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 چکيده
در سازمان های حاضر، دانش به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها تلقی شده و مدیریت آن حائز اهمیت می باشد. 

در این مطالعه مروری که در سال ، استفاده و نگهداشتن دانش در سازمان است. یت دانش، فرایند شناسایی، انتقالمدیر
اسکالر  داک، گوگل ایران های اطالعاتی اس.آی.دی، مگیران، شده در پایگاه  مقاالت نمایه از انجام شده است 6411

شامل این  در مقاالت فوق رفته کار کلمات کلیدی به و مقاله  83شده شامل  مجموعه مقاالت بررسی .استفاده شده است
نحوه اجرا  ونامشخص  در آنها ی که حجم نمونهاالتمقمدیریت دانش، کارکنان، خلق دانش، اطالعات.  :ها بود واژه کلید

دسترس نبود  ها در روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقاالتی که متن کامل آن در خوبی مشخص نشده بود بهدر آنها 
نتایج تحقیق نشان داد که اجرای مدیریت دانش به شکل صحیح و مطابق با فرایند های  .گردیدندنیز از مطالعه حذف 

برنامه ریزی شده، عالوه بر تحقق اثربخشی و افزایش کارایی، موجب پیشرفت سازمان شده و سازمان در سایه آن می 
 تواند در محیط های پیچیده رقابتی موفق عمل نماید.

   .دانش، کارکنان، خلق دانش، اطالعاتمدیریت  کليدی: واژگان

 

 مقدمه
امروزه سازمان ها، برای حفظ مزیت رقابتی خود نیازمند به روز نگه داشتن دانش و مهارت خود هستند. برای این منظور، 

( دانش، به عنوان یک عامل مهم 6838ایجاد یک سیستم مدیریت دانش پویا و فعال، ضروری می باشد. )دهقانی، 
استراتژیکی، نقش بسیار مهمی در رشد همه جانبه سازمان ها و کاهش هزینه ها دارد. بهره مندی از دانش و استفاده 
صحیح از آن در زمان و مکان مناسب، موجب برتری سازمان در محیط رقابتی و پیشی گرفتن آن از رقبا می گردد. اگر 

زمان ها با بی توجهی به مدیریت دانش با مشکالت زیادی مواجه چه ارزش دانش همواره رو به افزایش است؛ اما اکثر سا
می گردند. در این راستا، عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها، فقدان دانش نیست بلکه عدم استفاده صحیح از آن است. 

ز مفاهیم و ( بر خالف سایر علوم، تعریف مدیریت دانش اغلب آسان نیست. زیرا حوزه وسیعی ا6831 )رادفر و همکاران،
وظایف مدیریتی را با خود دارد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در سازمان و تسهیم منابع فکری و خالقیت و 
تالش هایی که به طور دقیق برای شناسایی و سازماندهی و قابل دسترس کردن سرمایه های نامشهود سازمان و تقویت 

ان صورت می گیرد؛ می باشد. در بسیاری از سازمان ها، تالش می شود فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازم
 با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوری اطالعات، بهبود عملکرد حاصل گردد. )جوکار،

انشی ارزشمند ( مدیریت دانش به مجموعه ای از فرایند ها گفته می شود که داده ها و اطالعات سازمان را به د6831
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 بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان

 
 علی قصوری

 ایران. آبادان، آبادان، پزشکی علوم دانشگاه مالی، مدیریت -بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی
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تبدیل می نمایند. این فرایند ها شامل ایجاد، کسب، تسهیم، استفاده و درونی سازی دانش است. ضمن اینکه مدیران در 
عصر اطالعات با شناخت و درک اهمیت موضوع دانش، سعی می نمایند در فرایندهای مربوط به اتخاذ تصمیم از تکنیک 

به واسطه  .(6835 )اخباری آزاد و همکاران، سمت های سازمان استفاده نمایندها و روش های مدیریت دانش در تمامی ق
مدیریت دانش، کارکنان سازمان به تبادل اطالعات پرداخته و دانش خود را با دیگران به اشتراک می گذارند که نتیجه آن 

وج کارکنان از سازمان، دانش بهره مندی کلیه کارکنان در تمامی سطوح سازمان از دانش می گردد. بدین ترتیب با خر
در پیاده  .(6836 )نیکوکار و همکاران، موجود در سازمان باقی مانده و خطر از بین رفتن آن در سازمان به حداقل می رسد

سازی نظام استراتژی مدیریت دانش، توجه به این امر حائز اهمیت است که استراتژی و اهداف مربوط به آن باید منطبق 
اهداف سازمانی بوده و قادر باشند اثر بخشی و کارایی فرایندها و در نهایت بهره وری و عملکرد سازمانی را  بر استراتژی و

سازمان هایی که در عرصه رقابت، صرفا از عوامل مشهود نظیر پول، ماشین  .(6834 )ظهیری و همکاران، ارتقا بخشند
رقابتی در اقتصاد مبتنی بر دانش دست یابند. در حالیکه محیط آالت و تجهیزات استفاده می نمایند؛ نمی توانند به مزیت 

کسب و کار متکی به دانش، نیازمند روش های صحیح در بکارگیری درست از دارایی هایی نامشهود سازمان نظیر دانش، 
، موفق ترین شایستگی افراد، خالقیت و نوآوری، فرهنگ و ارتباطات، ساختار و غیره می باشد. در اقتصاد مبتنی بر دانش

مدت سازمان ها از دارایی های نامشهود به نحو بهتر و سریع تر استفاده می نمایند. ضمن اینکه در محیط رقابتی، به 
 .(6833 )رضائیان و همکاران، زیادی ارزش دانش حفظ می گردد

 

 :پيشينه تحقيق
. پرداختند سازمان های بزرگ سالمت محور( در مقاله ای به طراحی نظام مدیریت دانش 6831احمدوند و همکاران )

نتایج این تحقیق حاکی از وجود معنادار بودن مسیرهای میان مولفه های تعیین شده در مدل مفهومی اشاره دارد. بر 
اساس خروجی ضریب استاندارد شده مسیر میان مولفه ها می توان نتیجه گرفت که مولفه های سیاست گذاری به مقدار 

 .(6831 )احمدوند و همکاران، ییرات عامل سطوح سازمان را به طور مستقیم تعیین می نماینددرصد از تغ 31
( در مطالعه خود به بررسی نقش عوامل فناورانه در موقعیت مدیریت دانش در سازمان 6836خیراندیش و همکاران )

مدیریت دانش و تفاوت معنادار میان وضعیت پرداخته که نتایج بدست آمده از وجود رابطه معنی دار متغیرهای فناورانه با 
)خیراندیش و  موجود مولفه ها با وضعیت مطلوب آنها و اولویت متفاوت مولفه ها و تاثیر آن در مدیریت دانش داللت دارد

 .(6836 همکاران،
: عه موردیمع بر مدیریت دانش )مطال( در تحقیق خود به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جا6835ترکاشوند و همکاران )

سازمان اسناد و کتابخانه ملی( پرداخته که نتایج مطالعه نشان دهنده این واقعیت است که فقط میان متغیر رهبری و 
مدیریت دانش در سازمان یاد شده ارتباط مثبت و معناداری وجود داشته، ارتباط سایر مولفه های مدیریت کیفیت جامع با 

  (.6835 وند،)ترکاش مدیریت دانش تایید نشده است
( طی تحقیقی به بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری 6837قلیچ لی و همکاران )

پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از وجود میزان آمادگی سازمان در رابطه با مدیریت دانش در پایین  (APO)آسیایی 
معنای این است که سازمان نسبت به تعریف و شناسایی مدیریت دانش و سطح یعنی سطح واکنش قرار داردکه به 

 )قلیچ لی و همکاران، استفاده از آن در بهبود عملکرد و ارتقای سازمان و استفاده از مزایای رقابتی، ناموفق و ناآگاه است
6837). 

های مدیریت دانش با توانمندسازی  ( در مطالعه ای به بررسی شناسایی رابطه بین فرایند6838رضائی نور و همکاران )
کارکنان سازمان های تامین اجتماعی )مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل( پرداختند. نتایج نشان داد که 
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بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان سازمان یاد شده رابطه معناداری وجود دارد. در این راستا به هر میزان مدیریت 
نش در سازمان توسعه پیدا کند؛ کارکنان از توانمندی ها و شایستگی های بیشتری برخوردار خواهند شد. تشویق دا

)رضائی نور و  یادگیری و ارتقای فرهنگ یادگیری مستمر موجب حرکت سازمان به سوی سازمان یادگیرنده خواهد شد
 .(6838 همکاران،

رسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های ( در مطالعه ای به بر6834وظیفه و همکاران )
آموزشی و درمانی پرداختند. نتایج نشان داد، فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای اجرای موفقیت آمیز مدیریت 

سازمان های دانش در سازمانها است. بر این اساس تغییر در فرهنگ سازمان به منظور رسیدن به مدیریت دانش در 
آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان باید به گونه ای باشد که به فرهنگ 

 .(6834 )وظیفه و همکاران، سازمانی قبیله ای و ادهوکراسی توجه بیشتری شود
و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان ( در تحقیقی به بررسی وضعیت مدیریت دانش 6833نقوی الحسینی و همکاران )

سازمان های پژوهش محور پرداختند. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان مدیریت دانش و تعهد سازمانی 
اشاره دارد. ضمنا سطح تعهد و انگیزش کارکنان به دلیل نقش زیر ساختی آن، در استقرار مدیریت دانش و ارتقا بهره وری 

 .(6833 ربخشی مهم و موثر است )نقوی الحسینی و همکاران،و اث
( در مطالعه ای به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان های 6833مومنی و همکاران )

رد. بهداشتی درمانی پرداخته که نتایج نشان داد، بعد اجتماعی در بلوغ مدیریت دانش، نسبت به بعد فنی اهمیت بیشتری دا
همچنین نقش رهبری و منابع انسانی چون با سالمت جامعه و انسان ها در ارتباط است؛ حائز اهمیت می باشد و 
جایگزینی آن در کوتاه مدت مقدور نمی باشد. لذا اتخاذ روشی مناسب جهت انتقال و استفاده از دانش افراد در سازمان 

 .(6833 )مومنی و همکاران، های فوق اهمیت دارد
( در تحقیقی به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان 6835و همکاران ) ی فرجادرجب

تهران استفاده از  3تهران( پرداختند. نتایج نشان داد که در شهرداری منطقه  3)مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 
ارآفرینانه کارکنان در سازمان شود. لذا توجه ویژه به آن از سوی مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در بروز رفتار ک

 .(6835 سازمان الزامی می باشد )رجبی فرجاد و همکاران،
( به بررسی نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان )مطالعه موردی: ستاد یک 6835محمود زاده و همکاران )

د که رویکرد انسان گرا نسبت به رویکرد فناوری گرا اثر بیشتری بر عوامل وزارتخانه دولتی( پرداختند. نتایج نشان می ده
 .(6835 )محمود زاده و همکاران، و نظام کنترل راهبردی دارد

( در مطالعه ای به بررسی لزوم بکار گیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت های 6835فرهودی و همکاران )
ته ها حاکی آن است که مدیریت دانش موجب ارتقا اثربخشی و کاربردی تر شدن فرایند سازمان های نوین پرداختند. یاف

در سازمان ها می گردد. سازمان ها نباید صرفا منابع مادی خود را جز سرمایه خود بدانند بلکه دانش کارکنان یک 
ی در این ت سازمان به نحو شایسته اسازمان، از مهمترین سرمایه های آن به شمار می آید. بنابراین انتظار می رود مدیری

 .(6835 )فرهودی و همکاران،زمینه سرمایه گذاری کند 

 

 روش کار

های اطالعاتی اس.آی.دی،  شده در پایگاه  انجام شده است، از مقاالت نمایه 6411در این مطالعه مروری که در سال 
ت در جستجوی مقاالو مقاله بود  83شده شامل  مجموعه مقاالت بررسی اسکالر استفاده شد.  داک، گوگل ایران مگیران،

 :ها بود واژه رفته شامل این کلید کار کلمات کلیدی به

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

643 
 

  مدیریت دانش، کارکنان، خلق دانش، اطالعات
 :ت عبارت بود ازالمعیارهای انتخاب مقا

 .شدی مربوط م ریسال اخ 68تا کنون که به  6833سال  از شده افتیت االمق - 6
 .دسترس بود که متن کامل آنها درفساد اداری ت علمی داخلی مربوط به الشده در مج ت فارسی چاپالمقا -1

 ت عبارت بود از:المعیارهای خروج مقا
روند مطالعه حذف شدند.  در خوبی مشخص نشده بود بهدر آنها نحوه اجرا  و ی داشتهی که حجم نمونه نامشخصاالتمق

 .دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند ها در همچنین مقاالتی که متن کامل آن

 

 بحث و نتيجه گيری

 مفهوم مدیریت دانش
مدیریت دانش، به وجود آورنده جریان دانش به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، جامعه و افراد می باشد. 

امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و بکارگیری صحیح اطالعات و تجربیات داخلی سازمان تکیه دارد. از این فرایند به 
آنجائیکه امروزه دانش و اطالعات به عنوان دارایی مهمی در سازمان شناخته می شود؛ لذا مدیریت دانش به منظور کشف 

ن آن را در پایگاه های اطالعاتی ذخیره، با دیگران دانایی فردی و تبدیل آن به موضوعات اطالعاتی به نحوی که بتوا
مبادله و یا در امور روزانه استفاده نمود؛ می باشد. اهمیت مدیریت دانش از آنجائیست که به سرمایه های فکری به عنوان 

مان یافته مهمترین سرمایه ارزشمند هر سازمان مربوط می شود. این مدیریت، منابع انسانی را به دارایی های فکری ساز
تبدیل کرده و برای سازمان ایجاد ارزش می نماید. مدیریت دانش نیازمند وجود رهبری آگاه و تاثیرگذار در سازمان است و 
از نتایج آن می توان به فرهنگ سازمانی موثر و تکیه بر خالقیت و نوآوری اشاره کرد. تشویق و حمایت از تغییراتی که 

)امینی و  وسعه مدیریت دانش حائز اهمیت استانایی در سازمان می گردد به منظور تمنجر به تعادل و یا بازسازی د
 .(6833همکاران، 

 مهارت های الزم سازمانی جهت کسب مدیریت دانش (:1)جدول

 

 

 

 

 
در مجموع مدیریت دانش، تالشی نظامند برای کشف و شناسایی دانایی پنهان در ذهن افراد و تبدیل آن به دارایی 

 زیادی از عوامل سازمانی بتوانند از آن بهره ببرند.سازمان است. به گونه ای که تعداد 

 

 فرایند مدیریت دانش

 خلق دانش
یک فرایند پیچیده و چند بعدی که شامل توانایی سازمان در ایجاد و چرخش دانش در سایر خدمات و کاالها و سیستم ها 

دستیابی به اهداف است. خلق و ایجاد می باشد. همچنین شامل فرایند موثر و مستمر دانش و کاربرد آن در سازمان جهت 

مدیریت 

 دانش

 قدرت حل نظامند مسائل

 توانایی بکارگیری روش های جدید

 بکارگیری تجارب قبلی و جدید

 توانایی کسب تجربه از موفقیت های دیگران

 بررسی الگوی سازمان های موفق

 توانایی انتقال موثر و سریع دانش در تمام سطوح سازمان
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دانش جدید از طریق انتقال دانش ضمنی به دانش صریح شکل گرفته و در نهایت منجر به ایجاد و بهبود چشم انداز 
 جمعی و اشتراک خلق دانش می شود.

 

 اکتساب دانش
ر این راستا ابزارهای فعال و یا این مرحله شامل ایجاد مفهوم جدید و جایگزین نمودن آن با مفاهیم موجود می باشد. د

 غیر فعال نظیر دانش شخصی، تجربیات شخصی و ... برای کشف درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 سازمان دانشی
 سازی می باشد. با فرایند تسهیم دانش در ارتباط بوده و نشان دهنده ساختار دانش، فهرست و مدل

 

 کاربردی نمودن دانش
این مرحله شامل اطمینان از بکارگیری و استفاده از مدیریت دانش و در نظر گرفتن منافع سازمان می باشد. کاربرد دانش 

در تعریفی دیگر،  .(6833 )خانزادی و همکاران، می شودشامل اعمال دانش، حل مسئله و استفاده از آن در تصمیمات 
 نشان داده شده است. 1فرایند عمده داشته که در جدول  4مدیریت دانش 

 فرایند های مدیریت دانش (:2)جدول 

 

 
 

ت از لذا مدیریت دانش، بعد از شناسایی نواحی دانش موجود در سازمان، سعی در حل مسائل گروهی و ترویج و حمای
 .(6835 )منافی شرف آباد، آن داردفرهنگ اشتراگ گذاری 

 

 موانع مدیریت دانش
 .(6838 )زندحسامی و همکاران، مدیریت دانش به شرح ذیل می باشد مهمترین موانع در تحقق

 رهبری ناکارآمد و یا فقدان روحیه رهبری و هدایت. 

 وجود دانش اعتبار سنجی نشده. 

  موجود سازمانیناسازگاری سیستم های فناوری اطالعات با فرایند های. 

 داشتن انتظارات غیر واقعی از کارکنان و تناسب نداشتن کارها با توانایی افراد. 

 زمان ارتباط و تعامل میان افراد. کمبود 

 وجود ارتباطات ضعیف در سازمان. 

 

 ارتباط مدیریت دانش با عملکرد سازمان
از آنجا که دانش در ذهن انسان شکل گرفته و انسان اصلی ترین عامل در کشف دانش می باشد؛ برای تولید دانش می 
بایست مجموعه ای از انسان ها را در کنار هم سازماندهی کرد. وجود شبکه هایی بر مبنای اعتماد متقابل، می تواند 

راین با ایجاد ساختارهای ارتباطی تبادل دانش و جمع کردن افراد موجب تولید و ارتقای سطح دانش در سازمان گردد. بناب

 انتقال دانش -1 استفاده از دانش -8 ذخیره سازی دانش -4 ایجاد دانش -6
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به دور هم، می توان عملکرد سازمان را بهبود بخشید. در این راستا توجه به بهبود زیرساخت ها و متناسب کردن فرهنگ 
 .(6853 )الوانی، حائز اهمیت می باشد سازمان با مدیریت دانش

 

 اربردیپيشنهادات ک
طالعات و تحقیقات صورت گرفته و به منظور اعمال موفقیت آمیز مدیریت دانش، اجرای موارد ذیل پیشنهاد با توجه به م

 می گردد.
 .تطابق رسالت، اهداف و راهبرد سازمانی و استراتژی مدیریت دانش - 6
 .حمایت فرهنگ سازمانی از تبادل دانش و اطالعات و انتقال آن بین سطوح مختلف سازمان - 1
 .استقرار ساختار سازمانی حامی تبادل و انتقال دانش در سازمان - 8
 .پیاده سازی صحیح زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با تامین نیازهای دانشی سازمان - 4
 .ارائه آموزش های الزم در سازمان به منظور ارتقا مدیریت دانش افراد در حوزه های گوناگون - 7
 .ح باالی سازمان و مدیریت ارشد نسبت به برنامه ریزی جهت پیاده سازی مدیریت دانشآگاهی سطو - 1
 .افزایش انگیزه و روحیه مشارکتی کارکنان به منظور تقویت مدیریت دانش - 5
 .فعال نمودن بخش تحقیق و توسعه در سازمان - 3
 .ایجاد شبکه ای از متخصصین در سازمان برای اجرای مدیریت دانش - 3

ارزیابی میزان فعالیت و مشارکت افراد در فرایند مدیریت دانش و بررسی و ارائه بازخورد مستمر )زاهدی و  -61
 .(6833 همکاران،

 .تغییر در دوره های زمانی جذب نیروهای جدید و تطابق آن با خروج نیروها از سازمان -66
ن رشته ای و یا اجرای پروژه های مشترک جلب همکاری واحدهای مختلف و برگزاری کارگاه های آموزشی بی -61

 .(6833 )محمدی نیا و همکاران،

 

 منابع
 هینشر ،یدفاع یدر سازمان ها یدانش و راهبرد نوآور تیریمد ،(6833) ،سهراب ،یعلمدار یانعام ن،یآرم ،ینیام 

  .31-58صص  ،61شماره  ،یاسیعلوم س
 دانش و سنجش ارتباط  تیریمد یتوانمندسازها ،(6835) ،نیمحمد حس ،یپورشجاع ه،یآس ،یابطح نا،یآزاد، م یاخبار

صص  ،83، شماره 61در صنعت نفت، سال  یمنابع انسان تیریمد یپژوهش یآن با عملکرد سازمان، فصلنامه علم
673-635.  

 ی، تهران، انتشارات نشر ن73چاپ  ،یعموم تیری(، مد6853)، یمهد دیس ،یالوان . 

 نظام  یطراح ،(6831) ،محمدپور، ستار ن،یاالدیدضیزاده فرد، س یمسعود، قاض ،یمحمد، موحد یاحمدوند، عل
 .31-51صص  ،4، شماره 61دوره  ران،یا یپژوهش پرستار هیبزرگ سالمت محور، نشر یدانش سازمان ها تیریمد
 دانش تیریجامع بر مد تیفیک تیریمد ریمطالعه تأث ،(6835) ،ثمیم ،یاصغر، عاقل یدعلیس ،یترکاشوند، فتانه، رضو 

  .611-35صص  ،51شماره  افت،یره هی)مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی(، نشر
 نهیبه یدانش در راستا تیریکننده مد تیعوامل تقو ریتأث یبررس ،(6833) ،پور، محمدرضا یطالع ن،یحس ،یخانزاد 

 .71-43صص  ،61آموزش علوم دریایی، شماره عملکرد سازمان نداجا،  یساز
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 نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در  ،(6831) ،ییحی ،یینایدوستکام، کاظم، حس ،یمهد ش،یراندیخ
 .33-13صص  ،44شماره  ،66دوره  ،ینظام تیریمدسازمان، 

 یانتظام تیپژوهش نامه نظم و امن ،یسیپل یدانش در سازمان ها تیریبه مد یقیتطب کردیرو ،(6831) ،یجوکار، عل، 
  .671-688صص  ،6، شماره 1سال 

 صص ،83، شماره 61سال  ،ینقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانها، فصلنامه رشد فناور ،(6838) ،حسن ،یدهقان 
44-71. 

 سازمان با  یبهبود عملگرهای مال زانیم یابیارز ،(6838)، ملک، محمد یملک، نرگس، رضائ یرادفر، رضا، رضائ
 .41-88صص  ،16، شماره 5سال  ت،یریمد یحسابداردانش،  تیریمد ستمیسازی س ادهیپ
 تیریدانش براساس چرخه مد انیموانع جر یو رتبه بند ییشناسا ،(6838) ،میطلب، مر قتیحسام، حق ،یزند حسام 

-6 صص  ،3واحد سنندج، سال  یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان یصنعت تیریدانش سازمان، فصلنامه مد
61. 

 دانش و راهبرد  تیریراهبرد مد یالگوها یبررس ،(6833) ،روح اهلل ،ییمحمد، توال یاحمدوند، عل ،یعل ان،یرضائ
 .18-88صص  ،15، شماره 1سال  س،یپل یدانش در سازمان ها، دو ماهنامه توسعه انسان

 دانش با توانمند سازی  تیریمد ندهاییفرا ییشناسا ،(6838) ،اسری ،یرضا، ممش دیحم ،ینور، جالل، ضرغام یرضائ
سال  ،یبهره ور تیری(، مدلیاستان اردب یاجتماع نی)مطالعه موردی: سازمان تأم یاجتماع نیکارکنان سازمانهای تأم

  .636-678صص  ،81، شماره 3
 نانهیدانش بر رفتارکارآفر تیریمد ریتاث ،(6835) ،درضایپور، حم یسیع لوفر،ین ،یرسپاسیم ه،یفرجاد، حاج یرجب 

، 13سال  ت،یریمد یپژوه ندهیتهران(، فصلنامه آ 3منطقه  ی: کارکنان شهرداریکارکنان در سازمان )مطالعه مورد
  .611-647صص  ،664شماره 

 دانش و درس  تیریموانع کلیدی مد ییشناسا ،(6833) ،انیخناچاه، شا ینقد مان،یمحمدرضا، اخوان، پ ،یزاهد
  .13-13صص  ،4، شماره 63سال  ،ینظام تیریآموخته ها در سازمان های پروژه محورنظامی، فصلنامه مد

 صدا  سازمان   مدیریت دانش  استراتژی تعیین  ،(6834) ،اهلل بیدحبیس ،یرغفوریخواه، جالل، م یمیزهرا، کر ،یریظه
  .614-618صص  ،14شماره  ،یدولت تیریچشم انداز مد ،یاسالم  و سیمای جمهوری

 های  تیفعال یفیسطح ک شیدانش در افزا تیریمد رییلزوم به کارگ ،(6835) ،برزیفر ،یفائزه، درود ،یفرهود
  .618-33صص  ،1، شماره 14اطالعات، دوره  یعلوم و فناور ن،یسازمان های نو

 یبهره ور  سازمان  رویکرد با  دانش  مدیریت  استقرار  یامکان سنج ،(6837) ،مایش ،یمیبهروز، ابراه ،یل چیقل 
 .664-37صص  ،17شماره  ،یدولت تیری، چشم انداز مد (APO) یاییآس
 پروژه محور،  یعملکرد پروژه در سازمانها یدانش بر اثربخش تیریاقدامات مد ریتأث ،(6835) ،شرف آباد، قاسم یمناف

  .111-166صص  ،1، شماره 8جلد  ،یمجله نخبگان علوم و مهندس
 تیریبلوغ مد تیموفق یدیعوامل کل ییشناسا ،(6833) ،محمدحسن ،یپرداختچ ،یغالمعل ،یبهزاد، احمد ،یمومن 

  .31-31صص  ،8، شماره 13دوره  الم،یا یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم ،یدرمان یبهداشت یدانش در سازمان ها
 در  یکاربرد نقشه مفهوم ،(6833) ،برادران، مسعود د،یمعصومه، محمدزاده، سع ،یفروزان داحمد،یس ا،ین یمحمد

 یپژوهش کردهاییرودانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان،  تیریعوامل مهم در مد یبررس
 .6-61صص  ،7خوزستان، شماره  یعیدر کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب نانهیکارآفر
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 یترل راهبرددانش در کن تیرینقش مد ،(6835) ،ینژاد، محمدمهد یقوچان ،یاشنه در، مرتض م،یمحمودزاده، ابراه 
صص  ،1، شماره 1سال  ،مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی (،یوزارتخانه دولت کی: ستاد یسازمان )مطالعه مورد

686-614.  
 یالگوی همراستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان، پژوهش ها ،(6836) ،نیام م،یحک ن،یغالمحس ،کوکارین 

  .635-615صص  ،6، شماره 61دوره  ران،یدر ا تیریمد
 یبررس ،(6833) ،نیحس ،یبیزاده، بهاره، اد یزدیعطااله،  ،یلماز سادات، مهرداد، ندا، پورعباسوس ،ینیالحس ینقو 

 ،1شماره  ،13محور دانش، دوره  یپژوهش یدر کارکنان سازمانها یو ارتباط آن با تعهد سازمان تیریمد تیوضع
 .78-46صص 

 یدانش در سازمان ها تیریو مد یفرهنگ سازمان یرابطه مولفه ها یبررس ،(6838) ،فرشاد ،یزهرا، توکل فه،یوظ 
  .641-683صص  ،1، شماره 64سال  مارستان،یفصلنامه ب ،درمانی – یآموزش
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