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چکیده
در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه ایران پرداخته شود.  راه آهن جمهوری اسالمی 
آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران می باشد که که تعداد آنها 9672
توزیع  ها  پرسشنامه  نظر گرفته و  نفر در  به فرمول کوکران 370  با توجه  اماری  نمونه  نفر میباشد.حجم 
شد. در این تحقیق از آمار توصیفي براي نمایش اطالعات جمعیت شناختي استفاده شده است و در سطح
استنباطي، از آلفاي کرونباخ براي بررسي پایایي پرسشنامه،از آزمون میانگین یک جامعه) آزمون تي( براي
آزمون فرضیات آزمون رگرسیون جهت  و  تحلیل مسیر  از  تحقیق و همچنین  متغیرهاي  بررسي وضعیت 
تحقیق استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اول پژوهش » زمانی که بلوغ سازمانی
تاثیر را روی عملکرد مدیریت شرکت باالو دانش محیط شرکت باالست راهبرد مدون خارجی بیشترین 
دانش دارد.« تایید شد. اما فرضیه دوم مبنی بر» زمانی که بلوغ سازمانی شرکت باال و دانش محیط شرکت کم
است راهبرد مدون داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. « رد گردید. همچنین فرضیه
سوم » زمانی که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت باالست راهبرد نامدون )شخصی( بیرونی
بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد.« و فرضیه چهارم » زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم
و دانش محیط شرکت کم است راهبرد نامدون )شخصی( داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت

دانش دارد.« تایید شدند.
واژگان کلیدی: راهبرد های مدیریت دانش ، عملکردمدیریت دانش بلوغ سازمانی ، شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران.
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مقدمه
در سال هاي اخیر، سازمان هاي مختلف پیوستن به مسیر دانش را آغاز کرده اند و ایجاد مفاهیم جدیدي 
همچون کار دانشي، مدیریت دانش و سازمان هاي دانشي خبر از شدت یافتن این حرکت مي دهد. باور صاحب 
نظران نیز بر آن است که دانش به محور تحول اقتصاد جهاني و منشا خلق ارزش در سازمان ها تبدیل شده است. 
این امر ضرورت برنامه ریزي، سازماندهي، رهبري سازماني و همچنین مدیریت فرایند دسترسي به دانش 
درست را، به گونه اي که از کارایي و اثربخشي الزم برخوردار باشد، نشان مي دهد. بنابراین ضروري به نظر 
مي رسد که مدیریت دانش از اثربخشي الزم در فرایندهاي کسب، خلق، ذخیره و به کارگیري دانش برخوردار 
شود)الوانی،1382،ص23(.  حاصل  دانش  مدیریت  هاي  توانمندي  واسطه  به  تواند  مي  هدفي  چنین  باشد. 
مدیریت دانش تالش نوین قرن موسوم به عصر دانایي، براي حفظ، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه اي 
دانشي سازمان ها است و به این اشاره دارد که سرمایه گذاري در علم بهترین و بیشترین سود را به بار مي 
آورد)الجوردی و خانبابایی،1386، 100(. مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان ها یاري مي دهد تا 
اطالعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهي و منتشر کنند .مدیریت دانش تخصصي است که براي فعالیت 
هایي چون حل مشکالت آموختن پویا، برنامه ریزي راهبردي و تصمیم گیري ضروري است)بالتازارد ورابرت 
،7،2004 (. برای گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان نیاز به یکسری فرایندهای 
خواهد بود تا فعالیت ها در هر سازمان دانش محور شود و کارکنان آن سازمان هم به کارکنان دانش محور تبدیل 
شوند، بدین معنا که استفاده از دانش در انجام امور و فرایندها یکی از مهمترین سرلوحه های هر فرد در سازمان 
باشد. اینکه چه عاملي موجب موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان ها مي شود، پرسش مهمي است که 
پژوهش گران مدیریت را به خود مشغول داشته است. آنها به مطالعه مواردي از قبیل ساختار سازماني،راهبرد 
های سازمانی، فناوري اطالعات، ارتباط سازماني با محیط خارجي پرداخته اند. لذا در این پژوهش سعی شده 
است به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران پرداخته شود. اهداف پژوهش به شرح زیر می باشد: بررسی شاخص های موثر بر بکارگیری مدیریت 
دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، بررسی تاثیر نوع راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت 

دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران.
مبانی نظری

مدیریت دانش و راهبردهای آن: دانش، دارایي واقعي سازمان هایي است که براي حضوري موفق در 
عرصه پر رقابت جهاني و یکپارچگي سیستم ها، ارزش ها و منابع سازماني خود تالش مي کنند. مدیریت 
که چگونه  دهد  نشان  تواند  مي  لذا  دارد،  کار  و  انساني چندگانه سر  ارزش هاي  و  فني  ابزارهاي  با  دانش 
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»دانش مدار«  از یک رهیافت  با استفاده  سازمان هاي هوشمند و یادگیرنده مي توانند فرآیندهاي خود را 
مجدداً طراحي نمایند. جوامع علمي و تجاري هر دو بر این باورند که سازمان هاي دانش محور مي توانند 
اندازهاي  چشم  و  بررسي  و  نقد  منابع  کنند.  حفظ  رقابتي  هاي  عرصه  در  را  خود  بلندمدت  هاي  برتري 
است.  تجاري  هاي  سازمان  راهبردي  هاي  عرصه  در  دیدگاه  این  تأثیرات  دهنده  نشان  ها  سازمان  رقابتي 
راه حل  از  اي  گستره  و  کرده  اتخاذ  دانش  مدیریت  در خصوص  متفاوتي  دیدگاه  دانشگاهیان  و  محققین 
هاي فناوري تا مجموعه اي از دستورات عملي را در نظر دارند. بر طبق بعضي از اظهار نظرها )حسن زاده، 
120،1388(، مدیریت دانش به عنوان یک متدولوژي براي تولید و حفظ و بهره برداري از تمام امکانات، 
مجموعه عظیمي از دانش مي باشد که هر سازماني در فعالیت هاي روزانه خود از آنها سود مي جوید. دیدگاه 
دیگري وجود دارد که مدیریت دانش را به عنوان مجموعه اي از فرآیندها توصیف مي کند که از تولید و 
توزیع و بهره برداري از دانش بین عوامل مرتبط هوشمند و ابزارهاي تکنیکي چون، تکنولوژي اطالعات 
و سیستم هاي پشتیبان از تصمیم گیري، حمایت مي نماید. تعداد زیادي از تئوریسین هاي مدیریت دانش 
تکامل بحث مدیریت را به عهده داشتند و توزیع نموده اند که در میان آنان برجستگاني همچون پیتر دراکر، 
پاول استرلوس و پیتر سنگه از آمریکا را مي توان نام برد. دراکر و استر لوس من بیشتر در زمینه اهمیت ارتقا 
ابعاد  یاد گیرنده  بر روي سازمان هاي  با تمرکز  منابع سازماني، و سنگه  به عنوان  اطالعات و دانش ساده 
فرهنگي مدیریت دانش را بوجود آورده اند. اورت راجرز1 در دانشگاه استانفورد با نفوذ دربحث نوآوري و 
توماس آلن در دانشگاه MIT در خصوص انتقال اطالعات و فناوري، 1970 به انجام رسانید که، تحقیقات 
زیادي را طي سال هاي 1971 کمک بزرگي را در جهت درک و فهم اینکه مدیریت دانش چیست، دانش 
چگونه تولید مي شود، چگونه استفاده مي شود و به چه طریقي در سازمان ها نفوذ مي کند. و... را ارائه 
ميدهد)اعرابی و موسوی،1388، 3(. در اواسط سال 1980 اهمیت دانش به عنوان دارایي رقابت در بین 
استفاده  با  آمدند که  سازمان ها مشهور گردید. در سال 1980 توسعه سیستم هاي مدیریت دانش بوجود 
کارهاي انجام شده در زمینه هوش مصنوعي2 و سیستم هاي هوشمند باعث شدند تا مفاهیم تازه اي به عنوان 
دانش اکتسابي مهندسي دانش، سیستم هاي بر پایه دانش و هستي شناسي بر پایه کامپیوتر به جهان عرضه 
شود. اخیرا واژه مدیریت دانش در فرهنگ لغات جاي گرفته است. در سال 1989 براي آماده سازي مدیریت 
دانش بر پایه فناوري کنسرسیومي از سازمان ها در آمریکا کار خود را آغاز نمود تا پیشگامي خود را براي 
منظور نمودن مدیریت دانش به عنوان سرمایه در سازمان ها اعالن نماید. در سال 1991 و براي اولین بار 
مطالبي درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتي مشهور به چاپ رسید .شاید بتوان گفت که وسیع ترین 

1-Everett Rogers
2-Artificial Intelligence
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کار تحقیقاتي در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط کوجیه و نافوکا ، هیروتاکاتاکي شي در 
سازمان خلق دانش بنام »چگونه شرکت هاي ژاپني نوآوري و پویایي را به وجود مي آورند« صورت پذیرفته 
است. مدیریت کالن جهت کارآمدي زیرسیستم هاي خود مي بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش 

را بشناسد. راهبردهایي که ماهیت و توانایي متفاوت مدیران را منعکس مي نماید عبارتنداز:
1- راهبرد دانش به عنوان راهبرد کسب و کار که روشي جامع و با وسعت سازماني براي مدیریت دانش 

است، که بیشتر به عنوان یک محصول در نظر گرفته مي شود.
 2- راهبرد مدیریت سرمایه هاي فکري که بر بکارگیري و ارتقاي سرمایه هایي که از قبل در سازمان وجود 

دارند، تاکید دارد. 
3- راهبرد مسئولیت براي سرمایه دانش فردي که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب مي کند تا مهارت ها 

و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر در میان گذارند.
 4- راهبرد خلق دانش که بر نوآوري و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهاي تحقیق و توسعه تاکید مي 

کند. 
5- راهبرد انتقال دانش که به عنوان بهترین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایي سازمان مورد توجه قرار 

گرفته است. 
تا  مي شود  گرفته  بکار  آنها  نیازهاي  و  رجوع  ارباب  درک  با هدف  که  محور  مشتري-  دانش  راهبرد   -6

خواسته آنها به دقت فراهم شود.
عملکرد مدیریت دانش: اغلب عملکرد با کارایي و اثربخشي تعریف شده است. مثاًل نیلي در سال 1995 
بیان مي کنند که چون اثربخشي بیانگر میزان دستیابي به اهداف بوده و کارایي به این موضوع اشاره دارد که 
منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي کسب هدف بکار رفته اند، مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. 
یعني هم علل داخلي )کارایي( و هم دالیل خارجي )اثربخشي( براي بخش هاي خاص عملکرد، مي توانند 
وجود داشته باشند. از این رو عملکرد تابعي از کارایي و اثربخشي فعالیتهاي صورت گرفته است. بهبود 
مستمر عملکرد سازمان ها، نیروي عظیم هم افزایي13 ایجاد مي کند که این نیروها مي تواند پشتیبان برنامه 
رشد و توسعه و ایجاد فرصت هاي تعالي سازماني شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تالش جلو برنده 
اي را در این مورد اعمال مي کنند. بدون بررسي و کسب آگاهي از میزان پیشرفت و دستیابي به اهداف و 
بدون شناسایي چالش هاي پیش روي سازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرا سیاست هاي تدوین 
شده و شناسایي مواردي که به بهبود جدي نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامي موارد 
1-Synergy



67 تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت ...

مذکور بدون اندازه گیري و ارزیابي امکان پذیر نیست. »لرد کلوین« فیزیکدان انگلیسي در مورد ضرورت 
اندازه گیري مي گوید: »هر گاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت مي کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و 
ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایي مي دانیم. در غیر این صورت  بیان نماییم مي توانیم  ارقام 
آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید« علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور 
است. هر چه را که نتوان اندازه گیري کرد نمي توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد مدیریت آن 
امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام تجزیه و تحلیل هاي سازماني، عملکرد است و بهبود آن 
مستلزم اندازه گیري است و از این رو سازماني بدون سیستم ارزیابي عملکرد قابل تصور نمي باشد. عملکرد 
مدیریت دانش می تواند منعکس کننده وضعیت مدیریت دانش در سازمان و روند توسعه سازمانی در آینده 
تیانلین.48،2008(.  باشد)  سازمان  در  دانش  مدیریت  از  مندی  بهره  سطح  و  آگاهی  میزان  دهنده  نشان  و 
ارزیابي  ذاتي  دشواري  دلیل  به  این  وجود  با  اند؛  نموده  بررسي  را  دانش  مدیریت  مختلف  ابعاد  محققان 
میان  رابطه  در خصوص  اندکي  تحقیقات  سازمان،  عملکرد  بر  ها  آن  اثرات  و  دانش  مدیریت  راهبردهاي 
راهبرد مدیریت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد )چوي و جونگ،15،2010(. در ادبیات بحث از راهبرد 
مدیریت دانش به عنوان تشخیص دهنده ومتمرکز کننده ی تصمیم های راهبردی در مدیریت کردن فعایت 
این  که  است  ای  وسیله  دانش  مدیریت  توانمندسازهای  بین  این  در  و  کنند  می  یاد  سازمانی  دانش  های 
می  بیان   )2005( کاتی  و مک  آرونسون  ،48(. هالوی،  و چو،2005  نماید)چان  می  تسهیل  را  ها  فعالیت 
کنند که استراتژی مدیریت دانش، فرایند ایجاد، مستند سازی و انتقال اطالعات ضمنی و آشکار در سازمان 
است به طوری که اطالعات مناسب در مکانی مناسب و به موقع در اختیار افراد مناسب قرار گیرد. تصمیم 
استراتژیک مناسب برای هر سازمانی تعادل مناسب بین مدیریت دانش داخلی و بیرونی که بهترین نیازهای 
سازمان را برآورده سازد و تناسب منابع سازمانی را بسیار دقیق برقرار می کند )بایاواراپور،58،2005(. نوناکا 
و تاکیچی )1995( جهار استراتژی خلق و تبدیل دانش آشکار و ضمنی در سازمان ها ارائه داده اند. این 
چهار استراتژی شامل اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب سازی و درونی سازی می باشد. بسیاری از 
پژوهشگران دیگر مدعی هستند که هر استراتژی مدیریت دانش بر دو جنبه اصلی سیستم گرایی و انسان 
گرایی تاکید دارند. استراتژی سیستم گرا بر دانش مستند در فرایند های مدیریت دانش تاکید دارد و مستند 
سازی و ذخیره دانش از طریق فناوری اطالعات تمرکز می کند و تالش می کند تا دانش را به صورت رسمی 
تسهیم کند. از طرف دیگر استراتژی انسان گرا بر گفت گو از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباط فرد به فرد 
تاکید می کند. این استراتژی بر کسب دانش از طریق تجربه و مهارت های فردی تمرکز می کند و در تالش 
است تا دانش را به شکل غیر رسمی منتشر سازد. )چویی و لی،2002، 15(. در این پژوهش ما سعی شده 
است که به شناسایی راهبرد مدیریت دانش به کارگرفته شده در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و 
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بررسی تاثیر آن بر عملکرد مدیریت دانش بپردازد.
پیشینه تحقیق

تا کنون تحقیقی در رابطه با بررسی تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش با مدل 
مفهومی این تحقیق انجام نگردیده است. ولی سعی شده است که تحقیقاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم 

با موضوع پژوهش در ارتباط است بررسی گردد.
احمدوند و همکاران )1390( در مقاله خود تحت عنوان ارائه الگوي کاربردي براي تدوین نقشه دانش 
در سازمان ها بر اساس روش پیمایشي یعني عوامل مهم و تاثیرگذار بر تدوین نقشه دانش مورد بررسي قرار 
داده و بر اساس آن الگوي مفهومي پیشنهاد کردند. بر همین اساس ابتدا به جنبه هاي گوناگون نقشه دانش 
مانند ویژگي ها، انواع دسته بندي ها و روش شناسي هاي موجود براي ترسیم آن پرداخته شده و سپس 
چارچوبي مفهومي براي تدوین نقشه دانش به همراه گام هاي اساسي اجرایي آن براي اجرا در سازمان ها 

ارائه شده است.
صداقت و همکاران)1391( پژوهشی را در مورد رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازماني درصنعت 
هتلداري انجام دادند. یافته هاي پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگي میان رابطه هاي مدیریت دانش 
و فرهنگ سازماني، مدیریت دانش و نتایج کارکنان و هم چنین بکارگیري دانش و عملکرد سازماني مي با 
شد.درمجموع از تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش مي توان نتیجه گرفت توانمندسازهاي مدیریت دانش 
بر مدیریت دانش تاثیر گذاشته و مدیریت دانش با تاثیر خود برروي هتل ها منجر به بهبود عملکرد سازماني 

آنها مي شود.
محمد نیا و همکاران )1391( پژوهشی را در زمینه رابطه مدیریت دانش و خالقیت با بهره وري کارکنان 
و  دانش  مدیریت  بین  که  بوده  بدین شرح  نتایج حاصل  دادند.  انجام  المرد  پرورش شهرستان  و  آموزش 
خالقیت با بهره وري کارکنان رابطه معنادار وجود دارد و نیز قادربه پیش بیني بهره وري کارکنان بوده اند. 
بین تمامي ابعاد مدیریت دانش با بهره وري رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین همبستگي به ترتیب ثبت 
دانش، تسهیم دانش، خلق دانش و استقرار دانش دارا بوده و ابعاد مدیریت دانش قادر به پیش بیني بهره وري 
بوده است بین ابعاد خالقیت، سیالي، بسط، ابتکار و انعطاف پذیري با بهره وري رابطه معنادار وجود دارد و 

قادر به پیش بیني بهره وري کارکنان بوده است.
پاستور )2012( در پژوهش خود تالش می کند تا ارتباط موجود بین انواع فرهنگ سازمانی و عوامل 
موثر بر تسهیم دانش را بیان کند. فاکتور های فرهنگی باز بودن در تغییر و نوآوری، همچنین سازمان های 
وظیفه گرا درحال رشد، گرایش مطلوب به تسهیم دانش خواهند داشت. عالوه بر این، در این مطالعه از این 
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فرضیه شروع شد که سازمان های دارای نمرات باال در بروکراسی و فاکتور های رقابتی، دارای عدم تمایل 
به تسهیم دانش خواهند بود.این تحقیق به این نتیجه رسید که به نظر می رسد، ارتباطی بین فرهنگ سازمانی 

و عوامل موثر بر انتقال دانش وجود دارد.
جدول )1(: خالصه تحقیقات مورد بررسی

نتیجهموضوعنویسنده

گوچی و پاترو

)2012(

بررسی همسویی راهبرد 
و عملکرد سازمان با 
مدیریت سبد پروژه ها

در مباحث کالن راهبرد سازمانی و بخصوص در مورد سازمان های 
پروژه محور که در صنایع مختلف فعالیت می کنند بحث مدیریتی سبدی 

پروژه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است بهترین روش پیاده سازی 
راهبردهای کالن دراین سازمان ها بر محور مدیریت سبد و مدیریت 

پروژه استوار است

استوارت و 
براون )2013(

تاثیر همسویي راهبردهاي 
فناوري اطالعات با کسب 
و کار برای استفاده بهینه 

از منابع 

عدم همسویي استراتژیهاي فناوري اطالعات و کسب و کار، مي تواند 
موجب اتالف منابع سازماني. دوبارهکاري و در نتیجه عدم دستیابي به 

اهداف سازماني گردد.

احمدوند 
و همکاران 

)1390(

ارائه الگوي کاربردي 
براي تدوین نقشه دانش 

در سازمان ها

اساس ابتدا به جنبه هاي گوناگون نقشه دانش مانند ویژگي ها، انواع 
دسته بندي ها و روش شناسي هاي موجود براي ترسیم آن پرداخته شده 
و سپس چارچوبي مفهومي براي تدوین نقشه دانش به همراه گام هاي 

اساسي اجرایي آن براي اجرا در سازمان ها ارائه شده است.

غفاری مقدم 
و همکاران 

)1389(

بررسي رابطه مدیریت 
دانش با بهبود عملکرد 

کارکنان در مراکز 
آموزشي درماني شهر 

زنجان

اثبات وجود رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز 
آموزشي درماني شهر زنجان

روستایی و 
دوانی )1389(

اندازه گیري میزان 
اثربخشي به کارگیري 
فناوري اطالعات در 
توسعه مدیریت دانش 

شرکت هاي بیمه

کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت محصول، محرک اولیه در کلیه امور 
سازمان، بهبود بهره وري فرایندهاي تولید و زنجیره ارزش، تنوع 

بخشیدن به محصوالت،کمک به پیشرفت سازمان، شناسایي بازارهاي 
جدید و ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان به عنوان شاخص هاي 

سنجش اثر بخشي فناوري اطالعات مطرح شده اند.

سینکایی و 
همکاران 
)1390(

بررسي نقش مدیریت 
دانش در سازمان هاي 
تولیدي براي رسیدن به 

کالس جهاني

ارتباط معنادار مدیریت دانش با کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت 
محصوالت، نوآوري وبهبود مستمر و رسیدن به کالس جهاني در 

سازمان هاي تولیدي را به اثبات میرساند.



پژوهش های مدیریت راهبردی، سال بیست و دو، شماره 60، بهار 7095

ادامه جدول )1(: خالصه تحقیقات مورد بررسی
نتیجهموضوعنویسنده

بلیده و همکاران 
)1390(

استقرار سامانه مدیریت 
دانش به عنوان عاملي 
در افزایش اثربخشي 
کارکنان شهرداریهاي 
استان )مطالعه موردي: 

شهرداري چابهار(

منابع انساني بیشترین و ساختار سازماني کمترین تاثیر را بر متغیر وابسته 
مدیریت دانش داشته است.

صداقت و 
همکاران)1391(

رابطه مدیریت دانش 
و عملکرد سازماني 
درصنعت هتلداري

بیشترین همبستگي میان رابطه هاي مدیریت دانش و فرهنگ سازماني، 
مدیریت دانش و نتایج کارکنان و هم چنین بکارگیري دانش و عملکرد 

سازماني مي با شد.

مالکی و 
همکاران 
)1391(

مطالعه عوامل کلیدي 
موفقیت در استقرار 

اثربخش مدیریت دانش 
در شرکت برق منطقه اي 

زاهدان

عواملي چون فناوري اطالعات، سیستم مدیریت دانش، زیرساخت هاي 
IT، سیستم هاي اطاعاتي، استراتژي، استراتژي هاي دانشي، معماري 
مدیریت دانش زیرساخت هاي سازماني فرهنگ سازماني، آموزش و 
یادگیري، به اشتراک گذاري دانش تعهد و حمایت مدیران ارشد تاثیر 

معناداري بر موفقیت در استقرار اثربخش مدیریت دانش دارند.

محمد نیا 
و همکاران 

)1391(

رابطه مدیریت دانش و 
خالقیت با بهره وري 
کارکنان آموزش و 

پرورش شهرستان المرد

بین مدیریت دانش و خالقیت با بهره وري کارکنان رابطه معنادار وجود 
دارد و نیز قادربه پیش بیني بهره وري کارکنان بوده اند

طهماسبی 
و همکاران 

)1391(

بررسي نقش واسطه 
اي انگیزیش شغلي بین 
مدیریت دانش و بهره 
وري معلمان منطقه 

درودزن فارس

نتایج حاکي از آن بود که بین مدیریت دانش و بهره وري معلمان رابطه 
مثبت و معني داري وجود دارد و ابعاد مدیریت دانش قادر به پیش بیني 

تغییرات انگیزش شغلي مي باشد.

لی یانگ و 
همکاران )2009 

)

مدل فرآیندي براي انتقال 
دانش با استفاده از تئوري 

هاي مربوط به ارتباط 
دانش و ترجمه دانش

معرفي یک مدل پیشرفته براي فرآیند انتقاد دانش بر طبق مدل پیشرفته 
تئوریک انتقال دانش در شش مرحله اصلي مورد بررسی قرار داده اند.

کومار و 
همکاران 
)2009(

انتقال دانش در سازمان ها

دراین تحقیق هشت بعد که بر مبنای مطالعه ادبیات )پیشینه تحقیق( 
بدست آمده به عنوان خصوصیات انتقال و به اشتراک گذاری دانش 

معرفی شده است و متناظر با هر بعد برای آنها بین دو تا شش خصیصه 
یافت شده است.
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ادامه جدول )1(: خالصه تحقیقات مورد بررسی

نتیجهموضوعنویسنده

پاستور )2012(
ارتباط موجود بین انواع 

فرهنگ سازمانی و عوامل 
موثر بر تسهیم دانش

این تحقیق به این نتیجه رسید که به نظر می رسد، ارتباطی بین فرهنگ 
سازمانی و عوامل موثر بر انتقال دانش وجود دارد.

اسدوارد و 
همکاران 
)2014(

ارائه مدلی جهت 
همسویی راهبردک راهبرد 

رقابتی کسب و کار و 
راهبرد فناوری اطالعات

است همسویی راهبرد های نامبرده سبب موفقیت راهبرد رقابتی کسب و 
کار سازمان می شوند. روندی که عامل همسویی کسب و کار و فناوری 
اطالعات است همان هدایت جریان اطالعات بین راهبرد های نامبرده 

می باشد.

براتی و 
همکاران)1389(

طراحی الگویی برای 
سنجش همسویی راهبرد 

فناوری اطالعات و 
استرتژی کسب و کار 

سازمان

نظرسنجی خبرگان نشان می دهد که عوامل دیگری زا نیز می توان به 
مجموعه عوامل مدل لوفتمن اضافه نمود. این عوامل عبارتند از: فرایند 
همسویی به عنوان جزئی از فرهنگ سازمان، وجود فرهنگ مشترکی 
محوری، مدیریت تغییر اثر بخش، مدیریت دانش اثربخش، مدیریت 
منابع اطالعاتی اثربخش و ماهیت باثبات کسب و کار. با اضفه نمودن 
این عوامل به مدل لوفتمن الگوی پیشنهادی برای سنجش همسویی 
راهبرد فناوری اطالعات و راهبرد کسب و کار سازمان ارائه گردیده 

است.
برنامه ریزی راهبردي عامل اساسی در انسجام یک سازمان برای افزایش مزیت رقابتی است. طبق مطالعات 
انجام شده روی مباحث برنامه  ریزی راهبردي ، برنامه ریزی راهبردي یکی از موضوعات اصلی است که 
مدیران شرکت ها و متخصصان با آن مواجه می باشند. فرایند برنامه ریزی راهبردي پیچیده تر از آن است 
که بتوان آن را با تغییرات تکنولوژیک اداره کرد. مدیریت دانش به عنوان واکنشی نسبت به تغییرات فزاینده 
محیط پیرامون موسسات کنونی محسوب می گردد. تغییر در عملکردهای مدیریت امری ضروری و اجتناب 
ناپذیر است. در مطالعات صورت گرفته ارتباط بین ابعاد مختلف سازمان )از جمله ساختار سازمان، فرهنگ 
سازمان( و راهبرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. اما موضوع مهم استفاده از راهبرد مدیریت دانش 
متناسب یا سازمان برای افزایش عملکرد سازمان می باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر راهبرد های 

مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش پرداخته شده است.
روش شناسی تحقیق

روش استفاده شده در این تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف ، جزء 
پژوهش هاي کاربردي مي باشد. زیرا این پژوهش در مورد عملکرد یک سازمان زنده و پویا انجام مي شود 
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که سازمان مذکور مي تواند از نتایج آن استفاده کند. همچنین از آنجایی که این تحقیق درباره یک موضوع 
واقعی، عینی و زنده )پویا( صورت گرفته است و از نتایج آن می توان بطور عملی استفاده کرد، یک تحقیق 
کاربردی نیز می باشد )سرمد و دیگران،35،1391(. از آنجایی که این تحقیق درباره یک موضوع واقعی، 
عینی و زنده )پویا( صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان بطور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی 
نیز میباشد )مومنی،1389،ص87(. قلمرو زماني، با توجه به زمان ارائه پژوهش، قلمرو زماني تحقیق حاضر، 
در بازه زمانی سال 1393 الی 1394می باشد. قلمرو مکانی، با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر مربوط 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مي شود، قلمرو مکاني تحقیق حاضر، شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران مي باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
میباشد که تعداد آنها 9672 نفر می باشد. در این پژوهش به دلیل عدم دسترسي به کلیه کارکنان جامعه 

مورد مطالعه براي تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده میگردد که به شرح زیر مي باشد. 

N: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران می باشد که تعداد آنها 
9672 نفر می باشد.

Z: مقدار سطح معني دار و درجه آزادي در جدول مي باشد)1/96(.
E: حداکثر خطاي قابل قبول که در اینجا 5% فرض شده است.

P: نسبت موفقیت بین افراد نمونه است که50% در نظر گرفته شده است.
)p=q-1(.نسبت عدم موفقیت مي باشد :q

از آنجایی که حجم جامعه اماری نامحدود فرض شده است این محاسبه با سطح خطاي 5 درصد صورت 
مي گیرد، لذا حجم نمونه اماری با توجه به فرمول فوق 369.52 نفر در نظر گرفته می شود. لذا 370 پرسشنامه 
توزیع شد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری از تصادفی ساده می باشد. همچنین به منظور 

جمع آوري داده ها و اطالعات براي تجزیه و تحلیل از پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است.
متغیرهای مستقل عبارتند از بلوغ سازمانی، دانش محیط، راهبرد مدون خارجی، راهبرد مدون داخلی، 
راهبرد شخصی، متغیر وابسته عملکرد مدیریت دانش می باشد. برای تایید پایایی پرسشنامه و متغیرها نیز از 

روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.که بر اساس نتایج جدول 2 از پایایی مناسبی برخوردار است.
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جدول )2(: بررسی ضرایب همگرایی، آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ متغیرها

0.929 مدیریت عملکرد

0.879 دانش محیطی

0.748 بلوغ سازمانی

0.895 کل

برای روایي پرسشنامه بر اساس نظر 5 تن از کارشناسان و متخصصین شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و 5 تن از اساتید گروه مدیریت دانشگاه انجام پذیرفت. نتایج نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می 
باشد. از آمار توصیفي براي نمایش اطالعات جمعیت شناختي استفاده شده است. مقیاس اندازه گیري در 
تحقیق حاضر از نوع مقیاس فاصله اي مي باشد. مقیاس فاصله اي به پژوهشگران امکان کاربرد روشهاي 
محاسباتي معیني را براي اطالعاتجمع آوري شده از پاسخدهندگان ميدهد.در این تحقیق از پرسشنامه با 

سواالت بسته استفاده شده و از طیف لیکرت استفاده شده است.
استفاده شده  استنباطي  و  توصیفي  آمار  از  جامعه  در  تحقیق  بررسي سواالت  براي  تحقیق  این 

است. روش هاي آماري مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
استفاده  اطالعات جمعیت شناختي  نمایش  براي  توصیفي  آمار  از  تحقیق  این  در  توصیفي:  آمار  الف( 
شده است. براي این منظور، اطالعات جمعیت شناختي با استفاده از جداول فراواني نشان داده خواهد شد. 
همچنین در سطح توصیفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظیر فراواني، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه 

و تحلیل اطالعات پرداخته شد.
آزمون  و  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  براي  مربوط  آماري  استنباط  از  تحقیق  این  در  استنباطي:  آمار  ب( 
فرضیه ها بهره گرفته مي شود. در سطح استنباطي، از آلفاي کرونباخ براي بررسي پایایي پرسشنامه،از آزمون 
میانگین یک جامعه ) آزمون تي( براي بررسي وضعیت متغیرهاي تحقیق و همچنین از تحلیل مسیر و آزمون 

رگرسیون جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردیده است.
نتایج پژوهش

پس از گردآوري داده ها مشاهده شد که تعداد 248 نفر )67 درصد( از مشارکت کنندگان در پژوهش 
مرد و 122 نفر )33 درصد(زن بوده اند. 27/6 درصد از پاسخ دهندگان بین 26 تا 35 سال، 60 درصد بین 
36 تا 45 سال، 12/4 درصد بیش از 46 سال سن داشته اند. 37/3 درصد از مشارکت کنندگان فوق دیپلم، 
59/7 درصد لیسانس،2/4 درصد فوق لیسانس و 0/5 درصد دکترا داشته اند. 12/4درصد 5 تا 10سال،68/9 

درصد 10تا15سال،18/67درصد باالتر از 15سال سابقه کار داشته اند. 
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جدول)3(: آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن متغیر ها

نتیجه گیری تایید فرضیه مقدار خطا سطح معنی داری متغیرها

داده ها نرمال است H0 0/05 0/113 مدیریت عملکرد

داده ها نرمال است H0 0/05 0/134 دانش محیطی
داده ها نرمال است H0 0/05 0/132 بلوغ سازمانی

با توجه به نتایج جدول)3( چون مقدار سطح معني داري براي ابعاد بزرگتر از مقدار خطا 0/05 
است در نتیجه می توان گفت این متغیرها داراي توزیع نرمال هستند و برای تحلیل باید از آزمونهای 

پارامتریک استفاده شود.
آزمون فرضیه اول

»زمانی که بلوغ سازمانی شرکت باالو دانش محیط شرکت باالست راهبرد مدون خارجی بیشترین تاثیر 
را روی عملکرد مدیریت دانش دارد.«

جدول)4(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

عملکرد مدیریت دانشمتغییر

0/15ضریب همبستگی پیرسونراهبرد مدون خارجی 

0/004سطح معني داري

370تعداد

با توجه به نتایج جدول 4 چون سطح معني داري کوچکتر از 0/05 است و نتیجه آن این است که فرض 
H0 تایید نشده و فرض H1 که همان فرضیه پژوهش بوده و مبني بر زمانی که بلوغ سازمانی شرکت باالو 
دارد.  دانش  مدیریت  عملکرد  را روی  تاثیر  بیشترین  مدون خارجی  راهبرد  باالست  محیط شرکت  دانش 
مدون  راهبرد  بین  معناداري  رابطه  در سطح 99درصد  مي شود  مشاهده  که  گونه  مي شود. همان  پذیرفته 

خارجی و عملکرد مدیریت دانش وجود دارد و ضریب همبستگي آن برابر با 0/15 مي باشد. 
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جدول)5(: تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اول

تحلیل واریانس

سطح معني داري آماره Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمدل

7.2717.2768.4670.004رگرسیون

316.2723680.859باقی مانده

323.548369جمع

نتایج جدول نشان مي  تائید مي کند و  نتایج ضریب تعیین رگرسیون را  جدول تحلیل واریانس فوق 
دهد F مشاهده شده )F=8.467( در سطح آلفاي 5 درصد معنادار است و فرض صفر رد مي شود. در نتیجه 

ضریب تعیین رگرسیون قابل تایید است.
جدول)6(: خالصه یافته هاي رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی به روش اینتر

مدل
ضرایب ضرایب استاندارد نشده

استاندارد 
شده

T آماره
سطح

معني داري Bخطای استاندارد

2/4170/19212/6110/000ثابت
راهبرد مدون 

0/1840/0630/1502/9100/004خارجی

با توجه به جدول 6در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلي نیز با توجه به 
سطح معني داري تصمیم گیري شده است.با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده توسط آزمون 
فیشر، رگرسیون در سطح α = 0/001 معنادار است و فرض اول تایید می گردد. جدول بتا در فوق 
نتایج نهایي رگرسیون را نشان مي دهد و با توجه به این جدول مي توان معادلة خط رگرسیون را 

ترسیم کرد: )راهبرد مدون خارجی( 0.184 + 2.417= عملکرد مدیریت دانش

آزمون فرضیه دوم

»زمانی که بلوغ سازمانی شرکت باال و دانش محیط شرکت کم است راهبرد مدون داخلی بیشترین تاثیر 
را روی عملکرد مدیریت دانش دارد.«
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جدول)7(: نتیجه آزمون ضریب همبستگی فرضیه دوم

مدیریت عملکردمتغییر

راهبرد مدون داخلی

0/084-ضریب همبستگی پیرسون

0/107سطح معني داري

370تعداد

با توجه به نتایج جدول 7 چون سطح معني داري بزرگتر از 0/05 است و نتیجه آن این است که 
فرض H0 تایید شده و فرض H1 که همان فرضیه پژوهش بوده و مبني بر وجود ارتباط بین فرضیه 

دوم رد می گردد.
آزمون فرضیه سوم 

»زمانی که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت باالست راهبرد نامدون )شخصی( بیرونی 
بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد«.

جدول)8(: نتیجه آزمون ضریب فرضیه سوم

مدیریت عملکردمتغییر

راهبرد نامدون 
)شخصی( بیروني

0/106ضریب همبستگی پیرسون

0/041سطح معني داري

370تعداد

با توجه به نتایج جدول 8 فرضیه 3، پذیرفته مي شود. نتایج تحلیل واریانس، ضریب تعیین رگرسیون 
را تائید مي کند.

جدول)9( خالصه یافته هاي رگرسیون چندگانه فرضیه اصلی به روش اینتر

مدل
ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

آماره Tشده
سطح

معني داري
Bخطای استاندارد

3/3130/09931/7360/000ثابت

راهبرد نامدون )شخصی( 
بیروني 

0/0670/0230/1062/0520/000

جدول بتا در فوق نتایج نهایي رگرسیون را نشان مي دهد و با توجه به این جدول مي توان معادلة 
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خط رگرسیون را ترسیم کرد: 
)راهبرد نامدون )شخصی( بیروني( 0/067 + 3/13= عملکرد مدیریت دانش

آزمون فرضیه چهارم 
» زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم و دانش محیط شرکت کم است راهبرد نامدون )شخصی( داخلی 

بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد.«
آزمون ضریب همبستگی پیرسون

جدول)10(: نتیجه آزمون ضریب فرضیه چهارم

مدیریت عملکرد

راهبرد نامدون 
)شخصی( داخلی 

0/165همبستگی پیرسون

0/001سطح معني داري

370تعداد

با توجه به جدول 10، نتایج فرضیه 4 تایید می گردد.
نتایج تحلیل واریانس، نتایج ضریب تعیین رگرسیون را تائید مي کند. در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون 

قابل تایید است.
جدول)11(: خالصه یافته هاي رگرسیون چند گانه فرضیه چهارم به روش اینتر

مدل
ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

آماره Tشده
سطح

معني داري Bخطای استاندارد

2/4750/15715/7340/000ثابت

راهبرد نامدون 
)شخصی( داخلی

0/1770/0550/1653/2150/001

جدول بتا در فوق نتایج نهایي رگرسیون را نشان مي دهد و با توجه به این جدول مي توان معادلة خط 
رگرسیون را ترسیم کرد: 

)راهبرد نامدون )شخصی( داخلی( 0.177 + 2.475 = عملکرد مدیریت دانش
بحث و نتیجه گیری

واقع  در  شود.  محسوب  مدیریت  مباحث  ترین  کلیدی  و  جدیدترین  از  یکی  دانش  مدیریت  امروزه 
محسوب  کنونی  موسسات  پیرامون  محیط  فزاینده  تغییرات  به  نسبت  واکنشی  عنوان  به  دانش  مدیریت 
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انواع موسسات به منظور  ناپذیر است.  میگردد. تغییر در عملکردهای مدیریت امری ضروری و اجتناب 
نیازمند اجرای اثربخش راهبرد مدیریت  با تغییرات محیط رقابتی پیرامون  بقاء و توسعه خویش و انطباق 
دانش هستند. از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بطور ناگشودنی با عملیات، ساختار، فرهنگ و هدف یک 
سازمان پیوند خورده اند، یک راهبرد مدیریت دانش کارآمد به مجموعه هایی نیاز دارد که فهم عمیقی از 
قلمرو دانش و چگونگی استفاده از آن در سازمان بزرگترشان داشته باشند و کارکنان باید فراتر از نقشی که 
همواره در آن درخشیده اند به سمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت کنند )پاول 1، 1991، 76(.4برخی از 
سازمان های آموزشی اقدام به جداسازی فرآیندهای اطالعاتی و دانشی خود از یکدیگر نموده اند. این در 
حالی است که برخی دیگر از سازمان ها، فعالیت های اطالعاتی و دانشی خود را در یک جایگاه سازمانی 
ادغام کرده اند. گروهی بر این باورند که اگر چه مدیریت اطالعات و مدیریت دانش، به واسطه نوع و ماهیت 
فعالیت هایشان دو مقوله مجزا از یک دیگر هستند لیکن این دو را باید در یک ساختار تشکیالتی در سازمان 
قرار داد، به گونه ای که تنها یک مدیر ارشد بر فعالیت ها و برنامه های آن ها نظارت داشته، سیاست ها و 
راهبرد آن دو را ایجاد و جاری سازی کند. این مدیر می تواند مدیر ارشد دانش نامیده شود. به عبارت دیگر: 
مدیر ارشد اطالعات به مدیر ارشد دانش تبدیل می شود. استداللی که این دسته از افراد دارند این است که 
از آن جایی که دانش از اطالعات منتج می شود و به عبارت دیگر دانش زاییده اطالعات پردازش شده است، 
در نتیجه این دو باید در یک مجموعه دیده شوند و مدیر ارشد برای این دو حوزه یک نفر تعریف شود که با 
فراگیری مهارت های مورد نیاز در این دو حوزه صالحیت راهبری این پست را به دست آورده باشد تا جمع 
آوری، سازماندهی و مدیریت اطالعات و دانش را به صورت یکپارچه و با هدف پشتیبانی از خط مشی و 
راهبرد سازمان ارائه کند. از طرف دیگر گروه دیگری بر این امر توافق دارند که مدیر ارشد دانش نباید همان 
مدیر ارشد اطالعات باشد و دلیل آن را این گونه میدانند که این مقام دانشی، به فردی با درک عمیق از دانش 
و یادگیری نیاز دارد نه فقط یک کارمند فنی که هر از چند گاهی چند اصطالح دانشی را فرا گیرد و بتواند 
به گفتگو و بحث های سازمانی بپردازد. این گروه که از طرفداران محض مدیر ارشد اطالعات هستند، باور 
دارند که اطالعات یک موضوع تجاری، سازمانی و فنی است. مدیر ارشد اطالعات، مسئول ساخت، اجرا و 
حفظ زیر ساخت های فنی و استفاده از فناوری اطالعات در جهت بسط راهبرد فعالیت های پژوهشی در 
یک مرکز آموزشی و به طور کلی فعالیت های کسب و کار یک سازمان و توسعه برنامه برای به کارگیری 

فناوری اطالعات در منافع راهبردی یک سازمان است )مایل 2، 1982، 44(.5
باالو دانش  بلوغ سازمانی شرکت  »زمانی که  اول پژوهش  داده ها فرضیه  به تجزیه و تحلیل  با توجه 

1- Powell
2- Miles
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تایید  دارد.«  دانش  مدیریت  را روی عملکرد  تاثیر  بیشترین  مدون خارجی  راهبرد  باالست  محیط شرکت 
راهبرد  دانش محیط شرکت کم است  باال و  بلوغ سازمانی شرکت  که  بر»زمانی  مبنی  اما فرضیه دوم  شد. 
مدون داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. « رد گردید. همچنین فرضیه سوم »زمانی 
که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت باالست راهبرد نامدون )شخصی( بیرونی بیشترین 
تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد.« و فرضیه چهارم »زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم و دانش 
دانش  مدیریت  عملکرد  روی  را  تاثیر  بیشترین  داخلی  نامدون)شخصی(  راهبرد  است  کم  شرکت  محیط 
دانش  مدیریت  عملکرد  بر  دانش  مدیریت  راهبرد  تاثیر  بررسی  این  از  واقع هدف  در  تایید شدند.  دارد.« 
در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران بوده است: بر این اساس فرضیه هایي براي بررسي این موارد 
تدوین شد. حال با پایان یافتن فرآیند بررسي فرضیه ها و مشخص شدن نحوه اثرگذاري متغیرهاي معرفي 
شده در فرآیند تحقیق، استفاده از این نتایج مي تواند کارگشاي تصمیم گیري مدیران براي کسب موفقیت 
هاي بیشتر در سازمان آن ها باشد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های سونگ و چویی )2012(، 
لوپز-نیکوالس و مرونو سردان )2011( و دارویچ و مک نوتون )2002( هم خوانی دارد. همچنین با نتایج 
کسکین )2005( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که استراتژی شخصی سازی مدیریت دانش تاثیر بیشتری 
این  از  واقع هدف  در  دارد.  خوانی  دارد، هم  دانش  بر عملکرد مدیریت  استراتژی مستندسازی  به  نسبت 
بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
بوده است بر این اساس فرضیه هایي براي بررسي این موارد تدوین شد. حال با پایان یافتن فرآیند بررسي 
فرضیه ها و مشخص شدن نحوه اثرگذاري متغیرهاي معرفي شده در فرآیند تحقیق، استفاده از این نتایج مي 

تواند کارگشاي تصمیم گیري مدیران براي کسب موفقیت هاي بیشتر در سازمان آنها باشد.
مناسب  راهبرد  از  به شرایط سازمان خود  توجه  با  بایستی  ها  تحقیق سازمان  نتایج  به  توجه  با 
آن سازمان استفاده نمایند و محدود به پیاده سازی یک راهبرد در سازمان نشوند. واقعیت است که 
سازمان باید عوامل زمینه داخلی و خارجی را برای توسعه راهبرد مدیریت دانش در سازمان خود 
در نظر بگیرید.پس از تجزیه و تحلیل هزینه منفعت پیاده سازی هر نوع خاص از راهبرد مدیریت 
راهبردهاي  کار گیري  به  با  توانند  ها می  کلیه سازمان  کلي  به طور  بپردازد.  اهداف خود  تحقق  به 
مدیریت دانش ، به تشخیص در دانش سازماني، بهره وري بیشتر از سرمایه هاي انساني، یادگیري 
کارآمدتر و موثرتر کارکنان، رضایت مندي مشتریان و کارکنان، پیشگیري از تکرار اشتباهات، کاهش 
دوباره کاري، صرفه جویي در وقت، برانگیختن انگیزه خالقیت و نوآوري و تقویت موقعیت رقابتي 
خود، اقدام نمایند. زمانی که بلوغ سازمانی و دانش شرکت باال می باشد می توان راهبرد های مدون 
را پیاده سازی نمود لذا در این سازمان ها بایستی فرهنگ سازی الزم برای پذیرش استراتزی های 
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مشخص سازمان صورت گیرد. از طرفی وقتی بلوغ سازمانی در حد پایین باشد بهتر است از راهبرد 
های شخصی استفاده شود چرا که در این حالت پذیرش و پایبندی به راهبرد ها در سازمان آسانتر 

خواهد بود.
پیشنهادات :

• نظر به اهمیت نقش رفتار مدیران و رهبران سازمان و تبعات ناشی از آن در شکل گیری یک الگوی 	
فرهنگی در استقرار مدیریت دانش در سازمان، توصیه می شود مدیران و راهکاراها و تمهیداتی اتخاذ 

کنند که موجب تقویت الگوی مناسب در اسقرار مدیریت دانش گردند.

• کمیته ای تخصصی تشکیل شود و در این کمیته کارشناسان مجرب در هر واحد برنامه ریزی های الزم 	
را در راستای اجرای مدیریت دانش انجام دهند. پست الکترونیکی، وبالگ، اینترنت، اتوماسیون اداری 

و غیره در راستای فرایندهای مدیریت دانش از جمله تسهیم و خلق سازمانی

• اتخاذ راهبرد مدیریت دانش و هماهنگ کردن آن با راهبرد آموزشی، فرهنگی و فن آوری اطالعات در 	
سازمان مذکور

• تقویت زیر ساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات در راستای پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش	

• آموزش مهارت های اطالعاتی و ارتباطی به کارکنان	

• برگزاری کالس های توجیهی برای کارکنان و آشنا سازی آنها با مفاهیم مدیریت دانش و ضروریت 	
به کارگیری آن. 

• اتخاذ راهبرد هایی در راستای فرهنگ سازی سازمانی برای مدیریت دانش از طریق آموزش	

• بهبود فرایند ارتباطات و تعامالت میان کارکنان و مدیران در داخل و خارج سازمان در راستای ایجاد 	
انگیزه بیرونی)روابط متقابل(

• ایجاد فرهنگ و جوي آکنده از همکاري؛ در راستای ایجاد انگیزه درونی)کمک کردن(	

• ایجاد محیطی دارای اعتماد متقابل و کار تیمي و گروهي در راستای ایجاد انگیزه بیرونی )روابط متقابل(	

• ایجاد همکاری بین کارکنان بخش های مختلف و مدیران در راستای ایجاد انگیزه بیرونی )روابط متقابل(	
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• ایجاد پایگاهای اطالعاتی یا پست الکترونیک گروهی برای درج نظرات در راستای پیاده سازی راهبرد 	
مدیریت دانش
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