
 

 

ارائه طرح راهبردي مديريت دانش در بستر فناوري اطالعات در وزارت  

مطالعه موردي سازمان صنعت ، معدن و تجارت »صنعت، معدن و تجارت، 

 «استان يزد

 2، مصطفی نجاتی1عباس چهاردولی

 69/..../.... :تاريخ پذيرش                                                    1/11/69:ريخ دريافتتا

 چکیده
مديريت دانش راههای رسيدن بهه اههدام مهديريت     یبا عنايت به مطالعات صورت گرفته طرح راهبرد

دانهش   تيريبر مهد  هيبا تک مدون یمسئله پژوهش حاضر فقدان طرح راهبرد.دانش را تعيين و هموار مينمايد

ارائهه  هدم ايهن مقالهه    .است زديمعدن و تجارت استان  اطالعات در سطح سازمان صنعت، یدر بستر فناور

 یهها  سهت  ياطالعهات بها اسهتفاده از س    یدانش در بستر فنهوور  تيريمد یساز ادهيمناسب جهت پ یراهبرد

طهرح راهبهردی مهديريت    »موثر بر ابعهاد   یهامولفه  .است مذکورمطالعه موردی در سازمان و  نرم یمهندس

دانش در بستر فناوری اطالعات در وزارت  صنعت، معدن و تجهارت، مطالعهه مهوردی سهازمان صهنعت ،      

و  ی(، رفتهار ی(، توانمند ساز)عوامل داخلیبستر ساز )عوامل خارج یدر بعد عمل«معدن و تجارت استان يزد

و  یبعد نظهر  نيبيافته های تحقيق نشان داد  .باشنديسازها م هنيزم وجهت سازها  یو در بعد نظر  یساختار

 زديه طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمان صهنعت، معهدن و تجهارت اسهتان     

و طرح راهبهردی مهديريت دانهش در بسهتر فنهاوری       یبعد عمل نيبهمچنين  وجود دارد.  یدار یرابطه معن

در ايهن تحقيهق    وجهود دارد.   یدار یرابطهه معنه   زديه معدن و تجارت اسهتان  اطالعات در سازمان صنعت، 

طرح راهبهردی مهديريت دانهش     ی، توانمندساز و بستر سازرفتار ی،ساختارهای  مولفه نيب مشخص گرديد

ههای  مولفهه   نيبه  و وجود دارد  یدار یرابطه معن یو بعد عمل يادشدهدر بستر فناوری اطالعات در سازمان 

                                                           
 .tvm_abbas@yahoo.comاستادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 1
 mostafa_nejaty@yahoo.com دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی  - 2

 راهبردی ای دانش رشته فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین

  -صفحه  ،   ،    ، شماره    سال 
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طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمان صهنعت، معهدن    زمينه سازو  جهت ساز

 .  وجود دارد  یدار یرابطه معن یو بعد نظر زديو تجارت استان 

 
 

، ساختاخی،، یتااخی،،   دانهش  تيريمهد  یراهبهرد طهرح  اطالعهات ،   یفنهاور  ،دانش تيريمد :ها کلیدواژه

 زمینه سخز. توانمندسخز، بسار سخز، جهت سخز و

 

 

 مقدمه 

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم نوین در تمامی سطوح ساازمانی ماورد اسادفاده    

های خصوصی و دولدای  قرار گرفده و هر روز به عمق بهره گیری از آن افزوده می شود چرا که بنگاه

ملی نیز بایاد از   اند که دانش موجب افزایش قدرت شده و در سطحبخوبی این مفهوم را درک نموده

های عمده ملی اسادفاده نماود تاا در    راهبرد مناسبی جهت بکارگیری صحیح دانش در تمامی بخش

نماید آن است که به منظاور اررگاراری و   نهایت به پیشرفت دست یافت، در این میان آنچه مهم می

ب طرحی جاام   در قال راهبردهای مدیریت دانشبایست تداوم بکارگیری مفاهیم مدیریت دانش می

در هر مجموعه با درنظر گرفدن نیازهای مدنظر و نیاز در راسادای راهبردهاای اصالی آن مجموعاه      

های اقدصاادی  های مهم و تاریرگرار در کشور حوزه فعالیتصورت گیرد، نظر به اینکه یکی از بخش

رد و باا  است و در این عرصه بخش صنعت، معدن و تجارت سهم مهمی را در این پهناه گسادرده دا  

های اقدصادی تأریرگرار و عنایت به اینکه توجه به وضعیت موجود میزان اشدغال و نیز سایر شاخص

مدون شود تا  یهر روزه دانش جدیدی تولید می گردد، ضرورت دارد طرحی جام  در سطح راهبرد

  وابساده باه   گیری و زمینه ارتقاء کارآمدی و تعالی صنایهای جدید ایجاد شده بخوبی بهرهاز دانش

 دانش در اسدان یزد فراهم گردد.
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اطالعهات    یفناور رساختيز یستيبا زين زدياساس در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  نيبر هم

مفهاد اسهناد    یدانش درنظر باشد، در حال حاضر با توجه بهه اجهرا   تيريمد یها ست يتوسعه س یمناسب برا

بهه ارائهه    تسهامانه تحهت ود در سهطح وزار    96تعهداد   کيکتروناستقرار دولت ال یاستهايو س یباال دست

و  یاقتصهاد  یهها  پردازند و در آنها بنگهاه  یو تجارت م یامور معادن و بازرگان ع،يصنا یخدمات در بخشها

 اد،يه  نياز آنهها عبارتنهد از بهه    یدارند، که برخ تيمرتبط فعال يیاجرا یها دستگاه ريسا نيکارکنان و همچن

و  یدولهت و... . )مرکهز نوسهاز    کيه الکترون ارکاتسامانه تد ،یکير اصنام، نماد اعتماد الکترونکاداستر، امو

 (1961وزارت صنعت، معدن و تجارت،  یتحول ادار

عنوان نيروی محهر  و عامهل کارسهاز     محور، فناوری اطالعات را به سازمانهای پيشرو و دانش مديران

غلبه بر چالشها، بکار ميگيرند. مديريت دانش فراينهد توليهد   و مؤثر در پيشرفت و موفقيت مديريت دانش و 

(. تحقيقهی ديگهر   1969ثروت و ارزش با استفاده از داراييهای فکری و مبتنی بر دانهش اسهت)کوچک زاده،   

نشان ميدهد که فناوری اطالعات در نقش يک زيرسهاخت، بسهتر مناسهبی را بهرای بهبهود همهه فعاليتهها و        

 (.2009اه  ميکند)جيمی  ، فرايند مديريت دانش فر
 

 قیو مسئله تحق تیاهم
سازمانها برای انجام مأموريتها و دستيابی به اهدام خود دارای منابع و داراييههای متعهددی مهی باشهند.       

برخی از اين منابع و داراييها بسيار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزيت رقهابتی سهازمان نقهش    

طوريکهه صهاحبنظران عله      رای تمام سازمانها ازجمله اين منابع و داراييها اسهت، بهه  محوری دارند. دانش، ب

دو  زيه مل(. 1960مديريت، دانش را جايگزين نهايی توليد، ثروت و سرمايه پولی ميدانند)رضائيان و ديگهران،  

 نموده که عبارتند از: انيدانش ب تيريمد  یبرا تيمز

و  يیکهه کهارآ   یزمانها بطهور هوشهمند عمهل کننهد بطهور     شود که سا یدانش موجب م تيريمد  نظام

 شود. شتريآنها ب تيموفق

اههدام سهازمان و    شبرديدانش در پ یشود که سازمان به ارزش وجود یدانش موجب م تيريمد نظام

 (1969ببرد.)ارسر و همکاران،  یپ یجهان ديادامه رقابت در بازار جد

هدام مديريت دانش را تعيين و هموار مينمايهد البتهه   مديريت دانش راههای رسيدن به ا یطرح راهبرد

در راستای راهبهرد کهالن سهازمان و بهه جههت حصهول اههدام         یستيحاصل از طرح مزبور با یراهبردها

خهود،   تههای انداز، وظايف و مأموري تابعه ملزم هستند به مقتضای چش  یگردند و سازمانها نيسازمانی تدو

مايند؛ لهذا بها در نظهر گهرفتن شهرايط ويهژه کشهور) تهديهدات مسهتمر          را انتخاد ن یراهبرد مناسب مقتض

دشهمنان و برخهورداری از توانمنهديهای فناوريههای جديهد ماننهد فنهاوری اطالعهات( و وجهود           یاقتصاد
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دانهش،   توليهد منظهور   عنوان يهک ضهرورت بهه    گيری از موضوع مديريت دانش به زيرساختهای الزم، بهره

ناپذير است، استفاده از ابزارهای موجهود بخصهو     يل آن به ثروت ملی اجتنادکارگيری و تبد انتشار و به

کهارگيری دانهش را    توسهعه ميباشهند فراينهد توليهد و بهه      صورت مستمر درحال ابزارها و تکنيکهايی که به

از طهرح   یبها بههره منهد    تاز دوله  یدگرگون نموده است. در اين وضعيت ضرورت دارد در هر مجموعه ا

وجهود طهرح    .اقدام گهردد  زيمناسب بر آن نسبت به توسعه دانش ن تيريدانش ضمن مد تيريمد یراهبرد

مديريت دانش در دستگاههای اجرايی و سازمانها و بنگاههای مختلف ميتوانهد عهالوه بهر مزايهای      یراهبرد

ته و بهرهگيری از دانش درونی سهازمان، آن را در فضهای رقهابتی از سهاير رقبها برجسه       انمختلف در سازم

 به شرح موارد ذيل اعالم نمود: یجابيا کرديطور خالصه می توان اهميت اين تحقيق را با رو نمايد، به

( مطالبه مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدنه کارشناسی و منابع انسهانی ايهن وزارت   1

سازمان صنعت، معهدن و  ها همانند  های استان در همه سطوح مديريتی و سازمانهای تابعه بخصو  سازمان

انتقهال و   ،تجارت استان يزد اين است که دانهش موجهود در ايهن وزارت مهورد شناسهايی، ذخيهره سهازی        

 بکارگرفته شود و اين امر با وجود طرح راهبردی مديريت دانش محقق می گردد.

تجهارت  ( ذينفعان سازمان از منابع انسانی انتظار دانش تخصصی و فنهی در حهوزه صهنعت، معهدن و     2

دارند تا با دانش موجود و توليد هرچه بيشتر آن خدمات موثر و با کيفيتی را ارائه دهند لهذا ايهن دانهش مهی     

 شود. ریدر بستر فناوری اطالعات ايجاد و انتقال و بکارگي یتواند با ارائه طرح راهبرد

ت سهازمانی مسهتتر و   هها، دسهتورالعملها، ديهدگاهها، اقهدامات و تصهميما      (  از آنجاکه دانش در رويه9

مستقر است و زمانی به محصوالت و خدمات ارزشهمندی تبهديل ميشهود کهه بهه آن اهميهت داده شهود و        

اطالعهات   یدرواقع سازمان آنچه را ميداند با سرعت و به نحو مطلود بکار گيرد، اين امهر در بسهتر فنهاور   

 ريپهذ  بستر فناوری اطالعات امکهان  مديريت دانش در یارائه طرح راهبرد قيکه از طر رديصورت گ یستيبا

 .گردد یم

مديريت دانش در بستر فناوری اطالعات در سازمانهای پيچيده ماننهد وزارت   ی(  وجود طرح راهبرد9

بها وجهود    یصنعت، معدن و تجارت موضوعات توليد، تسهي ، حفظ، انتقال و توسعه فرهنگ دانش محهور 

 کپارچهه ي ونی، سهازماندهی و سهاختار و راهبهرد را منسهج      توانمندسازهايی همچون تکنولوژی، منابع انسا

 ازجمله سياستگذاری و برنامهريزی ياری مينمايد. یکرده و سازمان را در پيشبرد اهدام ابالغ

ترتيهب   به اين آورد یگيری مناسب را به خوبی فراه  م تصمي  نهيمديريت دانش زم ی(  طرح راهبرد1

مانی، کاهش زمان توسهعه خهدمات، دسترسهی سهريع بهه انهواع دانهش        ها، بهبود عملکرد ساز کاهش هزينه

 ..گردد یارزشمند و تحقق بخشی از اهدام دولت الکترونيک ممکن م
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  يآن تها تسهه   یريبغرنج در چرخه دانش از خلق و به بکهارگ  یبه مسئله ا تواند یم یطرح نيفقدان چن

 تهوان  یمقاله اين است که چگونهه مه   یه اصلخت  شود، براساس مطالب گفته شده مسئل یگذار و به اشترا 

سهازمان   يیايه جغراف ی وظيفهه ای و اطالعهات را بها توجهه بهه گسهتردگ      یدانش در بسهتر فنهاور   تيريمد

 تيريمهد  یبهرا  یروست کهه ارائهه طهرح راهبهرد     نيعمالً اجرا کرد از ا زديوتجارت استان  صنعت،معدن

و  یمختلهف اقتصهاد   یهها  دانش در بخهش  تيريمد یاطالعات با هدم سامانده یبر فناور ديدانش با تاک

و  معهدن در حهوزه صهنعت،    زيه مه  در سطح ملی ن نيگردد، البته ا نيتدو یستيبا استانی یو تجار یديتول

 .رديدر دستور کار قرار گ یستيتجارت با

 انتقال دانش: ي؛ فرصتها و چالشها زديسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
دانهش از   تيريمهد  یاجهرا  زديه سهازمان صهنعت معهدن و تجهارت اسهتان       یراتژدر است نکهيبه ا نظر

در گهرو اجهرا و اسهتقرار     یتخصصه  فيسازمان در انجام وظها  قيباشد و توف یم يیباال تيبا اهم یتهاياولو

را  ازماندر سه  ینموده تا دانش جهار  یريامکانات بهره گ یسازمان از تمام نيدانش است ا تيريمد  حيصح

و بهه   ازيه و به موقع ن دهيگرد رهيمناسب ذخ یشده و درفضا تيريخش صنعت و حوزه معدن مددر ب ژهيبو

 یدارا یانسهان  یرويه درصهد ن  60 یسهازمان دارا  نيه . ارديه و مورد استفاده قرار گ افتهيانتقال  ستهيسبک شا

 یريه گبههره   یبخهوب  یانسان یروهايسال دارند و ضرورت دارد تا از دانش کسب شده ن 20از  شيخدمت ب

دانهش   ژهيسازمان استفاده شده تها در انتقهال دانهش بهو     یفن یرساختهاياز ز ستيبا یراستا م نيشود و در ا

 .رديبه نحو قابل قبول صورت گ یضمن

و  ی،نهرم افهزار   یسهخت افهزار   یاطالعات در حوزه ها یانجام شده در حوزه فناور یگذار هيسرما با

 رسهاخت يدر سهازمان مهذکور ز   یبا ارتقاء سواد اطالعهات  یانسان یروين تيحوزه ترب زيون یو ارتباط یطيمح

دانهش را انجهام    الامهر انتقه   یانسهان  یرويکه ن ابديدست  یدانش به فرصت تيريتا مد دهيفراه  گرد یمناسب

موضهوع   یمقاله به بررس نياست که در ا یسازمان یاطالعات بر انتقال دانش از چالشها یفناور ريدهند . تاث

 (1966پشته، ی)رسولپردازد. یم

 مبانی نظري و پیشینه شناسی تحقیق  
حاصل از آن اسهت کهه    جيو نتا یصورت گرفته قبل قاتياز تحق یمستلزم آگاه قيانجام مراحل هر تحق

را  ديه جد قهات يکرده و ادامه تحق یريگ بهره یقبل یها خواهد بود که از پژوهش يیمحقق چراغ راهنما یبرا

شده انجهام شهده و    هتا به حال در مورد موضوع ارائ يیها یمشخص شود چه بررس ديبه سرانجام برساند. با

 نيه و بهتهر اسهت ا   ديه نما یمنظور محقق منابع موجود را مرور م نيا یبه دست آمده است؟ برا یجيچه نتا
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 گهر يرا بها د  یشهنهاد يپ قيه ارتبها  تحق  ديشود. محقق با یمنابع موجود تلق یبخش، به عنوان بخش بازنگر

 (.  261؛1961،یبديم یرمحمدي)م دينما نييتب یبه خوب نهيانجام شده در آن زم یها پژوهش

بررسهی الگوههای راهبهرد مهديريت دانهش و      » تحت عنهوان   یقيدر تحق يیاحمد وند و توال ان،يرضائ

به بررسی و تبيين ضرورتها، کارکردها و الگوههای مربهو  بهه ايهن دو مفههوم و      « راهبرد دانش در سازمانها 

ماهيهت و کهارکرد    تفهاوت ان تفاوتهای آنها در سازمانها پرداختند نتايج تحقيق نشان ميدهد که با توجه بهه  بي

اين دو مفهوم، سازمانها برای انجام پروژههای مهديريت دانهش نيازمنهد تهدوين راهبهرد مهديريت دانهش و        

بنهدی دانهش بهه انهواع      تهراهبرد دانش خود بهصورت جداگانه ميباشند. راهبرد مديريت دانش بر مبنای دس

دانش بيهان ميکنهد کهه سهازمان چهه       هبرددانش آشکار )صريح( و دانش پنهان )ضمنی( تعريف ميشود و را

ههای راهبهردی خهود بايسهتی      دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طريقی برای پشتيبانی از برنامهه 

 کسب نمايد.

تهدوين راهبهرد مهديريت دانهش در يهک      »تحت عنوان  یفرشی قنبر پور و انصاری در پژوهش مولوی،

پهژوهش در تهالش اسهت بها اسهتفاده از       نيه ا«  صنعتی با بهره گيری از رويکرد پويا -آزمايشگاه تحقيقاتی

 گاهرويکرد پويا در راهبرد سازی مديريت دانش، راهبرد مناسهبی جههت مهديريت دانهش در يهک آزمايشه      

ههای   سازی، تهدوين نمايهد بهر اسهاس نتيجهه      ی تا شخصیصورت طيفی از کدگذار صنعتی به -پژوهشی

عنهوان راهبهرد    سازی بهعنوان راهبرد اصلی و راهبرد کدگذاری به آمده از پژوهش، راهبرد شخصی بهدست

 فرعی و مکمل، جهت مديريت دانش در آزمايشگاه شناخته شدند.

: موانهع و مشهکالت   یعالدانش در موسسات آموزش  تيريمد» با عنوان  یمطالعه ا ونيورامج سيمور

دانهش در موسسهات آمهوزش     تيريمد نهيدر زم قيمطالعه، کمک به تحق نيانجام دادند. هدم از ا« موجود

داد  شهان ن قيه تحق نيه ا جيموسسات بوده است. نتا نيدانش  در ا تيريموانع و مشکالت مد یو بررس یعال

صهنعت   فيزن پژوهش و ارتباطات ضعفرهنگ اشترا  دانش و مخا کي، فقدان  یمکرر رهبر راتييکه تغ

 دانش است. تيريو دانشگاه از موانع مد

در دانهش   یگهذار  هيسرما یدانش برا تيريمد یها یاستراتژ»با عنوان  ی. کا چنج در مقاله ایس کيار

بها اختصها  دادن    KM یاسهتراتژ  نيهي ( و تعKMدانش ) تيريمد زانيم یريبا هدم اندازه گ«  دانشگاهها

دههد کهه    یمه  ننشا جيمناسب سازمان پرداخته است. نتا یريگ جهت یدانش در راستا تيريمدابزار مناسب 

دانهش   تيريمهد  یاسهتراتژ  صيتشهخ  یبهرا  تواننهد  یدانش م  يو تسه یريبه کارگ ،یساز رهيذخ یابزارها

 انهدازه و طهول عمهر    ،یآن، فرهنگ مل تيشرکت مانند ماه یها یژگيو یبرخ ن،ياستفاده شوند. عالوه بر ا



 

 

01 

اله
 مق
وان

عن
 

 ليه دل نيه احتمهاال بهه ا   یسهاز  یشخصه  ی. اسهتراتژ کنند یعمل م رگذاريتأث یصنعت به عنوان عوامل احتمال

 است. ريامکان پذ KM هيموضوعات است که در مراحل اول

 یبه بررسه « دانش تيرياطالعات بر توسعه مد یو نقش فناور ريتاث یبررس»با موضوع  قيدر تحق ديمج

 نينشهان داد کهه به    قيتحق یها افتهيدانش پرداخته است.  تيرير توسعه مداطالعات ب یو نقش فناور ريتاث

 یفنهاور  تيريکسهب اطالعهات، مهد    یهها  نهد يفرا ،یاطالعهات  یهها  ست ياطالعات) س یفناور یمولفه ها

آن هها بهر توسهعه     ريکارکنهان و تهاث   التيتحصه  زانيو م تياطالعات( با توجه به در نظر گرفتن سن، جنس

 وجود دارد. یدار یمثبت و معن دانش رابطه تيريمد

دانهش   تيرياطالعات در استقرار مهد  ینقش توانمند ساز فناور»به موضوع  یوساده در پژوهش یزديا 

حاصل از پهژوهش   جيپرداخته است. نت« استان گلستان یصنعت یمستقر در شهرکها یشرکتها یمطالعه مورد

دانهش دارد.   تيريبهر ابعهاد سهه گانهه مهد      یدار ینو مع  يمستق رياطالعات تاث یفناور تينشان داد که کفا

 کند. یم ینيدانش نقش آفر تيرياستقرار موفق مد یبرا یاتيح رساختياطالعات به عنوان ز یفناور

 

 تعاريف صوري وعملیاتی متغیرها:

ايش دانش: دانش عبارت است از ايجاد باوری که بتواند ظرفيتهای اقدامات اثهربخش را در سهازمان افهز   

ههای علهی اشهاره     موقعيتهها، روابهط و پديهده   « فه »(. بنت به دانش بهعنوان :1969جلوداری ممقانی، دهد.)

ش در نظر ميگيرنهد.)اخوان،  آنها مرتبط بادان« فه »ها، اطالعات، تئوريها و قوانين و همچنين  دارد. ليکن داده

1969.) 

ههای قرآنهی بهه دانهش      ن در آمهوزه های دينی ه  بيايد بيگمان ارزش انسا تعريف دانش از منظر آموزه

است؛ ازاينروست که تسخير فرشتگان و هستی، زمانی برای انسان شدنی است که خداوند به انسان اسهمای  

 (.99تا  91خويش را تعلي  داد و انسان به دانش اسمايی آگاه شد و عَلَّ َ آدم اسماء کُلّها. )بقره آيه 

ند کشف، انتخاد، سازماندهی، تلخيص و ارائهه اطالعهات   م مديريت دانش: مديريت دانش فرايند نظام

بخشد.)رضهائيان و همکهاران،   اش بهبهود مهی   ای که شهناخت افهراد را در حهوزه موردعالقهه     گونه است به

1966). 

راهبرد مديريت دانهش مسهير حرکهت در جههت اههدام سهازمان را مشهخص         :راهبرد مديريت دانش

مديريت دانش در سازمان است. در راهبرد مديريت دانش فراينهد   مينمايد که هدم اصلی آن بالفعل ساختن

هها و  حلها مهدنظر قرارمهی گيرنهد. مجموعهه عمليهات     سازی ، فعاليتها و استانداردسازی اجزاء اصلی راهپياده

صهورت مهؤثر و   فعاليتهای سازمان در پرتو راهبرد مديريت دانش موجب ميگردد تا نظام مديريت دانهش بهه  



 

 

01 

ين
ت ب

لعا
طا
ی م

هش
ژو
ی پ

لم
 ع
امه
صلن

ف
 

شته
ر

 
ره 
ما
 ش
ی،
رد
اهب
ش ر

 دان
ای

... 

نمايد، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمايت از سازمان، بهه کهارکرد مهؤثر خهود     کارآمد عمل 

 (1966ادامه دهد. ) رضائيان و همکاران، 

شده به تعهاريفی برخهورد شهده کهه در زيهر بهه برخهی از        در بررسيهای انجام: مديريت راهبردی دانش

 شده است: تعاريف مديريت راهبردی دانش اشاره

 اختيهار  در زيهادی  تعهاريف  «دانش راهبردی مديريت» واژه و اصطالح از داخلی منابع یبررس در •

 بهه  دانهش  راهبهردی  مهديريت  کهه  نمهوده  تعريهف  اينگونه را دانش استراتژيک مديريت تعريفی در. نيست

و زيرساختهايی ميپردازد که بنگاه برای کسب، ايجهاد و درميهان گذاشهتن دانهش در جههت تنظهي         ندهافرآي

 (.2662: شماره  1962کند)بيدمشکی پور، تراتژی و اتخاذ تصميمات تجاری از آنها استفاده میاس

 يهک تژاسترو هماهنگ بها اقهدامات ا   همسو بايستی نمازسا نشدا مديريتپورنژدی اعتقاد دارد؛   •

 تژيکاسترا مديريت ممفهوترتيههب  ايههن گيههرد. بههه ارقرسههازمان در سههطح کههالن مطههرح و موردتوجههه   

مسهير   باراستا  و ه  همسو ،نشدا يريتصورت مد استراتژيک( را ميتوان به شنگر با نش)مديريت دانشدا

 (.1969نمود)پورنژدی،  تعريف ن،مازسااستراتژيک  اهدامو 

افهزاری و   افهزاری، نهرم   طرح راهبردی مناسهب بايهد بهه ابعهاد سهخت     : طرح راهبردی مديريت دانش

شد، هر طرح راهبردی بايستی تمهامی شهرايط و امکانهات خهود در     ساختاری موضوع مورد مطالعه داشته با

ممکن تشريح کنهد، طهرح    یها محيط)فرصتها، تهديدات، ضعفها و قوتها( را در سطح کالن با بهترين روش

 باشد: ليذ یها یژگيو یدارا ديبا یراهبرد

 کند. حيو خود را تشر طيمح طيه شرا1

 .ه هدم، جهت و شيوه مناسب را مشخص نمايد2

 يافته همه اعضاء فراه  کند. ه معياری برای مشارکت سازمان9

 ه ارزيابی مستمر را ممکن سازد.9

 ه برای رويارويی با آينده آمادگی را ايجاد کند.1

 کند.    يموجود و مطلود را ترس تيه وضع9

 (90، 1969کند. )احمدوند، نييوضع موجود و مطلود را تع نيه شکام ب2

 :باشد یگام م 10دانش مشتمل بر  تيريهبردی مدمقاله طرح را نيا در

 ارکان جهت ساز نيه تدو1

 شناسانه وضع موجود بيآس ليه تحل2

 وضع مطلود  يه ترس9
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 وضع موجود و مطلود نيشکام ب ليه تحل9

 یعوامل موثر بر طرح راهبرد نييه تع1

 ها آن نبي روابط و ها شاخص ها،ابعاد، مولفه نييه تع9

 ديت، ضعف، فرصت و تهدنقا  قو نييه تع2

 شکام وضع موجود و مطلود نييراهبردها تب فيه تعر6

 راهبردها یساز ادهيمناسب جهت پ یها هيو رو ها استيه ارائه س6

 یراهبرد یابيمناسب کنترل و ارز س يه ارائه مکان10

 تهها يعالبهبهود همهه ف   یرا برا یبستر مناسب رساخت،يز کياطالعات در نقش  یفناور: اطالعات یفناور

 ،یريدانش شامل: جامعهه پهذ   ديتول یاطالعات انواع رو شها یکند. فناور یدانش فراه  م تيريمد نديو فرا

/ سهت يدهد و محدود به انتقال دانش آشهکار ن  یرا بهبود و توسعه م بيو ترک ،یساز یرونيب ،یساز یدرون

. مهدل هفهت   ديه آ یدانش به شمار مه  تيريمد یاز ارکان اساس یکياطالعات  یفناور یريبه کارگ ن،يبنابرا

و  یو نگههدار  جهاد يا ،یابيه ارز  ،يتسه ،یريادگي ،یريبه کارگ افتن،يکه شامل  امز،يليو و تزيبکوو یمرحله ا

 یشهود. مفههوم فنهاور    یمه اسهتفاده   قهات يمطهرح در تحق  ینظهر  یاز مدلها یکيباشد به عنوان  یحذم م

 یآن فنهاور  هيه مهد نظهر قهرار گرفتهه کهه بهر پا       کها يآمراطالعهات   یانجمن فناور فيتعر هياطالعات، بر پا

 یفنهاور  یپنج مولفه اصهل  فيتعر نيباشد. در ا یمد نظر م نترنتيو ا انهياطالعات تنها در قالب استفاده از را

 (1969و همکاران،  یباشد. )موحد یاطالعات م یبانيشتپردازش، انتقال و پ ل،يتبد ره،ياطالعات شامل ذخ

های سنتی انجام تحقيق از علوم طبيعی وام گرفته شده است کهه در آن   روش: نرم یها ست يس یمهندس

ابتدا يک فرضيه طرح شده سپس آزمون آن از طريق آزمايش جهت تائيد يا رد فرضيه مطرح شهده.البته ايهن   

مدل را نمی توان به سادگی در موقعيهت پيچيهده و پويهای اجتمهاعی و انسهانی بکهار گرفهت، متهدولوژی         

اقهدام  "های نرم در نتيجه استفاده از يک مدل تحقيق جايگزين به وجود آمهد، روشهی تحهت عنهوان     سيست 

 تر است. که برای تحقيق اجتماعی در سطح يک موقعيت، گروه يا سازمان مناسب "پژوهشی 

پذيرد، بهه ايهن دليهل کهه موقعيهت       های کار آزمايشی عملی را می در اين نوع از تحقيق،محقق دشواری

کنهد و در برگيرنهده جههان     از يک سو منحصر به فرد است و از سوی ديگر در طول زمان تغيير مهی  انسانی

گهر وارد موقعيهت    های متعدد است. با اين حساد الگوی اقدام پژوهی به اين صورت است که پژوهش بينی

 کند. میکند و از اين تجربه به عنوان هدم تحقيق استفاده  شود و در آن ايفای نقش می انسانی می

( و  ckland,1978مهيالدی توسهط پيترچکلنهد )    20های نرم برای نخستين بار در  روش شناسی سيست 

شناسههی از رويکههرد اقههدام پژوهههی در  همکههارانش در دانشههگاه لنکتههر انگلههيس  ابههداع گرديههد. ايههن روش
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شهده انهد. در اقهدام     نمايد که عالوه بر پيچيدگی، با مسائل دنيهای واقعهی يکپارچهه    هايی استفاده می سيست 

پژوهی، محقق و ذی نفعان در موقعيت مسأله مداخله نموده و سعی در انجام اقداماتی دارنهد کهه منجهر بهه     

 .گردد حل مشکل و بهبود موقعيت مسأله تحقيق می

 قیل تحقدم

ز و جههت سها  ،توانمندساز و بستر ساز  ،یرفتار ،یساختارمولفه  9از دو بعد نظری و عملی در  در اين مدل

 شاخص بهره گرفته شد.   20در   ساز نهيزم

 قيتحق یمدل مفهوم -1شکل 

 
 

 تحقیق شناسی روش

 نوع تحقیق :

 یتهالش دارد و بهه دنبهال، مه     یش دانش و در  ما از مسائل خاصيافزا یق حاضر براياز آنجا که تحق

 ت کاربردی توسعه ای به شمار آورد.قايق از نوع تحقيتوان آن را از لحاظ اهدام تحق

شهوند و بهه    یمه   ليه تحل یبه صورت کم یکم یمجموعه داده ها ختهيآم قياز طرح تحق مقاله نيدر ا

بهر   يینهها  یريه گ  يجهت تصم جينتا تيو در نها ليتحل یفيبه صورت ک زين یفيک یصورت داده ها نيهم

روش  هشهد  انيه دهد.  با توجه به مطالهب ب  یم شيمزبور را نما نديفرا ريشوند. شکل ز یم ختهيه  ر یرو

 است. یسه سطح یاکتشاف ختهيپژوهش از نوع آم نيبه کار برده شده در ا قيتحق

 جامعه آماري:

با کمک چند نفهر از خبرگهان محهدود     ،یفيک یابتدا با استفاده از روش ها ختهيآم قاتيدر تحق

 یمه  قيموضوع تحق یابعاد و مولفه ها يیاسا( به شنکيتئور تينفر تا حد کفا 11تا  9 ني)معموال ب

شده توسط نمونه  یو برازش مدل طراح یابيبه اعتبار  یکم یپردازند سپس با استفاده از روش ها

دو نهوع   یدارا یمقالهه بهه طهور کله     نيا ليدل ني( به هم1961 ،يیکنند.)توال یاقدام م یآمار یها
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 ريه شامل دو جامعه ز قيبا توجه به قلمرو تحقمقاله  نيخبرگان خا   و عام است. ا یجامعه آمار

 است:

 خا : جامعه

حهداقل   یلياست که ضمن داشتن مدر  تحص یمقاله خبرگان نياز خبرگان خا  در ا منظور

 قيه در موضهوع مقالهه بهوده انهد. کهه از طر      یتيريسال سابقه مد 11حداقل  یارشد دارا یکارشناس

نسبت بهه   یفيصورت گرفته به صورت ک یصاحبه هام یمحتو ليو تحل افتهيساختار  مهيمصاحبه ن

پرسشهنامه  و   یو اسهتاندار سهاز   یليمدل تحل یابعاد و مولفه ها  و شاخص ها نييدو موضوع )تع

است الزم به ذکر است انتخهاد افهراد    دهيو ضعف( اقدام گرد دياستخراج نقا  قوت، فرصت، تهد

مقالهه تعهداد خبرگهان خها  تها       نيدر اصورت گرفته است.  یبه صورت هدفمند و تا اشباع نظر

 باشد. ینفر م 6 یاشباع نظر

 جامعه عام: 

و   رهها يجامعه به منظور پاسخ به پرسشنامه ها جهت استخراج نسبت هها و روابهط متغ   نياز ا 

و ضهعف    دينقا  قوت، فرصت، تهد نييبه پرسشنامه مربو  به تع یو وزن ده یده ازيامت نيهمچن

 نيدانش و همچن تيريمد دياسات شمندان،يکه شامل خبرگان، صاحبنظران، اندها استفاده شده است 

نفهر   20دانش و وزارت صنعت، معدن وتجهارت و حهدود    تيريو ارشد در حوزه مد یعال رانيمد

 بودند.

اطالعهات و   یدانهش، فنهاور   تيريمهد  یراهبهرد  یدر حوزه ها یپژوهش از نظر موضوع نيا

 یسال به عبارت ستيپژوهش در افق چش  انداز ب نيا یو زمانصنعت، معدن . تجارت است و قلمر

سهازمان صهنعت،    نيوزارت صنعت، معهدن و تجهارت و همچنه    یو قلمرو مکان باشديم 1909سال

   .باشديم زديمعدن و تجارت استان 

 : فرايند تحقيق 1شکل شماره 
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 و روش هاي گردآوري اطالعات: ابزار

 زيه و ن یو تخصص یکتابخانه علم یمقاله روشها نيها در اداده یگردآور یروشها نکهيه اب نظر

 است: ريگرددکه شامل موارد ز یم نيياست ابزارها ه  متناسب با آنها تع یدانيم

 محتوا خواهد بود. ليو تحل یدلف کي: مصاحبه، پرسش نامه، تکنیدانيروش م یابزارها •

و اسهناد و   یو پژوهشه  یشامل: مقاالت علمه  یو تخصص یمروش کتابخانه عل یابزارها •

 خواهد بود. ینترنتيا یها تيکتابخانه ها و سا ويو آرش یمدار  علم

نهوع پرسشهنامه نظهر خبرگهان و      9سنجش پرسشنامه است کهه در   یپژوهش ابزار اصل نيدر ا

 .ديمتخصصان و کارمندان اخذ گرد

 هاي تحلیل داده ها: روش

 آمار توصیفی:



 

 

09 

اله
 مق
وان

عن
 

 ايارشد  یکارشناس ،یدر سه گروه ) کارشناس التيبر حسب تحص انيپاسخ گو  یفراوان عيتوز

 ی% کارشناس 90، یمدر  کارشناس یدارا اني% از پاسخ وگو6دهد که  ی( نشان میدکتر یدانشجو

 .باشند یدکترا م یلي% از آنها مدر  تحص 19دکترا  و یدانشجو ايارشد 

 انيدرصد از پاسهخگو  1دهد که  یب سابقه خدمت نشان مبر حس انيپاسخ گو  یفراوان عيتوز

درصهد   20سهال و   90تا  20 نيدرصد از آنها ب 99سال ، 20تا 11 نيدرصد آنها ب19سال،   10 ريز

 سال داشته اند. 90از  شيب یآنها سابقه خدمت

دههد   ینشهان مه   قيمرتبط با موضوع تحق یتيريبر حسب سابقه مد انيپاسخ گو  یفراوان عيتوز

درصد آنها سهابقه   20سال و  11تا 11 نيدرصد آنها ب 21سال،   10 ريز انيدرصد از پاسخگو 1ه ک

 سال داشته اند. 11از  شيب یتيريمد

  یاسههتفاده از نههرم افههزار ههها   یفيداده ههها در بخههش آمههار توصهه   ليههو تحل هيههتجز روش

Excel,SPSS25  کرديها با روها و فرصت  ديدر بخش استخراح نقا  قوت، ضعف، تهد نيهمچن 

 از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یقيتلف

 آمار استنباطی

 بر هفت گام چکلند: یمبتن قیتحق یمدل مفهوم استخراج

 نيتهدو  هيمدل اول یشده و مصاحبه ابعاد، مولفه و شاخص ها یتوجه به اطالعات جمع آور با

بهه خبرگهان    هيه مهدل اول  یخص هها ابعاد و مولفه ها و شا نيروابط ب دي. سپس به منظور تائديگرد

مدل سوال شد   که پس از هشت نفهر اشهباع    یاجزا نيمراجعه شد و از آنها در خصو  روابط ب

شهش مولفهه بسهتر سهاز، توانمندسهاز،       ،یو نظهر  یدو بعد عمل یمدل دارا ني. اشدحاصل  ینظر

بهور از  زدو بعهد م  یسازها است. با توجه به تفاوت مهاهو  نهيجهت سازها و زم ،یساختار ،یرفتار

نرم چکلند کهه مراحهل هفهت گانهه آن در شهکل       یاز متدولوژی سيست  ها تيو ذهن تينيمنظر ع

داده خواههد   حيدر ادامهه توضه   قيتحق نيروش در ا نياستفاده از ا یگونگنشان داده شده است  چ

 .شد

 (1961روح اهلل، ،يیچکلند)توال یاديهفت مرحله بن: 1شکل 
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 :ادرا  و تشريح مسئله م دو و  اول گام

با توجه به مطالب بيان شده محقق مدل اوليه تحقيق را مطابق شکل به صورت ترکيبی درقالهب  

 .1مدل زير تبيين نمود

 : سازه و ابعاد اصلی تحقيق1شکل  

 
 

 رتبط هستند.: انتخاد مفاهيمی که با فعاليت های سيست  مسوم گام

در اين مرحله با استفاده از مصاحبه باز و مستندات موجود مفاهيمی که  بهر تحقيهق اثهر گهذار     

مهديريت  اين مفاهي  عبارتند از دانش، مديريت دانش، راهبرد مديريت دانش،  هستند تبيين گرديد.

 اطالعات یفناور، طرح راهبردی مديريت دانش،راهبردی دانش

 مدل های مفهومی در يک ساختار ذهنی : جمع آوری چهارم گام

                                                           
 شش شاخگی که بسط یافته مدل سه شاخگی مرحوم اهرنجانی است - 1
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محقق در اين مرحله شاخص های مربو  به طرح راهبردی)نقا  قهوت و ضهعف، تهديهدها و    

ن مرحلهه  يه فرصت ها ( را از طريق  مصاحبه نيمه باز و مراجعه به خبرگان تبيين نموده اسهت. در ا 

 ر اين بخش عبارتند از:حاصل شد. سواالت مطرح شده د یپس از مراجعه به هشت نفر اشباع نظر

آيا طرح راهبردی مديريت دانهش در بسهتر فنهاوری اطالعهات در سهازمان صهنعت، معهدن و        

تجارت استان يزد به صورت مدون و مقتضی وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت بهازيگران يها   

 ذينفعان اساسی آن چه کسانی هستند.؟

 عوامل تاثير گذار در طرح راهبردی کدامند؟

 ها و ضعف ها و فرصت ها و تهديدهای منبعث از عوامل مزبور کدامند؟قوت 

زد وجهود  يه الزم جهت پياده سازی مديريت دانش در وزارت و صهنعت و معهدن    ITآيا بستر 

 دارد؟)تعيين عوامل بستر ساز(

الزم جهت اجرای طهرح راهبهردی مهديريت     ITمسئول فرايند پياده سازی و نگهداری سيست  

 زد کيست؟و تجارت استان يمعدن  ،صنعت نسازمادانش در 

پس از اخذ پاسخ مقتضی از خبرگان در حوزه سواالت طرح شهده مهدل ترکيبهی جههت ارائهه      

طرح راهبردی مديريت دانش در بستر فنووری اطالعات در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 زد به شرح زير ارائه گرديد. ي

ر ساز، توانمند ساز، رفتاری و ساختاری که ههر دو بعهد   بست مولفهالف( بعد عملی شامل چهار 

 آن در يک شکل نشان داده شده است

 قيتحق یبعد عمل ی: اجزا9شکل 
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است که که از بعهد   یو نظر یعمل یشامل دو بعد مجزا یطرح راهبرد يینها یضمن الگو در

 مقومات و توانمندسازها هستند.   یبعد نظرو  استفاده شده است یسيدر راهبرد نو یعمل

   :جگام پن

نقها     نييمرحله به منظور تع ني: در ایواقع یايدر دن تيساختار جهت کشف موقع یريبکارگ

بر مدل ارائه شده در گام چهارم بمنظهور اخهذ    یدو  پرسشنامه مبتن ديقوت ، ضعف، فرصت و تهد

 قرار گرفت.  . نيصخبرگان و متخص اريدر اخت یروابط و نسبت ها و استخراج عوامل راهبرد

 مورد نظر  تيموقع یبرا راتييو مطلود تغ یعمل ليشش  و هفت  :تحل گام

 یدانهش در بسهتر فنهاور    تيريمهد  یبهه طهرح راهبهرد    یابيدسهت  يیمراحل اجرا  بخش نيا در

 .گردد یم حيتشر زدي استان معدن و تجارت ،اطالعات در سازمان صنعت

 ی نظام متغیرها:جدول دسته بند

در جدول زیر شاخص های مسدخرجه از نرم افزار اسمارت پی ال اس در چهار طبقه تهدید، 

فرصت، ضعف و قوت هر یک با تعداد تعیین شده از نظر خبرگان بررسی و به شرح ذیل ارائه 

 44عامل، در حوزه صنعت و معدن  41گردیده است. چنانچه مالحظه می شود در حوزه تجارت 

عامل به عبارت دیگر  41عامل و در حوزه فناوری اطالعات  41ل و در حوزه مدیریت دانش عام

درصد عوامل  52شاخص مربوط به بعد عملی احصاء شده اند بدین ترتیب با احدمال  25جمعا 

راهبردی از هر چهار حوزه تجارت، صنعت و معدن، مدیریت دانش و فناوری اطالعات لحاظ شده 

 اند.

 جم  قوت ضعف فرصت تهدید شاخص اصلی

 41 1 1 2 5 تجارت

 44 1 5 1 5 صنعت و معدن

 41 1 1 1 1 مدیریت دانش
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 41 2 5 5 1 فناوری اطالعات

 25 42 44 41 45 جم 

 مدل یکل آزمون

 CBمحور )  انسيبرخالم روش کوار PLSبه کمک روش  یمعادالت ساختار یدر مدل ساز

- SEM يیکويبه نام ن یشاخص یجود ندارد ولسنجش کل مدل و یبرا ی( شاخص ( برازشGOF )

 یو ساختار یريشاخص هر دو مدل اندازه گ نيشد. ا شنهادي( پ2001توسط تننهاوس و همکاران )

رود. حهدود   یمدل به کار مه  یسنجش عملکرد کل یبرا یاريدهد و به عنوان مع یرا مدنظر قرار م

را  99/0و  21/0،  01/0( سه مقدار 2006ن )بوده و وتزلس و همکارا کيصفر و  نيشاخص ب نيا

شهاخص بهه    نيه نمودنهد ا  ی( معرفه GOF) یبرا یمتوسط و قو ف،يبه عنوان مقادير ضع بيبه ترت

 محاسبه می شود: یبه صورت دست یاشتراک يرو متوسط شاخص مقاد   نيانگيصورت م

    

2
C o m m u tu a liG F RtyO   

( و متوسهط  Commutuality) یمقهادير اشهتراک  شاخص، مجذور ضرد دو مقهدار متوسهط    نيا

 ( است.  R Square Average) نييتع بيضر

R 
2
 AVE نام متغیر متغیر 

0.99 0.46 B1 عملی 

0.88 0.53 B2 نظری 

0.75 0.56 M1 بسدر ساز 

0.91 0.54 M2 توانمند ساز 

0.81 0.52 M3 رفداری 

0.86 0.56 M4 ساخداری 

0.90 0.65 MM1 نرم افزار 

0.89 0.62 MM2 سخت افزار 

0.85 0.6 MM3 نرم افزار 

0.88 0.65 MM4 سخت افزار 

0.86 5522 MM5 
محدودیت های 

 فکری

0.88 0.64 MM6 مفروضات و عقاید 



 

 

11 

ين
ت ب

لعا
طا
ی م

هش
ژو
ی پ

لم
 ع
امه
صلن

ف
 

شته
ر

 
ره 
ما
 ش
ی،
رد
اهب
ش ر

 دان
ای

... 

R 
2
 AVE نام متغیر متغیر 

0.90 0.74 MM7 فرایندی 

0.80 0.56 MM8 عملیاتی 

0.88 0.67 MMM1 فرصت 

0.86 0.69 MMM10 قوت 

0.87 0.91 MMM11 ضعف 

0.73 0.69 MMM12 قوت 

0.93 0.83 MMM13 ضعف 

0.95 0.76 MMM14 قوت 

0.75 0.77 MMM15 ضعف 

0.82 0.68 MMM16 قوت 

0.86 0.84 MMM2 تهدید 

0.90 0.77 MMM3 فرصت 

0.91 0.62 MMM4 تهدید 

0.88 0.69 MMM5 فرصت 

0.83 0.73 MMM6 تهدید 

0.95 0.7 MMM7 فرصت 

0.91 0.69 MMM8 تهدید 

0.70 0.72 MMM9 ضعف 

0.97 0.63 N1 جهت ساز ها 

0.92 0.46 N2 زمینه ساز 

0.90 0.71 NN1 قابلیت سازها 

0.89 0.69 NN2  اصول و ارزش 

0.85 0.89 NN3 بینشی 

0.88 0.85 NN4 منشی 

0.75 0.6 NN5 روشی 

  0.45 S سازه اصلی 

 میانگین 0.66 0.87

 

GOF=  =0.76 

 بدست آمده است که نشان دهنده  برازش قوی مدل دارد.  5567ن مدل، یاGOF شاخص 

 درنتیجه روایی و پایایی و مناسب بودن مدل تحقیق را اثبات می شود.



 

 

11 

اله
 مق
وان

عن
 

 یاصل یها هیفرض

و طرح راهبردی مدیریت دانش در بسدر فنااوری اطالعاات    ین بعد نظری( ب4فرضیه اصلی 

 وجود دارد. یدار یزد رابطه معناسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماندر 

و طرح راهبردی مدیریت دانش در بسادر فنااوری اطالعاات     ین بعد عملی( ب5 یه اصلیفرض

 وجود دارد.  یدار یزد رابطه معناسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماندر 

 یفرع یها هیفرض

طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری        ین مولفه سااخدار ی( ب4ه فرعی یفرض

وجاود    یدار یرابطاه معنا   یزد و بعد عملاسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازمان اطالعات در

 دارد.

طرح راهبردی مدیریت دانش در بسدر فنااوری اطالعاات    ین مولفه رفداری( ب5یه فرعیفرض

 وجود دارد.  یدار یرابطه معن یزد و بعد عملاسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماندر 

وانمند ساز طرح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری      ن مولفه تی( ب 1ه فرعییفرض

وجاود    یدار یرابطاه معنا   یزد و بعد عملاسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماناطالعات در 

 دارد.

ن مولفاه بسدرسااز طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری         ی( ب1 یه فرعیفرض

وجاود    یدار یرابطاه معنا   یبعد عملزد و اسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماناطالعات در 

 دارد.
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ن مولفه جهت سااز طارح راهباردی مادیریت داناش در بسادر فنااوری        ی( ب2 یه فرعیفرض

وجاود    یدار یرابطاه معنا   یزد و بعد نظراسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماناطالعات در 

 دارد.

سادر فنااوری   نه سااز طارح راهباردی مادیریت داناش در ب     ین مولفه زمی( ب7 یه فرعیفرض

وجاود    یدار یرابطاه معنا   یزد و بعد نظراسدان یصنعت، معدن و تجارت  سازماناطالعات در 

 دارد.
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 چرخه بکارگیری ابزارهای سه گانه

 Spaceسیستم نرم چکلند/ نرم افزار اسمارت پی ال اس/ ماتریس 

 

د با رویکرد تلفیقی بایسدی ابددا باا اسادفاده از رویکارد سیسادم     در این تحقیق بمنظور تدوین راهبر

های نرم چکلند ابعاد، مولفه ها و شاخصها در دو سطح ذهنی و عینی بدست می آمدناد و در اداماه   

شاخص های مزبور توسط نخبگان بر اساس فرمهای ضمیمه به نقاط قوت، ضعف، فرصات و تهدیاد   

خبرگای شادت و وزن هار یاک از نقااط راهباردی چهارگاناه         تبدیل می شوند، سپس با اسدفاده از

وضعیت موجود و مطلوب اسدخراج می شود و خبرگان به هریک از عوامل راهبردی شدت مورد نظر 

را اعمال نموده اند و محقق فقط به عنوان تسهیل گر در این قسمت نظارات خبرگاان را در فرماول    
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آنهاا را   نیوض  موجود و مطلوب شاکا  با   لیاز تحلوارد نموده و پس  یقیاسداندارد روش تلف یها

اناد، در واقا  نحاوه اتصاال و      دهیا ارائاه گرد  یراهبرد یها هیپر کردن شکا  ها توص یو برا نییتع

 باشد. یبه نحو شکل فوق م spaceو مدل  ینرم، نرم افزار معادالت ساخدار یها سدمیارتباط س

مهام   نیا بودن طرح ارائه شده اسات کاه ا   کینامید ای نمودن ایرساله لزوم پو نیا یهایاز نوآور یکی

 ریماهاه امکاان پار    7تاا   1 یشاخصها در هر دوره زماان  زانیم نییو تع یطیتوسط رصد مسدمر مح

برناماه   تیا موفق زانیم یتوان حد یم قیتحق نیا یمسدمر شاخصها یریاست و در واق  با اندازه گ

 اطالعات رصد نمود. یسازمان را در توسعه تجارت در بسدر فناور یاه

 یمنظور به کمک پرسشنامه ابددا از خبرگان در خصاو  عوامال ماورر بار طارح راهبارد       نیا یبرا

ساوال شاد    زدیا اطالعات سازمان صنعت، معدن وتجاارت اسادان    یدانش در بسدر فن آور تیریمد

قوتهاا   ها، دها،فرصتیشده را درقالب تهد یاز عوامل معرف کیدرخواست شد که هر شانیسپس از ا

موجاود و مطلاوب    تیها وزن و شادت در وضاع   هیاز گو کیو به هر  ندینما یبند هو ضعف ها دسد

 دهد. یعوامل مورر را نشان م ری.جدول ز ندیارائه نما

 

 

 

 

 

 

 و فرصت دی: نقاط قوت، ضعف،تهد4 جدول
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 تهدید فرصت ضعف قوت

وجود دانش علمی و فنی تولید  

در حوزه کاشی و سرامیک در 

   اسدان یزدصنای

پایین بودن سطح دانش علمی و 

فنی مربوط به ماشین االت و 

 تجهیزات تولید در صنای  یزد

امکان تعامل دانشی با بازارهای 

 هد  در کشورهای همجوار

وجود سازمانهای جهانی 

رقیب و تحریم های 

موجود در زمینه اندقال 

دانش علمی و فنی 

تجهیزات تولیدی 

 محصوالت اسدان یزد

وع دانش علمی وفنی در تن

سطح تخصصی و عمومی مبدنی 

 بر محصوالت تولیدی یزد

کاهش سطح بهره وری در 

صنای  یزد ناشی از فقدان 

دانشکاران و مشاوران تسهیل گر 

 دانشی

کسب دانش علمی و فنی در 

تکنولوژی های حیاتی در حوزه 

 های الکدرونیکی 

رات گسدرده سیاست یتغی 

های کلی و عدم امکان 

دوین نقشه دانشی در ت

 سطح اسدان یزد 

حمایت از سرمایه گراران با 

توان مالی باال جهت ارتقاء سطح 

دانش از طیق اندقال دانش 

 علمی و فنی به داخل یزد

تجاری سازی و بازار یابی بدلیل 

انجام امور تجاری توسط مدیران 

 تولیدی

دست یابی به دانش و تکنولوژی 

 ژی پاکبهره برداری از مناب  انر

کمبود اعدبارات و 

تسهیالت برای بهبود نرم 

 افزار های

توسعه دانش بنیادین در حوزه 

های اسدخراح و غنی سازی 

معادن و ارتقاء امکان دسدیابی 

 به صنای  تبدیلی

فقدان نظام مناسب شبکه سازی 

سر مایه های دانشی با توجه به 

 تنوع صنای  وابسده یزد

ی به وجود خبرگان و نخبگان دانش

عنوان سرمایه های مولد در بخش 

 خصوصی

کمبود اعدبارات و 

تسهیالت برای بهبود زیر 

 های سخت افزاریساخت

ارتقاء توانمند سازی دانشی 

سرمایه های انسانی از طریق 

جرب دانش ناشی از اندقال 

 تکنولوژی 

تمرکز سرمایه های دانشی در 

 صنای  خرد 

توانمند سازی دانشکاران داخلی با 

اسدفاده از جرب دانش علمی و 

فنی در حوزه های معدنی و 

 اسدخراج و اکدشا  آن

پایین بودن توان  توسعه 

 به دلیل تحریم صنعت

ساخت اولیه در  زیروجود 

 شرکت های تابعه اسدان یزد

عدم تناسب دانش مدیریت 

موجود با نیازهای صادراتی و 

 بازارهای هد 

امکان جرب سرمایه بخش های 

صنعدی به منظور ایجاد  معدنی و

 مراکز دانش بنیان

عدم امکان پشدیبانی 

دانشی و فنی در راسدای 

تقویت بنیه مراکز 

 تحقیقاتی و دانشگاهی

وجود بانکهای  نرم افزار مرتبط 

 در سطح اسدان یزد

های فقدان مراکز مشاوره

ای در زمینهتخصصی و حرفه

ه قبسهای دانش  مزیت ساز با 

محصوالت  

 )پسده،بادام، روناس(کشاورزی

امکان توسعه زیر ساخت های 

ارتباطی از طریق به کارگیری 

شبکه ای اندقال دانش و به روز 

 نمودن مسدمر دانش موجود

قیمت تمام شده باالی 

 محصوالت 

گسدرش مناب  دانش صنای  

وابسده فوالد به منظور دسدیابی 

 قطب علمی و فنی فوالد

بال اسدفاده ماندن بخش قابل 

وجهی از ظرفیت های دانشی  ت

مربوط به صنای  معدنی اسدان  

 یزد

امکان بهره برداری از سرمایه 

دانشی موجود در شبکه های 

در قالب نمایشگاههای بین  مردمی

 المللی

عدم امکان دست یابی 

مناسب به شبکه ای 

دانشی جهانی مورد نیاز 

 نیاز صنای  یزد

های صنعدی فعال و وجود حوزه

به عنوان مناب   ایجاد قدرتمند  

و بکار گیری دانش در سطح  

 اسدان 

توزی  نامناسب صنای  در اسدان  

در ندیجه عدم تمرکز  دانش 

فنی در یک منططقه )فقدان 

 برنامه آمایش صنعدی(

امکان ایجاد بسدر مناسب سخت 

افزاری با توجه به پدانسیل سرمایه 

 ای صنعدی موجود در اسدان یزد 

 سدیک الکدرونیکیدر حوزه های لج

فقدان پایانه صادراتی 

حمل و نقل محصوالت 

 کارخانه ای
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 وضع موجود و مطلوب یکم نییتع

 یموجهود و آته   طياز عوامل قوت،ضهعف،قوت و ضهعف را  در شهرا    کيهر ازيامت ريز جدول

 دهد. ینشان م

وجود نیروهای جوان و معدقد و 

مقدصد به منظور جرب دانش 

 ضمنی

های فعال عدم وجود تشکل

تخصصی ا  به منظور  صادرات 

 محصوالت دانشی

وجود فرودگاه بین المللی جهت 

دعوت از اساتید و خبرگان سایر 

ورهای صاحب شهر ها که کش

تکنولوژی بمنظور  اندقال دانش 

 منیض

مهاجرت خبرگان  و 

نخبگان دانشی به دلیل 

در  یکمبود مناب  طبیع

 اسدان

مرکز توسعه تجارت  جادیامکان ا

بمنظور جرب دانش  کیالکدرون

 زدیمدناسب با توان بالقوه 

عدم وجود بسدر مناسب اشدراک 

 گراری دانش 

ت شرایط اقلیمی خا  اسدان جه

توزی   انجام فعالیت های صنعدی

 کاالهای اساسی )بندر خشک(

کمبود اعدبارات و 

و تسهیالت برای بهبود 

توسعه زیر ساخت های 

  نمایشگاه بین المللی

امکان ایجاد مرکز توسعه تجارت 

الکدرونیک بمنظور جرب دانش 

 مدناسب با توان بالقوه یزد

نداشدن مراکز تخصصی مدیریت 

با دانش نای  دانش در کنار ص

 فنی پایین

مشارکت محدود فعاالن اقدصادی 

های بمنظور حمایت از بنگاه

کوچک و مدوسط در جهت شکل 

 گیری و گسدرش دانش بومی

وجود مراکز دانشی قوی 

 در اسدانهای هم جوار

امکان طراحی و بکار گیری نرم 

افزارهای مناسب کندرل و 

هدایت زیر ساخت های اشدراک 

 دانش

 
ای ارزان قیمت جهت  ینهوجود زم

 دانش بنیادصنعدی احداث مراکز 

عدم امکان دست یابی 

مناسب به شبکه ای 

دانشی جهانی مورد نیاز 

 نیاز صنای  یزد

امکان کسب دانش علمی و  

فنی در حوزه های جدید علم و 

فن آوری با توجه به زیر ساخت 

 های صنعدی موجود در اسدان

 

امکان عرضه محصوالت دانش به 

ویژه دانش مربوط به صنای  معدنی 

 به کشورهای همجوار

 

وجود قابلیت های انسانی و زیر 

ساخدی جهت بسدر سازی فن 

 آوری اطالعات

 

ایجاد جاذبه جهت جرب  نیروی  

بومی که در مراکز دانش خارج از 

  اسدان و یا کشور فعالیت دارند.

  
در  یقو یوجود مراکز دانش

 هم جوار یاسدانها
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 از عوامل قوت،ضعف،قوت و ضعف کیهر ازیامت :1جدول 

 امتیاز شرایط آتی از شرایط موجودیامت عوامل

 8.16 6.37 قوت

 8.17 5.93 ضعف

 7.27 5.28 رصت ف

 5.98 5.48 تهديد

 

 .شود یاستفاده م ريز سيمنظور از ماتر نيا یبرا

 
 

 یتههاجم  یبهه سهو   ديه است کهه با  فيخف یتهاجم یفعل تيمشخص است وضع کهيهمانطور

 .گردد نيتدو طيشرا نيمتناسب با ا یراهبردها یستيمعطوم به فرصت حرکت شود. لذا با
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که توسط نخبگهان بها توجهه بهه      تيا توجه به اعداد حاصل از جمع حاصلضرد موزون جذابب

چنانکهه   يیبراعداد نها یداده شده و مبتن صيبه راهبردها تخص دينقا  قوت ،ضعف ،فرصت و تهد

 یها تيلووا1619، 1699، 2099با اعداد:  بيچهارم،دوم و شش  بترت یشود راهبردها یمالحظه م

پهنج    یباشهند و راهبردهها   یمه  یاصل یبه خود اختصا  داده و درواقع راهبردها اول تا سوم را

 یمه  ليرا تشهک  یفرع یراهبردها 1299،  1299، 1269،1269با اعداد :  بي،سوم ،اول و هفت  بترت

 ارائه شده اند: ليباشند بشرح جدول ذ یم تيلووبا ا یدهند. مطالب ذکر شده که درواقع راهبردها

 

 یاصل یراهبرد ها:2جدول 

 راهبردهای اصلی
جم  کل حاصل ضرب موزن  جرابیت 

 راهبرد ها

دانش در  یریو به کارگ دیمناب  تول یساز ی( غن1

سخت  یبا اسدفاده از بسدر ها زدیسطح اسدان 

بالقوه  هیسرما لیها و پدانس تیظرف لیو تبد یافزار

ل در سطح اسدان بالفع یها تیخارج از اسدان به قابل

و توسعه  یبا توسعه صادرات محصوالت صنعد زدی

 .یگلخانه ا داتیتول

5511 

در سطح  یمسدمر دانش نرم افزار ی( به روز رسان5

آن  یریو توسعه صنعت و معدن و به کارگ زدیاسدان 

مناسب در  یو فن یبه منظور جرب دانش علم

اسدان و ارائه   یصنا یتوسعه دانش یراسدا

و  یکاش  یصنا یاسدان در حوزه ها یهایدتوانمن

 .ی، فوالد و نساجکیسرام

4671 

مرتبط با  یضمن دیدانش مناسب و مف لی( تبد7

به دانش آشکار و به  زدیحوزه موجود در صنعت 

جلسات و نشست  یبرگزار قیآنها از طر یریکارگ

دانش آشکار  یمشدرک در اسداندارد ساز یعلم یها

 یشگاههایو نما هاشیهما یموجود و برگزار

 در داخل و خارج. یدانش یدسداوردها

4621 
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 راهبردهای اصلی
جم  کل حاصل ضرب موزن  جرابیت 

 راهبرد ها

راه  قیاز طر یاساس یکاالها  یو توز نی( توسعه تام6

خا   یمیاقل طیبر شرا یبندر خشک مبدن یانداز

 اسدان.

4625 

محصوالت  یساز یتجار کردی( توسعه صادرات با رو5

 رییتغ قیاز طر یجهان یمخدلف در بازارها  یصنا

و  یبه امور بازرگان دیبخش تول رانیمد و یمدول

 .یصادرات

4622 

 

 یفرع یراهبرد ها: 3جدول 

 راهبردهای فرعی
جم  کل حاصل ضرب موزن  جرابیت 

 راهبرد ها

کشور  ریموجود در سا یو فن ی( جرب دانش علم2

 یدانش یها هیسرما یو فن یها و باال بردن توان علم

 یشگاههاینما یبرگزار قیاز طر زدیدان موجود در اس

 تیهدا یروشها و طرحها ریو سا یالملل نیب

 .یصادرات

4657 

در حوزه  یو فن یبه قطب علم یابیدر دسد  ی( تسر1

 هیسرما یریبا به کارگ یوابسده معدن  یفوالد و صنا

 یو جرب بازارها یمحل یموجود در شبکه ها یدانش

 .یو خارج یداخل دیجد

4651 

 یدر راسدا یبانک ها نرم افزار یبه روز رسان (4

و  یریبه کارگ قیاز طر یساخت ارتباط ریتوسعه ز

شبکه اندقال دانش بمنظور ارتقاء توان  یفعال ساز

 کاال. کیو لجسد  یتوز سدمیدر س لیدانش و تسه

4617 

 یتخصص فنی – یعلم یدانش ی( گسدرش قطب ها6

 ک،ید، سرامساز فوال تیمز یدیکل  یمرتبط با صنا

با اسدفاده از مناب  و معادن  یلیو تبد یمعدن  یصنا

آن به محصوالت  لیو تبد زدیخام موجود در اسدان 

4611 
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 راهبردهای فرعی
جم  کل حاصل ضرب موزن  جرابیت 

 راهبرد ها

 کیلجسد یکهایاز تکن یریبر بهره گ هیبا تک یدانش

 .یکیالکدرون

 و پیشنهاد گیري نتیجه

سهطح سهازمان    اطالعهات در  یآور دانش در بستر فهن  تيريمد یطرح راهبرد کهي(  از آنجائ1

 تيريمهد  یطرح الزم است تها طهرح راهبهرد    نيبر ا یوابسته مبتن عيصنا هيشده کل هيته زدي عيصنا

 زديه وابسته  عيلذا به تعداد صنا ندينما هيخود را هماهنگ با سطح سازمان ته یدانش در بستر فناور

 وجود دارد. یقاتيرساله تحق فيتعر انامک

 ادهيه پ یشهود الگهو   یمه  شهنهاد يرح ارائه شدهدر عمهل پ ط یتناسب اجرا ی( به منظور بررس2

 ختهه يمحصوالت تهرا ر  گريو د کيفوالد، سرام عيصنا عيطرح مزبور در سطح صنا یو اجرا یساز

 گردد. نيتدو یدر قالب رساله دکتر

نظهام و   نيتهدو  یهر طرح راهبرد تيگذار بر موفق ريعوامل تاث نياز مهمتر یکي کهي( از آنجا9

طهرح   یابيه نظام کنتهرل و ارز  یشود رساله با عنوان طراح یم شنهاديآن است لذا پ مناسب یابيارز

 گردد. فيتعر کينزد ندهيدر آ زديسازمان صنعت و معدن تجارت  یراهبرد

باشهد از   یدانش پنهان به آشکار م ليدانش عمدتا به دنبال تبد تيريمد یراهبرد ها ني( تدو9

بهه   یاتيه بهه صهورت عمل   یو کدگهذار  یخص سهاز شه  یشهود راهبهرد هها    یم شنهاديرو پ نيهم

 دانش آموزش داده شود. تيريمد شيبا گرا ژهيبه و انيدانشجو

احصهاء   ديه درقالب نقا  قوت،ضعف،فرصت و تهد ی( از انجا که عوامل موثر برطرح راهبرد1

 یتوانهد نقهش مهوثر    یبدست آمده اند مجموعه حاصل مه  یخبرگ قيو اوزان آن ها از طر دهيگرد

 نهه يدرعوامهل مزبهور را بهه سهازمان ارائهه و زم      راتييتغ نيو اطالع از آخر یطيمستمر محدررصد 

 یمه  یطه يبا توجه به فراه  بودن منطق رصد مح گريد یاز سو ديرا فراه  نما اسبمن یزيبرنامه ر

 یطهرح پژوهشه   ايه  یرساله دکتهر  کيدرقالب  زيبرنامه ها را ن تيموفق زانيم ليتوان نرم افزار تحل

 ر کارقرار داد.دردستو
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 فارسی -الف

 دانهش در سهازمانها ،    تيرياطالعهات درمهد   ی(؛ نقش فناور1969)ونسي ،یارسر، ژاله و محمد

 .یو حسابدار تيريدر علوم مد نينو یدستاوردها یمل شيهما نياول

 تيريمهد  یتوسعه الگهو  ر،يام ،یمحسن؛ تربت ،یروزشاهيمحمد؛ نورنگ، احمد؛ ف یاحمدوند، عل 

 یآذر و د س،يپله  یپهروژه محهور ، توسهعه انسهان     یدر سازمان هها  یساز یبه منظور بوم دانش

 .   96شماره  - 1960

 دانهش،   تيرياطالعهات بهر توسهعه مهد     یو نقهش فنهاور   ريتهاث  ی، بررسه 1969 د،يمج ،یرياست

 12تا  111، از  16شماره  - 1969:: بهار  یو حسابدار تيريدر مد ديجد یپژوهشها

 ت،يرينوظههور در مهد   یکهرد يدانهش، رو  تيري(، مد2019) هه،يو سعادت، وج زهرا ،یاسکندر 

 .یدر مالز تيريمدرن در مد قاتيکنفرانس تحق نيدوم

 دانهش در سهازمان،    تيريمهد  تيه ، مولفهه هها، و عوامهل موفق    1962زمستان  درضايحم ،یاشرف

تها   92از  6اره شم -:: )جلد دوم(  یو حسابدار تيريدر مد نينو یپژوهش یکردهايفصلنامه رو

91 

 دانهش ) مهورد    تيرياطالعهات بهر مهد    یفنهاور  ريتاث یبررس ؛یپنجه، مهد نيو آهن اليآزاده، سه

در  یکهاربرد  یپژوهش هها  یکنفرانس مل نيبرق استان ق ( ، پنجم یروين عيمطالعه : شرکت توز

 .1962 ؛یو حسابدار تيريمد

 و  یاقتصهاد  یهها  سهت  يس یشهد، مهندسه  ار ینامهه کارشناسه   انيه پا ار،يعبدااهلل ، شههر  یپورنژد

دانهش، مطالعهه    یراهبهرد  تيريمد یبرا یچهارچوب هيارا» ران،يدانشگاه عل  وصنعت ا ،یاجتماع

 1969 ،«رانيا عيصنا ی: سازمان گسترش و نوسازیمورد

 مهورد:   یمطالعهه   یسهازمان  ینيدانش با کارآفر تيريرابطه مد ی، بررس1969 ،ینعليپور, حس یتق

کسهب و   تيريو مهد  ینيکهارآفر  یکنفهرانس مله   نياستان مازنهدران، سهوم   یاد اسالمدانشگاه آز

 یکهاربرد  یطهرود شهمال، دانشهگاه جهامع علمه      یبابلسر، شهرکت پژوهشه   ان،يدانش بن یکارها

 مازندران،
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 یراهبهرد  تيريمهد  یالگهو  یطراحه  ،یراهبهرد  تيريمد ی، رساله دکتر1962 ،عباس،یچهاردول 

 -999،صص یدفاع مل یبا نگرش ، دانشگاه عال یستميس کرديرو یبر مبنا یتعامل

 ايه عله    ات،يه درعمل قيه (، تحق1962) ،یمجتب ،یانيزاده، مهناز و مهرگان، محمدرضا و ک نيحس 

 .یعل  و فناور استيس پژوهشی – یفصلنامه علم ست؟،يآن چ تيفناوری؟ اهم

 ( عوامل کليدی موفقيّت مديريت دانش، ت1961حسنوی، رضا و همکاران ،).هران، آتی نگر 

 تيريمهد  ینهدها ي، اثهر راهبهرد و فرا   ليخل ،یاري؛خدایحسن عل ،یدري؛حیعل نيحس ،یدريح 

 91تا  12از  90شماره  - 1962کسب و کار ، زمستان  تيريمد یسازمان یدانش بر تعال

 کنگهره   نياطالعات، نخست یدانش و فناور تيري، رابطه مد1961 ،یعل ،یمهتاد و زاهد ،یريخ

 تهران. ،یکيالکترون یچالش ها یللالم نيب

 ی، عوامل فنه 1962روح اهلل نقش،  ،ینياحمدرضا؛آذر، عادل؛حس ،ی؛قاسمیعل ،یرجب زاده قطر 

 سهت  يس کهرد ي: رویصهنعت  یپروژههها  یتگهذار ياولو یمدل هوشمند فاز یدر طراح یو اقتصاد

 9تا  29از  ISC یپژوهش-ی، علم 99شماره -اطالعات  یفناور تيريفصلنامه مد یفاز ۀخبر

 ههای فنهاوری    گهذاری  ( ، بررسهی تهأثير سهرمايه   1966نژاد، جعفهر، )  رسولی پشته ،بهتاج و باقری

 .21اطالعات روی رضايت مشتری ، )تهران( فصلنامه تخصصی ، رشد فناوری شماره 

 دانهش و راهبهرد دانهش در     تيريراهبرد مهد  یالگوها ی، بررس1966و همکاران ، ی،عل انيرضائ

 22سال شش  شماره  سيپل یماهنامه توسعه انسانسازمان، دو

 شهواهد   تيود سها  کيه تجهارت الکترون  یمدل هها  یطراح ندهيآ یابيارز  وسف،ي  ،یقيصد (

 (.PhD) یتخصص یرساله دکتر 1969از سازمان صنعت ، معدن و تجارت البرز (، ،  یتجرب

   ( ،تجارت الکترونيکی،1966فتحيان محمد  و موالنا پور، رامين ، )   ،تهران ، آتی نگر 

 -  ( ، مبهانی و مهديريت فنهاوری اطالعهات ، تههران      1962فتحيان، محمد و مهدوی نور، حهات ،)

 دانشگاه عل  و صنعت.

 اطالعات در سازمان )مورد مطالعهه:   یفناور یکاربردها ی، بررس1961 زييپا  د،يمهش روزبخت،يف

 66تا  99از  12شماره  -،  یو حسابدار تيريدر مد ديجد یکرج(، پژوهشها یشهردار
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 - ( طراحهی الگهوی زيهر    1960زاده ، اصغر طاهری الری ، مسعود ) نجف بيگی ، رضا و صرافی

نامهه مهديريت    سازی مديريت دانش در سازمان )تهران( پهژوهش  ساختی مورد نياز به منظور پياده
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