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Abstract  
Meta-analysis is one of the most important and efficient methods and strategies of 

research because it provides the possibility of summarizing, integrating, combining, 

and interpreting the data and results of quantitative research and even expanding the 

theory in many areas of knowledge management. Aiming to quantitatively combine 

the results of research conducted on the factors affecting the success of knowledge 

management in Iranian organizations and using meta-analysis and CMA2 software, 

the study at hand selected 27 dissertations and 31 articles (58 studies in sum) from 

2001 to 2019 using inclusion criteria and examined them. Cohen's d was used to 

interpret the effect size. Findings show that among all the variables studied in this 

meta-analysis, the ones with the greatest effect sizes are organizational culture (0.502), 

information technology (0.526), support by top managers (0.604), knowledge sharing 

(0.608), motivation (0.554), education (0.537), empowerment (0.540), participation 

(0.557), teamwork (0.727), and human resource Management (0.645).  

Keywords 

Meta-analysis, Knowledge management, Factors affecting knowledge management 

success.  

                                                                                                                   
* Corresponding Author, Email: vghorbanizadeh@gmail.com 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib-uqJ4MbNAhUJVSwKHaR2CDQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fcitations%3Fuser%3Dgv2kXisAAAAJ%26hl%3Den&usg=AFQjCNGKMAaV_VxXWgtAXz74p7fJRVUzqQ&sig2=OWqD76U9FAakf-w_JIh2AA&bvm=bv.125596728,d.bGg


  

 

عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش  در زمینةتحقیقات  تحلیل

 در ایران
3،داودافروز2پاجی،عقیلقربانی1زادهاهللقربانیوجه

 ایرانتهران،  ،علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و حسابداری، عضو هیئت مدیریت ةدانشکدمدیریت دولتی،  دانشیار، .1

 ایرانتهران، ، مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی ةدانشکددانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، . 2

ایرانتهران، ، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی ةدانشکددانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، . 3

 (26/05/1399 تاریخ پذیرش:ـ  05/02/1399 یخ دریافت:)تار

 چکیده

و تفسیر  ،زیرا به شکلی متفاوت امکان تلخیص، ادغام، ترکیب .ستو کارآمد ا مهمی ها یاستراتژو  ها روشزمرة در  فراتحلیل
 در .کنـد  مـی نش فراهم ی مدیریت داها حوزهی و حتی بسط و گسترش نظریه را در بسیاری از ی کمّها پژوهشو نتایج  ها داده

عوامـل مـر ر بـر موف یـت مـدیریت دانـش در       حـوزة  در  شـده  انجامی ها پژوهشی نتایج ترکیب کمّ هدف با ،پژوهش حاضر
 مجمـو   درکـه   ،م اله 31نامه و  یانپا 27تعداد  ،CMA2افزار  نرمبه کمک  ،فراتحلیلبا استفاده از روش  ،های ایرانی سازمان
برای تفسـیر   .دشی بررس گنجی انتخاب و بر اساس معیارهای درونگیرد،  در بر می 1398 تا 1380 یها سالاز  پژوهش را 58
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 مقدمه

علمی جامعة  شدن مواجهی مختلف علوم و ها حوزههای اخیر با رشد تحقیقات در  در سال

 ابعةاد یة   همةة  و تسلط بر آگاهی یدند که رسبا انفجار اطالعات، دانشمندان به این نتیجه 

ی ها هشپژودر نتیجه، یر نیست. پذ امکانبودن در ی  زمینه تا حدود زیادی  روز بهرشته و  

و علمةی  مند  نظامشیوة خاص را به زمینة در ی   شده انجامی ها پژوهشعصارة که  ،ترکیبی

 فراتحلیة  (.1396)ازکیةا  یافته است  روزافزونگسترش  ،دهند یمفراروی پژوهشگران قرار 

خالصه، ادغام و تفسیر نتایج تحقیقةات تجربةی اوهیةه اشةاره      منظور بهبا ی  روش ترکیبی 

 Lipsey & Wilson)به مقایسه یافته های تحقیقات دیگر می پةردازد  معنادار  طور بهدارد که 

هةا نةا     دارد کةه یکةی از آن  نقشةی ننةدوج ی   تحقیقی  یندهایفرادر  فراتحلی (. 2001

و  توانةد در طةرت تةدابیر    همچنةین مةی   فراتحلی از یافته های موجود می باشد.  یا خالصه

 ,Borenstein, Hedges)باشةد  داشةته  نقش اساسةی  ج طراحی مطاهعات جدید و انتشار نتای

2009.)( 1976طبق نظر گالس)،  عینی به یافتن  یها روشمحقق با استفاده از  ،فراتحلی در

ی کم ة  ی یةا شةبه  کم ة  صورت بهو خصوصیات اطالعات را  پردازد یم اطالعات ج ت مرور

 یهةا  روشاثةر تصةریو و از    اندازةمیزان متغیرها را در مقیاس مشترک  نیز .کند میتوصیف 

. در کنةد  مةی آماری برای ایجاد ارتباط بین نتةایج یة  مطاهعةه و دیگةر مطاهعةات اسةتفاده       

 ؛اثر متوسط نیستاندازة تحقیق با ی  مجموعة پیشینة خالصه کردن فقط ، هدف فراتحلی 

 (.Kulik & Kulik 1988اثر هم تعیین شود )اندازة است که عوام  مؤثر بر آن بلکه سعی بر 

دسةتیابی بةه    .کنند یم شکوهگاه از عدم دستیابی به اهداف  ها سازمانمدیران در هدایت 

و مةدیریت دانةش ابةزاری مناسةا بةرای      اسةت  و توانمنةدی   پذیری یقتطبنیازمند  اهداف

 (.Abubakar et al. 2019)است دستیابی به اهداف 

 .Lim et al) اسةت ده شة   تبةدی  هةا  سازمانبرنده و کلیدی  عام  پیش بهدانش  ،امروزه

 Dickel & de Mouraسةت ) ها سةازمان برای موفقیةت و تةداوم    کننده یینتعو عام  ( 2017

سةت تةا از   ها آن ةروزمر های یتفعاهم م در  ای پدیدهکه دانش  اند یافتهدر ها سازمان(. 2016

 نتةری  م ةم  مةدیریت دانةش   (.Mohajan 2017) شودمؤثر انجام  صورت  بهطریق آن کارها 



  457     عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت دانش در ايران در زمینةتحقیقات  تحلیل

(. Dayan et al. 2017اسةت )  شةده   شناختهدر کسا مزیت رقابتی  ها سازمانعنصر تفاوت 

 ةکةه حافظة   ،م ةم را  هةای  م ةارت تةا اطالعةات و    کند میکم   سازمانمدیریت دانش به 

 ،نشةده وجةود دارد   دهةی  سةازمان  صةورت   بةه  معمول طور  بهو  شود میسازمانی محسوب 

و  رونقةی ) را کةاهش دهةد   ها کاری دوبارهو  ها خطاد و و منتشر کن دهی سازمان و شناسایی

 (.1398 همکاران

بةه   ها از آن معدودیفقط اما  .استانجام شده تحقیقات بسیاری در باب مدیریت دانش 

در این تحقیةق سةعی بةر     بنابراین، .جامع برسندنتیجة تا به ی   اند پرداختهکام   بندی جمع

ی مؤثر بر مدیریت دانش که در تحقیقات پیشةین بةه   و متغیرها ها مدلبا کم  که آن است 

سةازمانی،   شةام  فرهنة    ة عوام  کلیدی مؤثر بر موفقیت مةدیریت دانةش   شده  کار گرفته

 شةود و تحلی   یبررسة  فناوری ،و رفتارهای مدیران، ساختار سازمانی، منابع انسانی ها نقش

بیشتر تکیة وجود دارد و با  ها نامه نیاپاکه در دسترسی به  هایی یتمحدودو اهبته با توجه به 

 .به دست آیدکام  یجة نتعلمی ی   یها مقاههبر 

 پژوهشپیشینة مباني نظری و 

 هةای  سازماندر  موضوع. این ستها سازمانامروزه دانش و اطالعات جزء الینف  موفقیت 

م ةم  ر بسةیا  هةا  سةازمان نامش ود در این نةوع   های داراییفکری و  های سرمایهکه  ،امروزی

بةه شةمار   نقش حیاتی دارد. مدیریت دانش در سازمان مزیتی رقابتی بةرای سةازمان    است،

دانش در سازمان به ظ ةور و بةروز    وضعیت مطلوب مدیریت .(Zaim et al. 2019) رود می

در  م ةم  عةاملی دانش  .(Gloet & Samson 2020) انجامد خالقیت و نوآوری در سازمان می

ارزیةابی وضةعیت    است و از این منظر مدیریت دانش سازمانی و بروز خالقیت در سازمان

 (.Temel & Vanhaverbeke 2020) آن در سازمان م م و ضروری است

 و ،، تسة یم کةردن  یةره ذخشناسةایی، کسةا، خلةق،     های یتفعاهمدیریت دانش بیشتر بر 

(. Masa'deh et al. 2019)کنةد   مةی در سةازمان تککیةد    هةا  گةروه افراد و  کم  بهکاربرد دانش 

پن ةان بةه    مدیریت دانش تالش برای کشف دارایی ن فته در ذهن افةراد و تبةدی  ایةن گةنج    

سةازمان   هةای  گیری تصمیم وسیعی از افرادی که در ةمجموع که  یطور ؛دارایی سازمانی است
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 & Maravilhas) اسةتفاده کننةد   و بتواننةد از آن  باشةند  ند به این ثروت دسترسی داشتها دخی 

Martins 2019).  به این معنی کةه   ؛شود میتبدی  دانش  روزافزون به مدیریت طور بهمدیریت

 .(Abzari et al. 2016) کنیم یمما نه خود افراد بلکه دانش آنان را مدیریت 

و  هةا  سةازمان  ةسةرمای منبةع و   ترین یاصلمنزهة  بهعنصر دانش و دانایی  شدن  مطرتبا 

گشوده شةده   ها سازمانامور و مدیریت ة ادارنو در  ای هیچدراهمیت یافتن کارکنان دانشی، 

 ،اطالعات دهی سازماندریافت و جریان اطالعات، شیوة ، بنابراین(. Holthouse 2010) است

و تربیةت و آمةوزش کارکنةان     هةا  سةازمان ة روزان های یتفعاهدر  اطالعاتو کاربرد علمی 

و کةاربرد دانةش )مةدیریت     هذخیةر  وتوهید  است که زمینه را برای ییها ضرورت ازدانشی 

 (.1398)موفق و همکاران  سازد یمدانش( فراهم 

: اسةت مرحلةه  پنةةج شام  مدیریةةت دانةةش  اجرایفرایندهةةای  بندی تقسیمدر ی  

5سةازی  درونةی  ،4کارگیری به ،3گذاری شةةتراکا ،2گةةردآوری ،1توهیةةد
 (Lee et al. 2005 .)

 بنةدی ن ةةةار فراینةةةد اصلةةةی     در تکمیةة  ایةةن دسةةةته  فرناندز و سةةابروال ةبسةةرا

دارد.  زیرفراینةد دو  هةا  آناز  یة   هةر انةةد کةةه    بةرای مدیریةت دانةةش در نظةةر گرفتةه   

-Becerra) اسةةةت  قابة  مشةاهده   1 شةةک در  ها آن زیرفرایندهایاصلةةی و  فرایندهةای

Fernandez & Sabherwal 2015.) 

وجةود دارد. در  مدیریةةت دانةةش در سةةازمان اجرای زمینة ی درمتفاوتةة های دیدگاه

واحةةد بةةرای    حة   راهکةه یة   شود میمدیریةت دانةش اذعةان  بارةدر 6دیةدگاه عمومةی

 شةةرایط وجةةود دارد. از سةةوی دیگةةر، بةةر اسةةاس نظریةةة        همةة در  هةا  سازمان همة

مخصةةوص   حلةی  راهبةةه   خود شرایط وهةر سةازمان بةا توجةه بةه موقعیةت  ،7وابسةتگی

 (.1399و همکاران آقاشاهی ) دارد نیةاز بةه خةود

                                                                                                                   
1. creating 

2. collecting 

3. sharing 

4. use 

5. internalization 

6. universalistic view 

7. contingency theory 
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 (Becerra-Fernandez & Sabherwal 2015دانش ) یریتمد یندهایفرایرزو  یندهافرا. 1 شکل

در  یدانةش و نةوآور   یریتمةد  ةرابط فراتحلی به  (1398) شو همکاران جلیسه هطیفی

دانش، تسة یم   ةتوسعنشان داد یج نتا پرداختند. یانجیم یرهایو متغبر ابعاد  یدتککسازمان با 

بةر متغیةر نةوآوری    را اثر  ةاندازبیشترین  یابه ترتدانش، استفاده از دانش، نگ داری دانش 

اخالقی از طریق مدیریت دانش و نگ داری دانش از طریق فناوری اطالعات  جو  نیز .دارند

در پژوهشةی بةه    (1396شةیرانی و هةدا ی )   د.نة وآوری داراثر را بر متغیر نة  ةاندازبیشترین 

نتةایج  ی پرداختند. دانشگاه  در بافت یودانش صر یگذار اشتراک عوام  مؤثر بر به فراتحلی 

، ارتباطةات کارکنةان، پةاداش، پشةتیبانی فنةاوری      یسةازمان  فرهنة  عوام  تع د، داد نشان 

دارنةد و  دار  امعندانش صریو تکثیر  یارگذ اشتراک اطالعات، ساختار سازمانی به ترتیا بر به

( در 1387) یصةفار  .دانش صریو ندارد یگذار اشتراک عام  ویژگی شخصیتی تکثیری بر به

 را وی دو رویکةرد مشةترک   کرد.خود به عوام  کلیدی موفقیت مدیریت دانش اشاره مقاهة 

کةی فراینةد   کةه ی  معرفةی کةرد   ها سازمانهمة ج ت دستیابی به عوام  کلیدی موفقیت در 

و  ها سازمانج ت ایجاد این دو  و تجارت و دیگری فرایند نیروی انسانی است. وکار کسا

 .ورزیدصفاری بر فرایند نیروی انسانی بسیار تککید  . اماندا بزرگ بسیار م م یها شرکت

 فرهنة   یهةا  مؤهفةه بین رابطة سی رخود به برتحقیق ( در 1388)و همکارانش  مجیدیان

از فنون آمار توصیفی بةرای   ها آن. پرداختند خودرو یرانادیریت دانش در شرکت سازمانی با م

یابی معادالت ساختاری برای آزمةون   شناختی و از روش مدل متغیرهای جمعیت وتحلی  یهتجز
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( در پژوهشةی  2019) شو همکاران 1کوک. کردندها استفاده  آن بندی رتبهتحقیق و  های یهفرض

در ایةن   هةا  آن .معرفةی کردنةد   را مةدیریت دانةش  مجلةة  در  شرشدهمنتاز مقاالت  ای خالصه

ی  جنةین  به مثابة مدیریت دانش هنوز  دادنشان  ها یافته کردند. بررسیرا مقاهه  637پژوهش 

 و انةوار  2اسةرار . مدیریت دانش صورت گرفته اسةت زمینة  درمطاهعات بسیاری  اگرنه است؛

ت یة خالصةة   ها آنهدف یت دانش پرداختند. ( در مروری سیستماتی  به بررسی مدیر2016)

مقاهةه   64 هةا  آن آماری پژوهشجامعة . شده بودنوشته  2015تا  2010که از سال  بود مقاالتی

از  دادنشةان   هةا  یافتةه . بةود موانع مدیریت دانش و انتقال دانش نگاشته شده حوزة بود که در 

اشةتراک و   تةوان  یمة اطات سازمانی سازمانی و ارتب های یمش خطو  اجتماعی یها رسانهطریق 

یکةی از   رادر تحقیةق خةود اعتمةاد    ( 2009) و همکةارانش  3هةی  انتقال دانش را تسریع کرد.

در  (2009) وانة  و  4نانة  معرفةی کردنةد.   های مةدیریت دانةش    عوام  م م موفقیت نظام

 از د؛کردنة  بررسةی موفقیت مدیریت دانةش را  بر از عوام  تکثیرگذار  یا مجموعهخود تحقیق 

، سةةن کارکنةةان، تحصةةیالت،  یسةةاختار سةةازمان اهةةداف و راهبردهةةای سةةازمان،   جملةةه

 .سازمانی های یتاوهوو  ،گرایی، نوع نگرش مدیریت به مدیریت دانش تخصص

 :شد  ینتدوبدین صورت پژوهش  سؤال بر اساس آنچه آمد،

 های  پژوهش از عوام  مربوط به موفقیت مدیریت دانش بیشترین تکثیر را در ی  کدام

 اند؟ پیشین داشته

 تحقیق يشناس روش

 کةه است م م و روزآمد علمی  های روشرویکردها و  ازو بازنگری سیستماتی   فراتحلی 

شواهد و  ها دادهامکان تلخیص، ادغام، ترکیا و تفسیر  سنتی های روشمتمایز از  یبه شکل

ی مف ةومی را  هةا  مدلو  اه نظریهی و کیفی و حتی بسط و گسترش کم  های پژوهشو نتایج 

 همةة آمةاری ایةن پةژوهش    جامعةة  . کنةد  مةی  مطاهعةاتی فةراهم   هةای  حةوزه در بسیاری از 

                                                                                                                   
1. Koç 

2. Asrar-ul-Haq 

3. He 

4. Chang & Wang 
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داخة  کشةور و همچنةین     غیردوهتةی دوهتةی و   هةای  دانشگاهارشد  کارشناسی های نامه پایان

تةا   1380سةال  زمةانی  بازة عوام  مؤثر بر مدیریت دانش در زمینة مقاالت داخ  کشور در 

 ةگردآوری اطالعات مربوط به پیشةین  به منظورمقاهه.  31و  نامه پایان 27تعداد به  دبو 1398

همچنةین بةرای    .شةد   اسةتفاده علمةی معتبةر    هةای  سةایت و  هةا  کتابو  پژوهش از مقاالت

در . شةد   اسةتفاده پژوهش از فرم کدگذاری  سؤاالتگردآوری اطالعات مرتبط با اهداف و 

 بط با مدیریت دانش و عوامة  مةؤثر بةر   تموضوعات مر گفتنی است قلمرو موضوعیزمینة 

های علمی معتبر موضةوع   مجالت و سایت و ها موفقیت آن در ایران در تعدادی از دانشگاه

قابة   منتشرشةدة  ها و مقاالت  نامه پایانهمة قلمرو مکانی . داداساسی این تحقیق را تشکی  

منةابع داخة     همةة  قلمرو زمانی و یمرز علمی در منابع درونسامانة دسترس در اینترنت و 

شةده   فرم کدگذاری. بود 1398تا  1380عوام  مؤثر بر موفقیت دانش از سال  بارةکشور در

نوع مقاهه و سال انتشار و اطالعةات اضةافی   و  نظیر نام محقق ،ج ت اخذ اطالعات خاص

ای پةژوهش،  شةده، سةازمان اجةر    گیةری  نمونه، متغیرهای اندازهاندازة مانند  ة شده کدگذاری

کتةاب   ةشةد  . در ایةن پةژوهش از فةرم کدگةذاری    است ة ...و  ،آمده دست بهی آماری ها داده

استفاده شد که به منظور اسةتخرا  اطالعةات    یهای اجتماعی و رفتار در پژوهش فراتحلی 

استاد راهنمای محترم تلخیص شد. فرم کدگذاری این پژوهش  ه پیشن ادمتناسا با تحقیق ب

 نمونه مشخصات پژوهش، که عبارت بوده است شناسه تشکی  شده است لیسه بخش کاز 

بةةرای . اسةةت بةةوده مطاهعةةه آمةةاری هةةای شةةاخص و کیفةةی هةةای شةةاخص و پةةژوهش

شةوند.   مةی معرفةی  هةا   ها و مقاهةه  نامه های توصیفی پایان ابتدا شاخص ها دادهوتحلی   تجزیه

صورت  1CMA افزار نرمبا استفاده از ها  های اثر و همچنین مقایسه و ترکیا آن سپس اندازه

پةردازش   فراتحلیة  را بر اساس روش  ها دادهآماری است که  افزار نرمی   CMAپذیرد.  می

 CMA2 افةزار  نةرم هةای   استفاده شد. از بخةش  CMA2 افزار نرم. در تحقیق حاضر از کند می

محاسبة مبستگی(، وتحلی  )روش ه ، انتخاب روش تجزیهها دادهبه ورود اشاره کرد  توان می

یکی از مفاهیم بسةیار م ةم    اثر ثابت و تصادفی، سوگیری انتشار.اندازة ی ها مدلاثر، اندازة 

                                                                                                                   
1. comparative meta analysis  
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 ،اثر مف ومی است که نخستین بةار کةوهن   ةاندازاثر است.  ةانداز فراتحلی های  در پژوهش

هةر   ةردربةا ی مقیاسی است کةه  کم  های یافتهاثر یا قوت  ةاندازد. کرمعرفی  ،1997در سال 

اثةر نتةایج    ةاندازبه عبارت دیگر ؛ سازد ر مییپذ را امکان فراتحلی و  آید به دست میتحقیق 

اثةر   ةانةداز سنجش  .دهد میتحقیقات مختلف را در قاها ی  مقیاس عددی اثربخش نشان 

: 1393 زاده قاب  مقایسه باشد )قربةانی  باید به نحوی صورت گیرد که بین تحقیقات مختلف

 (.1داد )جدول را پیشن اد  یاثر مدهاندازة برای تفسیر  کوهن (.39

 اثراندازة . حد باال و پایین 1جدول 

 اثراندازة حد پایین  اثراندازة حد باالی  اثراندازة 

 30 10 کون 

 50 30 متوسط

 80 50 بزرگ

 

 هةا  در این تحقیةق ایةن روش   .شود میاستفاده   روشنند برای بررسی تورش انتشار از 

 شد:انجام  CAM2 افزار نرمبه کم  

  آزمونN ایمن از خطا 

 روش نینش و برازش دوال و تو یدی 

 )نمودار فان  )نمودار قیفی 

 توصیفي پژوهش های  يافته

 42و  نامةه  پایةان مةورد   34مطاهعه پیدا شد که  76ها  جوی پژوهشو جستاوهیة در مراح  

گنجةی تحقیةق حاضةر، تعةدادی از ایةن       رونبا توجه به معیارهةای د  ،اما مورد مقاهه بودند.

 انجةام تحقیق باید در ایران . 1از:  اند عبارت. معیارهای تحقیق حاضر شدندمطاهعات حذف 

تحقیةق بایةد   . 3(؛ مةورد  5حةذف  )ی باشةد  تحقیق باید کم . 2(؛ مورد 2حذف ) باشد شده

حداق  یکةی   ( یاrرا داشته باشد و شام  ضریا همبستگی ) نیاز موردآماری  های شاخص

باشةند   دسترسةی   قابة  مطاهعةات  . 4(؛ مةورد  5باشد )حذف  Zیا فیشرز  pیا  t یها آمارهاز 
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توان از مطاهعةات   و نمی ی استی  تحقیق کم  فراتحلی مورد(. با توجه به اینکه  6)حذف 

 درشةده حةذف شةدند.     مورد از مطاهعةات کیفةی یافةت    5استفاده کرد فرایند کیفی در این 

فراینةد  در  اسةتفاده   قاب  ةمطاهع 58 تعداد ،یادشدهگنجی  توجه به معیارهای درون با ،ن ایت

کةه  اسةت  و مقاالت حاکی از آن  ها نامه پایانشناسایی شدند. اطالعات حاص  از  فراتحلی 

مربةوط بةه مقطةع    ارشةد و مقةاالت    کارشناسةی تحصةیلی  مقطع  ها مربوط به نامه پایان همة

زمانی تحقیقات مربوط بةه   نظر ازاین تحقیق  در. ی هستندکترارشد و د کارشناسی تحصیلی

عوامة  مةؤثر بةر مةدیریت دانةش      زمینة  درهمگی که  شد، مطاهعه 1398 تا 1380 های سال

عوام  مؤثر بةر مةدیریت دانةش طةی      تحقیق دربارة بیشترین فراوانینتایج نشان داد  بودند.

 هةای  پةژوهش آماری تحقیةق  عة جامصورت گرفته است.  1392و  1391 و 1390 های سال

بود. نتةایج  عوام  موفقیت مدیریت دانش در داخ  کشور از نقاط مختلف  بارةدر شده انجام

 مش د و اصف ان است.و  ت ران های استانتحقیق مربوط به بیشترین فراوانی  نشان داد

 های استنباطي پژوهش يافته

یت دانش بیشةترین تةکثیر را در   از عوام  مربوط به موفقیت مدیر ی  کدامپرسش پژوهش: 

 ؟داشته استپیشین  های پژوهش

مةورد از متغیرهةا    17اثر برای اندازة  ،شده مطرت های فرضیهبا توجه به  ،در این پژوهش

درصد و وزن نسبی هةر مطاهعةه تحةت     95اطمینان فاصلة  بااثر متغیرها . اندازة محاسبه شد

در این پژوهش بةه کةار گرفتةه    های اثر  اندازه ترکیا منظور  بهتصادفی  اثر مدل اثر ثابت و

. مدل اثر ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هةر تحقیةق بةا اثةر     شده است

همة و فرض بر تشابه تفاوت عم  آزمایشی صحیو در  شود میعم  آزمایشی کلی ارزیابی 

زمایش ممکن اسةت  ست. در مدل اثر تصادفی فرض بر این است که اثر واقعی آها آزمایش

نتیجةة  کةه   شود میتحقیقات متفاوت از دیگری باشد. از این مدل زمانی استفاده  ت  ت در 

اثةر از  محاسةبة انةدازة   بةرای   (.48: 1392 زاده داشته باشد )قربانیمعنادار آزمون ناهمگونی 

 .شد  استفاده CMA2 افزار نرم
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 ها فرضیه حسب بر فراتحلیل
 اتمتغیر فناوری اطالع( الف

 اثةرات از دو مةدل اثةرات ثابةت و     یکةی  توان یم فراتحلی اثر در  یها اندازهترکیا  منظور  به

بر اساس آن هر تحقیةق   مدل اثر ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که .برد را به کار  یتصادف

و فرض بر تشابه تفاوت عم  آزمایشةی صةحیو در    شود میبا اثر عم  آزمایشی کلی ارزیابی 

ست. در مدل اثر تصادفی فرض بر این است کةه اثةر واقعةی آزمةایش ممکةن      ها یشآزماهمة 

کةه   شةود  مةی از این مدل زمانی اسةتفاده  . تحقیقات متفاوت از دیگری باشد ت  ت است در 

(. تعةةداد مطاهعةةات 48: 1392زاده  )قربةةانی داشةةته باشةةددار  امعنةة ینةةاهمگونیج آزمةةون نتةةا

 1کةه در شةک     طةور  همةان  کةه  بةود مورد  35مربوط به متغیر فناوری اطالعات  شده بررسی

و مقدار اثر ترکیبةی تصةادفی برابةر بةا      562/0مقدار اثر ترکیبی ثابت برابر با  شود می مشاهده

دهنةدة   نشةان این نمودار  قاب  مشاهده است. همچنین نمودار جنگ  2 در شک . است 526/0

یة  مربةع    صةورت  بهاطمینان است. در این نمودار نتایج فاصلة اثر بر مبنای اندازة پراکندگی 

مربع توپر بیانگر وزنةی  اندازة توپر همراه دو خط در طرفین مربع به تصویر کشیده شده است. 

اسةت. دو خةط    شةده   دادهآن  بررسةی  مورد های نمونهتعداد است که به هر مطاهعه بر اساس 

است. نظر موردمطاهعة درصدی  95اطمینان دامنة طرفین مربع نیز متناظر با 

 
 تصادفیاثر درصد و وزن نسبی هر مطالعه تحت مدل اثر ثابت و  95اطمینان  فاصلة بااثر متغیرها  اندازة. 2شکل 
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 در تحقیق آمده دست بهی ها دادهبررسي سوگیری انتشار 

ارزیابی سوگیری انتشار است. منظور از سوگیری انتشار ایةن اسةت    فراتحلی بخشی از هر 

ممکن . نیست بررسی موردموضوع  بارةدر شده انجاممطاهعات همة شام   اتحلی فرکه ی  

د یةا حةداق  در مجةالت    نباشة  نشةده  منتشةر است برخی از مطاهعات بةه دالیة  مختلةف    

د. زمانی کةه سةوگیری انتشةار وجةود دارد، نتةایج ن ةایی       نباش شده منتشرنشده  سازی نمایه

ردهةای ن ةایی حاصة  از آن دارای تةورش و     و برآوگیةرد   مةی  تحت تکثیر قةرار  فراتحلی 

شناسةایی و   فراتحلیة  یة   اوهیةة   هةای  گةام الزم است سوگیری انتشار در  ،. پسستخطا

متفةاوتی   هةای  روشتصحیو شود تا نتایج معتبر باشد. بةرای بررسةی سةوگیری انتشةار از     

  دوال در این پژوهش از سه روش نمودار فان ، روش نینش و تکمی .استفاده کرد توان می

. همچنین به دهی  زیاد بودن تعداد متغیرها به یة   شدایمن از خطا استفاده  Nو  ،و تو یدی

 برای نمونه. ،شود میمورد اکتفا 

 سازماني بررسي سوگیری انتشار مربوط به متغیر فرهنگ
 نمودار فانل )قیفي(

میانگین نشان  نمودار فان  نموداری است که پراکندگی میانگین اثر تحقیقات را حول محور

 زاده )قربةانی نمودار فان  ابزاری برای بررسی اثر مطاهعات کونة  اسةت    واقع در. دهد می

متقارن  طور بهاثر ترکیبی اندازة (. در نبود سوگیری انتشار، تحقیقات حول محور 48: 1393

در صورت وجود سوگیری، پراکندگی تحقیقات در پةایین نمةودار    ،. برعکسشود میتوزیع 

میانگین بیشتر از طرف دیگر خواهد بود. این حاهةت بیةانگر ایةن واقعیةت      طرف  ی حول 

اثر بةاالی  اندازة که  شوند میدر صورتی منتشر  زیاد  احتمال  به تر کون است که تحقیقات 

خواهنةد شةد   معنةادار  آمةاری   نظر از زیاد  احتمال  بهمتوسط داشته باشند و در این صورت 

سةوگیری انتشةار    فراتحلیة  مطاهعات در باالی نمودار قرار گیرنةد،  (. اگر 1395)حیدرزاده 

دارای سةوگیری   فراتحلیة  اما در صورت جمع شدن مطاهعات در پایین نمودار فان  . ندارد

 انتشار است.



466 1400 ايیزپ، 3، شمارة 19دورة گ سازماني، مديريت فرهن 

 
 . نمودار فانل )قیفی(3شکل 

 
 نمودار فانل منحنی .4شکل 

و این موضوع  اند شده  جمع مطاهعات در باالی نمودار فان 4و  3 های شک با توجه به 

از روش  تةوان  مةی اما برای حصةول اطمینةان    .تواند حاکی از عدم سوگیری انتشار باشد می

 .کردنینش و تکمی  دوال و تو یدی استفاده 
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 روش چینش و تکمیل دوال و توئیدی

نمةودار قیفةی قةرار دارد، انجةام     ینة زم پسکه در است  کلیدیایدة نینش و تکمی  بر اساس 

حاهةت   اثةر  انةدازة نمةودار حةول    یریصورت نبود سوگ دراساس است که  ینبر ا و شود یم

. اگر تعداد مطاهعات کون  واقع در سمت راست نمودار بةیش از سةمت   کند می یدامتقارن پ

  حةذف برداشت کةرد کةه ننةین مطاهعةاتی از سةمت نةپ        گونه ینا توان مینپ آن باشد، 

 هةا  ی تحلدر ها را  آنو  گیرد میرا در نظر  شده گممطاهعات نینش و تکمی  این رویة . اند شده

 (.137: 1393 زاده )قربانی کند یماثر را محاسبه خالصة اندازة و سپس  کند میوارد 

تصةادفی   اثر روش نینش و تکمی  دوال و تو یدی از دو مدل اثر ثابت ومحاسبة برای 

ثابت، برای رفع سةوگیری مطاهعةات   طبق محاسبات این آزمون در مدل اثرات  .شد  استفاده

 .شودمنتق  نمودار مطاهعه به سمت راست ی  باید 

 . چینش و تکمیل دوال و توئیدی )مدل اثر ثابت(2جدول 

  اثر ثابت اثر تصادفی Q مقدار

 مورد تعداد مطالعات

 1نیاز: 
 حد باالیی

حد 

 پایینی

تخمین 

 یا نقطه

حد 

 باالیی

حد 

 پایینی

تخمین 

 ای نقطه
 

       
 ارزش

مشاهدات

        شده تعدی 

 

یة    بایةد  مطاهعةات  سةوگیری  رفةع  بةرای  ثابت اثر مدل در آزمون این محاسبات طبق

 .شود اضافه نمودار راست سمت به مطاهعه

 . چینش و تکمیل دوال و توئیدی )مدل اثر تصادفی(3ل جدو

  اثر ثابت اثر تصادفی Q مقدار

نیاز:  مورد تعداد مطالعات

2 
 حد پایینی حد باالیی

تخمین 

 یا نقطه

حد 

 باالیی
 حد پایینی

تخمین 

 ای نقطه
 

       
ارزش

 مشاهدات

        شده تعدی 
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مةورد بةه    دو، طبق محاسبات این آزمون در مدل اثر تصادفی بایةد  3با توجه به جدول 

 سمت راست نمودار اضافه شود.

N ايمن از خطا 

حاسةبه  ( را م0)بةا اثةر میةانگین     شةده  گمایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات  Nآزمون 

آماری اثر کلی به دست آیةد  داری  معنااضافه شود تا عدم  ها ی تحلکه الزم است به  کند می

 (.141: 1393زاده  )قربانی

 ( کالسیکخطر یبایمن از خطا )تعداد ناکامل  N. محاسبات 4جدول 

6184135 شده مشاهدهبرای مطاهعات  Zمقدار 

0000 شده مشاهدهبرای مطاهعات  Pمقدار 

050 آهفا

2 دنباهه

Z 95996 برای آهفا1

39 شده مشاهدهتعداد مطاهعات 

2842 .رساند یمرا به آهفا  Pکه مقدار  یا شده گمتعداد مطاهعات 

 

دیگةر صةورت گرفتةه و    مطاهعةة   2842بایةد   4با توجه به اطالعات حاص  از جةدول  

ن معناسةت کةه بایةد    داند. این بتجاوز نک05/0از  شده ترکیادوسویة بررسی شود تا مقدار 

خطةایی ر  دهةد و    ها تحلی دیگر انجام گیرد تا در نتایج ن ایی محاسبات و مطاهعة  2842

در ایةن پةژوهش را نشةان     آمةده  دسةت  بهدقت و صحت باالی اطالعات و نتایج نتیجة این 

 توج ی است. فاصله از خطا مقدار مناسا و قاب مطاهعة  مورد 2842. دهد می

 متغیرها فراتحلیلنتايج خالصة جدول 

هر ی  از متغیرها نتةایج هةر یة  از     فراتحلی  های ها و جدول با توجه به تعداد زیاد شک 

آورده شده است. در این جدول با توجه به همگون یةا نةاهمگون بةودن     5ها در جدول  آن

ز متغیرهةا مةورد   یة  ا  تصادفی برای هر اثر ی اثر ثابت یاها مدل آمده دست بههای اثر  اندازه

 گرفته است. استفاده قرار
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 از متغیرها آمده دست بهاثرهای  ة. انداز5 جدول

ن
ام متغیر

 

سوگیری انتشار
 

ت مورد نیاز 
تعداد مطالعا

ت نمودار
ت راس

سم
ت مورد نیاز  

تعداد مطالعا
پ نمودار

ت چ
سم

 

Z
 

P
 

ت گم
تعداد مطالعا

 
شده که 

P 
را به آلفا می
 

رساند
. 

نتیجة 
آزمون ه

مگنی
 

ت
مقدار اثر ثاب

/ اثر
صادفی

ت
 

 دارد سازمانی  فرهن 
 (اثر ثابت) 1
(اثر تصادفی) 2

0ناهمگونتصادفی 


 دارد فناوری اطالعات
 (اثر ثابت) 6
5 (اثر تصادفی)

0ناهمگونتصادفی 


تع د و حمایت 
 مدیران ارشد

 دارد
 بت()اثر ثا 7
)اثر تصادفی( 2

0ناهمگونتصادفی 


مدیریت منابع 
 انسانی

 دارد
 )اثر ثابت( 9
)اثر تصادفی( 2

0ناهمگونتصادفی 


 تصادفیناهمگون001 ندارد استراتژی


اشتراک و تس یم 
 دانش

 دارد
 ت()اثر ثاب 6
)اثر تصادفی( 2

0ناهمگون
 تصادفی
 


 تصادفیناهمگون ندارد اهگوسازی


 تصادفیناهمگون ندارد انگیزه


 تصادفیناهمگون)اثر تصادفی( 5)اثر ثابت( 1 دارد آموزش


 تصادفیناهمگون0)اثر ثابت( 2 دارد پاداش کارکنان


 تصادفیناهمگون)اثر ثابت( 2 دارد توانمندسازی


زیرساخت 
 سازمانی

 تصادفیناهمگون ندارد


 ساختار دانش
 

 تصادفیناهمگون0)اثر ثابت( 3 دارد


 تصادفیناهمگون0)اثر ثابت( 1 دارد ساختار سازمانی


 تصادفیناهمگون)اثر ثابت( 03 دارد تیمی کار


 تصادفیناهمگون)اثر ثابت( 01 دارد مشارکت


 دارد یادگیری
 )اثر ثابت( 1
)اثر تصادفی( 1

ناهمگونتصادفی 
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ها پرداخت. این کار برای شناسایی میزان  اثرها باید به تحلی  آناندازة پس از به دست آوردن 

ته باشد، گرف قرار 3/0و  1/0اثر بین اعداد اندازة . بدین ترتیا که اگر شود میتکثیر هر متغیر انجام 

گرفته باشد، شدت تکثیر متغیر  قرار 5/0و  3/0اثر بین اعداد اندازة  اگرشدت تکثیر متغیر کم است. 

اثةر بةین اعةداد    اندازة اگر  ،در ن ایت .مورد نظر )موفقیت مدیریت دانش( متوسط است ةبر پدید

 .استگرفته باشد، شدت تکثیر متغیر مستق  بر متغیر وابسته زیاد  قرار 8/0و  5/0

 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانشاثر اندازة توزیع فراوانی طبقات  .6 جدول

 درصد فراوانی متغیرها (rتغییر شدت تأثیر )دامنة 

885/.(166زیرساخت سازمانی ))کم( 3/0تا  10شدت تکثیر بین 

 5/0تا  3/0شدت تکثیر بین 

)متوسط(

دانةش   ر/.(، سةاختا 456/.(، پةاداش ) 393) استراتژی

/.(315) /.(، یادگیری448) سازمانی /.(، ساختار476)
411/29

 

)زیاد( 8/0تا  5/0شدت تکثیر بین 



/.(، 526) /.(، فناوری اطالعات502) سازمانی  فرهن 

/.(، اشةتراک و تسة یم   604حمایت مةدیران ارشةد )  

/.(، 554/.(، انگیةزه ) 597/.(، اهگوسازی )608دانش )

/.(، مشةارکت  540) ندسةازی توانم/.(، 537) آموزش

/.(، مدیریت منةابع انسةانی   727تیمی ) /.(، کار557)

(645)./

705/64

 

درصةد از   41/29درصد از متغیرها داری تکثیر کم و  885 دهد مینشان   6نتایج جدول 

 درصد از متغیرها دارای تکثیر زیادند. 70/64متغیرها دارای تکثیر متوسط و 

  نتیجهبحث و 

بعةدی سةعی شةد    مرحلةة  در  متغیر استخرا  شد. 60مطاهعات، تعداد اوهیة  های بررسیدر 

متغیةر   50از مجمةوع   ترتیةا مشترک قةرار گیرنةد و بةدین     های گروهمتغیرهای مشابه در 

ها استخرا  شد که همراه نام پژوهشگران و سال انتشار پژوهش  مورد از آن 30 آمده دست به

سازمانی، فناوری اطالعات، مةدیریت منةابع     از: فرهن  اند عبارتاین متغیرها  .گزارش شد

انسانی، تع د و حمایت مدیران ارشةد، آمةوزش، یةادگیری، مشةارکت، سةاختار سةازمانی،       

شةام  تسة یم دانةش، کسةا و انتقةال      )ساختار دانش، زیرساخت سازمانی، عوام  دانشی 
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 ، پاداش، کاریزهانگ ،یتوانمندسازاستراتژی، اهگوبرداری،  دانش، خلق دانش، دانش ضمنی(،

، مدیریت راهبردها، ارزیابی و معماری دانش، امنیةت، خالقیةت   ها یتفعاهتیمی، فرایندها و 

 موفق، سنجش عملکرد.تجربة سازمانی، عوام  اقتصادی، م ندسی مجدد، استفاده از 

متغیر که بیشترین تةکثیر   ن ار به عوام  موفقیت مدیریت دانش مربوطاز بین متغیرهای 

به ترتیا  هم بازکه در نظر گرفته شد ا بر مدیریت دانش داشتند همراه ضریا همبستگی ر

از: مدیریت منابع انسانی، تع د و حمایت مدیران ارشد، فناوری  اند عبارتبیشترین اهمیت 

 پیشین که با توجه به مطاهعاتی که انجام شد در بیشتر تحقیقات ؛سازمانی  اطالعات، فرهن 

 .شدند یم کار گرفتهتحقیق به  های فرضیهاز متغیرها در  ن ار مورد این

مةؤثر در سةازمان خلةق و     طةور   به تواند یمبر اساس نتایج این پژوهش، دانش در صورتی 

هر  م م یها جنبهفرهن  سازمان قرار گیرد. تغییر فرهن  یکی از  یتحما موردشود که  تس یم

دیگر ارتبةاط تنگاتنة     مدیریت دانش با ی  مدیریت منابع انسانی و .استنظام مدیریت دانش 

به منةابع انسةانی بةا     توج ی یبمدیریت دانش به علت  یها طرتاز  د و تاکنون نیز بسیاریندار

بةه ماهیةت اجتمةاعی مةدیریت دانةش، موفقیةت ننةین         با توجه .شده است رو روبهشکست 

 .خواهةد بةود   یةرممکن غاً مرتبط با نیةروی انسةانی تقریبة    بدون در نظر گرفتن موارد یا سامانه

بةه   مشوق یا مانع موفقیت مدیریت دانش باشد. پرداختن تواند یمسازمانی  یها مؤهفهساختار و 

 نیسةت. میةزان تمرکةز، رسةمیت،     یرپةذ  امکةان مدیریت دانش بدون ساختار مناسا و حمایتی 

 . عوامة  .. و ،سازمان ةمحرماننگونگی جریان اطالعات بین واحدها، وضعیت اسناد و مدارک 

 ،سازی یرهذخمستقیم بر خلق، انتقال،  طور  به ها آنساختاری م می است که وضعیت و ویژگی 

عواملی اسةت کةه    ینتر م مفناوری اطالعات از  .گذارد یمدانش در سازمان تکثیر  یریکارگ بهو 

  گةروه دانةش،   هةای  یگاهپااست و وجود  اثرگذار در سازمان بر کمیت و کیفیت مدیریت دانش

 صةورت   بهتا دانش سازمان  دنکن میکم   و دیگر ابزارها ،پست اهکترونی  یها سامانه، افزارها

و  هةا  مؤهفةه استقرار مةدیریت دانةش بةدون توجةه بةه       .در ک  سازمان انتشار یابد یافتهساختار

دارای آغةاز و پایةان    یمةدیریت دانةش فراینةد    .نیسةت  یرپةذ  امکانفرایندهای مدیریت دانش 

و بةا   شةود  مةی دانش با خلق و کسةا دانةش آغةاز     است. فرایند مدیریت شده  یدهدمشخص 
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مدیریت دانش در استقرار و اجرای آن تکثیرگذار  . هر ی  از مراح  فرایندیابد یمعملکرد پایان 

پةرداختن بةه مةدیریت دانةش      .کند یژهو یتوج  است و سازمان باید به هر ی  از این مراح 

 یاندازها نشمو راهبردها و  سو  ی مدیریت دانش از  یاندازها شمنبدون توجه به راهبردها و 

 ةفلسةف بةرای شةفاف کةردن     نیست. وجود راهبردی منسةجم  یرپذ امکانسازمان از سوی دیگر 

هةدایت   محةور  دانةش  یبةه سةازمان   شدن  ی تبدسازمان سازمان را در  مدیریت دانش و اهدافِ

قرار مدیریت دانش م م است که تحةول در هةر   محیطی از این حیث در است یها مؤهفه .کند می

مستلزم شناخت عوام  محیطی مؤثر بر آن است. اجرای مدیریت دانش نیز از این قاعده  نظامی

 .نیست. عدم قاطعیت محیطی ی  متغیر م م در مدیریت دانش است مستثنا

 نظةرات  یرها،متغ یپژوهش به هحاظ بررس ینمورد مطاهعه در ا یاز پژوهش ها ی  هر

 بةه  ادامةه  در کةه  کردنةد  بررسةی دانةش   مدیریتموثر بر  عوام ارتباط با  دررا  یگوناگون

 :است شده اشاره ها آن از تعدادی

بةه ترتیةا    هةا  آن ینتر م مکه  شده بررسیفرضیة نندین  (1394)در تحقیق محمودی 

ظام حمایت مدیران ارشد، معماری دانش، آموزش، توانمندسازی منابع انسانی، زیرساخت ن

 .استو عملکرد مبتنی بر دانش  ،مشارکت کارکنان یاطالعات

 را بر مةدیریت دانةش   مؤثرعوام   (1394) شدر پژوهشی دیگر عبداهملکی و همکاران

 .معرفی کردند یسازمان  فرهن و  ،فناوری اطالعات، استراتژی، ساختار سازمانی به ترتیا

بةه ترتیةا اوهویةت زیرسةاخت     را در مدیریت دانةش   مؤثرعوام   (1395) یان حجازی

 .تشخیص داده است فناوری اطالعات، منابع ماهی، تربیت متخصص داخلی

عوام  حیاتی موفقیةت مةدیریت دانةش در    مطاهعة در  (1394) شفر و همکاران مختاری

بةه ترتیةا اوهویةت راهبةرد و هةدف، فنةاوری       را محور متغیرهای م ةم   پروژه یها سازمان

 .اند شناخته...  و ،، آموزش، زیرساخت سازمانییسازمان  فرهن اطالعات، 

بةه ترتیةا اوهویةت    را عوام  موفقیت مةدیریت دانةش   خود در تحقیق  (1395)نقوی 

، مدیریت، ساختار سازمانی، فنةاوری اطالعةات، معمةاری دانةش، پةاداش      یسازمان  فرهن 

 .معرفی کرده است و فرایندهای دانشی ،انگیزشی، منابع انسانی، محتوای دانش
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دسترسی محدود و عدم قةوانین  به  اشاره کرد توان میپژوهش حاضر  های محدودیتاز 

موضةوع  در زمینةة  نبود سوابق تحقیقاتی وسیع ، ها نامه پایاندر استفاده از  ها دانشگاهیکسان 

، فراتحلیة   روش در هةا  آمةاره عضةی از  نبةودن ب  اسةتفاده   قاب مدیریت، رشتة در  فراتحلی 

اطالعةات از   آوری جمةع و بةاال رفةتن احتمةال خطةا در      فراتحلیة  ینةد  بودن فرا گیر وقت

ودن نتةایج بعضةی از   ضةعیف بة  ، هةا  نامةه  پایةان منوعیت نةا  از روی  مطاهعات به دهی  م

شةناختی در   معیتاز متغیرهای ج کننده تعدی نامشخص بودن متغیرهای ی، کم  های پژوهش

حجةم نمونةه و روش   محاسةبة   نحةوة آمةاری،  جامعةة  انتخةاب  نحوة دقت در ، ها پژوهش

آماری و گزارش جز یات کار جامعة با خصوصیات  گیری نمونهو تناسا روش  گیری نمونه

مطاهعات هنگام  بندی طبقهدر  ها آنکام  از استفادة آماری ج ت جامعة خصوصیات همة و 

 .گر مداخله متغیرهایبررسی 
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 منابع
تةا   یةه از نظر یفیک یقتحق یها روش(. 1396) پارتازیان کامبیز ؛احمدرش رشیدازکیا، مصطفی؛ 

 .کی ان ،ت ران، عم 

فراینةدهای   بنةدی  اوهویت(. »1399)فرد  غیبی دستحسین  ؛ غالمتحیری ، ب روز؛ هومانآقاشاهی

، «از سیسةتم فةازی مبتنةی بةر قةانون      فرناندز بةا اسةتفاده   روش درسازمان  مدیریت دانش

 .662 ة 633 صص ،3 ش ،35د ، پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهشنامة 

 یسازمان یسنجش آمادگ یقیتطب ةمطاهع»(. 1386)صفت  ،کاظمی دره ؛محسن شیرازی، اکبرپور

 مؤسسةة دانةش، ت ةران،    یریتمةد  یکنفةرانس ملة   اوهةین  ،«دانةش  یریتمد یرشج ت پذ

 .103 ة 83 صص ،مدیریت آموزش و تحقیقات مؤسسة یمی،نفت، گاز پتروش یرسان اطالع

نامةة   پایةان ، «عوامة  مةؤثر بةر کةاربرد فنةاوری اطالعةات       فراتحلی »(. 1395) ام سحیدرزاده، 

مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی ت ران.دانشکدة ارشد،  کارشناسی

 یبنةد  و رتبةه  ییشناسةا »(. 1398) یبةالد  علةم  سپ ر ؛زاده اهدین ینز سارا ؛ینمحمدحس ،یرونق

و  یکتابةدار  ،«یةا انةش بةا اسةتفاده از روش فراترک   د یریتسةازی مةد   عوام  مؤثر بر پیاده
 .135ة  112 ، صص(3)22 ،یرسان اطالع

بررسةی عوامة  مةؤثر بةر     ». (1386کمی  شةفقت )  ؛ی حسینیعل یدس؛ سجادی حسینی، محمد

 ،اوهین کنفرانس ملی مدیریت دانش، ت ران، «های دوهتی دانش در بخشیریت مدسازی  پیاده

 صةص  ،تحقیقات و آموزش مةدیریت مؤسسة ز و پتروشیمی، رسانی نفت، گا اطالع ةمؤسس

 .55ة  27

، زاده حسةن  و محمةد  فصةیو  احمةدی  یقهصدمترجم:  ،دانش یریتمد(. 1388، کارل )فراپا وهو

 .ناپار ،ت ران

، ت ةةران ،CMA2افةةزار  بةةا نةةرم فراتحلیةة راهنمةةای کةةاربردی (. 1393هلل )ا زاده، وجةةه قربةةانی

 شناسان. جامعه

دانش  یریتمد»(. 1398) یاریز دشمن یاراسفند ی؛زاده خوراسگان هاشم رضا مغال ؛حسن ،موفق

 (3)13 ،یفرهنگة  یریتمةد  ،«یراناسالم و فرهن  ا یند یها بر اساس آموزه یاسالم یرانیا

 .17ة  1 ، صص(45 یاپی)پ
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 ی رابطةه  یة  (. فراتحل1398پةور، اسةما )   ی؛ افشةار ی، م د یراندیشخ یمه،،  سلیسهجل یفیهط

پژوهشةنامه   .یةانجی م یرهةای بةر ابعةاد و متغ   یةد در سازمان با تاک یدانش و نوآور یتیرمد

 1668-1643( :4) 34پردازش و مدیریت اطالعات. 
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