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 :پایان نامهاطالعات اختصاصی ـ  د

 بیان مساله تحقیق : ) حد اقل ده سطر و شامل پرسش اصلی تحقیق ( (1

    نام مدیریت دانش و به تبع آن  مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع، مفهوم جدیدی بهبعد از مطرح شدن مفاهیم 

های در مهارت هاها و ابداعوآوری(.مدیریت دانش با ن6002)بون فیلد،سیستم های مدیریت دانش پا به عرصه وجود گذاشتند

استفاده از استراتژیک سازمان در مورد نحوه  اضعموبسیاری دارد.در واقع  کمدیریتی و قلمرو استراتژیک سازمان نقاط مشتر

در گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک مدیریت دانش و نحوه پیاده سازی آن تاثیر گذار می باشد. 
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و ل شده (. اما اکنون شرایط به طور کلی متحو6006جامعه انسانی بیشتر به منابع مادی محسوب می شد)انصاری و همکاران،

بلکه  نمی شود مادی و سرمایه محدود ها  به منابع د به هزاره جدید، موتور محرک رشد سازمانوبا گذار از انقالب صنعتی و ور

(. دانش، 6000است)داونپورت و گرونر، "دانش "های اقتصادی عصر حاضر ها و بنگاهترین متغیر رشد همه جانبه سازمانمهم

اصلی ترین مزیت رقابتی    ( و امروزه ، 6002ها ضروری شده است)نانوکا،ن منابع راهبردی سازمانتریبه عنوان یکی از مهم

 عیامروزه در عصر اطالعات، تسر(. 0920ها در مدیریت دانش محسوب می شود)رحمانی یوشانلوئی،ها توان آنبرای سازمان

 هادقت در روند رشد سازمان ی. با کمباشدمی هانسازما یاساس یازهایاز ن یکیآن  یتبادل اطالعات و دانش و روزآمد

 طیبا شرا همگامی عدم و اطالعات و دانش نبودن دروزآم ها،اکثر سازمان اتیچرخه ح انیکه علت افول و پا افتی مدرخواهی

 یانسان یروین ایهتقابلی به هاارشد سازمان رانیعدم توجه مد ر،ییمقاومت کارکنان در برابر تغ گر،ید یو از سو یروز  جهان

کارکنان  یسازمان در اثر بازنشستگ یاز دانش ارزشمند و کاربرد یمیدانش روز و خروج بخش عظ یریجهت کسب و به کارگ

 و تفکر ، جوامع و هاو رشد و توسعه سازمان یآورو نو دیکه محور تول یی. از آنجا(0988)ربیعی و همکاران،باتجربه بوده است

 یو ب عیسر راتییبا وجود تغ ر،یهای اخدر سال .رسدیتوجه به نظر م انیعاقالنه و شا یآن امر تیریاست، لذا مد بشری دانش

 کسب و کار در حال طیبا مح ییارویرو دیبا یافتد، مدل های کسب و کار سنتیم اتفاق وقفه ای که در تکنولوژ ی اطالعات

 شیرا پ راتییتغ نیکه در ابتدا ا ییهاسازمان . تنهارا ادامه دهندبمانند ،  یخود باق یفعل تیکه در وضع نیرا به جای ا رییتغ

امیدوار باشند که از مزایای کسب و کار در اقتصاد دانش محور امروز لذت می  توانندیکنند م رییگکنند و از دانش بهره ینیب

ها مطرح می شود که این ازمانمربوط به قلمرو استراتژیک س (. در واقع در این قسمت بحث6002برند)هانگ و همکاران،

در  .خواهد داد  قلمرو استراتژیک این اجازه را در مورد فعالیت هر چه بهتر در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

دارایی به عنوان سکاندار اقتصاد کشور در زمینه  ی واقتصاد امور واقع مساله اصلی این تحقیق همین جاست که وزارت

توانسته مدیریت  یا .توانسته نقش رهبری را در پیاده سازی و الگوسازی انجام دهد  ؛آن  سازیش و نحوه پیاده مدیریت دان

در واقع از آنجا که  .دانش را که به عنوان مزیت رقابتی قرن حاضر می باشد به دیگر ارکان کشور و بخش خصوصی ترویج کند 

های مربوط به مدیریت دانش و نداشتن شکست در پروژه، مهم می باشد  و دارایی بسیار یاقتصادامور های وزارت فعالیت

های مناسب و صریح در این زمینه می تواند اثرات غیر قابل جبرانی چه از لحاظ مادی و چه غیر مادی بر کل جامعه استراتژی

 داشته باشد.

 

 : و انگیزه انتخاب آن تحقیق موضوع اهمیت (2
 

 وس و غیرملموس پیشین به دانش تبدیل شده است و از طرفیر اقتصاد کنونی از منابع ملمنی دمندی سازمااساس رقابت
. کسب و (6004)کیم،های اطالعاتی نیز از مدیریت اطالعات به مدیریت دانش تبدیل گردیده استدیگر تمرکز سیستم

های موجود و آن در راستای استراتژیدانش موجود در سازمان خود را کسب کنند و از ، ی که بتوانند به صورت کارآ یکارها

)میهمی و وان در بازار خواهند شداهای رقابتی فرفرآیندهای کسب و کار استفاده نمایند، دارای محصوالت و خدمات با مزیت

ها اساس کار را باشند که مدیریت دانش در آنبه عنوان کسب و کارهای دانش مدار مطرح می ییهاسازمان ،(6004همکاران،

هایی که رقابت مندی در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می کنند، مدیریت دانش را کیل می دهد.امروزه سازمانتش
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. از سوی دیگر بحث (0982)یقین لو،هایشان در نظر می گیرندهای مطرح برای اثربخشی فعالیتبه عنوان یکی از فعالیت

  های سازمانی است که ی مدیریت دانش می باشد، در واقع این استراتژیاستراتژی نیز موضوعی بسیار مهم در پیاده ساز

 ،  های سازمانفعال در زمینه مدیریت دانش می باشد. از آنجا که استراتژی یهاتعیین کننده نحوه حرکت و عمل سازمان

در راستای الزام پیاده سازی  باشد و اگر در این استراتژی های سازمانیی برای عملکرد سازمانی مییآینده و خطوط راهنما

ها با مشکالت کمتر و در واقع با دانش راهنمایی الزم و تاکیدات مکرر شده باشد در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش سازمان

های اطالعاتی و دانشی قوی در سازمان خود برای برخورداری های الزم در زمینه ایجاد بانکسهولت بهتری شروع به پیگیری 

. از آنجا که وزارت (0988)رهنورد و همکاران،شوندمی مدیریت دانش در سازمان خود های رقابتی ناشی از استفاده از زیتاز م

و دارایی  به عنوان سازمان متولی اقتصاد د کشور است پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان و ترویج این  یاقتصادامور 

ی برای کاهش شکست در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش با توجه به قلمروهای یروحیه در بخش خصوصی و ارائه راهکارها

آن داشت که به دنبال بررسی رابطه بین پیاده سازی مدیریت استراتژیک و قلمرو استراتژیک در  ، ما را برها استراتژی سازمان

به بررسی دو متغیر با هم که  به زبان فارسی عدم وجود  تحقیقی و دارایی بپردازیم و از طرفی با توجه  یاقتصاداموروزارت 

 پرداخته باشد انجام این تحقیق در دستور کار قرار گرفت.

 

 تحقیقات داخلی:

-در تحقیقی تحت عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده 0920. کامبیز طالبی و همکاران در سال 0

این  یو اولویت بند اهمیتو متوسط پرداختند. محققین اذعان کردند که   سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک

در جهت اولویت  کشور کوچک و متوسط یمی تواند به عنوان یک راهنما برای کسب و کارها تیموفق یمجموعه عوامل اساس

این پژوهش برای درک  از بندی و تنظیم فعالیت های مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرد. همچنین محققین می توانند

 دانش خواهد انجامید. مدیریت بهتر فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش و ایجاد مدلهایی استفاده کنند که به گسترش حوزه

در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت  0920. دولت آبادی و همکاران در سال 6

 یدانش شناخته شده است و منبع اصل تیریمد تیموفق یاز عوامل اصل یکیبه عنوان  یسازمانفرهنگ دانش پی بردند که 

در  یساسا ت تحوال نیدتری. جدابدیبه اهداف خود دست  قیطر نیشود تا بتواند بد یسازمان محسوب م یبرا یرقابت تیمز

و اشتراک اطالعات بپردازند  یمساع کیرتشکردن دانش به  رهیذخ یبه جا ستیبا یم رانیکه مد دهد یکسب و کار نشان م

 یبرا کهکرده است  تیهدا یاز سازمان ها را به سمت یاریجهت داده است تالش بس رییدانش تغ تیریکه به سمت مد ییالگو

 آورند یرو یرقابت یتیدانش به عنوان مز تیریبه اهداف خود به مد دنیرس

استخراج دانش از به های پیاده سازی مدیریت دانش وان بررسی چالشدر تحقیقی تحت عن 0982لو در سال .مهرانگیز یقین9

ذهن پرداختنداز نظر محقق اگر ما به دنبال داشتن سازمانی همسو با رقابت های جهانی و حتی ملی داشته باشیم که بتواند 

شکیل دهیم و بتوانیم در سازمانمان های دانشی سازمان را تراستا نقش واقعی خود را ایفاء کند  حتما باید بتوانیم بانکاین در 

تر ، کارآمدتر و بهتر نماییم. در حقیقت مدیریت دانش یکی از سریع چهبا تشکیل نقشه های دانشی دستیابی به خبرگان را هر 

 حلقه های مفقوده توسعه سازمانی در عصر حاضر می باشد.

 

 تحقیقات خارجی:

دانش با  تیریمد یساز ادهیعوامل مؤثر بر پ یو رتبه بند یبررس ،ییاشناس در تحقیقی تحت عنوان  6004.کیم در سال 0

حذف »و عامل  نیتر شیب« دانش میتسه»که عامل پرداخت. محققین به این نتیجه رسیدند  TOPSIS کیاستفاده از تکن
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و  یبهداشت یها طیبرنامه ها در مح نیا ی: اجرایریگ جهیدانش دارد. نت تیریمد یساز ادهیرا در پ ریتاث نیکم تر« دانش

و پژوهش  آموزش ،یریادگی لیبهتر و تسه یبرخوردار است، موجبات خدمات رسانی ادیز تیکه اشتراک دانش از اهم یدرمان

 است.  تیاهم زیحا اریآن ها بس یخواهد شد. لذا شناخت عوامل موثر و رتبه بند

پیاده سازی مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمانی با ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر 6009بابک نعمتی و همکاران).6

به دنبال شناسایی  ،کار یپژوهش در ابتدا حققین به جهت جلوگیری از آشفتگی استفاده از کارت امتیازی متوازن پرداختند، م

ابطه و تاثیراز ها بودند، بعالوه برای بررسی رشاخص های حیاتی و مهم تاثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

پیاده سازی  ی   خود استفاده کردند. که نتایج از وجود تاثیر باال یهارویکرد معادالت ساختاری در جهت تجزیه و تحلیل داده

پیاده سازی موفق مدیریت دانش با بخش یادگیری و توسعه و ، دارد. در انتها حکایت مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمانی 

 د ارزیابی متوازن ارتباط مستقیم دارد و با بقیه ابعاد رابطه معنی داری وجود ندارد.رشد در میان ابعا

به تحقیقی با عنوان بررسی چارچوب مفهومی برای پیاده سازی مدیریت دانش برای  6009. زائد خلیفه و همکاران در سال 9

برای بهبود نوآوری و فرآیندهای کسب و  ادیهای فعال در صنایع عمرانی سرمایه گذاری زیصنایع عمرانی پرداختند. شرکت

کاری خود به صورت ارائه راه های جدید برای انجام کارها برای مدیریت پروژه های خود پرداختند. بنابراین این باعث ایجاد 

یک ضرورت در تنوع پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش خواهد شد. هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوب مفهومی و یک 

پیاده سازی مدیریت دانش می باشد، در این تحقیق برای بهبود سطح عملکرد در پیاده سازی مدیریت دانش ی ال بومی برمد

 های فعال در زمینه عمرانی می باشد.استفاده از سیستم های وب محور برای ارائه پیشنهاد به شرکت

 :ارچوب نظری تحقیقهچ
یر، مدیریت دانش است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دوره اخ   

افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای سازمانی، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد.  بهتکامل و پیشرفت است و 

سترسی به مزیت رقابتی پایدار، گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دنیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می

 عنصری مهم تلقی می شود.

 است: داده پیشنهاد دانش مدیریت فرآیند برای را زیر مرحله هشت(1999) من بک

 .دانش استراتژیک، قلمرو درونی، منبع های صالحیت : تعیینشناسايی

 .موجود دانش کردن : رسمیکسب

 .ناسازگار هایدانش فعر دقت دانش، و دانش، ارزش ارتباط : تعیینانتخاب

 .دانش الگوهای انواع با دانش مخزن در شده یکی حافظه : معرفیذخیره

 .ها گروه میان در دانش مساعی و تشریک کار و عالقه پایه بر خودکار طور به کنندگان استفاده برای دانش : توزیعپخش

 و شغل مددکاری و کار و پشتیبانی کردن خودکار ،مسائل ها، حل گیری تصمیم در دانش استفاده از و : بازیافتنبردن بكار

 .آموزش

 .خالق فکر و کار کردن تحقیقات، تجربه حین در جدید دانش تولید ايجاد:

، 0982صلواتی،  )ابطحی وخدمات و قالب محصوالت در بازار به جدید دانش کردن عرضه و معامله، توسعه و :  فروشتجارت

 . (026ص 

 

 موضوعی تحقیق: و  قلمرو زمانی، مكانی
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 قلمرو زمانی تحقیق: 

ادامه خواهد یافت قلمروی زمانی  2939 شهریورماهشروع و تا پایان  2931ابتدای اسفند ماه تحقیق حاضر از لحاظ زمانی از 

 تحقیق زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه میباشد

 قلمرو مکانی: 

 دارایی صورت خواهد پذیرفت. و یاقتصادامور وزارت ستاد تحقیق حاضر از لحاظ مکانی در 

 قلمرو موضوعی: 

         گانه مدیریت دانش )مدل بک من( و قلمرو استراتژیک سازمان 8رابطه بین پیاده سازی مراحل  تحقیق حاضر به بررسی 

 .می پردازد

 

 ( هدفهای تحقیق :3
 

 هدف اصلی تحقیق:

امور ک بر اساس مدل بک من و قلمرو استراتژیک در وزرات گانه مدل استراتژی 8رابطه بین پیاده سازی مراحل  تعیین. 0

 .و دارایی یاقتصاد

 اهداف فرعی  تحقیق:

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین شناسایی دانش و قلمرو استراتژیک در  . تعیین0

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین کسب دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط در  . تعیین 6

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین انتخاب کردن دانش و قلمرو استراتژیک در . تعیین 9

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین ذخیره دانش و قلمرو استراتژیک در . تعیین 4

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین تسهیم دانش و قلمرو استراتژیک در  تعیین. 2

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین به کارگیری دانش و قلمرو استراتژیک در  تعیین .2

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه بین خلق دانش و قلمرو استراتژیک در  .تعیین 2

 وزرات امور اقتصادی و دارایی.رابطه  بین تجارت دانش و قلمرو استراتژیک در  تعیین . 8

 

 های تحقیق ) بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ( :( سواالت يا فرضیه 4

 

 فرضیه اصلی تحقیق:

 گانه مدل استراتژیک بر اساس مدل بک من و قلمرو استراتژیک ارتباط معناداری وجود دارد. 8. بین پیاده سازی مراحل 0

 

 

 فرعی تحقیق: های فرضیه

 وجود دارد. .بین شناسایی دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری0

 . بین کسب دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.6
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 .بین انتخاب کردن دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.9

 .بین ذخیره دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.4

 ری وجود دارد.. بین تسهیم دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی دا2

 .بین به کارگیری دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.2

 .بین خلق دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.2

 . بین تجارت دانش و قلمرو استراتژیک ارتباط معنی داری وجود دارد.8

 

 : مدل تحقیق( 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( روش تحقیق 6

ها به همان صورت که  افتهیاز آن جهت که  یفیاست.توص  یشیمایپ -یفیداده ها،توص یحاضر از نظرروش گردآور قیتحق

مستقل  ریشده و رابطه متغ یها بررس ریمتغ نیگردند. روابط ب یم فیتوص یدستکار گونه چیشده اند،بدون ه یجمع آور

 جیبه دست آمده و نتا یاز جامعه اصل ینمونه تصادف کیطالعات توسط شوندو از آنجا که ا یم یابیوابسته ارز یها ریومتغ

اطالعات از  یشوند و جهت جمع آور یداده م میتعم یالزم به جامعه اصل لیو تحل هیپس از تجز یحاصله از نمونه تصادف
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محسوب  یکاربرد قیحقت ،از لحاظ مسئله وهدف زیباشدون یم زین یشیمایجهت از انواع پ نیگردد بد یپرسشنامه استفاده م

،  یفرد یژرف،بلکه در جهت حل مسئله ا یها یکنکاو یاست که نه در جهت ارضا یپژوهش یکاربرد راپژوهشیشود ز یم

 .ردیپذ یانجام م یو اجتماع یگروه

 

 : و حجم آنجامعه آماری (7

 094که بالغ بر  د.ندارایی می باش و یاقتصادامور وازرت  ، مدیران پایه و میانی بخش های مختلف ستادجامعه آماری تحقیق

 هستند.نفر 
 

 ) در صورت نمونه گیری ( : گیریو روش نمونه نمونه  ( بر آورد حجم8

موضوعات مورد مطالعه ، محقق  ای تیاست. با توجه به وسعت جمع یمباحث در آمار اجتماع نیاز مهم تر یرینمونه و نمونه گ

شود تا  یم دهیآن سنج یریبا صحت نمونه گ قیتحق کی یها افتهیاعتماد  گرید یفبپردازد. از طر یریناچار است به نمونه گ

 .باشد  یم ی، نمونه و جامعه آمار یدرآمار اجتماع یدو مفهوم اساس وبرتزو ر سیاز نظرو ال کهیئآنجا

 .نفر در نظر گرفته شده است 24جامعه محدود کوکران  تعداد نمونه با توجه به

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش گرد آوری اطالعات :(9

 مهمترین روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق بدین شرح است : 

 ای ( مطالعات کتابخانه1

ای، مقاالت، کتابهای در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه

 استفاده خواهد شد.  مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات
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 (تحقیقات میدانی 2

 ها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد. آوری دادهدر این قسمت به منظور جمع

 

 : تجزيه و تحلیل اطالعاتروش ( 11

      فرضیه ها ود و برای بررسیبرای بررسی نرمال بودن  ویا نبودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده میش

، و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده شود در صورت نرمال بودن از آزمونهای پارامتریک استفاده می

 می شود.

 : واژه های كلیدی( متغیرها و 11

 :استراتژی سازمان 

 یو اهداف دست م تیچگونه به ماموردهد شرکت  یست از طرح جامع و مادر شرکت که نشان ما عبارت 

 . (40؛ ص 0922داونپورت،)ابدی

 :دانش 

دانش عبارت است از باورها و اعتقادات تایید شده که قادر است ظرفیت و توانمندی های یک فرد )یا یک موجودیت( برای 

 .(08، ص 0988) حمیدی زاده؛ارائه فعالیت های اثربخش را ارتقاء دهد

 :مديريت دانش 

شرکا و صاحبان دانش  ان،یدانش را در سازمان و در ارتباط با مشتر میمرتبط با خلق دانش و تسه یستمیس یها تیلهمه فعا

انتشار و  ،یکه سازگار با کاربر یستمیس تیتواند تحت عنوان هر فعال یدانش م تیریمد ،یدانش یدهد. در فضا یرا پوشش م

 .(48، ص 0982صلواتی،  ) ابطحی وگردد فیاهداف سازمان باشد تعر یکدگذار

 :راهبردهای مديريت دانش 

 تیریآن بالفعل ساختن مد یکه هدف اصل دینما یحرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص م ریدانش مس تیریراهبرد مد

راه حل ها مد  یاجزاء اصل یها و استانداردساز تیفعال یساز ادهیپ ندیدانش فرا تیریدانش در سازمان است. در راهبرد مد

 (.48، ص 0982) ابطحی و صلواتی،ردیگ ینظر قرار م

 :خلق دانش 

خلق دانش به معنای فراهم کردن قابلیتی در کل سازمان است که به کمک آن بتوان دانش جدیدی به زعم نوناکا و تاکوچی 

 .(82، ص 0982)حمیدی زاده،ایجاد و سپس آن را در سرتاسر سازمان پخش کرد

 

 

 :جذب دانش 

، ظرفیت جذب را به عنوان یک مفهوم کالن اقتصادی، به حوزه نظریه های سازمانی وارد 0220در سال  کوهن و لوینتال

کردند و آن را به عنوان توانایی یک سازمان برای تشخیص ارزش اطالعات جدید از منابع بیرونی، شبیه سازی و به کارگیری 

 (064، ص 0982)حمیدی زاده، آن برای اهداف تجاری در نظر گرفتند

 یم دانش:تسه 
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تسهیم دانش عبارت است از فعالیت انتقال و توزیع دانش )ضمنی و صریح( از یک شخص، گروه یا سازمان به شخص، گروه یا 

سازمان دیگر. از نظر فوی تسهیم دانش ایجاد سهولت در یادگیری از طریق به اشتراک گذاشتن دانش برای رسیدن به ایده ها، 

 (241، ص 2983) حمیدی زاده، ل استفاده استمحصوالت و فرایندهای قاب

 

 :ذخیره دانش 

ارچوبی اشاره دارد که پیوستگی اجزاء آن را حفظ کند و قابلیت هسازماندهی به ذخیره، ثبت و نگهداری دانش در شکل یا چ

 (022، ص 0982)حمیدی زاده؛بازیابی و استفاده توسط کارکنان را داشته باشد
 

 

 : منابع مورد استفاده( 12

  

 منابع فارسی :

 .تهران ، نو پیوند انتشارات ، سازمان در دانش (مديريت1831عادل) ، صلواتی و سیدحسین ابطحی، .1

شناسايی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مديريت دانش در  "(1831رهنورد ،فرج اهلل، محمدی، اصغر) .2

، پايیز و 8، شماره 1دوره  نشريه مديريت فن آوری اطالعات، "ها و مراکز آموزش عالی تهراندانشكده

 12 تا 83، از صفحه  1833زمستان 

سازی نظام مديريت طراحی مدل پیاده "(1833ربیعی ، علی، حسینی، میرزا حسن، خواجوی، زينب) .8

سال دوم ، شماره  پژوهشهای مديريت "دولتی )مطالعه موردی شهرداری تهران( دانش در سازمانهای

 131-111ص ص  ششم ،

 (. طراحی مدل موفقیت مديريت دانش با رويكرد چند سطحی. پايان نامه 1811نلوئی ح. ) رحمانی يوشا .4

 کارشناسی ارشد مديريت اجرايی، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

نشر  . سرشت رحمان دکترحسین ،ترجمه"دانش مديريت".(1831،الرنس) پروساك و داونپورت،توماس .1

 .تهران ، سايكو

 (مديريت دانش و دانايی، انتشارات ياقوت، قم1831)حمیدی زاده،محمدرضا،  .6

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم ،ريزی استراتژيک و بلندمدتبرنامه (1833حمیدی زاده، محمدرضا،) .3

 تهران، انسانی دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

عوامل حیاتی موفقیت در پیاده بررسی  "(1812حیدری، مهديه، مقیمی، سید محمد، خنیفیر، حسین) .3

-111، ص 1، شماره 11پژوهشی مديريت فرهنگ سازمانی، دوره  –فصلنامه علمی  "سازی مديريت دانش

134 

 "های پیاده سازی مديريت دانش استخراج دانش از ذهنبررسی چالش "( 1831يقین لو، مهرانگیز) .1

 31-61، ص 224نشريه تدبیر، ش 
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