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Abstract 

Objective: Organizations require knowledge management (KM) in order to continue their 

activities and sustainability in their competitive cycles. One of the problems of organizations 

and managers is the implementation of KM, considering the factors affecting the 

implementation of KM plays an important role in the success and development of the 

organization. Meanwhile, the factors affecting the implementation of KM, determining the 

importance of each of the factors and providing an appropriate framework for their application 

in KM implementation process play a fundamental role in advancing the organization's goals. 

The purpose of this research is to identify and rank the factors affecting the implementation of 

KM by reviewing the past studies.  

Methodology: Meta-synthesis attempts to integrate results from a number of different but inter-

related qualitative studies. In order to identify the factors, all dimensions of KM implementation 

have been identified through Meta-Synthesis using 335 papers were published in Sciencedirect, 

SID, Magiran and ElmNet from 2010 to 2018. Then, the importance and priority of each 

proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content 

analysis. 

Findings: The results of the research in the extension method showed 3 categories 

(organizational, personal, and environmental), 8 concepts (KM process, organization structure, 

technology, management, individual, trust, competitive and culture) and 52 codes (knowledge 

creation (0.016), knowledge identification (0.026), knowledge leadership (0.00), knowledge 
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planning (0.01), knowledge effectiveness (0.024), knowledge sharing (0.039), knowledge 

evaluation (0.01), knowledge storage (0.02), knowledge learning (0.00), knowledge 

transparency (0.00), knowledge implementation (0.024), knowledge quality (0.024), KM 

alignment (0.02), organization strategy (0.016), KM strategies (0.039), employees enrichment 

(0.01), organizational enrichment (0.00), organizational sources (0.02), financial sources 

(0.016), organizational environment (0.00), the number of employees (0.016), recruitment 

(0.00), organizational size (0.016), performance evaluation (0.026), KM system selecting 

(0.026), employees training (0.031), reverse engineering (0.00), fast upgrade (0.024), flexability 

(0.032), confidence (0.032), easy implementation (0.026), technological tools(0.01), storage 

capacity (0.024), information technology infrastructure (0.035), management support (0.035), 

human resource management (0.039), team working (0.031), participation (0.00), motivation 

(0.034), justice (0.00), readiness (0.00), concentration (0.00), communication (0.031), 

employees trust and managers (0.031), employees trust (0.024), competition force (0.016), 

benchmarking (0.016), world services availability (0.02), best practices (0.01), knowledge base 

culture (0.01), innovation culture (0.032) and organizational culture (0.044) in KM 

implementation. 

Conclusion: A successful KM program will consider more than just technology. An 

organization should also consider organization culture, leadership, strategic alignment, 

managers' support, information technology and motivation were identified as the most important 

factors for success of KM implementation. 
 

Keywords: Knowledge management, Knowledge management implementation, Meta-synthesis, 

Shannon Entropy. 
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 چکیده
 ای پیشین است. ه با استفاده از مطالعه پژوهش دانش مدیریتسازی  پیاده بر مؤثر عوامل هدف: هدف این پژوهش شناسایی

های  پایگاهمقاله چاپ شده در  333تعداد  مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیبسازی  پیادهبر  مؤثرجهت شناسایی عوامل  :شناسی روش
ریت در حوزه مدی 0202تا  0202های  ایران و پایگاه مرکز علمی جهاد دانشگاهی در بین سال   علمی همچون ساینس دایرکت، علم نت، مگ

 دهی شانون بر مبنای تحلیل محتوا برای تعیین اوزان کدها استفاده شد. دانش مورد بررسی قرار گرفته است. از روش وزن
های مدیریت دانش، ساختار سازمانی، فناوری، فرایند) مفهوم هشت مقوله )سازمانی، فردی و محیطی(، سه فراترکیب روش خروجی ها: یافته

  شناسایی گردید. دانش مدیریتسازی  پیاده در کد 30 اجتماعی( و -رقابتی و فرهنگی مدیریتی، فردی، اعتماد، 
راستایی راهبردی، حمایت مدیران ارشد، فناوری  سازمان، رهبری، هم عوامل فرهنگی به های پیشین به ترتیب توجه نتایج: مطابق پژوهش
 است. بیشترین اهمیت دارای دانش مدیریتسازی  پیاده حوزه در اطالعات و انگیزه افراد

 

 .آنتروپی شانون یب،فراترکمدیریت دانش، سازی  پیاده دانش، یریتمد ها: کلیدواژه
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 مقدمه

و مدیریت دانش جهت حفظ مزیت رقابتی شود  میهسته اصلی رقابت در اقتصاد پیشرفته محسوب  ،دانش

ها با استفاده از  دانش نقش مؤثری بر توسعه دارد و سازمان. (8102ها ضروری است )هو و دیگران،  سازمان

ها کمک  مدیریت دانش به سازمان .(0931، نیا )حجازی مدیریت دانش مؤثر، قادر به ارائه بهتر خدمات هستند

طور معمول به   شود و به ی مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب میها کند تا اطالعات و مهارت می

و منجر به کاهش  و منتشر نمایند دهی سازمانشناسایی، انتخاب،  ؛صورت سازماندهی نشده وجود دارند

ریزی  ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه . این امر مدیریت سازمانودش می ها  ها و دوباره کاری خطاکاری

ها را  گیری و سرعت حل مسائل و تصمیم سازد ی پویا به صورت کارا و مؤثر قادر میها  گیری راهبردی و تصمیم

یش ها بیش از پ شرایط و فضای رقابتی سازمان .(0931نیا و کیامنش،  دهد )صفایی، طالقانی می افزایش 

ها به مراتب بیشتر از  ای که سرعت تغییر در بیشتر سازمان پیچیده و به سرعت در حال تغییر است. به گونه

 هاست.  سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آن

ها، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون  هدف به کارگیری مدیریت دانش در سازمان مهمترین

وجود آورده است. در این ه ب ها سازمانت عدم تعادل جدیدی را برای وضعی ،تغییرات مستمر دانشباشد.  می 

 وتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند  می یی ها سازمانمیان تنها 

هدف  .(0931شود )ایرانبان، پذیر  امکانتواند  میحفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش 

های نو در  خلق دانشتحقق اهداف،  یهای دانشی در راستا برداری و توسعه دارایی نهایی مدیریت دانش بهره

  ایجاد ارزش افزوده برای سازمان است. و اه تجربیات افراد و مهارتو افزایش چگونگی انجام کار ، سازمان

است که با هم بیندیشند و زمانی  دهد، برقراری ارتباط میان افرادی آنچه نظام مدیریت دانشی انجام می

 رسد برای دیگر اعضا گروه مناسب است، اختصاص دهند یی که به نظر میها را برای اشتراک افکار و دیدگاه

سیستم مدیریت دانش ابعاد درون و  مؤثرسازی  پیادهبرای استقرار و  (.0931)حسنی، ملک زاد و عرفانیان، 

مدیریت دانش و سازی  پیاده. در خصوص عوامل موفقیت بر گذار هستندتأثیربرون سازمان متعددی 

( چهار بعد فناوری، منابع 8102های مدیریت دانش مطالعات زیادی انجام شده است. زواری و داخلی ) سیستم

( 8101هاک و انوار ) کنند. بر موفقیت سیستم مدیریت دانش معرفی می مؤثرو زمینه را عوامل  فرایندانسانی، 

نگیزشی و پاداش، ساختار سازمانی، روابط اجتماعی، فرهنگ سازمانی، بستر فناوری اطالعات و های ا سیستم

 ساعی دانند. سیستم مدیریت دانش میسازی  پیادهگذار بر موفقیت تأثیرحمایت مدیران ارشد را عوامل 

 ق و توسعه دانشخل ، ساز و کاراطالعات یساخت فناوریرزی، عوامل اقدامات منابع انسان ( معتقد است0931)

( استفاده از فناوری رایانش 0931خدیور و درتاج ) .است مؤثرمدیریت دانش سازی  پیادهدر  یاسناد باالدستو 
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( عوامل 0931گران، مروتی و زنجیرچی )دانند.  ساز استقرار مناسب سیستم مدیریت دانش می ابری را زمینه

اهداف، آموزش  ی،رهبر یتو حما یرهبر ی،ختار سازمانسا ی،، منابع انسانیاطالعات، فرهنگ سازمان یفناور

 یبرا یسازمان یادگیریو  یزشیها و اقدامات انگ  یتحما ی،دانش هایفرایندعملکرد،  یابیکارکنان، ارز

( در مدل 0939رضایی، شاه حسینی و خسروی ) .مورد مطالعه قرار دادندرا دانش  یریتموفق مدسازی  پیاده

وامل فرهنگ سازمانی، آگاهی کارکنان، ساختار، سیستم انگیزش، کارگروهی کارکنان، ع تأثیرمفهومی خود به 

های سازمان و ساختاردهی به دانش در فرایندراهبرد مدیریت دانش، پشتیبانی مدیریت ارشد، مهندسی 

م است مندی موفق و اثربخش از مدیریت دانش در ابتدا الز برای بهرهاستقرار سیستم مدیریت دانش پرداختند. 

. گذار هستند اقدام شودتأثیرمدیریت دانش سازی  پیادهتا نسبت به شناخت عوامل و فاکتورهایی که بر روی 

مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده اند و با تنوع سازی  پیادههای مختلف از منظرهای گوناگونی  پژوهش

وجود دارد. دستیابی به  مؤثرچوبی جامع از عوامل از همین رو نیاز به ارائه چار ؛گذار مواجه هستیمتأثیرعوامل 

بر استقرار سیستم مدیریت دانش  مؤثراجماع بین پژوهشگران پیشین و ارائه رویکردی جامع نسبت به عوامل 

های پیشین جهت دستیابی به  ذکر شده در پژوهش مؤثرله اصلی پژوهش است. با توجه به تنوع عوامل أمس

 تدوین گردید. 0پژوهش مطابق شکل رویکردی جامع مدل مفهومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش8شکل

 

بیرونی، درونی  مؤثرهای پژوهش در خصوص عوامل  بر اساس هدف پژوهش و مدل مفهومی ارائه شده پرسش

  و فردی عبارتند از:

 مدیریت دانش کدامند؟سازی  پیادهگذار بر تأثیرعوامل محیطی 

 مدیریت دانش کدامند؟سازی  پیادهار بر گذتأثیرعوامل فردی و انسانی 

سازی پیاده

سیستم 

مدیریت 

عوامل ساختاری 

 و سازمانی

فردی و عوامل 

 انسانی

محیطیعوامل   
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 مدیریت دانش کدامند؟سازی  پیادهگذار بر تأثیرعوامل سازمانی و ساختاری 

 مدیریت دانش بر اساس مطالعات پیشین چگونه است؟سازی  پیادهبر  مؤثروزن عوامل 

 

 شناسی پژوهش روش

 ها سازمانردی است که نتایج آن برای پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. این تحقیق از این نظر کارب

مناسب مدیریت دانش و همچنین پژوهشگران این حوزه قابل استفاده است. روش پژوهش سازی  پیادهجهت 

 کیفی های پژوهش ترکیب راه از پژوهشگران برای مند منظا نگرش کردن فراهم با فراترکیب است. فراترکیب

 و داده ارتقا را جاری دانش روش این با و پردازد می اساسی و دجدی های استعاره و موضوعات کشف به مختلف

 (. 8111آورد )زیمر،  می پدید مسائل به نسبت را گسترده و جامع دید یک

و مدیریت دانش در سالیان گذشته انجام شده است سازی  پیادهبا توجه به مطالعات متعددی که در حوزه 

از همین رو  .وان ادعا کرد اشباع نظری در این حوزه رخ داده استت می ؛با توجه به فراوانی مطالعاتهمچنین 

مدیریت دانش در قالب ابعاد درون و بیرون سازمانی و فردی از مطالعات پیشین و مقاالتی سازی  پیادهعوامل 

که در زمینه مدیریت دانش بودند، با استفاده از روش فراترکیب شناسایی گردید و وزن و اهمیت عوامل با 

 محتوا مبحث تحلیل در را ها داده پردازش ،شانون آنتروپی روش فاده از تکنیک شانون محاسبه گردید.است

 از که اطمینان عدم گیری برای اندازه است شاخصی اطالعات، تئوری در آنتروپی دهد. می انجام قوی بسیار

 از یکی دارد. وجود ها شاخص وزن برای تعیین متعددی یها وشر  شود. می بیان احتمال توزیع یک طریق

ای  هفت مرحله فراینددر این مقاله از  (.0931است )مانیان و رونقی،  شانون آنتروپی ،ها روش بهترین

 ( استفاده گردید.8119فراترکیب سندلوسکی و باروسو )

 از 8102تا  8101ی ها  سال باشد که بین می های پیشین  پژوهش جامعه آماری این تحقیق در روش فراترکیب،

  است. شده تجوجس ایران و علم نت  ساینس دایرکت، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، مگ علمی یها پایگاه
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 های روش فراترکیب یافته

 شود. می به همراه پارامترها بیان  1پژوهش همانند جدول  يها اول: ابتدا پرسش گام

 

 پژوهش یها  پرسش و پارامترها .8جدول 

 پژوهش یها پرسش پارامترها

 چیزی چه

 مطالعه مورد جامعه

 زمانی محدودیت

 روش چگونگی

 گذار است؟تأثیرمدیریت دانش  سازی پیاده در چه عوامل محیطی، سازمانی و فردی

 دارند؟ مدیریت دانش سازی پیاده در وزنی و اهمیت عوامل چه از یك هر

 

 

 متون مند نظام بررسی دوم: گام

در خصوص عوامل زیرمجموعه محیطی، سازمانی و  کلیدی یها واژه از پژوهش یها  مقاله جستجوی برای

بر مدیریت دانش، عوامل سازمانی مدیریت دانش و عوامل فردی  مؤثرعوامل محیطی  .شد فردی استفاده

از جمله و عوامل موفقیت مدیریت دانش  دانش مدیریت یها  ، مدلسازی مدیریت دانش پیاده مدیریت دانش،

 در نظر مورد کلیدی یها  واژه از استفاده با علمی و یها  پایگاه بررسی و جستجو نتیجه در عواملی بودند که

 های مورد جستجو نشان داده شده است. واژه 8در جدول  .شد یافت مقاله 991

 

 جستجو یها  واژه .2جدول 

 های کلیدی واژه

 انگلیسی فارسی

 Environmental factors of knowledge management عوامل محیطی مدیریت دانش

 Organizational factors of knowledge management عوامل سازمانی مدیریت دانش

 Individual factors of knowledge management عوامل فردی مدیریت دانش

 Critical Success Factors of Knowledge management دانش مدیریت موفقیت عوامل

 Knowledge Management implementation Model دانش مدیریت ی استقرارها  مدل

  KM Implementation دانش مدیریت یها  نظام سازی پیاده

 Knowledge Management system دانش مدیریت نظام

 - باال موارد از ترکیبی
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 مناسب يها مقاله انتخاب و جستجو سوم: گام

 و چکیده مختلفی مانند پارامترهای شده مشاهده الگوریتم ساسا بر مناسب یها مقاله انتخاب برای

سیستم مدیریت دانش و عوامل سازی  پیادههای مرتبط با  مقاله ،در بخش عنوان .است شده محتوا ارزیابی

بر اساس پرداختن مطالعات به عوامل موفقیت و ابعاد درون و برون  ،موفقیت انتخاب گردیدند. در بخش محتوا

 روند از مقاله تعدادی بازبینی هر ل محتوا صورت گرفت و منابع غیرمرتبط حذف گردید. درسازمانی تحلی

 نشان دهنده مراحل حذف منابع یافت شده است. 8شکل  .اند شده فراترکیبی حذف مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها  مقاله انتخاب و جستجو نتایج از . خالصه2شکل

 

  نتايج استخراج چهارم: گام

 همراه سال به نویسنده، نام شامل مقاله هر به مربوط مرجع اساس بر ها مقاله اطالعات ،مرحله این در

 از شده استخراج نظر مورد عوامل و شدند بندی طبقه مقاله هر در بیان شده هماهنگی اجزای و مقاله انتشار

 333 تعداد منابع یافت شده=

  شده رد های تعداد مقاله
     67 )چکیده(=

  شده رد هایمقاله تعداد
 20)محتوا(= 

ها برای بررسی  تعداد مقاله
 32پژوهش= روش 

ها برای بررسی محتوا  تعداد مقاله
=073 

        34های نهایی= کل مقاله

   شده رد هایمقاله تعداد
 44)روش پژوهش(= 

  شده رد های تعداد مقاله
   23 )عنوان(=

ها برای بررسی  تعداد مقاله
 046چکیده =
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نشان داده  9 در جدول از منابع و برخی فرآیند این نتایج شده اند. گرفته نظر در کد عنوان به ها مقاله مطالعه

 .شده است

 

 مطالعاتی منابع و کدها .3جدول 

 منبع کد ردیف

 (0336) و همکاران  می نا (،0336) (، صفایی و همکاران0202) مردانی و همکاران تولید دانش، خلق دانش، دانش آفرینی 0

 (0200و همکاران ) ، اوزتمل(0336) و همکاران  می نا دانششناسایی دانش، آشکارسازی  0

 (0203چن و فانگ ) رهبری دانش 3

 (0200اوزتمل و همکاران )، (0204اولیوا ) دانش ریزی ، برنامهدانش گذاری هدف 4

 (0336) و همکاران  می نا، (0204اولیوا ) (،0204نورس و کامتا ) روزرسانی دانش هب ،دانشارتقا  3

، لیائو (0203) ، سالیمان(0204اکسوی و الگاویاز ) ،(0336) و همکاران  می نا(، 0203ژوو ) )انتقال دانش( تسهیم دانش 6

 (0336) ، صفایی و همکاران(0204) و کائو

 (0200اوزتمل و همکاران ) دانش ارزیابی 7

 (0204) ، لیائو و کائو(0203) ، سالیمان(0204اکسوی و الگاویاز ) دانش ذخیره ،نگهداری 2

 (0204) ، لیائو و کائو(0204) سالیمان (،0203ژوو ) دانش پذیرش 3

 (0204(، اولیوا )0202سنتورو و همکاران ) دانش یادگیری 02

 (0204اولیوا ) تعریف شفاف دانش 00

 (0333) (، حجازی نیا0200اوزتمل و همکاران ) ، ساختار دانشیمحتوا دانش 00

 (0204) ، لیائو و کائو(0204) سالیمان (،0336) صفایی و همکاران اشتراک گذاری دانش 03

 (0204) ، لیائو و کائو(0204) سالیمان (،0336) صفایی و همکاران انتشار دانش 04

 (0336) و همکاران  می ، نا(0336) صفایی و همکاران اثربخشی دانش، سازماندهی دانش 03

 ، لیائو و کائو(0204) ، سالیمان(0204)اکسوی و الگاویاز  ،(0336) و همکاران  می نا دانش سازی  پیادهکاربرد و  06

 (0336) ، صفایی و همکاران(0204)

 (0204) لیائو و کائو ،(0203سری و کورنیاوان )، (0200) مدهواییا و بشیر کیفیت دانش ذخیره شده 07

 (0204) کائو و ، لیائو(0204اولیوا ) آمادگی اولیه 02

 (0200اوزتمل و همکاران ) فرهنگ دانش محور 03

و خالقیت )در فناوری و  نوآوریفرهنگ  02

 موارد(  می تما

(، اولیوا 0202) (، ژوو و همکاران0202(، سنتورو و همکاران )0202) مردانی و همکاران

، (0200) مدهواییا و بشیر (،0204) ، الرشید و همکاران(0333لك و همکاران ) (،0204)

 (0206وانگ و وانگ )، (0206) رضایی و همکاران

(، 0336(، صفایی و همکاران )0333(، حجازی نیا )0336(، ایرانبان )0206وانگ و وانگ ) فرهنگ سازمانی 00

(، لك و 0336و همکاران )  می (، نا0333(، امیری و همکاران )0333توالیی و فدایی )

(، صیادی و 0337(، حسین پور و علی پور )0333(، خلج و زارعیان )0333همکاران )

 (0333همکاران )

(، امیری و همکاران 0333(، توالیی و فدایی )0336(، صفایی و همکاران )0336ایرانبان ) ها ساختار سازمانی و زیرساخت 00

(، 0333(، خلج و زارعیان )0333(، لك و همکاران )0336و همکاران )  می (، نا0333)

 (0333(، صیادی و همکاران )0337حسین پور و علی پور )

 (0204س و کامتا )نور قضاوت 03
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(، امیری و همکاران 0333(، توالیی و فدایی )0204(، نورس و کامتا )0200دالوتا ) مدیریت منابع انسانی 04

 (0333(، صیادی و همکاران )0337(، حسین پور و علی پور )0333)

 

(، توالیی و فدایی 0333(، حجازی نیا )0206(، وانگ و وانگ )0206شی و سای ) حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد 03

 (0203(، بری و بهال )0333)

 (0336(، صفایی و همکاران )0204نورس و کامتا ) رهبری 06

 (0333(، حجازی نیا )0204نورس و کامتا ) عملکردها، تجربه موفقیت کلیدی نتایج 07

(، اوزتمل و همکاران 0200لد )(، لیندنر و وا0203(، چن و فانگ )0203شان و همکاران ) دانش مدیریت هایفرایند 02

 (0333(، لك و همکاران )0204(، نورس و کامتا )0200)

 هایفرایندهمسویی مدیریت دانش با  03

 دانش مدیریت

 (0204(، سالیمان )0203(، سلطان )0204(، بیمول و همکاران )0200مارتا و همکاران )

 (0333(، لك و همکاران )0333(، توالیی و فدایی )0336ن )صفایی و همکارا اندازهای سازمان اهداف، راهبرد و چشم 32

(، 0204(، اولیوا )0204(، کیم و همکاران )0200(، لیندنر و والد )0200کروگر و جانسون ) دانش مدیریت های  راهبرد 30

 (0336(، ایرانبان )0204(، نورس و کامتا )0200اوزتمل و همکاران )

های   دهمسویی مدیریت دانش با راهبر 30

 سازمان

(، 0204سری و کورنیاوان ) (،0200(، مدهواییا و بشیر )0204(، اولیوا )0200لیندنر و والد )

 (0204لیائو و کائو )

 امیری و همکاران (،0336) صفایی و همکاران (،0333) (، حجازی نیا0200لیندنر و والد ) آموزش کارکنان 33

 (0336) و همکاران  می ، نا(0333)

 (0203) شان و همکاران (،0206) سای و شی نمندسازی کارکنانتوا 34

 (0204فرزین و همکاران ) توانمندسازی سازمانی 33

 (،0200) خوشنویس و ربیعی فر (،0204) الرشید و همکاران (،0336) صفایی و همکاران اعتماد کارکنان 36

 (0206) رضایی و همکاران

، هیر و (0200) مدهواییا و بشیر (،0200) مارتا و همکاران (،0200) و ربیعی فرخوشنویس  اعتماد کارکنان و مدیریت 37

 (،0203) بری و بهال ،(0200گاریسون و کیم )، (0204) سالیمان (،0204) همکاران

 (0200) آیونیتا و آیونیتا

مارتا و  (،0204) ید و همکارانالرش (،0333) حجازی نیا (،0203) شان و همکاران و تعامل سازنده )ارتباطات( تیمی  کار  32

 (0333) امیری و همکاران (،0200) همکاران

 (0333) صیادی و همکاران تمرکز 33

 (0203) شان و همکاران درگیری و مشارکت کارکنان 42

 (0204، فرزین و همکاران )(0333) حجازی نیا مشارکت در تصمیمات 40

 صفایی و همکاران (،0333) (،حجازی نیا0200لیندنر و والد ) (،0203) مکارانشان و ه تشویق و انگیزه )مالی و غیرمالی( 40

 ، الرشید و همکاران(0337) ، حسین پور و علی پور(0333خلج و زارعیان ) (،0336)

 (0200) خوشنویس و ربیعی فر (،0204)

 (0204کاران )بیمول و هم (،0200) مارتا و همکاران (،0204) الرشید و همکاران تعداد کارمندان 43

لیندنر و  (،0200) کروگر و جانسون (،0203) (، شان و همکاران0202مردانی و همکاران ) ارزیابی عملکرد و پیشرفت 44

 (0336) صفایی و همکاران (،0333) حجازی نیا (،0200والد )

 (0336) و همکاران  می (، نا0200لیندنر و والد ) (،0203) شان و همکاران منابع سازمان 43

 امیری و همکاران (،0336) (، ایرانبان0204کامتا ) و (، نورس0202زوری و دخری ) منابع انسانی 46

 (0333) ، صیادی و همکاران(0336) و همکاران  می ، نا(0333)
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 (0203) بری و بهال (،0333) حجازی نیا منابع مالی 47

 (0333) امیری و همکاران شرایط حاکم در سازمان 42

هیر و  ،(0200) مدهواییا و بشیر (،0200) مارتا و همکاران (،0204) الرشید و همکاران طاف پذیری انع 43

، (0204سری و کورنیاوان ) ،(0200گاریسون و کیم )، (0204) سالیمان (،0223) همکاران

 (0200) آیونیتا و آیونیتا

هیر و  ،(0200) مدهواییا و بشیر (،0200) مارتا و همکاران (،0204) الرشید و همکاران قابلیت اطمینان  32

، (0204سری و کورنیاوان ) ،(0200گاریسون و کیم )، (0204) سالیمان (،0223) همکاران

 (0200) آیونیتا و آیونیتا

 (0203) ، بری و بهال(0204سری و کورنیاوان ) اندازه سازمان 30

 امیری و همکاران (،0333) توالیی و فدایی (،0336) و همکاران(، صفایی 0204اولیوا ) )زیرساخت فناوری( اطالعات فناوری 30

 صیادی و همکاران (،0337) ، حسین پور و علی پور(0333خلج و زارعیان )، (0333)

(، 0200گاریسون و کیم )، (0200) مدهواییا و بشیر (،0204) (، الرشید و همکاران0333)

 (0333) حجازی نیا

 (0336) و همکاران  می (، نا0204اولیوا ) ابزار فناورانه 33

 (0333) ، امیری و همکاران(0333) حجازی نیا(، 0206وانگ و وانگ ) فشار رقابتی، ایجاد رقابت 34

 (0333) صیادی و همکاران (،0336) صفایی و همکاران (،0333) حجازی نیا الگوبرداری 33

 (0333) حجازی نیا مهندسی معکوس 36

 (0336) صفایی و همکاران حیتاستخدام افراد با صال 37

مدهواییا و  (،0200) مارتا و همکاران (،0204) همکاران و (، الرشید0202زوری و دخری ) انتخاب صحیح ارائه دهنده مدیریت دانش 32

 (0203) سلطان ،(0200) بشیر

، (0200) مدهواییا و همکاران (،0200) (، خوشنویس و ربیعی فر0202زوری و دخری ) سهولت استقرار و استفاده از مدیریت دانش 33

 (0204) سالیمان (،0203) سلطان ،(0204بیمول و همکاران )

 ،(0204بیمول و همکاران )، (0200) مدهواییا و همکاران (،0204) الرشید و همکاران  روزرسانی سریع و دائمی هارتقا و ب 62

 (0204) هووا و همکاران (،0204) سولیمان

فضای ذخیره سازی حجیم مندی از  بهره 60

 اطالعات

، (0200) (، مدهواییا و همکاران0337سیادت و مفری مهر ) (،0204) الرشید و همکاران

 (0204) هوو و همکاران (،0204) سالیمان ،(0204بیمول و همکاران )

، (0200) واییا و بشیرمده (،0200) (، خوشنویس و ربیعی فر0337سیادت و مفری مهر ) جهانی خدماتدسترسی به بسترهای  60

 (0206) ، رضایی و همکاران(0204) هووا و همکاران

 سالیمان (،0200) مارتا و همکاران (،0204) الرشید و همکاران (،0204) فرزین و همکاران کارهای گروهی یمشارکت مدیریت در اجرا 63

 آیونیتا آیونیتا و (،0200) ، النگنبرگ و همکاران(0204سری و کورنیاوان )، (0204)

(0200) 

 

ها و مطالعات مورد بررسی استخراج  کد اولیه از میان پژوهش 19تعداد  ،9با توجه به اطالعات جدول 

از همین رو در  ،باید توجه داشت که برخی از این کدها دارای اشتراک معانی و همپوشانی هستند .گردید

 .شود میمستخرج پرداخته  یمرحله بعد به تحلیل و تلفیق کدها
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 كیفی يها  يافته تلفیق و تحلیل و جزيه: تپنجم گام

 با گیریم. سپس می نظر در کد را پیشین مطالعات از شده استخراج عوامل تمام ابتدا پژوهش، این در

 مفاهیم تیبتر این به و کنیم بندی می دسته مشابه مفهومی در را آنها کدها، این از هریک مفهوم درنظرگرفتن

 شدند. انتخاب عنوان سه مقوله سازمانی، فردی، محیطی بهسه معیار عوامل  ند؛شو می مشخص پژوهش

 مجموع در شده، انتخاب نهایی همقال 11 روی محتوا روش تحلیل کمک با گرفته، صورت یها  تحلیل براساس

 و کشف پژوهش این در مدیریت دانش سازی موفق پیاده برایکد  18 مفهوم و هشتو  مقوله سه

  .شود می مشاهده شده نهایی استخراج کدهای 1 جدول شدند. در گذاری برچسب

 

 ها  بندی یافته مقوله .1جدول 

 کد مفاهیم مقوله

 سازمانی

 های مدیریت دانشفرایند

 تولید دانش، خلق دانش، دانش آفرینی

 شناسایی دانش، پذیرش دانش، آشکارسازی دانش

 رهبری دانش

 شریزی دان گذاری و برنامه هدف

 روز رسانی، سازماندهی و اثربخشی دانش هارتقا، ب

 تسهیم دانش )انتقال، اشتراک گذاری، انتشار دانش(

 ارزیابی دانش

 نگهداری، ذخیره دانش

 یادگیری دانش

 تعریف شفاف دانش

 دانش(سازی  پیادهکاربرد دانش )

 و ساختار دانش( کیفیت دانش ذخیره شده )محتوا

 ساختار سازمانی

 های مدیریت دانشفرایندهمسویی مدیریت دانش با 

 اندازهای سازمان اهداف، راهبرد و چشم

 های سازمان  های مدیریت دانش با راهبرد  همسویی راهبرد

 توانمندسازی کارکنان

 توانمندسازی سازمانی

 منابع سازمان

 منابع مالی

 شرایط حاکم در سازمان

 تعداد کارمندان

 استخدام افراد با صالحیت

 اندازه سازمان
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 ارزیابی عملکرد و پیشرفت

 انتخاب صحیح ارائه دهنده نظام مدیریت دانش

 آموزش کارکنان

 فناوری

 مهندسی معکوس

 رسانی سریع و دائمی روز هارتقا و ب

 انعطاف پذیری

 قابلیت اطمینان

 ر و استفاده از نظام مدیریت دانشسهولت استقرا

 ابزار فناورانه

 

 ها بندی یافته مقوله .1 جدولادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد مفاهیم مقوله

 سازی حجیم اطالعات مندی از فضای ذخیره بهره فناوری سازمانی

 فناوری اطالعات )زیرساخت فناوری(

 حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد مدیریتی

 انسانی( رهبری )مدیریت منابع

 کارهای گروهی یمشارکت مدیریت در اجرا

 انسانی در تصمیمات یمشارکت دادن نیرو

 تشویق و انگیزه )مالی و غیرمالی(

 قضاوت

 فردی
 عوامل شخصیتی

 انسانی( ی)نیرو

 آمادگی اولیه

 تمرکز

 و تعامل سازنده و مشارکت کارکنان )ارتباطات(  تیمی کار 

 ادیعوامل اعتم
 اعتماد کارکنان و مدیریت

 اعتماد بین کارکنان

 

 محیطی

 

 

 فشار رقابتی، ایجاد رقابت رقابتی

 الگوبرداری

 جهانی خدماتدسترسی به بسترهای 

 نتایج کلیدی عملکردها )تجربه موفقیت(

 فرهنگی و اجتماعی

 فرهنگ دانش محور

 ها( مینهفرهنگ نوآوری و خالقیت )در فناوری و همه ز

 ها( تفرهنگ سازمانی )ساختار سازمانی و زیرساخ
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دهد. سه  کد را نشان می 18بندی کدهای نهایی پژوهش شامل  تقسیم 1اطالعات مندرج در جدول 

این امر نشان دهنده توجه به عوامل داخلی سازمان،  .بندی کدها در نظر گرفته شد مقوله کلی برای تقسیم

تر هر مقوله به چند مفهوم  بندی دقیق باشد. جهت تقسیم طی و فردی در جهت استقرار مدیریت دانش میمحی

 فناوری و مدیریتی ،سازمانی ساختار ،های مدیریت دانشفرایندبه  ؛گردد در این بین مقوله سازمانی تقسیم می

مفاهیم رقابتی، فرهنگی و  به ؛به عوامل شخصیتی و اعتمادی و در نهایت مقوله محیطی ؛مقوله فردیو 

نشان داده شده است در ذیل هر مفهوم کدهای مرتبط  9اجتماعی تقسیم گردیدند. همان گونه که در جدول 

 مشخص شدند. 

 

 استخراجی كدهاي ششم: كنترل گام

ت ئشد. خبره از اعضای هی استفاده خبرگان با پژوهشگر نظر همقایس از استخراجی مفاهیم ل کنتر برای

 دهنده، دو رتبه که لیف در حوزه مدیریت دانش است. زمانیأبخش مدیریت دانشگاه دولتی و دارای تعلمی 

 کوهن کاپای از شاخص دهنده رتبه دو این بین توافق میزان ارزیابی برای ؛کنند می بندی رتبه را پاسخگویان

 و باشد یکی ها آن شسنج که سطح شود می استفاده متغیرهایی برای فقط کاپا شاخص شود. می استفاده

 هرچه دارد. نوسان یک تا صفر بین شاخص کاپا مقدار باشد. برابر یکدیگر با ها آن طبقات تعداد همچنین

 که زمانی اما ؛است دهندگان رتبه بین بیشتر دهنده توافق نشان باشد، تر نزدیک یک عدد به سنجه این مقدار

 (. با0931)مانیان و رونقی،  دارد وجود دهنده رتبه دو بین ترتوافق کم باشد، تر نزدیک صفر عدد به کاپا مقدار

 مشاهده 1 جدول محاسبه شد که در 511/1 شاخص مقدار و 110/1معناداری  عدد SPSSافزار نرم از استفاده

 پس شود. می رد استخراجی کدهای استقالل فرض 11/1 از معناداری عدد بودن تر کوچک به توجه با شود. می

 است.  داشته مناسبی پایایی کدها استخراج کرد اادع توان می

 

 توافق هانداز مقادیر .1جدول 

 معناداری عدد استاندارد انحراف مقدار 

 220/2 00/2 733/2 کاپای مقدار توافق 

 

 شمارش فراوانی قالب در پاسخگو هر به تناسب ها مقوله برحسب پیام ابتدا شانون، آنتروپی روش در 

 از پژوهش، این در شود. می محاسبه یک هر اهمیت همقوله درج هر اطالعاتی بار از استفاده با سپس شود، می

 پشتیبانی میزان اساس، این بر است. شده استفاده محاسبه سادگی آن و قدرت دلیل به شانون آنتروپی روش
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اطالعاتی  سبه باربرای محا شود. می داده نشان آماری صورت به پژوهش این یها از یافته گذشته یها  پژوهش

 (.0931)مانیان و رونقی، شود  میاستفاده  8و  0عدم اطمینان و ضریب اهمیت به ترتیب از رابطه 

Ej= -k ∑ [        ]
 
     (        )    k = 

 

   
 

Wj= 
  

∑   
 
   

 

 

 ها خروجی ارائه هفتم: گام

مدیریت سازی  پیادهدر  اصلی یها  مؤلفه شده استخراج کدهای و پیشین یها  شپژوه همطالع اساس بر

 8و  0با استفاده از رابطه  مفاهیم از هریک وزن محاسبه برای بندی شد. مفهوم طبقه 2مقوله و  9در  دانش

 .تگرف صورت بندی رتبه ،1 جدول در آمده دست به یها  وزن اساس و بر شد محاسبه مفهوم آن کدهای وزن

 

 اینترنتی بازاریابی سازی پیاده کدهای اهمیت ضریب و بندی رتبه .1جدول 

       فراوانی کد مفاهیم مقوله

عدم 

 اطمینان

   

ضریب 

 اهمیت

   

 رتبه 

 در

 مفاهیم

 رتبه 

در 

 کل

 سازمانی

های فرایند

مدیریت 

 دانش

 02 3 206/2 022/2 -233/0 3 تولید دانش، خلق دانش، دانش آفرینی

شناسایی دانش، پذیرش دانش، 

 آشکارسازی دانش
6 730/0- 436/2 206/2 0 7 

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 رهبری دانش

 00 6 202/2 076/2 -633/2 0 ریزی دانش گذاری و برنامه هدف

روز رسانی، سازماندهی و  هارتقا، ب

 اثربخشی دانش
3 623/0- 402/2 204/2 3 2 

گذاری،  تسهیم دانش )انتقال، اشتراک

 انتشار دانش(
04 633/0- 670/2 233/2 0 0 

 00 6 202/2 076/2 -633/2 0 ارزیابی دانش

 3 4 202/2 333/2 -326/0 4 نگهداری، ذخیره دانش

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 یادگیری دانش

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 تعریف شفاف دانش

 2 3 204/2 402/2 -623/0 3 دانش(سازی  پیادهرد دانش )کارب

و  کیفیت دانش ذخیره شده )محتوا

 ساختار دانش(
3 623/0- 402/2 204/2 3 2 

0رابطه   

 0رابطه 
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ساختار 

 سازمانی

های فرایندهمسویی مدیریت دانش با 

 مدیریت دانش
4 326/0- 333/2 202/2 4 3 

اندازهای  اهداف، راهبرد و چشم

 سازمان
3 233/0- 022/2 206/2 3 02 

های مدیریت دانش )همسویی   راهبرد

 های سازمان(  مدیریت دانش با راهبرد
04 633/0- 670/2 233/2 0 0 

 00 6 202/2 076/2 -633/2 0 توانمندسازی کارکنان

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 توانمندسازی سازمانی

 3 4 202/2 333/2 -326/0 4 منابع سازمان

 02 3 206/2 022/2 -233/0 3 ابع مالیمن

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 شرایط حاکم در سازمان

 02 3 206/2 022/2 -233/0 3 تعداد کارمندان

 

 اینترنتی بازاریابی سازی پیاده کدهای اهمیت ضریب و بندی رتبه .1جدول ادامه 

       فراوانی کد مفاهیم مقوله

عدم 

 اطمینان

   

ضریب 

 اهمیت

   

رتبه 

در 

 مفاهیم

رتبه 

 در کل

 سازمانی

ساختار 

 سازمانی

 00 7 222/2 222/2 222/2 0 استخدام افراد با صالحیت

 02 3 206/2 022/2 -233/0 3 اندازه سازمان

 7 3 206/2 436/2 -730/0 6 ارزیابی عملکرد و پیشرفت

 انتخاب صحیح ارائه دهنده نظام

 ریت دانشمدی
6 730/0- 436/2 206/2 3 7 

 6 0 230/2 332/2 -273/0 2 آموزش کارکنان

 فناوری

 00 6 222/2 222/2 222/2 0 مهندسی معکوس

 2 4 204/2 402/2 -623/0 3 روزرسانی سریع و دائمی هارتقا و ب

 3 0 230/2 362/2 -037/0 3 پذیری انعطاف

 3 0 230/2 362/2 -037/0 3 قابلیت اطمینان

سهولت استقرار و استفاده از نظام 

 مدیریت دانش
6 730/0- 436/2 206/2 3 7 

 00 3 202/2 076/2 -633/2 0 ابزار فناورانه

سازی  مندی از فضای ذخیره بهره

 حجیم اطالعات
3 623/0- 402/2 204/2 4 2 

 3 0 233/2 600/2 -337/0 00 فناوری اطالعات )زیرساخت فناوری(
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 مدیریتی

 3 0 233/2 600/2 -337/0 00 حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

رهبری )مدیریت منابع انسانی، منابع 

 انسانی(
04 633/0- 670/2 233/2 0 0 

مشارکت مدیریت در اجرا کارهای 

 گروهی
2 273/0- 332/2 230/2 4 6 

مشارکت دادن نیرو انسانی در 

 تصمیمات
0 222/2 222/2 222/2 3 00 

 4 3 234/2 372/2 -320/0 02 تشویق و انگیزه )مالی و غیرمالی(

 00 3 222/2 222/2 222/2 0 قضاوت

 فردی

 شخصیتی

)نیرو 

 انسانی(

 00 0 222/2 222/2 222/2 0 آمادگی اولیه

 00 0 222/2 222/2 222/2 0 تمرکز

و تعامل سازنده و مشارکت   تیمی کار 

 ات(کارکنان )ارتباط
2 273/0- 332/2 230/2 0 6 

عوامل 

 اعتمادی

 6 0 230/2 332/2 -273/0 2 اعتماد کارکنان و مدیریت

 2 0 204/2 402/2 -623/0 3 اعتماد بین کارکنان

 محیطی

 رقابتی

 02 0 206/2 022/2 -233/0 3 فشار رقابتی، ایجاد رقابت

 02 0 206/2 022/2 -233/0 3 الگوبرداری

 3 0 202/2 333/2 -326/0 4 جهانی خدماتبه بسترهای دسترسی 

نتایج کلیدی عملکردها )تجربه 

 موفقیت(
0 633/2- 076/2 202/2 3 00 

 

 فرهنگی

و 

 اجتماعی

 00 3 202/2 076/2 -633/2 0 فرهنگ دانش محور

فرهنگ نوآوری و خالقیت )در 

 ها(  فناوری و همه زمینه
3 037/0- 362/2 230/2 0 3 

فرهنگ سازمانی )ساختار سازمانی و 

 ها(  زیرساخت
02 333/0- 763/2 244/2 0 0 

 

 ،ها(  فرهنگ سازمانی )ساختار سازمانی و زیرساخت کدهای شد مشخص آمده دست به ضرایب اساس بر

های مدیریت دانش )همسویی مدیریت دانش با   انتشار دانش(، راهبردتسهیم دانش )انتقال، اشتراک گذاری، 

فناوری اطالعات )زیرساخت فناوری(، های سازمان(، رهبری )مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی(،   هبردرا

 کسب را اه رتبه باالترین درکل و دارند اهمیت را ضریب ترتیب بیشترین  بهحمایت و پشتیبانی مدیران ارشد 
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 تکرارپذیری و اند شده مطالعه موضوعات بیشتر این مدیریت دانشسازی  پیادهحوزه  در یعنی اند؛ کرده

  اند. داشته کدها سایر به نسبت بیشتری

 

 بحث و نتیجه گیری

دهد. بر اساس نتایج فراترکیب  خروجی روش فراترکیب رویکردی کلی نسبت به پدیده مورد مطالعه ارائه می

نش حائز اهمیت این پژوهش مشخص گردید توجه به سه بعد سازمانی، فردی و محیطی در استقرار مدیریت دا

موفق سیستم مدیریت دانش در یک سازمان نه تنها باید به عوامل سازی  پیادهاست. بدین مفهوم که برای 

سازی و کاربرد دانش، ساختار سازمانی، مدیریتی و فناوری  های خلق، انتقال، ذخیرهفراینددرون سازمانی مانند 

هستند. دلیل این یافته  مؤثرسازمان و عوامل فردی نیز بلکه عوامل محیط پیرامون  ؛مورد استفاده توجه داشت

محیط پیرامون جهت کسب دانش از بیرون و انتقال آن به سازمان و همچنین انتقال فناوری مورد نظر  تأثیر

و توجه به ابعاد شخصیتی افراد و شود  میمفهومی انسانی نیز محسوب  ،باشد. از طرف دیگر مدیریت دانش می

ها و تبدیل دانش ضمنی به  ین فضای اعتماد بین افراد عامل اثرگذار در انتقال دانش بین آنکارکنان و همچن

 . شود  میصریح محسوب 

 دست آمده مشخص گردید، عامل فرهنگ سازمانی از بعده های ب ضرایب محاسباتی و فراوانی توجه به با

 موفقیت عوامل مهمترین و از تاجتماعی دارای بیشترین تکرار در مطالعات گذشته بوده اس و فرهنگی

و  سازمان کردن محور  دانش سازمان، در بعد این تقویت جهت .شود محسوب می  دانش مدیریتسازی  پیاده

 سازمانی ساختار و ها زیرساخت ایجاد و مختلف های  زمینه در کارکنان در خالقیت و نوآوری فرهنگ ترویج 

 نیاز مورد موارد و تجهیزات کردن فراهم و کارکنان آموزش ایبر مربوطه های کالس برگزاری طریق از مناسب

اندازی اتاق فکر و استفاده از عوامل انگیزشی مالی و غیرمالی جهت انتقال  راه. شود پیشنهاد می کارکنان

های  باشد. استفاده از فناوری مؤثرتواند در اعتالی فرهنگ دانشی یک سازمان  تجربیات و دانش در سازمان می

راهکارهایی  ،های اجتماعی درون سازمانی و سامانه ثبت بهترین تجارب ال دانش مانند استفاده از شبکهانتق

 . شود میجهت اشتراک گذاری دانش در سازمان است که پیشنهاد 

سازی  پیادهریزی بلند مدت و همراستایی  سازمان و مدیریت راهبردی نیاز به برنامه ،در سطح عالی

 اطالعاتی در سازمان دارد. همچنین های نظامر راهبردهای کسب و کار از جمله استقرار مدیریت دانش با سای

 سالم رقابتی ایجاد و کارکنان و سازمان به اطالعات ارائه و یک سازمان برای رقبا بین از الگو بهترین شناخت

 و آگاهی جهت در هانیج خدمات های  بستر به دسترسی مناسب زمینه ایجاد سازمان، و کارکنان برای رقبا با

 بسیاری کمک نیز استفاده از دانش برون سازمانی. است محیطی ابعاد جهت عوامل مهمترین از کارکنان دانش
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 بین اعتماد و کارکنان بین اعتماد کند تالش سازمان در باید مدیریت. دارد دانش انتقال برای کارکنان به

 . شود حفظ مدیریت و کارکنان

 به نسبت یکسان و صحیح جهت در کارکنان رهبری و کار نیروی از پشتیبانی و مایتح مدیریتی، بعد در

 بردن باال در که تصمیمات در افراد دادن مشارکت و گروهی کارهای در افراد دادن مشارکت و کارکنان می تما

 صورت به کنانکار تشویق. دارد بسزایی نقش ،ها آن تجربیات ابراز و کارکنان نفس به اعتماد و یادگیری سطح

 . باشد می  سازمان در دانش مدیریت استقرار در ای انگیزه عنوان به غیرمالی و مالی

افزار ثبت گزارش عملکرد روزانه جهت تسهیم تجربیات و ذخیره  استقرار سیستم مدیریت دانش و نرم

خبرگان برون سازمانی  های دانشی پیشنهاد شود. استفاده از مشاوره تواند در حوزه بسترهای فناوری دانش می

است. وجه تمایز خروجی این پژوهش نسبت به  مؤثرخلق دانش  فرایندو جذب افراد توانمند در جهت تقویت 

؛ لیائو و کائو، 0931؛ حسنی، ملک زاده و عرفانیان، 0931نیا ،  ؛ حجازی0931مطالعات پیشین همچون ساعی، 

از مدیریت دانش است که به نوعی سازی  پیاده بررسی جامع و کامل کدها و عوامل مربوط به؛ 8101

 های پیشین حاصل گردید.  های پژوهش بندی یافته جمع

شناسی مدیریت دانش در  مدیریت دانش و آسیبسازی  پیادهجهت پژوهش های آینده ارائه مدل بومی 

 .شود میاین مقاله پیشنهاد از  حاصل شدهایران بر اساس عوامل 

 

 منابع 

در  نخبگان دانش مدیریت بهبود بر مؤثر عوامل بندی رتبه شناسایی و .(0333عذرا ) ،استواری ؛رسول ،عباسی؛ نقی علی ،امیری

 .337-303 ،(0)3 .اسالمی دانشگاه در مدیریتها،  دانشگاه

و عملکرد  بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی مؤثربندی عوامل  (. شناسایی و اولویت0336جواد ) ،ایرانبان

 .007-040 ،(0)2 .پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی  علمی  فصلنامه سازمانی. 

)مطالعه  دانش مدیریتسازی  پیادهبندی عوامل اساسی موفقیت در  و اولویت شناسایی (.0333روزبه ) ،فدایی ؛روح اهلل ،توالیی

 .ترکیه لمللی مدیریت و علوم انسانی، استانبول ا دومین کنفرانس بینموردی شرکت توزیع برق استان کردستان(. 

فصلنامه مقاومتی،  تحقق اقتصاد رویکرد با دانش مدیریت موفقیت بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی (.0333) رؤیا ،حجازی نیا

 .02-00 ،(47)00 .رشد و فناوری

 دانش مدیریتسازی  پیاده بر مؤثر عوامل شناسایی (.0334حمید ) ،عرفانیان خانزاده ؛غالمرضا ،زاد ملك؛ حجت ،سعادت حسنی

 .06-33 ،(43)00.فصلنامه رشد فناوریکار،  و کسب راهبردهای بر مبتنی

دفتر مرکزی جهاد  در دانش مدیریت سازی پیاده بر تأثیرگذار عوامل (. شناسایی0337محمدباقر ) ،علی پور ؛عباس ،حسین پور

 .34-46 ،(34)04 .فصلنامه رشد و فناوریدانشگاهی، 



 838                                                                 8338 پاییز ،87شماره پیاپی  ،3شماره  ،22دوره  ،رسانی کتابداری و اطالع

های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری،   سیستمسازی  پیاده(. ارائه چارچوبی برای موفقیت در 0333فاطمه ) ،درتاج ؛آمنه ،خدیور

 .002-33 ،(3)02 .های مدیریت در ایران  پژوهش

 پزشکی علوم دانشگاه در دانش مدیریتسازی  پیاده ساختاری الگوی برازش و طراحی (.0333آرمین ) ،زارعیان ؛محمدعلی ،خلج

 .73-63 ،(3)0 .نظامی مراقبتی علوم مجلهآجا، 

، 0(. ارائه چارچوبی برای مدیریت دانش در محیط رایانش ابری و وب 0337آزاده السادات ) ،مهر مفری ؛سیدحسین  ،سیادت

 .0402-0333، (4)33 .نامه پردازش و مدیریت اطالعات پژوهش

دانش در  مدیریت عوامل کلیدی موفقیت بندی رتبه و (. شناسایی0336احمد ) ،کیامنش ؛فرشته ،طالقانی نیا ؛ناصر ،صفایی

  .02-00 ،(32)03 .فصلنامه رشد و فناوری )مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(، های دانش بنیان  شرکت

 موفقیت کلیدی عوامل و ها مدل بر (. مروری0333محمد ) ،زاده احمد ؛عاطفه ،اعلم الهدی ؛احمد ،فالمرزی ؛حسین ،صیادی

 .المللی مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات تهران دومین کنفرانس بین، ها سازمان در دانش مدیریت

 مدیریت راهبرد انتخاب بر مؤثر عوامل شناسایی (.0333سروش ) ،خسروی ؛الهام ،رضی حسینی ؛جالل ،نور رضایی ؛بهزاد ،لك

 . 32-00 ،(3)4 .انتظامی نیرو در منابع مدیریت هفصلناما، ناج در دانش

فصلنامه روش فراترکیب،  از استفاده اینترنتی با بازاریابی سازی پیاده جامع چارچوب هارائ (.0334محمدحسین ) ،رونقی ؛امیر ،مانیان

 .302- 320،(4)7 .مدیریت بازرگانی

 توسعه بر سازمانی عوامل تأثیر ساختاری یابی مدل (.0336عباس ) ،بازرگان ؛محمد ،حسنی ؛میرمحمد ،زاده سیدعباس ؛کلثوم ،نامی

 ،(04)4 .انسانی منابع توسعه و آموزش فصلنامهانتقال آموزش،  الگوی و مدیریت دانش فرایند میانجی نقش با انسانی منابع

77-36. 
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