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هاي دانش و دانايي و ارائه مدل مناسب براي شناخت مولفه
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  كليات طرح پژوهش: -3
 زيريكاربرد مديريت دانايي در سازمان مديريت و برنامه هاي دانش و دانايي و ارائه مدل مناسب برايشناخت مولفه: عنوان
 هاي به دليل اهميت روزافزون نقش مديريت دانش در اثربخش نمودن كاركرد مديريت و عملكرد سازمان: مساله تحقيق

ه بهاي دخيل در فرايند مديريت دانش سازماني از اهميت بااليي برخوردار است و مديريت دانش دولتي، شناخت مولفه
اين  مسائل اصلي، بر اين اساس. عنوان يك استراتژي كليدي براي موفقيت و بقاي سازماني مورد توجه قرار گرفته است

ترين منبع سازمان، يعني دانش تا چه حد خود را براي مديريت اصلي ريزيسازمان مديريت و برنامهآن است كه  تحقيق
 سازمانشود؟ بكارگيري دانش در اين ونه كسب و توليد ميگچ سازمان ت و دانش در اينااطالع ا؟ اساسستاآماده كرده

	از چه شرايطي برخوردار است؟ سازمانآنكه مديريت دانش در اين  انهايتو چه موقعيتي دارد؟ 

 به شرح زير بيان كرد: نتواطور خالصه ميه را ب وهشاهداف مورد نظر در اين پژ: هدف  
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	ريزيسازمان مديريت و برنامههاي مديريت دانش متناسب با تعيين مولفه -

	ريزي از نظر مديريت دانشسازمان مديريت و برنامهبررسي شرايط موجود  -

	سازمانسازي مديريت دانش در اين ها و پيش نيازهاي الزم براي پيادهشرطتعيين پيش -

	ريزيسازمان مديريت و برنامه با تدوين مدل مديريت دانش متناسب -

 1389تا  1385: قلمرو زماني	

 ريزيسازمان مديريت و برنامه: قلمرو مكاني	كشور	

 آوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه، با هاي جمعباشد و دادهپژوهش حاضر از نوع توصيفي پيمايشي مي: روش تحقيق
	.اندهاي توصيفي و استنباطي تحليل شدهاستفاده از روش

 مفهومي و مدل رگرسيونالگوي : مدل مورد استفاده.	
 خالصه فصول:	

	.هاي پژوهش را ارائه نموده استاهميت موضوع، بيان مساله، اهداف و پرسش» كليات«فصل اول با عنوان  -
به بررسي مفهوم دانش و مديريت دانش، اهداف مديريت دانش، » ادبيات و پيشينه تحقيق«فصل دوم با عنوان  -

به هاي مديريت دانش و همچنين هاي مديريت دانش، استراتژيچالش هاي مديريت دانش،رويكردها و چارچوب
پس از آن مروري بر تحقيقات مديريت دانش در بخش دولتي صورت . هاي مديريت دانش پرداخته استمدلبيان 

ه كمتغيرهاي وابسته تحقيق . اندگرفته و در پايان نيز مدل مفهومي تحقيق ارائه و متغيرهاي تحقيق معرفي شده
شامل خلق و توسعه دانش، تسهيم و انتقال دانش، ذخيره  هستند، چرخه مديريت دانش دهندهتشكيل هايمولفه

متغيرهاي مستقل نيز عوامل موثر بر استقرار مطلوب چرخه مديريت دانش  و ندشوميدانش و بكارگيري دانش 
ساختار سازماني، منابع انساني و  شامل فرهنگ سازماني، تكنولوژي، جريان ارتباط اطالعات، شفافيت مدارك،

	.آموزش هستند
گيري پرداخته به ارائه جامعه و نمونه آماري و همچنين روش نمونه» شناسي پژوهشروش«فصل سوم تحت عنوان  -

به دليل استفاده از . پيمايشي است ‐اين پژوهش از نوع توصيفي. ها معرفي شده استآوري دادهو روش جمع
ها و هاي تحقيق در خصوص مولفهپژوهش پيمايشي بوده و از آنجا كه نظرات آزمودنيپرسشنامه و مصاحبه، 

 جامعه آماري تحقيق شامل كليه. باشدتوصيفي نيز مي پژوهشاند مورد تحليل قرار گرفته هاي موجودشاخص
ژوهش، بالغ بر كشور است كه در زمان انجام پ ريزيسازمان مديريت و برنامهمديران و كارشناسان حوزه ستادي 

	.نفره انتخاب شده است 266يك نمونه تصادفي  هاآن از اين ميان اند ونفر بوده 1250
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وضع موجود سازمان مديريت و برنامهبه تحليل و بررسي آماري » هاي پژوهشيافته«با عنوان  نيز فصل چهارم -
	.نموده استتشريح به تفكيك  را چرخهريزي از نظر ميزان استقرار چرخه دانايي پرداخته و عوامل موثر بر اين 

پس از ترسيم يك الگوي مفهومي و همچنين برآورد مدل  »گيري و ارائه مدلنتيجه«با عنوان  فصل پنجم -
و ميزان اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته كه چرخه مديريت رگرسيوني، اقدام به ارائه نتايج نموده 

هد كه تمامي متغيرهاي مستقل داراي مدل برآورد شده نشان مي  .نموده استدهند، برآورد دانش را شكل مي
نيز حاكي از وجود ) 0.882R=(شند و باال بودن ضريب تعيين مدل بااثر معناداري بر چرخه مديريت دانش مي

	.باشديك رابطه قوي مي
 مديريت دانش در سازمان به شرح زير دهنده چرخه دهد كه وضعيت چهار متغير تشكيلنتايج پژوهش نشان مي :نتايج

  :باشندمي
	وضعيت متوسط: كسب و توسعه دانش -

	تر از متوسطوضعيت پايين: تسهيم و انتقال دانش -

	تر از متوسطوضعيت پايين: ذخيره دانش -

 تر از متوسطوضعيت پايين: بكارگيري دانش -

 :واژگان كليدي -4
  بكارگيري دانشمديريت دانش، كسب دانش، تسهيم دانش، ذخيره دانش، 

Knowledge management, Knowledge acquisition, Knowledge sharing, Knowledge storing, 
Knowledge applying 

 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

انه هاي چهارگبه منظور تسهيل و ارتقا چرخه مديريت دانش در سازمان برنامه، و تقويت شاخصدهد كه نتايج اين طرح نشان مي
  :توان پيشنهاداتي به شرح زير ارائه نمودآن مي

	خلق، كسب و توسعه دانش -

  شناسايي منابع دانش
  مند به منظور كسب دانشاي نظامطراحي شيوه

	محور در سطوح عاليانتخاب مديران دانش

	انتقال و بكارگيري دانش -
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  اطالعات در ميان واحدها و در درون واحدهاتعيين سازوكارهايي به منظور افزايش سرعت و صحت دسترسي به 
  بروز شدن اطالعات دريافتي

	هاي كسب يا توليد شدهفراهم آوردن شرايط الزم به منظور بكارگيري دانش

	تسهيم دانش -

  تقويت فرهنگ اشتراك دانش و انتقال تجربيات
  گذاري و انتقال دانشهاي جديد به منظور اشتراكاستفاده از فناوري

  از تجربيات كاركنان پيشين سازمان و تدوين حافظه سازمانياستفاده 
  ايجاد انگيزه تسهيم دانش از طريق قدرداني از افراد فعال در اين زمينه
	برگزاري جلسات بحث و تبادل نظر به منظور گسترش تسهيم دانش

	ذخيره دانش -

  تجربيات دانش و مستندسازي مناسبافزاري به منظور افزاري و سختاستفاده از امكانات نرم
 شناسايي افراد كليدي به منظور ثبت و نگهداري دانش ايشان

  
 


