مي گزيني استاندارد مربوط واژه
در سازمان تأكيد ها  آن هاي كاركنان در تعامالت متقابل افراد و بر حفظ دانش مهارت

  . شود خاصي مي



 1390، سال يازدهم، زمستان 44ي، شمارة نظام تيريمدپژوهشي  -فصلنامة علمي/  76

- 2: 1386برگرون، (مقايسه دو رويكرد فناورانه و انسان محور نسبت به مديريت دانش : 1جدول 
161(  

  ارگانيك  فناوري  تمركز كانون
  توانمندسازها
  منابع انساني

  موضوعات كليدي
  سنجش پذيري

  هاي اوليه زينهه
آل  اندازه ايده

  سازمان
محدوديت 

  ياييجغراف
  ظرفيت

  كاربران عمده
  هاي نمونه شركت
  هاي كاربردي جنبه

  دانش مورد نياز

  رايانه، پايگاه داده و نزم افزارهاي كاربردي
  مهندسان دانش
گزيني استاندارد، آموزش،  سيستم واژه

  كاركنان دانش مدار
  باال
  باال

  كوچك تا بزرگ
--- ---------  

  هزاران در هر دقيقه
مشتريان، كاركنان دانش مدار، مديران و 

  هاي مجازي دانش شبكه
  Dell اي  شركت رايانه
  مسائل عمومي

  دانش عيني و آشكار

  كاركنان دانش مدار
  تحليل گران دانش

  مهارتهاي فردي، حفظ دانش
  پايين
  پايين

  كوچك تا متوسط
هاي  دامنه زماني، محدوديت

  جاورتمربوط به م
  هزاران پردازش در هر ماه

مدار و مشتريان  كاركنان دانش
  ويژه

  Packard – Hew letشركت 
  خاص يموردها

  دانش غني، نافذ و ضمني
بر اين اساس، دو مقوله فناوري اطالعات و ارتباطات و شناخت افراد از شناخت و 

فناوري اطالعات هاي اطالعاتي و ارتباطي، جايگاه مهمي را در بحث  فناوري آگاهي از
  .شود پرداخته ميها  آن به توضيح در ادامهو ارتباطات به خود اختصاص داده اند كه 

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند مديريت دانش
  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در خلق دانش - 1

ان و سيانگ، ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات باعث دسترسي آس يها گفتهبنابر 
تواند ابزار و ماده اوليه توليد يا خلق  روز شده است كه خود مي سريع به اطالعات به
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اطالعات،  يجستجوموتورهاي  :ترين ابزارها عبارتند از مهمبرخي از . دانش جديد باشد
  )161- 2: 1386برگرون، ( كاوي هاي داده و انبارهاي داده الكترونيكي، داده پايگاه

  سازي دانش عات و ارتباطات در ذخيرهوري اطالنقش فنا - 2
سازي دانش كمك  سازي اطالعات به ذخيره هاي ذخيره ها و سيستم انواع وسايل، تكنيك

مهم آن است كه دانش براي ذخيره شدن در قالب  نكتهوجود،  ينابا . كنند مي
هاي  تحقيقات فراواني در زمينه روش. شود يكدگذار هاي اطالعاتي، بايد سيستم
هايي كه  سيستم ترين مهماز . و ميزان اثربخشي هر كدام صورت گرفته است يكدگذار
هاي مديريت اسناد و  سيستم :كنند عبارتند از سازي دانش در سازمان كمك مي به ذخيره

  . هاي دانش هاي داده و پايگاه اطالعات، پايگاه

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در نشر دانش - 3
اين منابع . تقال دانش از يك منبع دانشي به منبعي ديگر استنشر دانش، به معني ان
منابع دانش آشكار،  در كنار اين منابع،. ها باشند ها يا حتي سازمان ممكن است افراد، تيم

عنوان  توانند به هاي اطالعاتي و حتي نرم افزارهاي مختلف نيز مي ، پايگاهمانند مستندها
ها، دانش، از منبعي به منبعي  ر كدام از اين حالتدر ه. كار گرفته شوند منبع دانش به

نشر و انتقال، مستلزم تبديل انواع  )101: 2004شريف الدين و رولند، ( شود ديگر منتقل مي
  . دانش ضمني و آشكار به يكديگر است

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در به كارگيري دانش - 4
دسترسي به  يعتسرهاي مختلف،  ئه گزارشهاي اطالعاتي در قالب ارا بسياري از سيستم

اما مسئله اصلي اين است . شوند يمكارگيري دانش  به يلتسهاطالعات و نظاير آن سبب 
هاي اطالعاتي و ارتباطي باشد، به  وابسته به سيستم كه آنكارگيري دانش بيش از  كه به
، فناوري اطالعات البته در اين ميان. هاي سازمان و فرآيندهاي كاري بستگي داردراهبرد

در جدول به . كند و ارتباطات بستر مناسبي را براي استفاده بهتر از دانش فراهم مي
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 هاي ارتباطي و اطالعاتي متناظر با هاي مختلف فرآيند مديريت دانش و فناوري بخش
  . شود مي پرداخته 2قالب جدول شماره  درها  آن

  )1386: برگرون1383رادينگ، ( ه مديريت دانشهاي توانمندساز در اجراي برنام فناوري: 2جدول

چرخه  
  حيات

  فن آوري عمده تواناساز

/ خلق 
  كسب

  

ابزارهاي خلق اطالعات، ابزارهاي مشترك ارتباطي، ابزارهاي داده كاوي، ابزارهاي 
كاربردي، -هاي ويژه اي، برنامه حمايت از تصميم، شبيه سازي، پايگاههاي داده حرفه

گزيني استاندارد، ابزارهاي گرافيكي،  داده، گروه افزار، سيستم واژهابزارهاي پايگاه 
  هاي مديريت اسناد، نظامهاي توليد زيرساختها، نظام

ذخيره 
  سازي

بندي، سيستم واژه گزيني استاندارد، زيرساختها، ابزارهاي پايگاه داده، ابزارهاي فهرست
شيئي، ذخاير اي  باطي، پايگاههاي دادهارتاي  بازمانده، پايگاههاي دادهاي  هاي داده پايگاه
  ها، كتب راهنما هاي محلي، انبار فرا داده داده

انتقال و 
  تسهيم 

ها، ابزارهاي تشريك مساعي، ابزارهاي برگزاري كنفرانس، پست گروه افزار، زيرساخت
فناوري مبتني ها، نشر، نشر و اشتراك، پوش،  ها و بازار داده الكترونيكي، انبار ذخيره داده

  بر رايانه، وب

  كاربرد
ابزارهاي مشترك ارتباطي، ابزارهاي تصويري، ابزارهاي حمايت از تصميم، شبيه سازي، 

اي، ابزارهاي پايگاه داده،  همانند سازي مدل، ابزارهاي شبكه هاي ويژه كاربردي، برنامه
  گروه افزار

  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري شناخت و آگاهي از
هاي اطالعاتي و ارتباطي  برخورداري صرف از فناوري ،زعم بسياري از انديشمندانبه 
عامل بسيار مهم ديگر . محوري در سازمان گردد تواند موجب تسهيل فرآيند دانش نمي

عدم ها  آن به زعم. هاست شناخت، آگاهي و توانايي افراد در استفاده از اين فناوري
با عدم برخورداري از آن تفاوت ها  آن اده بهينه ازدر استف ناتوانيشناخت و آگاهي و 

آموزش كافي در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه مثبتي با . چنداني ندارد
تواند زمينه خلق، حفظ و نگهداري، انتقال و تسهيم و  فرآيند مديريت دانش دارد و مي

شتري براي كاركنان در نظر هر چه آموزش بي. كارگيري دانش را فراهم آورد استفاده و به



 79/  در موفقيت مديريت دانش در سازمان فناورانهنقش عوامل 

تر خواهند  گرفته شود، كاركنان در استفاده از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات آگاه
: 2004شريف الدين و رولند، ( بود و به نحو بهتري دانش را خلق و منتقل خواهند نمود

102(.   

 يفناورهاي مديريت دانش  هاي گزارش شده در خصوص پروژه رغم موفقيت علي
هاي مهم در ادبيات  يكي از بحث. اند با شكست مواجه شدهها  آن محور، تعداد زيادي از

واند در فرآيند مديريت ت مديريت دانش به نقشي كه فناوري اطالعات و ارتباطات مي
كنند فناوري اطالعات و  از رويكردهايي كه پيشنهاد مي. كند، مربوط است دانش ايفا

كند تا رويكردهايي كامالً مخالف كه استدالل  ياتي ايفاشي حتواند نق ارتباطات مي
سازد، خود  ممكن ميبه صورت الكترونيكي غير را كنند ماهيت دانش، تسهيم آن مي

واسطه نقش دانش  كيد بيش از حد بر فناوري اطالعات و ارتباطات بهأنشانگر خطرات ت
و جنبه  يورفناكند كه نوعي شكاف بين  بيان مي) 2000( 1آكرمن. ضمني است

تكنيكي  -عنوان يك شكاف اجتماعي اجتماعي مديريت دانش وجود دارد و به آن به
نوعاً  ،بخشه مديريت دانش اثركند ك خاطر نشان مي) 2001( 2مارويك. كند اشاره مي

كارگيري  مستلزم تركيب مناسبي از ابتكارات مديريتي، اجتماعي و سازماني به همراه به
  . مناسب است هاي يفناور

  ذكر نام محققانهاي دانشي با  متناسب با سازمان فناورانههاي  لفهؤم: 3جدول 

  محققان  مولفه  بعد

اور
فن

  ي

ابزارهاي 
ICT 

، سيد ايخسان و )2002(، گريفين )1998(، داونپورت و پروساك)2003(كونلي و كولوواي
، تراسلر )1997( يدنآمو  يرماسك) 2003(، اسميت و مك كين )2000(، چويي)2004(رولند

، )2003( يووالو  يفهخل، )2003(همكارانو  يدسچر، )2002(، گلد)2001(، هلسينگ )1998(
  ).2007(، پيوري يا )2007(، ال علوي و همكاران )2006(، اليور و كاندادي )2004( يمات

شناخت 
ICT  

  )2000(، چويي )2004(سيد ايخسان و رولند

                                                      
1- Ackerman 
2- Marwick 
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  نوع تحقيق و ابزار مطالعه 
زماني،  جنبهاز  ؛نوع استفاده، كاربردي گاهاز ن ؛هدف، توصيفي نگاهر از پژوهش حاض

ابزار اصلي در اين پژوهش . ، پژوهشي كمي استها دادهنوع  گاهمقطعي و از ن
. انديشمندان مختلف طراحي شده است يها سنجهاست كه با استناد به  نامه پرسش
و روايي  استاخ نود و يك با استفاده از آزمون آلفاي كرونب نامه پرسشاعتبار 
  . نيز با استفاده از روايي محتوا مورد بررسي و تأييد قرار گرفت نامه پرسش

در اين . دانشگاه هوايي شهيد ستاري است استادان همهپژوهش  يآمارجامعة 
  . انتخاب شدندساده تصادفي  يريگ نمونهنفر با استفاده از روش  55پژوهش تعداد 

  ها دهروش تجزيه و تحليل دا
، آزمون يفيتوصاطالعات از فنون آمار  يلتحلدر پژوهش حاضر جهت تجزيه و 

اسمرينوف و كولموگروف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها، آزمون تي 
ها به مدل و آزمون تي استيودنت زوجي  لفهؤاستيودنت تك متغيره براي بررسي ورود م

حالت موجود و مطلوب و ضريب  براي بررسي وجود تفاوت معنادار ميانگين در
و موفقيت مديريت دانش استفاده  فناورانههمبستگي پيرسون براي بررسي رابطه عوامل 

  . شده است

  پژوهش  هاي يهفرض
در فرآيند  مؤثروجود زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات از عوامل  -1

 .شود مي مديريت دانش محسوب

در  مؤثرطالعات و ارتباطات از عوامل شناخت افراد از زيرساخت فناوري ا -2
  .شود مي فرآيند مديريت دانش محسوب

رابطه بين زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات و موفقيت مديريت دانش  -3
  .وجود دارد يمعنادار
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شناخت افراد از زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات و موفقيت مديريت  -4
  .وجود دارد يمعناداررابطه دانش 

ري اطالعات و ارتباطات تفاوت بين وضع موجود و مطلوب زيرساخت فناو -5
  .وجود دارد يمعنادار

ري اطالعات و بين وضع موجود و مطلوب شناخت افراد از زيرساخت فناو -6
  .وجود دارد يمعنادارارتباطات تفاوت 

زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات و شناخت افراد از زيرساخت فناوري  -7
گذاري بر مديريت دانش از اولويت يكساني  يرتأثعات و ارتباطات در اطال

 .برخوردار نيستند

  نتايج تحقيق
  .اسميرنوف به شرح جدول ارائه شده است -نتايج حاصل از آزمون كولموگروف

 ها اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده -نتايج حاصل از آزمون كولموگروف: 4جدول

 يدارعدد معنا  يرنوفاسم روفكولموگآماره  ها مؤلفه

 يآور فن يابزارهاو  ها يرساختز
 ارتباطات و اطالعات وضع موجود

2.181 .000 

 يآور فن يابزارهاو  ها يرساختز
 ارتباطات و اطالعات وضع مطلوب

1.653 .008 

ارتباطات و  يآور فنو شناخت  ييآشنا
 اطالعات وضع موجود

1.779 .004 

ارتباطات و  يآور فنو شناخت  ييآشنا
 اطالعات وضع مطلوب

2.181 .000 

  

داري  كه تمامي اعداد معنا گردد، از آنجايي طور كه در جدول فوق مشاهده مي همان
بنابراين فرض صفر مبني بر  ،باشند درصد مي 5به دست آمده كمتر از سطح خطاي 
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مود كه تمامي گيري ن توان نتيجه بنابراين مي. گردد ها رد مي نرمال نبودن توزيع داده
  . داراي توزيع نرمال است ها مؤلفه

  فرضيه اول و دوم پژوهش
اسميرنوف، براي  -بر اساس آزمون كولموگروف ها مؤلفهبه دليل نرمال بودن توزيع 

بررسي ورود متغيرهاي مستقل به مدل از آزمون تي استيودنت تك متغيره استفاده شده 
 3و  3به صورتفوق  فرض صفر و مخالف همه فرضيات پژوهشي. است
  .است

ستقل از ديدگاه كاركنان و براي بررسي ورود متغيرهاي ماي  نمونه تك يتآزمون  يجنتا: 5جدول 
  خبرگان

 نتيجه آزمون
عدد 
 داري معنا

درجه 
 آزادي

 يفراوان آماره تي
فرضيات 
 پژوهشي

 فرضيه اول 55 095/29 54 000/0 رد فرضيه صفر

 فرضيه دوم 55 163/35 54 000/0 رد فرضيه صفر

مشاهده شده براي  يمعنادارگردد، مقدار عدد  مشاهده مي 5طور كه در جدول  همان
) 05/0(استاندارد  يدار معنااز سطح  كهتمامي فرضيات تقريباً برابر صفر بوده است 

مورد  ياتفرضدرصد براي تمامي  95 يناناطمسطح  در 0H ياتفرضلذا . است كمتر
 يانگينمارائه شده به تمامي فرضيات از  يها پاسخ كه يمعن ينابه . گيرد ينمقرار  تأييد

 ،مثبت است يتعالمت آماره  كهو از آنجا  نيستبرخوردار ) =3(حد متوسط 
به سمت  يريسوگ يهفرض ينابه ارائه شده  يها پاسخ كهگرفت  يجهنت توان يم

از  ها مؤلفهتوان نتيجه گرفت كه تمامي  مي ينبنابرا. باالتر از متوسط را دارند هاي ينهگز
  .شود در موفقيت فرآيند مديريت دانش محسوب مي مؤثرعوامل 

  



 83/  در موفقيت مديريت دانش در سازمان فناورانهنقش عوامل 

  فرضيه سوم و جهارم پژوهش
يريت دانش و موفقيت مد فناورانهي ها مؤلفه يمعناداردر گام بعد به آزمون رابطه 

فرضيه پژهشي براي عبارتند از، بين وجود زيرساخت فناوري . شود پرداخته مي
و اطالعات و ارتباطات و شناخت افراد از زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات 

صورت ه فرض صفر و مخالف آن ب. وجود دارد يمعنادارموفقيت مديريت دانش رابطه 
0r  0وr است.  

محور و موفقيت  دانش يفناوري ها مؤلفه يمعنادارآزمون ضريب همبستگي بررسي رابطه : 6جدول
  مديريت دانش

 فرضيات پژوهشي  يفراوان ضريب همبستگي  يآزاددرجه   يدارعدد معنا 

 فرضيه سوم  55 532.  54 08,

 فرضيه چهارم  55 736.  54 02,

و موفقيت مديريت دانش و عدد  فناورانهي ها مؤلفهن با توجه ضرايب همبستگي بي
اين امر . شود يمداير بر عدم همبستگي رد  H0از پنج صدم، فرضيات  كمتر يمعنادار

واريانس تغييرات  فناورانهي ها مؤلفهبدين معني است كه به اندازه ضريب همبستگي، 
، موفقيت مديريت ناورانهفي ها مؤلفهبنابراين با ارتقاي . كنند مديريت دانش تبيين مي
  .دانش بيشتر خواهد شد
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  فرضيه پنجم و ششم پژوهش
در وضع موجود و مطلوب پرداخته  ها مؤلفهدر گام بعد در پژوهش حاضر به مقايسه 

ي مذكور در وضع موجود ها مؤلفهداري ميان  ؛ بدين معني كه آيا تفاوت معناشده است
 :لذا، فرضيه پژهشي براي عبارتند ازر؛ يا خي شود و مطلوب جامعه آماري مشاهده مي

عبارتي  به. داري وجود دارد تفاوت معنا ها مؤلفهبين وضعيت موجود و مطلوب تمامي 
21 به صورتديگر فرض صفر و مخالف آن     21و   است.  

در موجود و  ها مؤلفهضعيت در خصوص و يزوج يا نمونهدو  يتحاصل از آزمون  يجنتا: 7جدول
  مطلوب

عدد معنا 
  يدار

درجه 
  يآزاد

  مولفه  يفراوان يتآماره 
فرضيات 
 پژوهشي

000/0  54  703/34- 

55  
ارتباطات  يآورفن  يرساختز

فرضيه   و اطالعات در وضع موجود
ارتباطات  يآورفن  يرساختز 55 سوم

  و اطالعات در وضع مطلوب

000/0  54  903/30- 

ارتباطات و  يآورن شناخت ف 55
فرضيه   اطالعات در وضع موجود

ارتباطات و  يآورشناخت فن  55 چهارم
  اطالعات در وضع مطلوب
برابر با صفر بوده است  يباًتقرمشاهده شده  يدارمعنابا توجه به جدول فوق، مقدار عدد 

 95 نانياطملذا فرض صفر در سطح . است كمتر) 05/0(استاندارد  يدارمعنااز سطح  كه
امر بدان معناست كه بين ديدگاه پاسخ دهندگان  ينا. گيرد ينم قرار تأييددرصد مورد 

داري وجود وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنادر  ها مؤلفهدر خصوص تمامي 
  . دارد
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  پژوهش ضيه هفتمرف
ده شده استفا ميانگيناز آزمون  فناورانهعامل  يها مؤلفه يبند رتبه منظور به نهاييدر گام 
ارتباطات و اطالعات داراي رتبه  يآور فنو شناخت  ييآشنا 7بر اساس جدول . است

ارتباطات و اطالعات در رتبه دوم براي انجام  يآور فن يابزارهاو  ها يرساختزاول و 
  . باشند مي اقدامات اصالحي

  ي عامل فناوري اطالعات و ارتباطاتها مؤلفهميانگين مربوط به : 8جدول 

 ميانگين فراواني ها مؤلفه

 2.56 55 ارتباطات و اطالعات وضع موجود يآور فن يابزارهاو  ها يرساختز

 2.89 55 ارتباطات و اطالعات وضع موجود يآور فنو شناخت  ييآشنا

  و پيشنهادها يريگ يجهنت
 كاركردهااز  ياريبس. كرده است يجاداها  سازمان يبرارا  يخاصالزامات  يدانشاقتصاد 

هستند، در اقصاد  يسنت ياقصادهاها در  سازمان يتموفقموجب  كه هايي گييژوو 
 ينچندر  يتموفقبقا و  يبراها  سازمان. اند خود را از دست داده كاربردو  يتاهم يدانش
 يبرا. اند كرده يجاداخود  يندهايفرآختار و در سا يادينيبنگسترده و  يالتتعد يطيشرا
، فرهنگ يسازماناز جمله ساختار  يسازمانهمه عوامل  ينهزم يناها در  سازمان يتموفق

و انسجام  يهماهنگبوده و از  يخاص هاي يژگيو يدارا يدبا يفناورو  يسازمان
در راستاي موفقيت مديريت دانش هدف  فناورانهشناسايي عوامل . برخوردار باشند

ابعاد  رينت مهمبر اين اساس، در اين مقاله ضمن شناسايي . اساسي پژوهش حاضر است
ديريت دانش با مها  آن در جامعه آماري و تعيين رابطهها  آن به بررسي وضعيت فناورانه

  . پرداخته شد

گشاي سازمان براي ايجاد نوعي  تواند راه هاي تحقيق مي زير بر اساس يافته پيشنهادهاي
  .فضاي دانشي متناسب با رويكرد مديريت دانش باشد
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عاتي و ارتباطي و اثرات مثبت آن در ساختار سازمان هاي اطال استفاده از فناوري -
هاي  بايد با نگرش مثبت نسبت به تعبيه فناوري. در شرايط كنوني امر مسلمي است

. هاي مختلف سازماني بويژه در بعد ساختاري اقدام نمود اتي و ارتباطي در حوزهعاطال
طالعاتي و ارتباطي و هاي ا با توجه به نتايج تحقيق، وجود زير ساخت مناسب فناوري

. ها نقش مهمي در خلق و انتقال دانش دارد توانايي كاركنان در استفاده از اين فناوري
گذاري بيشتر در زمينه ايجاد زير ساخت مناسب  شود سازمان با سرمايه لذا پيشنهاد مي

هاي اطالعاتي و ارتباطي در سازمان و آموزش كاركنان در اين زمينه به خلق و  فناوري
نكته مهم در اين بين مالحظه دقيق سازمان از نوع سيستم . انتقال دانش كمك كند

 فناورانهترين ابزارهاي  و متناسب ترين مهممديريت دانش مورد استفاده خود و انتخاب 
  . است

بدون توانايي كاركنان در استفاده  فناورانهوجود بهترين و متناسب ترين ابزارهاي  -
توان انجام اقداماتي نظير ارائه  بر اساس مي. د سازمان نخواهد نموداي عاي هبهرها  آن از

و آموزش ها  آن و نحوه استفاده از فناورانههاي الزم در شناخت ابزارهاي  آموزش
ICDL را مد نظر قرار داد .  

 سازمان است كه يبراو چند جانبه  ياتيح ،بلند مدت يتيفعالدانش،  يريتمد -
به  گذاري فزآينده در يك بعد يا سرمايه آن يها جنبهودن از نم نظر با صرف توان ينم
را به  يكار دانش يدباها  سازمان. رود يم يزناحتمال شكست سازمان  يحتو  يدرس يجهنت

دانش و  يدتول هاي ياستراتژو مشخص سازند  يندنما يتلقهدف بلند مدت  يكعنوان 
 .ساخت پارچه يكهماهنگ و  يتجار ياستراتژبا  توان يمآن را چگونه  يريكارگه ب

 يتحما يتجارو مشاركت در آن از اهداف بلند مدت  ييدانا يصتخصبا  يدباها  آن
  .كنند
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