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Abstract 

Objectiv:  The purpose of this study in knowledge-based organizations is to investigate the impact of future 

developments in information and communication technologies (ICT) on organizational knowledge engineering. 

Given the importance of information and communication technology to increase speed and accuracy of different 

activities of organizations and thus increase their productivity, can be towards the advancement of 

organizational knowledge and raising the level of awareness of the organization and raising the development 

and creativity of the organization. In fact, by gathering the knowledge of the organization's external and internal 

environment, a knowledge system engineer creates practical items, so that these items can be implemented in 

the future. The supporting role of information technology for knowledge management will bring significant 

progress in the intelligent and knowledge-based behavior of organizations and their people. 

Methodology: It is a type of applied research and qualitative approach that has been done using background 

theory and foundation data. Using an empirical approach and ideographic explanation, this research seeks to 

drive the future of information and communication technology (ICT) and knowledge engineering. The 

researcher tries to understand the challenges of information and communication technologies (ICT) and 

knowledge engineering and information and communication management by conducting field studies and 

participating in processes related to the research subject. The statistical population of the study includes 178 

managers and experts working in knowledge-based companies at the senior level. The research sampling 
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method is theoretical and open and unstructured interview tools with experts have been used to collect 

information. The method of analysis in the present study is thematic analysis methods and contextual theory 

and statistical tests have been performed using confirmatory factor analysis. 

 Finding: Based on the results of the research, it was found that the factors influencing the presentation of a 

conceptual model of future developments of information and communication technologies on organizational 

knowledge engineering were identified. Causal conditions are contextual conditions, intervening conditions, 

process / interactions and consequences, and information technology is the most important factor in enabling 

the knowledge engineering process with high speed and accuracy. 

Conclusion: Lack of general government policy in the development of information technology in the field of 

knowledge engineering Lack of telecommunications platform for information exchange, lack of familiarity and 

skills of employees in using information technology tools is an important challenge in using information 

technology in knowledge organizations. Therefore, it is suggested that governments provide the appropriate 

platform and plan to improve this technology. 

Keywords: Information technology, Communication, Knowledge engineering, Organizational knowledge, 

Knowledge base 
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 چکیده

دانش  یمهندس بر (ICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور ندهیتحوالت آاز پژوهش حاضر، ارائه مدل مفهومی از  هدف:

سرعت و دقت  شیبه منظور افزا اطالعات و ارتباطات یفناور تیاهمباشد. با توجه به می انیبندانش یهاسازمانسازمانی در 

بردن  باالبه سمت پیشرفت دانش سازمانی و  توانیم، هاآن یورباال بردن بهره جهیو در نت هاسازمانمختلف  یهاتیفعال
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گردآوری دانش نیاز محیط بیرونی و درونی  بادر واقع  بردن توسعه و خالقیت سازمان رسید. سازمان و باال یهایآگاهسطح 

در می واقعی به اجرا  صورتبه آیتم هاتا در آینده همین  سازدیمكاربردی  آیتم های مهندس سیستم دانش با یکسازمان 

 هاسازمانبر دانش  یدر رفتار هوشمندانه و مبتن یتوجهقابل شرفتیپ ،دانش تیریمد یاطالعات برا یفناور بانینقش پشت آیند.

 .به وجود خواهد آورد هاآنو افراد 

این  است. شدهانجامو داده بنیاد  یانهیزمنوع پژوهش كاربردی و رویکرد كیفی است كه با استفاده از نظریه : یشناسروش

اطالعات  یهایفناوراز رویکردی امیک و تبیین ایدوگرافیک به دنبال عوامل پیش برنده تحوالت آینده  یریگبهرهپژوهش با 

متشکل از مدیران و كارشناسان نفر  178شامل تعداد پژوهش آماری جامعه ( و مهندسی دانش است. ICTو ارتباطات )

هدفمند به روش گلوله  یریگنمونهپژوهش،  یریگنمونهروش  باشند.در سطح ارشد می انیبندانشهای شاغل در شركت

شده است. و اهل فن استفاده  نظرانصاحبجهت گردآوری اطالعات از ابزار مصاحبه باز و ساختارنیافته با برفی بوده و 

ز های آماری با استفاده او آزمون باشدمی یانهیزمهای تحلیل تماتیک و نظریه روش ،در پژوهش حاضر لیوتحلهیتجزروش 

 است. گرفتهانجامروش تحلیل عامل تائیدی 

 و اطالعات هایفناوری آینده تحوالت از مفهومی مدل بر ارائه مؤثرعوامل بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید  :هاافتهی

(، شرایط هادانشگاهشرایط علّی )تغییر و تحوالت در نقش  انیبندانش هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر ارتباطات

 یانامهنییآگر )بسترهای نهادینه كردن(، شرایط مداخله -و طراحی مجدد ساختارها یگذاراستیسای )ارتقای آكادمیک زمینه

 عنوانبهفناوری اطالعات ، و باشندیمبه مزیت رقابتی(  یابیدست( و پیامدها )یسازشبکه، فرآیند / تعامالت )(و قانونی

 .باشدیمدانش با سرعت و دقت باال  مهندسیعامل تواناساز فرایند  نیترمهم

فقدان سیاست كلی دولت در توسعه فناوری اطالعات در زمینه مهندسی دانش نبود بستر مخابراتی جهت تبادل : یریگجهینت

فناوری  یریكارگبهمهم در  اطالعات، عدم آشنایی و مهارت كاركنان در استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به عنوان چالش

بسترهای مناسب را فراهم نموده و در جهت  هادولتكه  شودیم. بنابراین پیشنهاد باشدهای دانشی میاطالعات در سازمان

 نمایند. یزیربرنامهارتقای این فناوری 

 .اطالعات یهایفناور، دانش، دانش سازمانی، انیبندانش، ارتباطات: هادواژهیکل

 مقدمه
 اطالعات انفجار را عصر فعلی عصر كه یاگونهبه باشدیم پیچیده و شگرف بسیار امروز دنیای در اطالعات فناوری نقش

ها سازمان و است گسترش حال درسرعت به نیز اطالعات فناوری كاربرد دلیل همین به طرفی از(. 1390 بخشی،) نامندیم

 ابزاری را اطالعات یآورفن امروزه ،هاسازمان .باشندیم فناوری اطالعات از استفاده نیازمند خود اهداف به رسیدن جهت

 عملکردها سازمان اینكه آن برای؛ اما دهند وفق تغییرات و با بخشند بهبود را خود افراد عملکرد آن كمک به كه دانندیم
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 كاركنان ی،آورفن تغییرات سرعت باتراز هم باید كنندتر اثربخش وكارتر  تخصصی آموزشی و سطحازنظر  را خود كاركنان

 رمزگذاری اطالعات از است عبارت فناوری (.2015، 1مامفورد) ندینما تشویق و ترغیب یآورفن از در استفاده را خود

 ؛شودیم ذخیره هاانسان ذهن در و است 2ضمنی عاملی دانش، كه حالی در ،شدهرهیذخ، افزارهانرم و نشریات در كه شده

 از استفاده اثر و بوده محسوس كمتر دانش كه حالی در است، مشخص و صریح آن از استفاده اثر و محسوس بوده فناوری

 .دانست دانش از محدودتری و خاص نوع را فناوری توانیم حال این با(. 2014، 3)ازمن باشدیم نامعلوم و مشخص آن غیر

باال بردن  جهیو در نت هاسازمانمختلف  یهاتیفعالسرعت و دقت  شیافزابه منظور  اطالعات و ارتباطات یفناور تیاهم

در جهان معاصر به  تیفعال یبرا دیجد یاطالعات، سالح و ابزار یمشخص شده است. فناور ی، به روشنهاآن یوربهره

)لین  را به دنبال خواهد داشت یجهان جامعهحذف شدن از  تیدرنهاكشور و  یانزوا ن،كه استفاده نکردن از آ رودیشمار م

كه در  یدانش تیدارند، اما بنا به ماه یعموم یندیدانش اگرچه فرا یهاستمیسو استقرار  یطراح (.2020لین و همکاران، 

تمام علوم، اطالعات،  یمشترک برا یاواژهدارند. دانش هم هر چند  گریکدیبا  زین ییهاتفاوتقرار گرفته است،  ستمیبطن س

 یبندطبقهو  کیتفک یاگستردهمتنوع و  اریبس یهاحوزهآن به  یاجزا تیماه بر اساساست، اما  یبشر یهالیتحلو  هاتجربه

 یدر چارچوب مهندس پژوهش نی. آنچه در ا(1393)كاظمی و مذهبی،  طلبدیمتخصص خاص خود را  کیكه هر  شودیم

 یبه دانش سازمان یابیدست ینرم و عموم یهاجنبهشده است، به  لیو تحل یمطرح، بررس یستمینگرش س یدانش بر مبنا

با شناخت ابعاد، همچنین . شودیم یدانش بررس یكشنقشهكار مهندس دانش،  وهیشو  فیوظا ن. با مطرح كردشودیممربوط 

 تیبه خالق یابیدانش اصول دست ستمیس ی. در مهندسشودیم یدانش معرف یدانش، معمار یكشنقشه یو راهکارها ندیفرا

توجه به عملکرد  ق،یاز تلف شیپ هیتوأم با انضباط، تجز ینظمیبوسعت قبل از عمق،  د،یسطح تجر نیدر هفت روش باالتر

 یسُست در عملکرد و گذر از كاركرد به شکل بررس یجُفت بیمحکم و ترك یجُفت بیترك ،یاز توجه به شکل ظاهر شیپ

 هیسا ئتیه فیوظا تیبا رعا یطراح یهاروشدانش  یمهندس ندیدانش در فرا ستمیس یراهبرد طراح نییتع ی. براشودیم

گردآوری دانش نیاز محیط بیرونی و  دانش باید بتوانند با یهاستمیس .گرددیمدانش عرضه  ستمیس یمهندس یهاتیفعالو 

معموالً برای  باشد. مهندس سیستم دانش ریپذامکانكنند تا استفاده و نگهداری از آن برای سازمان  درونی سازمان را برآورده

واقعی به اجرا  صورتبهتا در آینده همین مدل  سازدیمرفع نیازهای گسترده، نامطمئن و گاه مبهم مدلی از سیستم كاربردی 

 یفناور بانینقش پشت انه،یرا زاتیو استقرار تجه هانهیهزو كاهش  ترشرفتهیپ یافزارهانرمارائه  شتر،یب یدسترس تیقابل. دیدرآ

 هاسازمانبر دانش  یدر رفتار هوشمندانه و مبتن یتوجهقابل یهاشرفتیپنموده و  شیازپشیبدانش را  تیریمد یاطالعات برا

 ییهایفناور شیدایاست كه پ نیبر ا هالیوتحلهیتجز شتریب .(2021و همکاران،  4جارموكا) به وجود خواهد آورد هاآنو افراد 

                                                           
1 Mumford 
2 tacit 
3 Ozmen 
4 Jarmooka 
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وجود  زینگرش ن نی، اما اكنندیم لیدانش را تسه تیریمد یدانش و اجرا عیبر دانش، توز یمبتن یهاستمیسو  نترنتیمانند ا

 نه دانش شوندیمدانش هستند و فقط موجب انباشت اطالعات  تیریمزبور در واقع ضد دانش و مد یهایفناوردارد كه 

 یو محدوده مشخص فیروشمند روبه روست كه تعر ریدانش با مشکالت مبهم و غ تیریمد ن،ی. بنابرا(1399)چهرآزاد، 

 عیكه تمام صنا است نیبه دنبال ابوده  شرفتیحركت به سمت پ استبه دنبال آن  انیبندانشكه در اقتصاد  یندیفرآ ندارد.

 تیریرا مد عیباشند كه صنا انیبندانش یهاشركت نیا ندهیسال آ ۱۰تا  یعنی ردیقرار گ انیبندانشكشور در دست اقتصاد 

 یهاكشور گریباشد، تفاوت ما و د انیبندانش یبر فناور یمبتن یهاها در دست شركتكنند و پول و ثروت و تمام اقتدار كشور

كنند،  میتنظ ترعیسرخود را  یسازوكارهااند و توانستند برده یموضوع پ نیها در چند سال گذشته به ااست كه آن نیجهان ا

در  انیبندانش یهاو بر اساس آمار موجود گسترش شركت میحركت كن انیبندانش نهیتا در زم میكرد یسع ۸۹از سال  اما ما

 یهاسالانجام شده طی  یهایگذارهیسرمافناوری در صنایع كشور و  ریتأثاهمیت و  رغمیعل .رودیم شیپ سرعتبهكشور 

فناورانه  یهایهمکارنو، شواهد غیررسمی حاكی از آن است كه مبادالت و  یهایفناورگذشته در زمینه تحقیقات و توسعه 

و نیازهای  افتهیتوسعهمختلف كشور  یهابخشمتعدد در  یهایفناورمیان صنایع وضعیت مناسبی ندارد. این درحالی است كه 

به تحوالت فناوری در آینده و ایجاد  ستیبایم . با توجه به مباحث ذكر شدهروبه افزایش است هایفناوربه انواع  هابنگاه

 طورهمانكرد.  یرسانكشور كمکو در نتیجه  هاشركتارزش آن توجه جدی نموده و از مسیر فن بازار به استقالل مالی این 

 است. فناوریتحوالت به سیاست انتقال  یارشتهمستلزم نگاه بین  انیبندانش یهاشركتكه توسعه پایدار صنعتی 

و در نتیجه باال بردن  هاسازمانمختلف  یهاتیفعالاهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت  

، به روشنی مشخص شده است. فناوری اطالعات، سالح و ابزاری جدید برای فعالیت در جهان معاصر به هاآنوری بهره

لذا  جهانی را به دنبال خواهد داشت. جامعهحذف شدن از  تیدرنهاور و رود كه استفاده نکردن از آن، انزوای كششمار می

به تحوالت فناوری در آینده و ایجاد ارزش آن توجه جدی نموده و از مسیر فن  ستیبایمبه این نتیجه رسید كه  توانیم

مستلزم  انیبندانش یهاشركتكرد. توسعه پایدار صنعتی  یرسانكشور كمکو در نتیجه  هاشركتبازار به استقالل مالی این 

مانند مهندسی  یشناسروشاست. در این راستا ارزیابی یکی از ابزارهای  فناوریتحوالت به سیاست انتقال  یارشتهنگاه بین 

. بنابراین این پژوهش در نظر سازدیماست كه امکان وارد كردن متغیرها و ابعاد گوناگون را فراهم فناوری ارزش در سیاست 

 یهاسازماناطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در  یهایفناوربپردازد كه تحوالت آینده  مسائلهاین  به كهدارد 

 چگونه بوده و سپس مدلی بومی بر اساس آن تدوین نماید. انیبندانش

به محصول و ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر  هاینوآورو  هادهیاجهت تبدیل  انیبندانشكوچک  مؤسسات این پژوهش به 

از سوی  وكاركسبجهت ورود موفق به فضای  آموختگاندانشو هدایت  یتوانمندسازتحقیقات و  یسازیتجارفناوری، 

فناورانه،  یهاشرفتیپ. به عبارت دیگر موتور محرک دینمایمخاصی نیز برخوردار كمک  یهاتخصصافراد كارآفرین كه از 

ای است كه در ذهن كارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل میگیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب كاربردی خالقانه یهادهیا
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مانند این پژوهش  ییهاپژوهشجدید به بار نشسته و آغازگر مفهوم كارآفرینی است كه این امر از طریق انجام  یوكاركسب

در جهت تقویت بسترهای كارگروهی  هاپژوهشاز این نوع  یریگكمکبا  انیبندانش. مدیران مؤسسات باشدیمقابل دسترسی 

در سازمان خود گام برداشته و مراكز رشد نیز به كمک مشاورین توانمند و با تجربه در ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب 

 .دهندیمرا یاری  انیبندانش مؤسساتمناسب رهبری تیم،  یهاوهیشمبتنی بر كارگروهی و اجرای 

 زیر است؟ سؤاالتدر این پژوهش محقق درصدد پاسخگویی به 

 بر دانش سازمانی چه مواردی است؟ یشناسروشمتغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای  .1

 یهاسازماندر  یدانش سازمان یبر مهندس (ICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور ندهیحوالت آمدل بومی ت .2

 چگونه است؟ انیبندانش

 انیبندانش یهاسازماندر  یدانش سازمان یبر مهندس (ICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور ندهیحوالت آت .3

 چگونه است؟

 پیشینه پژوهش

و شمال  انهیمنطقه خاورم 2011تحوالت سال  ( درICTارتباطات )اطالعات و  ینقش فناور( با بررسی 1398بدیعی )

 یهایسطح آگاه یارتقا قیاز طر یكوتاه زمانمدتدر  اندتهتوانس هایفناور كه دادندنشان  مصر( ی)مطالعه مورد قایآفر

با  یمرزبرون اعتراضات، جذب طرفداران درون و یدهسازمانو  دیها، تشدخواسته یدر نوع و نحوه یدگرگون جادیمردم، ا

 یعرب انهیخاورم هآن در سراسر منطق عیتحوالت، بلکه در تسر جادینه تنها در ا امیمربوط به ق یكردن انتشار خبرها یمهندس

 .ندینما فایا یمصر، نقش مهم ژهیبه و قا،یو شمال آفر

بر تقویت توان رقابتی  مبتنی بر فناوری اطالعات دانش مهندسی ریتأثپژوهشی با عنوان ( 1397) خائف الهی و همکاران

كلی توصیفی،  یبندطبقهوهش در ژ، این پانجام دادند مهندسین مشاور؛ مطالعه موردی مهندسین مشاور شهر تهران یهاشركت

این  در همبستگی است. لیوتحلهیتجز، میدانی و با توجه به نوع هاداده یآورجمعبا توجه به هدف كاربردی، از نظر روش 

مهندسین مشاور حوزه ساختمان است كه در سطح استان تهران فعالیت داشته و  یهاشركتپژوهش جامعه آماری شامل 

كه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهیعضو جامعه مهندسین مشاور یا انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز هستند، 

 دانش مهندسیابع انسانی از رابطه را با خرده مقیاس نظام مدیریت من نیتریقو مبتنی بر فناوری اطالعات دانش مهندسی

 رابطه را با عملکرد سازمانی دارد. نیترفیضعو  مبتنی بر فناوری اطالعات

دانش مهندسی سازی پروژه فاكتورها ریسک پیاده یبندتیاولو( در تحقیقی تحت عنوان شناسایی و 1397) یآبادضیف 

فاكتور ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری تهیه، سپس با مرور  وپنجستیبلیستی مشتمل بر  و فناوری اطالعات یسازمان

 یبنددسته نیترمناسبموفقیت یا شکست موجود در ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری،  یدیعوامل كلهای بندیانواع دسته

ک پروژه مدیریت انتخاب شده و با گنجاندن فاكتورهای ریسک استخراج شده در آن، چهارچوب جدیدی از فاكتورهای ریس
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همبستگی این عناصر را با عناصر فرایندهای مدیریت مشتری )انتخاب  ارائه نموده است. دانش سازمانی و فناوری اطالعات

سازمان مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.  سی و دوبا مشتری( در  دادوستدمشتری، جذب مشتری، حفظ مشتری و رشد 

 بودند. رگذاریتأثبا مشتری  دادوستدمشتری و رشد انتخاب مشتری، جذب مشتری، حفظ 

لعه موردی ( در پژوهشی به بررسی كاربرد فناوری اطالعات در مهندسی دانش سازمانی؛ مطا1397آقازاده و اسفیدانی )

 44ران و از یک نمونه تولیدی برتر ای یهاشركتاین پژوهش از جامعه  یهادادهتولیدی برتر ایران پرداختند،  یهاشركت

است. در این پژوهش  قرار گرفته لیوتحلهیتجزمورد  tپاسخ قابل تحلیل گردآوری شده و با استفاده از آزمون  32تایی با 

 یبردارنهنمواطالعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است و برای آزمون مدل پژوهش از طرح  یآورجمعجهت 

برتر تولیدی ایران  یهاشركتاطالعاتی و ارتباطی در  یهایستگیشااستفاده شده است، نتایج حاكی از آن است كه احتمالی 

ظری پژوهش، باال در سطح نسبتاً باالیی است اما شایستگی عملیاتی در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. بر مبنای چارچوب ن

تباطی و در برخی موارد اطالعاتی و ار یهاتیمزاطالعاتی و ارتباطی به معنی این است كه بنگاه از  یهایستگیشابودن میزان 

نی است كه بنگاه عملیاتی بدین مع یهایستگیشابرخوردار باشد اما عدم برخورداری از  تواندیماز مهندسی دانش سازمانی 

 الزم را بکند. یبرداربهرهو موجود خود استفاده  یهاتیمزو  یهایستگیشااز  تواندینم

به تحلیل  ینگارندهیآ یندهای( بر فرآICTاطالعات )ارتباطات و  یفناور ریتأث(، در پژوهشی با بررسی 1395زند حسامی )

ترهای مهم بزارها و بسانقش فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان محور بسیاری از تحوالت جهانی و همچنین یکی از 

، به نتایج حاصل از این فرآیند در حوزه ینگارندهیآفرآیند  با معرفی. كه آیتمی انکارناپذیر است، پرداختند، جانبههمهتوسعه 

یی شناسا یو برا ینیبشیپدر  ICT ندهیآ ریمس لیتحل یبرا یاز دلف یامطالعه با شد،فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته 

 ،ینیبشیپرو به رشد  در بازار به این نتیجه كلی رسیدند كه یفیو ك یكم جینتا لیدر تحلتوسعه  تیمحدودو  هاكانال پیشرفت

ICT استفاده،  یان براآس یكمک یبهتر به اطالعات، ابزارها یدسترس تیباقابل ینیبشیپ یندهایفرآ شتریو دقت ب ییبه كارا

 .كندیمكمک  ندیفرآ یسازنهیبهو  یسازمدل یساز یكم یداده و دانش، ابزارها تباطاتار

 با ارتباطات و اطالعات یهایفناورنوآوری شركت و نقش دانش و  ( طبق بررسی موضوع2021جارموكا و همکاران )

نوآورانه  یهاهدیابرای كسب دانش و خلق  اطالعات یفناورروابط كلیدی ارتباطات و از  یكاربرد دانش، مدیریت فرایندهای

 كه رسیدند به این نتیجهدر طول آموزش،  بررسی دانش چارچوب یمطالعه با هدف بررس نیا را مورد پژوهش قرار دادند.

 دهندهنشان هاافتهی. گذارندیممثبت  در حوزه دانش و مدیریت دانش در سازمان تأثیر نوآوری یهاجنبه بر ICT خاص اجزای

اطالعات  یاورفن و اینکه .بودند هاسازمان برای مدیران بر اساس دانش خود ارزیابی برای ابزاری عنوان به ICTنقش 

اطالعات نهفته  یدانش، فناور تیریمد یهاتیفعالپشت همه  هك یطوربهدانش داشته است،  تیریسهم را در مد نیشتریب

 .است
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انجام  در صنعت فوالد محورهای دانشدر سازماندانش به عنوان مزیت  مهندسی مدیریتپژوهشی با عنوان  1(2020برنی )

، این مطالعه تجربی بر روی امکانات تولیدی فوالد مستقر در جنوب آفریقا و یک كارخانه مستقر در برزیل متمركز است. داد

موردنیاز از ابزارهایی مانند  یهاداده یآورجمع. پژوهشگران برای باشدیماین پژوهش دارای دو رویکرد كمی و كیفی 

 دهدیمنشان  هاافتهی، باشندیمبه شکل اعداد و ارقام  هاداده. در رویکرد پژوهش كمی اندهنمودنظرسنجی و پرسشنامه استفاده 

 یهاشركتبین  محورهای دانشمزیت در میان سازماندانش به عنوان  مهندسی از مدیریت مورداستفادهكه تفاوت معناداری در 

دانش و یادگیری سازمانی در مؤسسه  مهندسی تیریمد طوریکه سطح بلوغ فوالد برزیل و آفریقای جنوبی وجود دارد به

 مونلواد برزیل بیشتر از مؤسسات آفریقای جنوبی است.

های مبتنی بر مهندسی دانش سازمان متکی بر بهبود فناوری ( در پژوهشی با عنوان رویکرد پویایی سیستم2017) 2دنیس

 با گرددمی سعی پژوهش، ابتدا این آغازین بخش در شده یاد مسئله بررسی اطالعات بر حوزه برندسازی و ایجاد برند

 مطرح تریصورت تفصیلی به موضوعات این حوزه برندسازی و ایجاد برند در پذیرفته صورت تحقیقات بر پیشینه مروری

نش سازمان گیری مهندسی داگردند. تحقیقات زیاد و متنوعی در زمینه برند در ایران به انجام رسیده است. ولی در زمینه شکل

توان به موارد زیر اشاره نمود. نتایج اندكی صورت گرفته است كه از آن جمله می قاتیتحقمتکی بر بهبود فناوری اطالعات 

فروشی و تجربه مشتری و همچنین بین تجربه مشتری و اولویت برند نشان داد ارتباط معناداری بین عوامل مترتب بر خرده

 در ذهن مشتری وجود دارد.

و  فناوری اطالعاتدانش و ابعاد مدیریت دانش و  مهندسی( در تحقیقی با عنوان ساختار فرآیندهای 2017) 3گرینیلیف

دانش كه سطح رو به مشتری )این دیدگاه شامل  مهندسیبررسی نتایج عملکردی اجرای این فرآیندها در سازمان، سطحی از 

بر روی  ( است راباشدیمهای تماس و همچنین داشتن بینشی از مشتری ایجاد یک نگاه واحد از مشتری در میان همه كانال

های تماس و شركت مورد ارزیابی و توجه قرار داده است. یک نگاه واحد از مشتری در میان همه كانال دویست و یازده

یک فضای  یسوهبعالوه بر این، حركتی ثابت از تدارک خدمات استاندارد  است. مؤثرهمچنین داشتن بینشی از مشتری 

تعریفی مجدد از نقش خدمات كتابخانه و  ارائه، پژوهششده در این  ارائهكارشناسی اطالعاتی وجود دارد. از مفاهیم نو 

 رسانی است كه با نیازهای قرن بیست و یکم تطابق بیشتری دارد.اطالع

، در انجام داد بازار یریگجهت: اثر متقابل فناوری اطالعات مدیریت دانش و منطق فازیپژوهشی با عنوان ( 2016) 4ساتون

سازمان  715تصادفی ساده  یریگنمونهكه حجم نمونه با استفاده از روش  باشدیمسازمان  153این پژوهش جامعه آماری 

از آمار استنباطی و توصیفی  لیوتحلهیتجزاست و برای  شدهیآورجمعاست. اطالعات اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته 

                                                           
1 Barney 
2 Dennis 
3 Greenleaf 
4 Sutton 
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 ریتأث لهیوسبهكه رابطه مثبت بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی وجود دارد كه رابطه  دهدیمنشان  هاافتهیاستفاده شده است. 

كدگذاری شده یا بر طبق تعدادی از فرآیندهای  هادادهبا توجه به ریشه تئوری،  است. افتهیشیافزابازار به شدت  یریگجهت

 یهاییدارادانش نقش مهمی را در مدیریت  مهندسیكه رهبران  دهدیمنشان  هاافتهی، شوندیم لیوتحلهیتجزكدگذاری 

 .كنندیمهستند ایفا  فناوری اطالعاتفکری سازمان، كه دارای بیشترین پتانسیل برای منابع 

در كشور شکل بگیرد،  انیبندانشهزار شركت  50در حدود  1404شده است تا در افق  ینیبشیپدر نقشه جامع علمی كشور 

از سوی دیگر امید  هاشركترهبری در این  یهامهارتبا ایجاد بسترهای حمایتی از یک سو و تقویت توان مدیریتی و 

 انیبندانشنوپای  یهاشركت. مبحث مهندسی دانش در میابیدستموفق  انیبندانش یهاشركتتا به این تعداد از  رودیم

 یهاازمانسدر  اطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی یهایفناوررویکردی در این راستاست كه تحوالت آینده 

عات در د فناوری اطالمحققین به كاربر معموالًانجام شده،  یهاپژوهشدر  .دینمایمبه این امر كمک شایانی  انیبندانش

 . در حالیکه در این پژوهش،اندپرداخته هاپروژهسازی فاكتورها ریسک پیاده یبندتیاولوشناسایی و مهندسی دانش سازمانی و 

ای تحوالت آینده ( و مهندسی دانش كه رویکردی مهم برICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناورهای فراروی چالش

 .گرددیم، بررسی باشدیم

 در این پژوهش به نتایج ذیل دست یافتند: استفاده موردپژوهشگران و محققان در پیشینه 

 . كاربرد فناوری اطالعات در مهندسی دانش سازمانی؛1

 عات؛سازمانی و فناوری اطالمهندسی دانشسازی پروژه فاكتورها ریسک پیاده یبندتیاولوشناسایی و . 2

 ؛در صنعت فوالد محورهای دانشدر سازماندانش به عنوان مزیت  مهندسی یریت. مد3

 های مبتنی بر مهندسی دانش سازمان متکی بر بهبود فناوری اطالعات؛. رویکرد پویایی سیستم4

 فناوری اطالعات. مدیریت دانش و منطق فازی. پژوهشی با عنوان 5

 ذیل می باشیم: در حالی كه در پژوهش حاضر ما به دنبال دستیابی به اهداف

 ایران. انیبندانشهای های اطالعات و ارتباطات و مهندسی دانش در شركتهای فناوری. شناخت چالش1

 های اطالعات و ارتباطات و مهندسی دانشو قانونی برای فناوری یانامهنییآ یهارساختیز. شناخت میزان فراهم بودن 2

 در ایران. انیبندانشهای بر سازمان دیتأكنش با های اطالعات و ارتباطات و مهندسی دا. تدوین مدل فناوری3

 روش پژوهش
( ICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور های فرارویاین پژوهش با استفاده از رویکردی تفسیرگرایانه سعی دارد تا چالش

از رویکردی  یریگبهرهرا از نگاه محققان به عنوان عوامل اصلی تولید دانش بازشناسی كند. این پژوهش با  و مهندسی دانش
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خواهد موانع پیش روی و عوامل پیش برنده محققان حوزه علوم انسانی در تحوالت آینده یم 2و تبیین ایدوگرافیک 1امیک

ایج تحقیقات را كشف كند. این پژوهش سعی دارد درک، تفسیر ( و مهندسی دانش نتICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور

كنند را تجاری نمی هاآنباشند و نتایج و برداشت محققان از اینکه چرا به فکر بازگشت هزینه صرف شده در تحقیقات نمی

در این فرآیند، خود ها این فرآیند بپردازد. ، به باز شناسایی چالشهاآندهد و ضمن واكاوی اندیشه  را مورد توجه قرار

اند، بنابراین درون آخته و برون آخته یا فاعل و مفعولِ شناخت محققان نیز عنصری از جامعه و درگیر در تعامالت مذكور بوده

 باشند.یکی می

باشد. می یانهیزمهای تحلیل تماتیک و نظریه از نوع كیفی و با روش یشناسروشبر همین اساس تحقیق حاضر از لحاظ 

كند با انجام مطالعات میدانی و مشاركت در فرآیندهای مربوط به موضوع پژوهش، به درک و فهم پژوهشگر سعی می

ارتباطات نائل گردد.  و مدیریت اطالعات و ( و مهندسی دانشICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور های فرارویچالش

 مشخص شده است. 1شکل در قالب یک مدل مفهومی در  یموردبررسمتغیرهای 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
1-(Emic ) این رویکرد كه از پایه های اساسی در رویکرد كیفی و تفسیر گرایی می باشد بر درک و تفسیر افرادِ درگیر در موضوع یا پدیده مورد

( در تحقیقات كمی و مبتنی بر رویکرد اثبات گرایی Eticرویکرد ) بررسی به عنوان مبنا و عامل اصلیِ معرفت تاكید می كند. این رویکرد معادل

 است كه بر جدا بودن محقق از فرآیند تحقیق تاكید می كند و نقش واسطه ای و خارج از فرآیندِ تحقیق برای محقق قائل است.

2 -(Ideographic) ،توصیفی عمیق و همه جانبه با تمام تبین ایدگرافیک نوعی تبین در رویکرد تفسیر گرایی است كه با درجه انتزاعی محدود

در رویکرد اثباتگرایی قرار دارد كه  (Nomothetic) جزئیات را از موضوع یا پدیده مورد مطالعه ارائه می دهد. این تبین در مقابل تبین نوموتتیک

 سعی در تبین علی موضوعات و پدیده های مورد مشاهده و روابط بین آنها دارد.
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هامقوله. مدل پژوهش و ارتباط بین 1شکل   

آماری جامعه و داده بنیاد انجام شده است.  یانهیزمو رویکرد كیفی است كه با استفاده از نظریه  یكاربرد حاضر، نوع پژوهش

 باشند.در سطح ارشد می انیبندانشهای شاغل در شركتمتشکل از مدیران و كارشناسان نفر  178شامل تعداد پژوهش 

نفر از پژوهشگران  16بر همین اساس با تعداد هدفمند به روش گلوله برفی بوده و  یریگنمونهپژوهش،  یریگنمونهروش 

ارتباطات نفر به صورت خاص در حوزه مدیریت اطالعات و  9حوزه علوم انسانی مصاحبه به عمل آمد كه از این تعداد 

دقیقه با هركدام از  90تا  45ها به صورت باز و ساختار نیافته و به مدت این مصاحبه .مشغول تحقیق و پژوهش هستند

و اهل فن استفاده  نظرانصاحبجهت گردآوری اطالعات از ابزار مصاحبه باز و ساختارنیافته با  پژوهشگران به طول انجامید.

های اطالعات و ارتباطات بر مهندسی در حیطه دستیابی به شناسایی تحوالت آینده فناوری با مطالعه مقاالتی كهشده است. 

ها كُد محوری شناسایی و تعیین آن 5عامل )كُد باز( در زیر مجموعه  31های دانش منتشر شد دانش سازمانی در سازمان

 شرایط مداخله گر:

 تسهیل دسترسی -

 مشاركت كاربران -

 مشکل مالی -

 شخصی تجربه -

 ساختار سازمانی -

 فرهنگ سازمانی -

 بلوغ دانشی -

 مدیریت كاربران -

 شرایط علی:

باالبودن هزینه  -

 فناوریاطالعات

های با شركتهمکاری  -

 فناوری

نوسانات سیاسی و  -

 اقتصادی

های كالن سیاستگذاری -

 كشور

 

مدل فناوری بر مهندسی 

 دانش

 شرایط زمینهای:

 عملکرد نیروی كار -

 استراتژی مدیریت -

 سرمایه فکری -

 تعهد مدیران -

 اثربخشی و كیفیت كاری -

 نوسانات مدیریتی -

 پتانسیل منابع انسانی -

 کنش و تعامالت: 

 شفافیت اهداف -

تعداد واحدهای  -

 سازمانی

 برآورد دقیق -

 تعامل سازمانی -

 سرعت فرایند -

 حجم كار -

 تخمین صحیح بودجه -

 زمانتخمین صحیح  -

كیفی سازی دانش  -

 سازمانی

 پیامد:

 مدیریت مشاركتی -

كیفی سازی دانش  -

 سازمانی

ارتباط صنعت با  -

 سازمان

 سازمانی ارتباطات -

 بهسازی منابع انسانی -
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گردیده  دیتائدر این زمینه،  نظرصاحبساتید قابل ذكر است روایی پرسشنامه توسط متخصصین و ا اشاره شد شناسایی گردید.

های آماری با و آزمون باشدمی یانهیزمهای تحلیل تماتیک و نظریه روش ،در پژوهش حاضر لیوتحلهیتجزروش  است.

 یادوجملههای شرایط، آزمون استفاده از روش تحلیل عامل تائیدی انجام گرفته است. به منظور بررسی معناداری تأثیر شاخص

 است. شدهگرفتهبه كار 

 هادادهتحلیل 
بر دانش  یشناسروشاول پژوهش مبنی بر متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و ابزارهای  سؤالدر ارتباط با 

از مصاحبه با خبرگان كه  آمدهدستبههای نتایج آنالیز كیفی دادهسازمانی چه مواردی است؟ مدل مفهومی پژوهش و 

های اطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در شامل خبرگان و اساتید دانشگاه تحوالت آینده فناوری

های اطالعات و ارتباطات بر بر ارائه مدل مفهومی از تحوالت آینده فناوری مؤثرهای دانش نشان داد كه عوامل سازمان

گر، فرآیند / تعامالت و ای، شرایط مداخلههای دانش شرایط علّی، شرایط زمینهمانمهندسی دانش سازمانی در ساز

 باشند.پیامدها می

بر  (ICTاطالعات و ارتباطات ) یهایفناور ندهیحوالت آمدل بومی تاینکه دوم پژوهش مبنی بر  سؤالدر ادامه 

 چگونه است؟ انیبندانش یهاسازماندر  یدانش سازمان یمهندس

گر، در مدل اولیه مسیر شاخص هشتم به عامل مورد تأیید قرار مداخله آزمون تحلیل عاملی تأییدی سازه شرایطدر 

گذر نکردند. با انجام اصالحاتی  موردنظرهای برازش بهتر شدند اما همچنان از آستانه نگرفت. با حذف این مسیر شاخص

 بر روی مدل، مدل نهایی زیر را به دست داد:

 
 گرگیری بعد شرایط مداخله: مدل اندازه1نمودار 
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)،RMSEAهای شاخص
𝛘𝟐

𝐝𝐟
)،GIF ،CFI  وIFI  را ارائه كردند  091/0و  89/0، 92/0، 77/1، 067/0به ترتیب مقادیر

 ها دارد. گیری و ساختار دادهها در كنار مقادیر معناداری باالی مسیرها نشان از برازش كامل مدل اندازه،این مقادیر شاخص

طبق آزمون تحلیل عاملی تأییدی سازه فرآیند / تعامالت در مدل اولیه مسیر شاخص چهارم به عامل مورد تأیید قرار نگرفت. 

افزار با توجه به مبانی تئوری آن، مدل های برازش بهتر شدند و با اعمال اصالحات پیشنهادی نرمبا حذف این مسیر شاخص

 نهایی زیر را به دست داد:

 

 تعامالت/  گیری بعد فرآیند: مدل اندازه2نمودار 

)،RMSEAهای شاخص
𝛘𝟐

𝐝𝐟
)،GIF ،CFI  وIFI  را ارائه كردند،  091/0و  91/0، 97/0، 12/1، 042/0به ترتیب مقادیر 

 ها دارد.دادهگیری و ساختار ها در كنار مقادیر معناداری باالی مسیرها نشان از برازش كامل مدل اندازهاین مقادیر شاخص

 طبق آزمون تحلیل عاملی تأییدی سازه پیامدها با انجام اصالحاتی بر روی مدل، مدل نهایی زیر را به دست داد:

 

 گیری بعد شانس: مدل اندازه3نمودار 
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)،RMSEA هایشاخص
𝛘𝟐

𝐝𝐟
)،GIF ،CFI  وIFI  را ارائه دادند كه این  89/0و  88/0، 49/2؛ 035/0به ترتیب مقادیر

  ها دارد.گیری و ساختار دادهها در كنار مقادیر معناداری باالی مسیرها نشان از برازش كامل مدل اندازهمقادیر شاخص

 هاتحلیل استنباطی و بررسی معناداری شاخص

و نتایج آن به صورت  شدهگرفتهبه كار  یادوجملهعلّی، آزمون  شرایطهای به منظور بررسی معناداری تأثیر شاخص

 زیر به دست آمد:
 علّی های شرایطشاخص یادوجمله: آزمون 1جدول 

 معناداری احتمال مورد آزمون شدهمشاهدهاحتمال  تعداد/ فراوانی دسته دسته شاخص

T1  000/0 50/0 35/0 63 2 => 1دسته 

 000/0 - 65/0 115 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

T3  757/0 50/0 51/0 86 2 => 1دسته 

 000/0 - 49/0 92 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

T4  107/0 50/0 44/0 74 2 => 1دسته 

 000/0 - 56/0 104 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

T5  000/0 50/0 33/0 50 2 => 1دسته 

 000/0 - 67/0 128 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

داری به دست آمده بررسی شود. در صورتی كه این مقدار از برای بررسی نتایج به دست آمده كافی است تا مقدار معنی

های با تعداد داده 3از  تركوچکهای بیشتر باشد، نشان دهنده برابری فراوانی دو دسته است. بدین معنی كه تعداد داده 0.05

باشد بدین معنی است كه این دو فراوانی  0.05داری كمتر از برابر هستند. اما در صورتی كه مقدار معنی 3یا مساوی  تربزرگ

باال بودن هزینه فناوری )به ترتیب  T5و  T1های كه شاخص دهدیمدارند. نتایج جدول فوق نشان  یداریمعنبا هم تفاوت 

های داری بر مهندسی دانش سازمانی در سازماندارای تأثیر معنی( های كالن كشورسیاستگذاریو  طاتاارتباطالعات و 

( نوسانات سیاسی و اقتصادیو  های با فناوریهمکاری شركت)به ترتیب  T4و  T3 یهاشاخصدرحالیکه دانش هستند. 

 .اندندادهرا نشان  های دانشداری بر مهندسی دانش سازمانی در سازمانتأثیر معنی

 به كارشناسان اشاره دارد(. 2به مدیران و دسته  1)قابل ذكر است كه دسته 

 ای نتایج زیر را ارائه داد:زمینه های بعد شرایطبر روی شاخص یادوجملهآزمون 
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 ایزمینه شرایط عوامل هایشاخص یادوجمله: آزمون 2جدول 

 معناداری احتمال مورد آزمون مشاهده شدهاحتمال  تعداد/ فراوانی دسته دسته شاخص

M1  000/0 50/0 13/0 24 2 => 1دسته 

 000/0 - 87/0 154 2 < 2دسته 

 000/0  00/1 178 -  كل

M2  000/0 50/0 09/0 15 2 => 1دسته 

 000/0 - 91/0 163 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 -  كل

M3  000/0 50/0 28/0 49 2 => 1دسته 

 000/0 - 72/0 129 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 -  كل

M4  000/0 50/0 28/0 50 2 => 1دسته 

 000/0 - 72/0 128 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 -  كل

M5  000/0 50/0 18/0 32 2 => 1دسته 

 000/0 - 82/0 146 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 -  كل

M6  410/0 50/0 53/0 95 2 => 1دسته 

 000/0 - 47/0 83 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 -  كل

M7 

 
 882/0 50/0 49/0 89 2 => 1دسته 

 000/0 - 51/0 89 2 < 2دسته 

 000/0 - 13/0 178 -  كل

عملکرد )به ترتیب  M5و  M1 ،M2 ،M3 ،M4های برای دو دسته، شاخص 5/0دهد كه با احتمال جدول فوق نشان می

شوند. اما ( معنادار تشخیص داده میاثربخشی و كیفیت كاریو  تعهد مدیران، سرمایه فکری، استراتژی مدیریت، نیروی كار

 .نیستند یمعنادار ریتأث( دارای پتانسیل منابع انسانیو  نوسانات مدیریتی)به ترتیب  M7و  M6دو شاخص 

 نتایج زیر را ارائه داد:گر مداخله های بعد شرایطبر روی شاخص یادوجملهآزمون 
 گرمداخله شرایط هایشاخص یادوجمله: آزمون 3جدول 

 معناداری احتمال مورد آزمون احتمال مشاهده شده تعداد/ فراوانی دسته دسته شاخص

S1  372/0 50/0 54/0 97 2 => 1دسته 

 000/0 - 46/0 81 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S2  000/0 50/0 29/0 49 2 => 1دسته 
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 000/0 - 71/0 129 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S3  000/0 50/0 65/0 108 2 => 1دسته 

 000/0 - 35/0 70 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S4  000/0 50/0 38/0 69 2 => 1دسته 

 000/0 - 62/0 109 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S5 000/0 50/0 11/0 19 2 => 1 دسته 

 000/0 - 89/0 159 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S6  001/0 50/0  36/0 60 2 => 1دسته 

 000/0 - 64/0 118 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S7  000/0 50/0 24/0 44 2 => 1دسته 

 000/0 - 76/0 134 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

S9  000/0 50/0 26/0 44 2 => 1دسته 

 000/0 - 74/0 134 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

 
برابر  3یا مساوی  تربزرگهای با تعداد داده 3از  تركوچکهای تعداد داده )تسهیل دسترسی( S1دهد كه در شاخص نتایج نشان می

 S3های دانش ندارد. در شاخص بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان یتوجهقابلهستند و این بدین معنی است كه این شاخص تأثیر 

د بیشتر از تعدا 3از  تركوچکهای دهد كه تعداد دادهعدم برابری فراوانی این دو دسته، ستون تعداد نشان می رغمیعلنیز  )مشکل مالی(

داری تأثیر سایر اند. معنیهستند و بنابراین غالب پاسخگویان این شاخص را فاقد كفایت الزم دانسته 3یا مساوی  تربزرگهای داده

، ساختار سازمانی، شخصی تجربه، مشاركت كاربران)به ترتیب  S9و  S2 ،S4 ،S5 ،S6 ،S7های ها یعنی شاخصشاخص

 مورد تأیید قرار گرفت. (مدیریت كاربرانو  بلوغ دانشی، یسازمانفرهنگ

 نتایج زیر را ارائه داد: تعامالت/  های بعد فرآیندبر روی شاخص یادوجملهآزمون 
 تعامالت/  های بعد فرآیندشاخص یادوجمله: آزمون 4جدول 

 معناداری احتمال مورد آزمون احتمال مشاهده شده تعداد/ فراوانی دسته دسته شاخص

G1  000/0 50/0 17/0 31 2 => 1دسته 

 000/0 - 83/0 147 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G2  004/0 50/0 39/0 64 2 => 1دسته 
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 000/0 - 61/0 114 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G3  000/0 50/0 29/0 53 2 => 1دسته 

 000/0 - 71/0 125 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G5  691/0 50/0 48/0 76 2 => 1دسته 

 000/0 - 52/0 102 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G6  000/0 50/0 13/0 21 2 => 1دسته 

 000/0 - 87/0 157 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G7  502/0 50/0 53/0 95 2 => 1دسته 

 000/0 - 47/0 83 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G8  000/0 50/0 27/0 43 2 => 1دسته 

 000/0 - 73/0 135 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G9  000/0 50/0 17/0 30 2 => 1دسته 

 000/0 - 83/0 148 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

G10  000/0 50/0 11/0 18 2 => 1دسته 

 000/0 - 89/0 160 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

 تربزرگهای با تعداد داده 3از  تركوچکهای )به ترتیب تعامل سازمانی و حجم كار( تعداد داده G7و  G5 در مورد شاخص

ها متصور شد. اما در مورد سایر موارد برای آن یتوجهقابلتوان تأثیر برابر هستند و این بدین معنی است كه نمی 3یا مساوی 

 G8)سرعت فرایند(،  G6)برآورد دقیق(،  G3)تعداد واحدهای سازمانی(،  G2)شفافیت اهداف(،  G1 یهاشاخصیعنی 

 رسد.ها به تأیید می( تأثیرگذاری آنكیفی سازی دانش سازمانی) G10زمان( و تخمین صحیح ) G9(، تخمین صحیح بودجه)

 های بعد پیامدها نتایج زیر را ارائه داد:بر روی شاخص یادوجملهآزمون 

 پیامدها بعد هایشاخص یادوجمله: آزمون 5جدول 

 معناداری احتمال مورد آزمون احتمال مشاهده شده تعداد/ فراوانی دسته دسته شاخص

C1  000/0 50/0 06/0 10 2 => 1دسته 

 000/0 - 94/0 168 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

C2  000/0 50/0 01/0 1 2 => 1دسته 
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 000/0 - 99/0 177 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

C3  000/0 50/0 04/0 4 2 => 1دسته 

 000/0 - 96/0 174 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

C4  000/0 50/0 10/0 19 2 => 1دسته 

 000/0 - 90/0 159 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

C5  000/0 50/0 10/0 18 2 => 1دسته 

 000/0 - 90/0 160 2 < 2دسته 

 000/0 - 00/1 178 - كل

 

كیفی بعد پیامدها )به ترتیب مدیریت مشاركتی،  C5و  C1 ،C2 ،C3 ،C4های توان فهمید كه تمامی شاخصطبق نتایج می

(، دارای تأثیر قابل توجه و بهسازی منابع انسانیو  ارتباطات سازمانی، ارتباط صنعت با سازمان، سازی دانش سازمانی

 باشند.دانش می هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی داری بر متغیر پژوهش یعنیمعنی

 هاشاخصدر كنار سایر ( شاخص برازش تطبیقی) CFI و (شاخص نیکوئی برازش) GFI یهاشاخص هاداده یهالیتحلبا 

بودن تمامی مسیرها و  داریمعن دهندهنشان مسیرهای عاملی t-valueدهند. همچنین مقادیر مقادیر قابل قبولی را ارائه می

گیری ها در كنار مقادیر معناداری باالی مسیرها نشان از برازش كامل مدل اندازهاین مقادیر شاخص .استتأیید روایی سازه 

و بعد  گرمداخله، بعد شرایط یانهیزمعلّی ، بعد عوامل شرایط  شرایط بعد ،هاشاخص یبندرتبهدر  ها دارد.و ساختار داده

 است. شدهدادهنشان  10و  9،  8، 7، 6در جدول شماره  پیامدهاو بعد  تعامالت/  فرآیند

 علّی شرایط بعد یهاشاخص یبندرتبه :6جدول 

 ردیف هانهیگز مثبتآل فاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

2 004/0 069/0 348/180 T1 1 

1 004/0 711/0 33/180 T5 2 

دارای بیشترین پتانسیل  (T5) های كالن كشورسیاستگذاریدر بعد شرایط علی،  شودیممشاهده  6كه در جدول  طورهمان

 است. انیبندانش هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثر

 ایزمینه شرایط عوامل بعد هایشاخص یبندرتبه :7جدول 

 ردیف هانهیگز آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

3 004/0 664/0 366/180 M1 1 
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1 004/0 738/0 287/180 M2 2 

8 003/0 605/0 426/180 M3 3 

4 003/0 625/0 406/180 M4 4 

2 004/0 734/0 293/180 M5 5 

 

 

 در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثر( مدیریت دارای بیشترین پتانسیل M2، استراتژی )یانهیزمبعد شرایط  ،7در جدول 

 است. انیبندانش هایسازمان

 گرشرایط مداخله بعد هایشاخص بندیرتبه :8جدول 

 ردیف هاگزینه آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

4 003/0 625/0 405/180 S2 1 

6 003/0 573/0 458/180 S4 2 

1 004/0 729/0 297/180 S5 3 

5 003/0 577/0 451/180 S6 4 

2 004/0 668/0 360/180 S7 5 

3 004/0 649/. 377/180 S9 6 

 

 دانش مهندسی بر مؤثردارای بیشترین پتانسیل ( S5)، ساختار سازمانی گرمداخلهبیانگر این است كه در بعد شرایط  8جدول 

 است. انیبندانش هایسازمان در سازمانی

 فرآیند / تعامالت بعد هایشاخص بندیرتبه :9جدول 

 ردیف هانهیگز آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

2 004/0 648/0 341/180 A1 G1 

7 003/0 546/0 463/180 A2 G2 

6 003/0 576/0 451/180 A3 G3 

3 004/0 067/0 353/180 A4 G6 

5 003/0 608/0 418/180 A5 G8 

4 004/0 655/0 368/180 A6 G9 

1 004/0 719/0 304/180 A7 G10 
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دارای بیشترین  (G10) كیفی سازی دانش سازمانی، فرآیند / تعامالتبعد  ،9به دست آمده در جدول  یهادادهبا توجه به 

 است. انیبندانش هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثرپتانسیل 

 پیامدها بعد هایشاخص بندی: رتبه10جدول 

 

 

 دانش مهندسی بر مؤثردارای بیشترین پتانسیل  (C2) كیفی سازی دانش سازمانی پیامدها،كه در بعد  دهدیمنشان  10جدول 

 است. انیبندانش هایسازمان در سازمانی

ها را از حالت گیری دادهاین كه میانگیندر این بخش با مسیری مشابه با مسیر بخش پیشین )البته به روش قطعی به دلیل 

مؤثر بر  گانهپنجبندی بر روی ابعاد كند( اولویتها را نیز تا حد زیادی خنثی میكند و البته ابهام آنطیف فازی خارج می

 .ردیگیمدانش انجام  هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی

 
 دانش هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر گانه تأثیرگذارابعاد پنج بندی: رتبه11جدول 

 ردیف هانهیگز آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

 شرایط علی 4 014/0 012/0 466/0 4

 ایشرایط زمینه 2 011/0 015/0 585/0 2

شرایط  5 017/0 01/0 369/0 5

 گرمداخله

فرآیند /  1 01/0 016/0 605/0 1

  تعامالت

 پیامدها 3 012/0 016/0 569/0 3

 این ابعاد به صورت زیر تعیین شده است: یبندرتبه ،شودیممشاهده  11كه در جدول  گونههمان

 (=Cci 605/0فرایند/ تعامالت ) -1

 (=Cci 585/0) یانهیزمشرایط  -2

 (=Cci 569/0پیامدها ) -3

 (=Cci 466/0شرایط علی ) -4

 ردیف هاگزینه آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده Cci رتبه

3 004/0 754/0 267/180 A1 C1 

1 004/0 811/0 208/180 A2 C2 

5 004/0 679/0 343/180 A3 C3 

4 004/0 739/0 282/180 A4 C4 

2 004/0 755/0 266/180 A5 C5 
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 (=Cci 369/0) گرمداخلهشرایط  -5

 و بحث یریگجهینت
 یامالحظهقابل طوربهدر بیست سال اخیر چه در حوزه تئوریک و چه در عمل،  هاسازماناهمیت توجه به دانش در      

مطرح بوده است؛ اما در  هاشركتافراد و  یهاتیقابلافزایش یافته است. دانش همواره یک دارایی با ارزش در ساختمان 

وارد است كه  ییهاسازمانو تهدیدات جدید، فشار تغییرات بر  هافرصتهور و ظ یسازیجهانعصر كنونی با گسترش 

نیاز به توسعه مستمر  كهاست  یاگونهبهآن هستند. در حال حاضر وضعیت  یریكارگبهخواهان استفاده آگاهانه از دانش و 

، جای خود را به كیفیت نیروی انسانی به عنوان منبع سرمایه دانشی در ها و بهبود رقابتی باعث شده تا فشار تغییراتنوآوری

از انواع دانش به  مؤثرهای پویا اساساً به خلق، تبدیل و استفاده ها بدهد. رویارویی با تغییرات تحت عنوان توانمندیسازمان

نگاه نوین به مسائل  بستگی دارد. ها كه در روابط، وظایف و كاركردهای نیروی انسانی نهفته استنوان دارایی اصلی سازمانع

امروزه زیرا  دننهای ارتباطی و اطالعاتی عبور نکاز كنار نقش تأثیرگذار فناوری یسادگبهكند كه مدیران مدیریتی ایجاب می

ای بزرگ برای صحیح از آن به دغدغه یبرداربهرهالعات و دانش روبرو هستند كه اداره و ها با حجم انبوهی از اطسازمان

در پیشرفت و  مؤثر، فناوری اطالعات را به عنوان نیروی محوردانشهای است. مدیران سازمان شدهلیتبدها این سازمان

ه فرآیند تولید ثروت و ارزش با استفاده از گیرند. مهندسی دانش كها به كار میو غلبه بر چالش دانش تیریمدموفقیت 

های فکری و مبتنی بر دانش است. نیازمند سیستمی است كه بتواند این فرایند را پشتیبانی كند. فناوری اطالعات به دارایی

شمگیری را به طور چ دانش یمهندسبا سرعت و دقت باال اجرای فرآیند  دانش یمهندسعامل تواناساز فرایند  نیترمهمعنوان 

های اطالعات و ارتباطات بر مهندسی دانش سازمانی در آگاهی از تحوالت آینده فناوریبنابراین  بهبود بخشیده است.

سامان  هایفناوراز  یترعیوسو رابطه آن با زنجیره  فناوریابزاری است كه آگاهی ما را نسبت به ابعاد  انیبندانشهای سازمان

 های بهتری را اتخاذ كرد. دهد تا بتوان تصمیممی

 ،ایران انیبندانشهای های اطالعات و ارتباطات و مهندسی دانش در سازمانهای فناوریچالشبررسی و شناخت در راستای 

از این گر، فرآیند / تعامالت و پیامدها. ای، شرایط مداخلهاز: شرایط علّی، شرایط زمینه اندعبارتپنج عامل شناخته شد كه 

( 2021( وجارموكا و همکاران )1395(، زندحسامی و زارع )2013گفت كه این نتایج با تحقیقات بدیعی ) توانیمنظر 

كه راج گردید. نتایج بیانگر این موضوع است استخهای مربوط به هر بعد بعد از شناسایی چهار پنچ، شاخصاست.  راستاهم

داری بر دارای تأثیر معنی های كالن كشورسیاستگذاریو  طاتاباال بودن هزینه فناوری اطالعات و ارتبدر بعد شرایط علی،  

عملکرد ای،  به ترتیب زمینه های بعد شرایطدر بررسی شاخصو هستند.  انیبندانشهای مهندسی دانش سازمانی در سازمان

در  .اندشدهدادهمعنادار تشخیص  اثربخشی و كیفیت كاریو  تعهد مدیران، سرمایه فکری، استراتژی مدیریت، نیروی كار
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و  بلوغ دانشی، یسازمانفرهنگ، ساختار سازمانی، شخصی تجربه، مشاركت كاربرانبه ترتیب  هامؤلفه گر،مداخله شرایط

 مورد تأیید قرار گرفت. مدیریت كاربران

تخمین صحیح شفافیت اهداف، تعداد واحدهای سازمانی، برآورد دقیق، سرعت فرایند،  یهامؤلفهتعامالت، /  در بعد فرآیند

تمامی  است و در بعد پیامدها، دیتائها  مورد تأثیرگذاری آن  كیفی سازی دانش سازمانیزمان و تخمین صحیح ، بودجه

، ارتباط صنعت با سازمان، كیفی سازی دانش سازمانیهای اول تا پنجم بعد پیامدها )به ترتیب مدیریت مشاركتی، شاخص

 دانش مهندسی داری بر متغیر پژوهش یعنی (، دارای تأثیر قابل توجه و معنیبهسازی منابع انسانیو  ارتباطات سازمانی

، بعد یانهیزمعلّی ، بعد عوامل شرایط  شرایط ، بعدهاشاخص یبندرتبه همچنین در باشند. دانش می هایسازمان در سازمانی

 :شودیمپیامدها به شرح زیر ارائه و بعد  تعامالت/  فرآیندو بعد  گرمداخلهشرایط 

 هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثردارای بیشترین پتانسیل  های كالن كشورسیاستگذاریدر بعد شرایط علی، 

 در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثر، استراتژی مدیریت دارای بیشترین پتانسیل یانهیزماست،  در بعد شرایط  انیبندانش

 .شودیممشاهده  انیبندانش هایسازمان

 انیبندانش هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثر، ساختار سازمانی دارای بیشترین پتانسیل گرمداخلهدر بعد شرایط 

 .رسدیمبه نظر 

 هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثردارای بیشترین پتانسیل  كیفی سازی دانش سازمانیدر بعد فرآیند / تعامالت، 

 .باشدیم انیبندانش

دانش  هایسازمان در سازمانی دانش مهندسی بر مؤثردارای بیشترین پتانسیل  كیفی سازی دانش سازمانیدر بعد پیامدها نیز 

 بنیان به نظر می رسد.

های اطالعات و ارتباطات بر رابطه بین مدل مفهومی از تحوالت آینده فناوریو تدوین های به دست آمده با توجه به داده

توان به كمبود منابع اطالعات و ارتباطی، باال بودن هزینه فناوری اطالعات می، های دانشمهندسی دانش سازمانی در سازمان

های با فناوری، نوسانات سیاسی و اقتصادی، پتانسیل های كالن كشور، مشکل مالی، همکاری شركت، سیاستگذاریاطاتارتبو 

منابع انسانی، سرمایه فکری، نوسانات مدیریتی، اثربخشی و كیفیت كاری، تعهد مدیران، عملکرد نیروی كار، استراتژی 

، تعداد واحدهای یسازمانفرهنگشخصی، مدیریت كاربران،  نشی، تجربهمدیریت، ساختار سازمانی، مشاركت كاربران، بلوغ دا

سازمانی، كیفی سازی دانش سازمانی، سرعت فرآیند، برآورد دقیق حجم كار، شفافیت اهداف، تخمین صحیح زمان، تخمین 

و ارتباط صنعت با  صحیح بودجه، ارتباطات سازمانی، مدیریت مشاركتی، كیفی سازی دانش سازمانی، بهسازی منابع انسانی

 .داشت اذعانسازمان 

در پیشرفت و موفقیت مهندسی  مؤثرعنوان نیروی محركه و عامل  ، فناوری اطالعات را بهمحوردانشهای مدیران سازمان

های فکری و . مهندسی دانش كه فرایند تولید ثروت و ارزش با استفاده از داراییرندیگیمها به كار چالش دانش و غلبه بر
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عامل  نیترمهممبتنی بر دانش است. نیازمند سیستمی است كه بتواند این فرایند را پشتیبانی كند. فناوری اطالعات به عنوان 

تواناساز فرایند مهندسی دانش با سرعت و دقت باال اجرای فرایند مهندسی دانش را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است. 

ری اطالعات در زمینه مهندسی دانش نبود بستر مخابراتی جهت تبادل اطالعات، فقدان سیاست كلی دولت در توسعه فناو

فناوری اطالعات  یریكارگبهعدم آشنایی و مهارت كاركنان در استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به عنوان چالش مهم در 

اسب را فراهم نموده و در جهت ارتقای این بسترهای من هادولتكه  شودیمبنابراین پیشنهاد  باشد.های دانشی میدر سازمان

ها و وسایل ارتباطی نظیر تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند تمامی دستگاه رساختیزنمایند.  یزیربرنامهفناوری 

 هایها و سرویسباشد. هدف اصلی زیرساخت فناوری اطالعات، ایجاد و توسعه شبکهمی مخابراتی، رادیو و تلویزیون

اطالعات، مهندسی  یسازرهیذخ، دستیابی و عرضه اطالعات، یاچندرسانههای انتقال، برقراری ارتباطات مخابراتی، شبکه

از  های فناوری اطالعاتزیرساخت یسازنهیبهو ارزیابی بنابراین،  باشد.می …های رمزنگاری و امنیتی و ها، فناوریپرتکل

شود یک سیستم جستجو بر دانش سازمانی پیشنهاد می مؤثرشتن یک زیرساخت فناوری برای دااهمیت باالیی برخوردار است. 

مناسب  یهارساختیزهای دانشی در زمینه ایجاد سازمانو  برداری قرار گیردو بهره مورداستفادهو بازیابی قدرتمند طراحی و 

در جهت اهداف سازمانی و  دانش تیهدادر حوزۀ مدیریت نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است. به منظور  انجام دهد.

وری افراد و انسجام استفاده از فناوری باعث بهره رقابتی پایدار، مدیران سازمان باید به مدیریت دانش بپردازند. كسب مزیت

های مختلف در یک زمینه تعبیر اطالعات را از طریق ارائه دیدگاه های اجتماعیاطالعات در درون سازمان شده و سیستم

به دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و كاربرد آن  یاعتباربخشانجام می دهند. مهندسی دانش یک روند آگاهانه ایجاد دانش، 

ه فناوری اطالعات در مناسب انجام دهد. توسع یهارساختیزهای دانشی در زمینه ایجاد شود سازمانپیشنهاد می است.

 اطالعات یفناورباشید و وجود  رگذاریتأثها در سازمان دانش تیریمدتواند بر توسعه فرآیند می محوردانشهای سازمان

استفاده از فناوری اطالعات از عوامل  سازد.ها را فراهم میسازی فرآیند مدیریت دانش در بین كاركنان در سازمانسبب آسان

پیشنهاد بنابراین،  .دیآیمها و نهادهای كشور به حساب سازمانی در میان سازمان دانش تیریمدمهم زیربنایی جهت موفقیت 

 برداری قرار گیرد.شود یک سیستم جستجو و بازیابی قدرتمند طراحی و مورد استفاده و بهرهمی

های كشور نیز، پژوهش مشابه انجام گیرد تا مشخص شود این شود تا در سایر شركتپیشنهاد میبرای انجام تحقیقات آتی، 

گردد در پیشنهاد می. همچنین در مناطق آزاد دیگر به چه صورت خواهد بود ینیبشیپمتغیرها و نیز تحوالت مورد  ریتأث

ها را با هم مقایسه نمایند؛ تا بتوان نتایج شود و نتایج آن به تحقیق پرداختهمشابه  یهامدلاین مدل و های زمانی دیگر نیز بازه

 را تعمیم داد.

 یسپاسگزار

 را دارند. یمقاله، از داوران محترم به علت نظرات ارزشمندشان كمال تشکر و قدردان سندگانینو
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 منابع
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