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 دانش تیریمد یالملل نیو ب یمل یشهایهما یقیتطب سهیمقا

 ی کشورشهایهما یعلم یاستگذاریس یبرا
 

 ، غالمحسین نیکوکاریاسر قاسمی نژاد
 42/21/7931تاریخ دریافت: 

 27/23/7931تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 یمل یشهایهما ،توان دریافت ی در زمینۀ مدیریت دانش، میالملل نیو ب یمل یشهایهما کلی ۀسیمقابا 

لذا  ؛دانش را پوشش نداده و با آن فاصله دارد تیریعلم مد دیجد یها از حوزه یبرخ ران،یدر سطح کشور ا
 یها دانش در حوزه تیریمد یالملل نیو ب یمل یشهایهما لیو فراتحل یابتدا بررس ،پژوهش یهدف اصل

 نیدر ا یشکاف دانش ییشناسابه منظور  یالملل نیو ب یمل یشهایهما یقیتطب سهیبعد، مقا اممختلف و در گ
با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، ابتدا همایشهای ملی  پژوهشبه هدف  یابیدست ی. در راستااستحوزه 

  همایش 71راتحلیل قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، ایران در زمینه  محورهای همایش و سال برگزاری مورد ف
میالدی از لحاظ محورهای همایش، کشور برگزار کننده و نیز ماه برگزاری  4271المللی در سال  معتبر بین

تطبیقی صورت گرفت و  بین این دو دسته از همایشها مقایسه مورد فراتحلیل قرار گرفت. در نهایت
 تیریمد یمل یشهایهما یموضوعات و محورها سهیبا مقا .شدارائه  نهیزم نیدر ا یکاربرد هایشنهادیپ

سازمان و استفاده  یچون هوشمند یمباحثمشاهده شد حوزه،  نیدر ا یالملل نیب یشهایبا هما رانیدانش در ا
 یخبرگ یانجمنها ،یاجتماع یها ها و رسانه شبکه ،میاز تصم یبانیپشت یها امانهدر س یاز هوش مصنوع

 تیریمد یمل یشهایهما یمحور برگزار ،واقعاطالعات کمرنگ بوده است. در  یخصوص میحرو  یمجاز
 یزیر در برنامه این محورها آن است که ازمندیو ن دهدانش غافل بو تیرینرم مد یبخشها یدانش از برخ

 .ردیقرار گ ژهیمورد توجه و ،آینده  یشهایهما
 ؛در زمینه مدیریت سیاستگذاری علمی ؛همایشهای مدیریت فراتحلیل ؛دانش تیریمد :ها هکلیدواژ

  .در زمینه مدیریت المللی بین  همایش ؛در زمینه مدیریت ملی  همایش
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 مقدمه
دلیل پویایی ذاتی آن دانش از منابع مهم سازمانها برای رسیدن به مزیت رقابتی است و به

تغییرات (. 4: 7939به نقل از آرزمجو و همکاران،  4223، 7نیازمند مدیریت دقیق است )ماسا و تستا

منظور کسب روزرسانی دانش به را به اکتساب و به یقاتیتحق  یسریع در محیط امروزی، سازمانها

از این رو، شرکتهای موفق دنیا، مدیریت دانش سازمانی را به مثابۀ  .مزیت رقابتی ملزم کرده است

توجه قرار  ندر کانو پذیری رای پیشگامی در عرصۀ رقابتدار ب نیاز ضروری و برنامۀ اولویت

مریکایی نزدیك به اتنها شرکتهای  4221اند. مؤسسۀ گارتنر طی گزارشی بیان کرد در سال  داده

درصد نسبت به 72اند که رشدی برابر با  گذاری کردهدانش سرمایه مدیریت درمیلیارد دالر  12

 اطالعات، فناوری در اخیر (. پیشرفتهای292: 7932شرکت،  و پور )جامی داشته است 4221سال 

 سازمان مفاهیم پیشرفتها این است. داده کاهش قابل توجهی میزان به را داده مدیریت های هزینه

. است کرده سازمان و مدیریت ادبیات وارد را دانش و مدیریت دانشی سازمانهای یادگیرنده،

 محصوالت فرایندها، فعالیتها، در نوآوری امکان دانش مدیریت کارگیری راهبردهای به با سازمانها

بخشند )الوانی، ناطق  می بهبود را خویش رقابتی موقعیت نتیجه در وآورند  می فراهم خدمات را و

های سنتی مدیریت پایان  کارگیری شیوه آستانه هزاره سوم، دوران بهدر (. 92: 7912و فراحی، 

پذیرد و افقهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه  می

د. در این دوران انسانهای دانشگرا نسبت به انسانهای عملگرا اهمیت گذار ن میمدیریت و سازما

از موضوعات مهم این دوره، مفهوم مدیریت دانش است و نیاز به آن اند. یکى   بیشتری پیدا کرده

گیرد که دانش در عملکرد سازمانى و دسترسى به مزیت رقابتى پایدار،  از این واقعیت سرچشمه مى

فرایند نوآورانه و عملکرد رقابتی سازمان  (.712: 7913 ،یشود )هاشممیعنصرى مهم تلقى 

دانش موجود و جدید است. مدیریت دانش رویکردی است که  نیازمند کسب، انتشار و کاربرد

گیرد )چن و  کار میمنظور ایجاد ارزش و تقویت اثربخشی سازمانی بهفعاالنه دانش و خبرگی را به

زیرا شناخت  ؛انگیز استبر یندی بسیار دشوار و چالشامدیریت دانش فر(. 722: 4223، 4هوآنگ
 

1. Massa and Testa 

2. Chen and Huang 
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کارگیری مطلوب مدیریت دانش به  از آن، پذیرش و به ارزش واقعی آن دشوار است و دشوارتر

درصد از  12است که به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود. مطالعات نشان داده است  ایگونه

نفعان با   مدنظر ذیتوان های مدیریت دانش به دلیل برآورده نشدن  امانهساجرای ابتکارهای 

  (.292: 7932جامی پور و شرکت، به نقل از  4272، 7)آله و همکاران ه استشد روروبهشکست 

روز و اثربخش در زمینه مدیریت دانش در راستای شناسایی راهکارهای به  همایشهای

اکتساب و اشتراک دانش در سازمانها، شناسایی افراد و سازمانهای دانشی، انتقال و تبادل مؤثر 

ر این حوزه، نقش مهمی ایفا دسازی  دانش و تجربیات افراد و سازمانهای مختلف و فرهنگ

توان روند  المللی حوزه مدیریت دانش، می ند. با مروری بر جدیدترین همایشهای بینک می

و نیز دریافت که اخیراً چه موضوعاتی از  حوزه مدیریت دانش را شناسایی کردتحقیقات در 

این ن پژوهش، له اصلی ایئمباحث مدیریت دانش در کانون اصلی توجه قرار دارد. در واقع مس

المللی در کوتاه مدت آیا همایشهای ملی در سطح کشور  است که با مقایسۀ همایشهای ملی و بین

و یا با آن فاصله دارد. در داده است های جدید علم مدیریت دانش را پوشش  ایران، همه حوزه

های حال حاضر در برگزاری همایشهای مدیریت دانش در سطح ملی، برخی از محورهای همایش

های اجتماعی، یادگیری  ها و رسانه المللی، چون فناوریها و ابزارهای مدیریت دانش، شبکه بین

های جدید  بررسی بعضی از حوزهتوان شود؛ لذا  های خبرگی در نظر گرفته نمی سازمانی و انجمن

 ماند.  و زمینه پیشرفت متوازن علم مدیریت دانش مغفول میرود  میعلمی از دست 

توان به بهبود سطح همایشهای ملی و در گام بعد به  گذاریهای صحیح و الزم، میبا سیاست

بهبود سیاستگذاریها و جهتدهی به علم مدیریت دانش کشور کمك کرد. از این رو، ابتدا 

همایشهای ملی ایران در زمینه مدیریت دانش از ابتدای برگزاری تا کنون، مورد بررسی قرار گرفته 

وری اطالعات مربوط، این اطالعات از لحاظ محورهای همایش و سال و بعد از گردآاست 

المللی در حوزه  گیرد. در مرحلۀ بعد به علت تعدد همایشهای بین برگزاری مورد فراتحلیل قرار می

همایش( مورد بررسی قرار  71) 4271المللی در سال  مدیریت دانش، تنها همایشهای معتبر بین

 

1. Ale & et al. 
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همایش، کشور برگزار کننده و نیز ماه برگزاری مورد فراتحلیل قرار  و از لحاظ محورهایگیرد  می

و آید  میتطبیقی بین محورهای این دو دسته از همایشها به عمل  ای مقایسه گیرد. در نهایت می

 .خواهد شدارائه  نهیزم نیدر ا یکاربرد هایشنهادیپ

دانش  تیریمد یالملل نیو ب یمل یشهایهما یقیتطب سهیمقابنابراین هدف اصلی پژوهش، 

 است. ها شیهما یعلم یاستگذاریس یبرا

 از:هدفهای فرعی پژوهش نیز عبارت است 

  های مختلف در حوزه دانش تیریمدالمللی  بررسی و فرا تحلیل همایشهای ملی و بینـ 

 منظور شناسایی شکاف دانشی در این حوزهالمللی به مقایسه تطبیقی همایشهای ملی و بینـ 

 

 ات نظری و پیشینه پژوهشادبی
 دانشـ  9

شود که برای تقویت توانمندی عملیات  تعریف می 7ای از باورهای موجه دانش مجموعه

 (7332(. نوناکا )2: 4271، 9به نقل از خان و وارلی 7332، 4مؤثر سازمان قابل مدیریت است )نوناکا

و توسط  ،دانش به نوبه خود از جریان اطالعات خلق .کند، اطالعات، جریانی از پیامهاست بیان می

شود که باورهای بشر به مرحله عمل  شود. سرانجام این دانش به آن منجر می دهی می آن نیز شکل

 (. 72: 4274، 2در آید )جکس و همکاران

اکتساب دانش به توسعه دانش جدید از داده، اطالعات یا دانش قدیمی اشاره دارد. تبدیل 

مفید ساختن دانش اکتسابی برای سازمان از طریق ساختاردهی یا تبدیل دانش ضمنی به  دانش به

(. کاربرد 2: 4271به نقل از خان و وارلی،  4227، 2شود )گلد و همکاران دانش صریح گفته می

 

1. Justified beliefs 

2. Nonaka 

3. Khan & Vorley 

4. Jacks 

5. Gold & et al. 
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به  4227هروال،  و ساب 7هِروال کارهاست )ساباجرای کارگیری دانش برای دانش به معنای به

طورکه از تعاریف قابل استنباط است در سلسله مراتب یا (. همان2: 4271وارلی،  نقل از خان و

بدین مفهوم که اطالعات از داده و  ؛هرم دانش در سازمان، دانش بعد از داده و اطالعات قرار دارد

توان شود. سرانجام زمانی که این اطالعات به مرحله عمل در آید و  دانش از اطالعات تشکیل می

 . آید به دست میداشته باشد، دانش ضمنی یا آشکار  کاربرد

 مدیریت دانشـ  2

خلق،  فرایندهای و دانش جریان بر دانش اند، مدیریت پژوهشگران بیان کردهاز برخی 

 4(. از نظر علوی و لیدنر492: 7932پور و همکاران،  )جامی است متمرکز دانش، توزیع اشتراک

(، مدیریت دانش فرایند مشخص سیستمی و سازمانی برای اکتساب، سازماندهی و ایجاد 7333)

منظور اثربخشی و ارتباط میانِ دو دانش ضمنی و صریح کارکنان است تا دیگر کارکنان از آن به

(. فرایندهای مدیریت 77: 4274مند شوند )جکس و همکاران،  وری بیشتر در کارشان، بهره بهره

به  4277، 9؛ گاسیگز4227شامل اکتساب، تبدیل و کاربرد دانش است )مالهوترا و سگارز، دانش 

ارتنر بیان ( به نقل از گروه گ4222) 2(. سریکانتایا و کوئنیگ2: 4271نقل از خان و وارلی، 

نظمی است که رویکرد یکپارچۀ شناسایی، اکتساب، ارزیابی، بازیابی و کنند، مدیریت دانش،  می

تمام داراییهای اطالعاتی سازمان )شامل تخصص و تجربه اکتساب نشدۀ کارکنان( را اشتراک 

 (.  74: 4274کند )جکس و همکاران،  ترویج می

 پدیدار شده مفهوم مدیریت دانش با هدف پشتیبانی سازمان در خلق، انتشار و مدیریت دانش

 ینداسازمان در فرکارگیری دانش گذشتۀ  به اتاقدام ،های مدیریت دانش امانه. ساست

گذارد )آله و  سازمان تأثیر می یندهشود که بر اثربخشی فعلی و آ گیری تعریف می تصمیم

  (.297: 7932جامی پور و شرکت،  به نقل از 4272 همکاران،

یافته شامل اهداف شناسایی دانش، فراگیری و اکتساب دانش،  ند ساختایفر ،مدیریت دانش

 

1. Sabherwal & Sabherwal 

2. Alavi & Leidner 

3. Gasik 

4. Srikantaiah & Koenig 
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گیری و ارزیابی دانش سازمانی  کاربردن دانش و اندازهدانش، به توسعۀ دانش، توزیع و انتشار

مدیریت دانش را ناظر بر ابزارهای مؤثر  سامانه توان های اطالعاتی نیز می سامانهاست. از دیدگاه 

های مدیریت دانش جزئی از  امانهبرای توانمندی فرایندهای مدیریت دانش دانست. بر این اساس س

)جامی  شود است که برای ذخیره، بازیابی و اشتراک دانش به کار گرفته می های اطالعاتی امانهس

  (.297: 7932پور و شرکت، 

توان بیان کرد، مدیریت دانش، نظام یا  با مطالعه و بررسی تعاریف اندیشمندان این حوزه می

نهایی بوده و گامهای  دانش خلق و اکتساب ،ییشناسافرایندی است که گامهای ابتدایی آن شامل 

 کاربردی است.  اشتراک و توزیع دانشی، کاربرد، ابیارز آن شامل

 پیشینه پژوهشـ  3

پژوهشهای بسیاری در حوزۀ مدیریت دانش انجام شده است که اهمیت این رویکرد در 

دهد؛ اما در حوزه همایشهای مدیریت دانش، تحقیقاتی مشاهده نشد. در  عصر کنونی را نشان می

ترین تحقیقات با موضوع پژوهش در ایران و خارج از کشور اشاره  از مرتبط یا به خالصه 7جدول 

 شود: می
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 پژوهشموضوع مرتبط با  پژوهشهای پیشینه از ای . خالصه9جدول 

 ها نتایج و یافته روش عنوان پژوهشگر

ولیان و 

همکاران 

(7934) 

فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار 

 مدیریت دانش در آموزش عالی
 فرا تحلیل

فناوری اطالعات عوامل مؤثری  و منابع انسانی، فرهنگ

 است.بر استقرار مدیریت دانش 

پناهی و موسوی 

 (7932معصوم )

فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در 

سازی بر مدیریت  ثیر فرهنگأزمینه ت

 دانش

 فرا تحلیل
ثیر أفناوری اطالعات و ارتباطات بر مدیریت دانش ت

 .دارد

مکنون سلیمی و 

(7931) 

فراتحلیل کیفی پژوهشهای علمی 

 ناظر بر مسئلۀ حکمرانی در ایران
 فرا تحلیل

وجو در  مقاله و گزارش در زمینۀ حکمرانی با جست

چهار پایگاه دادۀ علمی کشور در بازۀ زمانی سالهای 

های توصیفی  یافته»و در دو بخش  7932تا  7914

 .است بررسی شده« ها ارزیابی کیفی مقاله»و « فراتحلیل

 د پژوهشهای این حوزه کمتر ناظر بهده نتایج نشان می

و بیشتر بر بحثهای نظری و ارائه است های عملیاتی  جنبه

 .است مفاهیم کلی تمرکز کرده

خزایی و 

همکاران 

(7932) 

انجام شده در  فرا تحلیل پژوهشهای 

ثیر عوامل سازمانی بر أزمینه ت

 دانش  مدیریت

 .وامل سازمانی بر مدیریت دانش تأثیر داردع فرا تحلیل

کراوسدل و 

 7همکاران

(4229) 

های  شناسی فرا تحلیلی از روش

تحقیق در مدیریت دانش، یادگیری 

سال  2سازمانی و حافظه سازمانی: 

 HICSSدر 

 فرا تحلیل

شیوه مدیریت دانش و تواناسازی خلق دانش در 

گیری  تصمیممنظور رسیدن به دستاوردهای سازمانها به

 بهتر مشخص شده است.

 4فان و وو

(4277) 

نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک 

 یك مرور فرا تحلیل ،دانش
 فرا تحلیل

سرمایه اجتماعی در دستاوردهای مختلف اشتراک 

 کند. ایفا مینقشهای متفاوتی را دانش 

جکس و 

 9همکاران

(4274) 

تأثیر فرهنگ بر مدیریت دانش: 

 چارچوبیك فرا تحلیل و 
 فرا تحلیل

 ـاز ابعاد کلیدی فرهنگی  اعتماد و خودگشودگی

سازمانی است که بر فرایندهای مدیریت دانش تأثیر 

گذاشته و این ویژگیها از طریق رهبری مؤثر کسب و 

 کار، قابل دستیابی است.
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 پژوهشمرتبط با موضوع  پژوهشهای پیشینه از ای . خالصه9جدول ادامه 

 ها نتایج و یافته روش عنوان پژوهشگر

دخت عصمتی و 

 7بوساری

(4279) 

اشتراک دانش در مؤسسات 

 رویکرد فرا تحلیل ،آموزشی
 فرا تحلیل

اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن، وضعیت قابل قبولی 

در میان مؤسسات آموزشی ایرانی ندارد و فرایند 

اشتراک دانش به صورت غیررسمی میان کارکنان 

 وجود دارد.

 (4279) 4سرنکو
سنجی  فرا تحلیلی از تحقیق علم

 کشف عینیت نظم ،مدیریت دانش
 فرا تحلیل

است سنجی رو به رشد  حجم کلی تحقیقات علم

رسد؛  به ده نشریه  میساالنه  4274طوری که تا سال  به

های کلیدی آنها تا حدودی متناقض است. شش  اما یافته

عبارتند از کشور مولدتر در حوزه تحقیق مدیریت دانش 

 امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و اسپانیا.

 

های مختلف مدیریت  براساس بررسیها، تعداد محدودی پژوهش در ارتباط با فرا تحلیل حوزه

 ریثأت نهیپژوهشها در زمبرای  (7932معصوم ) یو موسو یپناهبرای مثال،  ؛دانش انجام شده است

 ریثأت حوزهپژوهشها در  در زمینۀ (7932و همکاران ) ییخزاو  دانش تیریبر مد یساز فرهنگ

( در فرا تحلیل خود از 4279اند. سرنکو ) ارائه کرده یلیفراتحل، دانش تیریبر مد یعوامل سازمان

 (4277فان و وو )سنجی مدیریت دانش به فرا تحلیلِ مجالت مدیریت دانش پرداخته است.  علم

و همکاران   جکساند.  قرار داده لیفرا تحل مورد در اشتراک دانش ی رااجتماع هینقش سرما

دخت اند.  ، ارائه کردهدانش تیریفرهنگ بر مد ریتأثی برای بررسی و چارچوب لیرا تحلف (4274)

 لیفرا تحل کردیرو ی ایرانی بادر مؤسسات آموزشرا اشتراک دانش  (4279) یو بوسار یعصمت

کدام از پژوهشها به بررسی همایشهای مدیریت دانش اختصاص  ا هیچاند؛ ام مورد بررسی قرار داده

روز و اثربخش در زمینه مدیریت دانش در راستای شناسایی راهکارهای به  نیافته است. همایشهای

اکتساب و اشتراک دانش در سازمانها، شناسایی افراد و سازمانهای دانشی، انتقال و تبادل مؤثر 

سازی در این حوزه، نقش مهمی ایفا  سازمانهای مختلف و فرهنگدانش و تجربیات افراد و 

 

1. Dokhtesmati & Bousari 
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را توان روند پژوهشها  المللی در حوزه مدیریت دانش، می کند. با بررسی همایشهای ملی و بین می

در حوزه مدیریت دانش شناسایی کرد و نیز دریافت که در حال حاضر چه موضوعاتی از مباحث 

باید در همایشهای  ار دارد و کدام موضوعات و محورهاقرمدیریت دانش در کانون اصلی توجه 

 ملی مورد توجه قرار گیرد. 

 

 شناسی پژوهشروش

تحلیل »عنوان ( در حوزه روانشناسی به7312) 7فراتحلیل، اولین بار توسط گلساصطالح 

تبیین (، در 7934زاده و همکاران )  (. قربانی72: 4274، 4مطرح شد )جکس و همکاران« ها تحلیل

 اند: فرا تحلیل، تعاریف زیر را ارائه کرده

فرا تحلیل، نوعی پژوهش علمی است که در آن پژوهشگر، نتایج تعدادی از مطالعات اولیه را 

کند و نتیجۀ جمعی جدیدی به  برای پاسخگویی به سؤال پژوهشی خود با یکدیگر ترکیب می

ترکیب، و در صورت نیاز جمعبندی آماری فرا تحلیل برای پیدا کردن، ارزشیابی،  آورد. دست می

پردازد که پیش از این دربارۀ موضوعی خاص  مند منابع، مستندات و مقاالتی می به بررسی نظام

 (.1: 7934زاده و همکاران،   است )قربانی  تألیف شده

یکی از »کنند:  در بیان ضرورت و اعتبار فرا تحلیل بیان می (4222پژوهشگرانی چون گلس )

دهد، پژوهشهایی است که ممکن  لی که ضرورت پژوهشهایی از نوع فرا تحلیل را نشان میدالی

گوید:  است اعتبار آنها قابل تشکیك باشد و یا نتایج آنها، یکدیگر را تأیید نکند. این محقق می

تجربه به من آموخته است که هر پژوهشی حداقل از یك نظر دچار کاستی است  به عبارتی هیچ 

شود که از هر جهت معتبر باشد و به این ترتیب این فرض مسلم، که ما با  افت نمیپژوهشی ی

رویم، مورد  حقیقت پیش میسوی شود به  پژوهش و مطالعه نامیده میهر آنچه معموالً اجرای 

 (. 21: 7912 ی،محمد ی وزاهد« )شود تشکیك واقع می

(، اوالً 4222اهراً به نظر گلس )ظ»کنند که  در این ارتباط بیان می (7912ی )محمد ی وزاهد
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سوی حقیقت پیش  هتوان ادعا کرد که هر پژوهشی ما را ب همۀ پژوهشها معتبر نیست و ثانیاً نمی

برد؛ زیرا بر اهل پژوهش پوشیده نیست که گاهی نتایج یك پژوهش نه تنها توسط پژوهشهای  می

ت تکلیف چیست؟ به کدام یك شود، بلکه ممکن است رد هم بشود. در این صور دیگر تأیید نمی

توان اعتماد کرد؟ روش حل این نوع اختالفات و تعارضات بین نتایج پژوهشهای  از پژوهشها می

منظورتلخیص نتایج پژوهشهای را روشی به« فرا تحلیل»لذا این پژوهشگران « انجام شده چیست؟

که به کنند  بیان میتی متعدد، تعیین مسائل پژوهشهایی که نیاز به حل دارند و تعیین موضوعا

 د.نیاز دارپژوهش بیشتر 

، اندازه اثرها را در مطالعات 7کمّی یعنوان تحلیلکند فرا تحلیل به (، بیان می7332هوانگ )

ها را مشخص کند. فرا تحلیل کمّی برای مطالعات  تا اهمیت آماری یافتهکند  میزیادی مقایسه 

کند؛ اما لزوماً برای مطالعات کیفی  گیری می ندازهکمّی کاربرد دارد که ساختارهای مشابه را ا

کند، فرا تحلیل ممکن است برای مطالعات موردی کیفی با  ( بیان می4229) 4کاربرد ندارد. ین

تواند برای مطالعات موردی فردی  به کار رود. تحلیلهای متقاطع می 9کاربرد تحلیل متقاطع

های  لفی در گذشته( به کار گرفته شود تا یافته)مطالعات تحقیقاتی مستقل توسط پژوهشگران مخت

فرا تحلیل اینکه (، عالوه بر 4274کیفی را جمعبندی کند. در واقع از نظر جکس و همکاران )

کند، همزمان بر سازی کمك می منظور نظریهآوری اطالعات غنی کیفی بهکیفی به جمع

  (.  72: 4274مکاران، )جکس و ه کند پذیری پایین پژوهشهای موردی غلبه می تعمیم

یکی از دالیل و مزیت استفاده از روش فرا تحلیلِ کیفی در این پژوهش این است که تحلیل 

گیری سیستمی  برای بهره یشهای مدیریت دانش جزء مطالعات کیفی است که اندازه اثر ندارد.هما

توان از عناصری مانند قلمرو زمانی   و مؤثر از مباحث و پژوهشها در همایشهای مدیریت دانش، می

های زمانی است و سیر رشد موضوعات پژوهش در این همایشها به چه  انتشار مقاالت در چه بازه)

نی و درصد( که نشان صورت بوده است؟( و کمیت پژوهشها در محورهای مختلف موضوع )فراوا
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 دهد بیشترین تحقیقات در چه موضوعی از مدیریت دانش انجام شده است، استفاده کرد.

کند  (، دوازده گام اساسی را برای فرا تحلیل کمی به شرح ذیل بیان می4229) 7استرینر

 (:742: 7912)عابدی و همکاران، 

گذاری ـ شناسه 9ب مطالعات ـ بیان تفصیلی معیارهای انتخا 4ـ تعریف مسئله پژوهش  7

ـ ارزیابی مطالعات انجام  2ـ انتخاب مطالعات برای فرا تحلیل  2ـ جستجوی مطالعات  2مطالعات 

های اثر  ـ توصیف و تفسیر اندازه 3های اثر  ـ محاسبه اندازه 1ـ خالصه کردن نتایج مطالعات  1شده 

ـ ترکیب  74های پژوهش  و فرضیه ـ تدوین سؤاالت 77ـ تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشها  72

 مطالعات و تحلیل آنها.

کار هفت گام برای فرا تحلیل بهاین با توجه به کیفی بودن فرا تحلیل در این پژوهش، 

 طور خالصه مراحل و فرایند فرا تحلیل کیفی شامل گامهای زیر است:رود. به می

 نتایج پژوهشها یشناسایـ 

 شده و مقایسه آنها با یکدیگر انتخاب یترکیب نتایج پژوهشهاـ 

 منظور کاهش خطانتایج فراتحلیل به یارزشیابـ 

با توجه به حجم زیاد و فزاینده همایشهای برگزار شده در زمینه مدیریت دانش و نیاز به 

ها و محورهای پژوهشی مهمی  حوزهشود  میتلخیص همراه با ترکیب آنها در این پژوهش، سعی 

پرداخته و برگزارکنندگان همایشهای ملی از آن   المللی به آن ای بینکه همایشهشناسایی شود 

اند. بنابراین، ابتدا همایشهای ملی ایران در زمینه مدیریت دانش در سالهای مختلف مورد  غافل بوده

بررسی قرار و بعد از گردآوری اطالعات مربوط، این اطالعات از لحاظ محورهای همایش و سال 

المللی در حوزه  به علت تعدد همایشهای بین گیرد. در مرحلۀ بعد می لیل قرار حبرگزاری مورد فرات

و از شود  میهمایش( بررسی  71) 4271المللی در سال  مدیریت دانش، تنها همایشهای معتبر بین

 گیرد.  نظر محورهای همایش، کشور برگزار کننده و ماه برگزاری مورد فراتحلیل قرار می

 مدیریت دانش موضوع درباره شدهریزی برگزار شده و برنامه ایشهایبر هم پژوهش این در

 

1. Streiner 
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همایشهای  معتبر ملی مدیریت دانش در سطح  بررسی مورد رو جامعهاین از تمرکز شده است.

 دقیقتر طوربه جامعه این است. 4271المللی مدیریت دانش در سال  ایران و همایشهای معتبر بین

سال و مکان برگزاری است. بدین منظور اطالعات الزم از سایتهای محورهای این همایشها،  شامل

، bahamayesh.com ،civilica.com ،iconf.irشده ایرانی )معتبر علمی و شناخته

kmiran.com ،knm2018.ir ،symposia.ir ،iust.ac.irشده ( و سایتهای معتبر علمی و شناخته

، kmo2018.com ،cikm2018.units.it ،kmworld.com ،waset.orgالمللی ) بین

iiakm.org ،crunchbase.com ،kmlegaleurope.com)7 گرفته شده  آماری جامعه به عنوان

 است؛ بنابراین شماری( کل جامعه آماری )تمام بررسی پژوهشگر تالش پژوهش این دراست. 

 از مناسب گیری نتیجه و برای تلخیص نیاز مورد اطالعات گردآوری و مطالعه محقق اهتمام

منظور فرا تحلیل محورهای همایش، این محورها به صورت متمرکز از به .است جامعه مورد نظر

 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  Excelافزار  طریق نرم

فرایند فرا تحلیل در این پژوهش به این صورت است که ابتدا اطالعات مربوط به همایشهای 

شود. محورهای  آوری، و اطالعات اضافی حذف می ای معتبر جمعه مدیریت دانش از پایگاه

، در ردیفهای مختلف )هر محور در یك سلول( گردآوری Excelافزار  همایشهای منتخب در نرم

سازیِ برخی محورها، فراوانی هر کدام از محورها در  و بعد از حذف موارد مشابه، ادغام و خالصه

شود. سرانجام  برای تحلیل و مقایسۀ بهتر اطالعات از طریق  ستون جداگانه کنار هر محور درج می

 شود. افزار، نمایش داده می نمودارِ نرم

و آید  میالمللی به عمل  ای تطبیقی بین دو دسته از همایشهای ملی و بینمقایسه چنینهم

 .شود میارائه  نهیزم نیدر ا یکاربرد هایشنهادیپ

  

 

 تر در قسمت مراجع آمده است. تکمیلیاطالعات ـ  7
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 پژوهشهای  تجزیه و تحلیل یافته
 ـ فراتحلیل همایشهای ملی ایران 9

با جستجوی گسترده در زمینه همایشهای ملی ایران در زمینه مدیریت دانش در سالهای 

 است:  ذیل کلی همایشهای برگزار شده به شرح جدول ویژگی مختلف، 

 
 شده در ایران برگزار همایشهای ملی کلیویژگی  .2جدول 

 برگزار کننده تاریخ عنوان

 تعالی و دانش مدیریت ملی همایش اولین
 کار و کسب

 7931اردیبهشت  42
 انجمن علمی مدیریت دانش ایران

 تهرانـ  رسانی نارکیشسسه اطالعؤم 7932اسفند  3تا  1 دانشدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 
 ـ نوشهر )ره(ینیامام خم ییایدانشگاه علوم در 7932بهمن  42 دانش تیریمد یمل شیهما
 دانش تیریکنفرانس مد یدائم رخانهیدب 7932اسفند ماه   1تا  1 دانش تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نینهم

المللی مدیریت دانش و اولین سمپوزیوم بین
 نوآوری در شهر

 7932دی  42تا  73
 تهرانـ  خصصی شهر و منظرفصلنامه ت

کنفرانس پژوهشهای نوین و مدیریت دانش 
 یدر علوم انسان

شهریور  71تا  71
7932 

 تهرانـ  سسه مدیریت دانش شباکؤم

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس 
 المللی مدیریت دانشبین

 7932اسفند  2تا  2
ـ  رسانی نفت، گاز و پتروشیمیسسه اطالعؤم

 تهران

ن کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی و اولی
 المللی مدیریت دانشبین

 7939بهمن  43تا  41
ـ  رسانی نفت، گاز و پتروشیمیسسه اطالعؤم

 تهران
اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش 

 با محوریت اقتصاد مقاومتی
 7939بهمن  43

 دانشگاه تربت حیدریه

اولین همایش ملی مدیریت دانش با 
 رویکرد جهادی

 7939دی  1تا  2
 تهرانـ  دانشگاه امام علی)ع(

 ششمین کنفرانس مدیریت دانش
 7934اسفند  1تا  2

ـ  سسه اطالع رسانی نفت، گاز و پتروشیمیؤم
 تهران

 دانش تیریکنفرانس مد یدائم رخانهیدب 7937اسفند  4تا  7 مین کنفرانس مدیریت دانشپنج
نگاری،  اولین همایش ملی تجربه

 سازمانکاوی و مدیریت دانش در  تجربه
 7937تیر  77

 دانشگاه جامع امام حسین)ع(

https://www.civilica.com/Calendar-IKMC10=دهمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-دانش.html
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 شده در ایران برگزار همایشهای ملی کلی ویژگی .2جدول ادامه 

 برگزار کننده تاریخ عنوان

 دانش تیریکنفرانس مد یدائم رخانهیدب 7932 بهمن  42تا  42 کنفرانس مدیریت دانشمین چهار
همایش ملی مدیریت دانش در اولین 

 سازمانهای آموزشی
 7913اسفند  2تا  2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

 تهران 7913بهمن  42تا  73 سومین کنفرانس مدیریت دانش
 دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

 7911بهمن  77تا  72
ـ  رسانی نفت، گاز و پتروشیمیسسه اطالعؤم

 تهران
همایش مدیریت دانش و علوم اطالعات: 

 کنشها پیوندها و برهم
 7911فروردین  42

 تهرانـ  رسانی ایران کتابداری و اطالعانجمن 

 اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
 7912بهمن  72تا  79

ـ  رسانی نفت، گاز و پتروشیمیسه اطالعمؤس
 تهران

 خروجی فراتحلیل محورهای همایشهای ملی ایران در نمودار زیر ارائه شده است:

  فراوانی محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش .9شکل 
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همایشها بر محوریت چرخۀ مدیریت دانش بیشتر شود، همانطورکه در نمودار مشاهده می

متمرکز است و محورهایی چون جامعه و اقتصاد دانشی،  معماری و نظام مدیریت دانش به صورت 

 گیری مدیریت دانش در اولویتهای بعدی قرار دارد.  عملی و نیز ارزیابی و اندازه

 )تقریبا یك دهه(دلیل صرف زمان اندک یشهای ملی مدیریت دانش به رسد هما به نظر می

 ها، فناوریهای مدیریت دانش داده در ابتدای چرخه بلوغ خود قرار دارد و موضوعاتی چون بزرگ

چنین تمرکز زیاد بر موضوعاتی مانند دارد. همنیاز و رایانش ابری به واکاوی و پژوهش بیشتر 

جامعه و اقتصاد  سازی، انتقال و نشر دانش( و دانش )خلق، اکتساب، ذخیره اجزای چرخۀ مدیریت

فلسفه و کاربرد عملی موضوع مدیریت دانش در سازمانها دارد و ارائه زیاد دانشی، نشان از اهمیت 

 مثالهای عملی در این زمینه به توسعه اثربخشی این رشته کمك شایانی کرده است. 

بیقی، المللی سعی خواهد شد، ضمن مقایسه تط در ادامه با فرا تحلیل محورهای همایشهای بین

سالهای برگزاری همایشهای ملی دقت در تحلیلهای بیشتری در این زمینه ارائه شود. از طرفی 

 نشان داد:ذیل توان به صورت نمودار  را می هاتجزیه و تحلیل آنو مدیریت دانش 
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 در سالهای مختلف  تعداد برگزاری همایشهای ملی مدیریت دانش .2شکل 

 

شروع شده و تا  7912دهد، همایش مدیریت دانش از سال  میطورکه نمودار نشان همان

 7911برگزار شده و در سال  7932کنون روند رو به رشدی داشته است. بیشترین همایش در سال 

همایش ملی در زمینه مدیریت دانش در  دوطور متوسط ساالنه هیچ همایشی برگزار نشده است. به

ت موضوع و اینکه تنها یك دهه صرف پژوهش در این کشور برگزار شده است. با توجه به اهمی

پرداختن به این موضوع همچنان از اولویت تحقیقاتی زیادی برای سازمانهای ، موضوع شده است

 دانشی برخوردار است.
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 2192در سال ی الملل نیبفراتحلیل همایشهای ـ  2

، 4271المللی در سال  با جستجوی گسترده در زمینۀ همایشهای مدیریت دانش در سطح بین

 است:  ذیل ریزی آن به شرح جدول  برنامه

 
 2192 سال در المللی بین سطح در دانش مدیریت همایشهای کلیویژگیهای  .3جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان ردیف

 هلندـ  آمستردام 4271 هیاواخر ژانو مدیریت دانش حقوقی اروپا 7

4 
 تیریسالمت و مد كیانفورمات ییایکنفرانس استرال نیازدهمی

 دانش
 4271 هیفور 4 ـ هیژانو 43

 ایاسترال ـ نیسبیبر

 آلمان ـ کانستانز 4271مارچ  72ـ  72 ها در سازمان یو فرهنگ دانش رییتغ یالملل نیکنفرانس ب 9

 کایمرا ـ هوستن 4271 لیآور 42 ـ APQC 72 دانش ساالنه تیریکنفرانس مد 2

 ایاسپان ـ بارسلونا 4271 یم EDO یالملل نینگره بک 2

 ایتالیا ـ زایدانشگاه پ 4271ژوئن  49ـ  42 دانش تیریکنفرانس مد 2

 فرانسه ـ سیپار 4271ژوئن  42ـ  42 (ICKM) دانش تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیستمیب 1

 ایتالیا ـ النیم 4271 ژوئن 41ـ  JEKPOT 41 دانش تیریانجمن مد 1

 یمالز ـ دانشگاه اوتارا 4271آگوست  (KMICE)دانش  تیریمد یالملل نیکنفرانس ب 3

 یاسلواک ـ نایدانشگاه زل 4271آگوست  2 (KMO)المللی در سازمانها  کنفرانس مدیریت دانش بین 72

 ایتالیا ـ پادوا 4271سپتامبر  (ECKMدانش ) تیریمد ییکنفرانس اروپا 77

74 
دانش  یهایدانش و فناور تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیستمیب

(ICKMKT) 
 4271سپتامبر  71 ـ 71

 ایتالیا ـ رم

 سویل ـ اسپانیا 4271سپتامبر  42ـ  71 و اشتراک اطالعات المللی مدیریت دانشکنفرانس بین دهمین 79

 کایمرا ـهوستن  4271اکتبر  72ـ  1 الملل نیاطالعات ب تیریکنفرانس ساالنه انجمن مد 72

 ایتالیا ـ نیتور 4271اکتبر  42ـ  44 (CIKMدانش و اطالعات ) تیریکنفرانس مد 72

 کایمرا ـ واشنگتن 4271نوامبر  1ـ  2 دانش تیریمد یکنفرانس جهان 72

71 
دانش  تیریو مد یفکر هیسرما یالملل نیکنفرانس ب

(ICICKM) 
 4271نوامبر  92ـ  43

ـ  پیدانشگاه وسترن ک

 یجنوب یقایآفر

 ایاسترال ـ گراز 4271دسامبر  (I-KNOWدانش ) تیریمد یالملل نیکنفرانس ب 71

https://www.civilica.com/Calendar-KIMCONF01=اولین-سمپوزیوم-بین-المللی-مدیریت-دانش-و-نوآوری-در-شهر.html
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 تیریدر حوزه مد یالملل نیب یشهایهما تعدد دلیلبه  دهد طورکه جدول نشان می همان

است.  قرار گرفته ی( مورد بررسشیهما 71) 4271در سال  یالملل نیمعتبر ب یشهایدانش، تنها هما

ی مدیریت دانش در کشورهای الملل نیبریزی بیشتر همایشهای  مطابق با اطالعات جدول، برنامه

 شود.  ایتالیا و امریکا برگزار می

ه این محورها در دو نمودار محورهای همایش، نمایش فراوانی مربوط بدلیل افزایش به 

 تیریمد یالملل نیب یشهایهما یزیر برنامهشود. ابتدا پرکاربردترین محورها در  نمایش داده می

 قابل مشاهده است:ذیل که در نمودار  4271دانش در سال 

 

 
 2192در سال   المللی مدیریت دانش فراوانی محورهای پرکاربرد همایشهای بین .3شکل 
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ی، الملل نیب یهاشیهماطورکه در نمودار قابل مشاهده است، چرخه مدیریت دانش در  همان

زیاد ای قرار گرفته است که نشان از اهمیت  همانند همایشهای ملی ایران، مورد توجه و تمرکز ویژه

شناخت فلسفه و کاربرد عملی موضوع مدیریت دانش در سازمانها دارد؛ اما ابزارها و فناوریهای 

که ای را به خود اختصاص داده است  مدهی، سهم عالملل نیب یشهایهمامدیریت دانش نیز در این 

مل، مدیریت دانش در عاجرای چنین اند. هم همایشهای ملی ایران از این موضوع تقریباً غافل بوده

ها )به عنوان فناوری جدید در حوزه مدیریت دانش(   داده  تبدیل آن به نوآوری و استفاده از بزرگ

 . را به خود اختصاص داده استنیز سهم قابل توجهی 

که در سطح متوسط به پایین مورد قابل مشاهده است ، محورهایی از همایش ذیلدر نمودار 

 است: توجه قرار گرفته
 

 
 

 2192در سال   المللی مدیریت دانش فراوانی محورهای کمتر استفاده شده در همایشهای بین .4شکل 
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که یکی از ابزارهای  ،«های خبرگی انجمن»طورکه در نمودار  قابل دریافت است،  همان

له سازمانی است، مورد توجه این دسته از همایشها بوده است. عالوه بر تأکید ئو حل مسفکر تولید 

حریم »بر  ، این دسته از همایشها«یریت دانشامنیت مد»المللی مدیریت دانش بر  بین همایشهای

مالکیت معنوی و زیاد اند که این موضوع، اهمیت  نیز تأکید کرده« خصوصی داده و اطالعات

سازی اعتماد کاربران سامانه مدیریت دانش است.  فراهم کردن زیرساخت فنی به منظور زمینه

را به خود کمی که از موضوعات جدید مدیریت دانش است، سهم تقریباً  ،یزن« محاسبات ابری»

 اختصاص داده است. 

های برگزاری  از طرفی رصدِ کشورهای برگزار کننده همایش مدیریت دانش و نیز ماه

 نشان داد:ذیل توان به صورت نمودارهای  را می 4271همایش در سال 

 

 
 

 2192در سال  مختلف مللی در کشورهایال تعداد برگزاری همایش بین .5شکل 

 

5 

3 

2 2 
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المللی مدیریت  شود با فرا تحلیل همایشهای معتبر و بین طورکه در نمودار مشاهده می همان

کشور در  برگزاری این همایشها  77، تنها 4271های مختلف جهانی در سال  دانش از پایگاه

، که کشور ایران نیز به صورت ساالنه برگزاری این همایش را در دستور کار قرار اند حضور داشته

و کشورهای است همایش مرتبط در این زمینه پیشرو بوده پنج داده است. کشور ایتالیا با برگزاری 

 های بعدی قرار دارند. امریکا، اسپانیا و استرالیا در رتبه

 

 
 

 2192های مختلف میالدی در سال  المللی در ماه تعداد برگزاری همایشهای بین. 6شکل 

 

 4271کنفرانس در سه ماهه آخر سال  هفت ،شودمشاهده می 2طور که در شکل  همان

 یها سوم کنفرانسها در ماه كیاز  شیبشده و یا به عبارت دیگر دسامبر( برگزار  ،نوامبر ،)اکتبر

 شده است. سال برگزار  یانیپا
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 المللی مدیریت دانش های ملی و بین همایشـ مقایسه تطبیقی  3

المللی مدیریت دانش به منظور مقایسه تطبیقی  محورهای همایش ملی و بینذیل در جدول 

 گردآوری شده است. در این جدول تمام محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران و

 نمایش داده شده است. ، همراه با فراوانی4271ی مدیریت دانش در سال الملل نیب یشهایهما
 

 دانش تیریمد یالملل نیو ب یمل یشهایهما یقیتطب سهیمقا .4جدول 

 ردیف
محورهای همایشهای ملی مدیریت 

 دانش
 فراوانی

محورهای همایشهای 

 المللی مدیریت دانش بین
 فراوانی

 74 چرخه مدیریت دانش 3 چرخه مدیریت دانش 7

 72 فناوریهای مدیریت دانشابزارها و  1 جامعه و اقتصاد دانشی 4

 3 مدیریت دانش و هوشمندی سازمان 2 مدیریت دانش در عمل 9

 1 مدیریت دانش در عمل 2 گیری مدیریت دانشارزیابی و اندازه 2

 1  مدیریت دانش و نوآوری 2 امنیت در مدیریت دانش 2

 1 ها و مدیریت دانش بزرگ داده 2 مدیریت دانش و هوشمندی سازمان 2

 1 امنیت در مدیریت دانش 2  مدیریت دانش و نوآوری 1

 1 سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2 و ابزارهای مدیریت دانشها  سامانه 1

 1 داده کاوی و پردازش داده 2 هامدیریت دانش و شبکه 3

 2 جامعه و اقتصاد دانشی 2 وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی 72

 2 های اجتماعی ها و رسانه شبکه 9 المللیتجربیات مدیریت دانش ملی و بینالگوها و  77

 2 ارزیابی و اندازه گیری مدیریت دانش 9 مدیریت دانش، وب و کسب و کار الکترونیکی 74

 2 مدیریت دانش و سرمایه فکری 9 داده کاوی و پردازش داده در مدیریت دانش 79

 2 یخبرگ یهاانجمن 9 اکتساب دانش فردی و سازمانی 72

 2 داده و اطالعات یخصوص میحر 4 فناوری اطالعات و بهینه سازی مدیریت دانش 72

 2 یو همکار ارتباطات 4 ها و مدیریت دانش بزرگ داده 72

 2 یمحتوا و معناکاو تیریمد 7 مدیریت دانش و سرمایه فکری 71

 9 یسازمان یجستجو 7 مدیریت محتوا و مدیریت دانش 71

 9 دانش تیریمد یها وهیش نیبهتر 7 مدیریت دانش مشتری 73

 9 دانش تیریمد یشناس روش 7 وب معنایی در رایانش ابر 42
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 دانش تیریمد یالملل نیو ب یمل یشهایهما یقیتطب سهیمقا .4جدول 

 ردیف
محورهای همایشهای ملی مدیریت 

 دانش
 فراوانی

محورهای همایشهای 

 المللی مدیریت دانش بین
 فراوانی

 9 دانش تیریمد یو ساختارهاها  سامانه   47

 9 یابر محاسبات   44

 4 دانش تیریمد یمعمار   49

 4 دانش تیریمد اتیو تجرب ها پروژه   42

 4 دانش یشناس یهست   42

 4 نیماش ـ تعامالت انسان   42

 4 میاز تصم یبانیپشت های سامانه   41

 4 اسناد تیریمد   41

 4 یروابط با مشتر تیریمد   43

 7 یشناخت محاسبات   92

 

پرتکرارترین محور یا موضوع چه در همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران  ،مطابق جدول

تکرارترین  است. کم« چرخه مدیریت دانش»ی مدیریت دانش، محور الملل نیب یشهایهماو چه در 

، «یفکر هیدانش و سرما تیریمد»شامل محورها در همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران 

است. « ابر انشیدر را ییمعنا وب»و « یدانش مشتر تیریمد»، «دانش تیریمحتوا و مد تیریمد»

 ی است.محاسبات شناختی مدیریت دانش، محور الملل نیبتکرارترین محور در همایشهای  کم

 ـ بحث 4

در دو حوزه سخت و نرم، توان  به طور کلی، موضوعات مرتبط با مدیریت دانش را می

کند، بسیاری از مطالعات نشان داده است  ( نیز بیان می7324،7311) 7بندی کرد. کوهن تقسیم

ـ  7گیرد:  طوری که دو مکتب کلی تفکر را در بر میای است به رشتهحوزه مدیریت دانش میان

ها، مهندسی،  ستمهای دانش، علم سیمحور )علم رایانه، سامانه سخت / تکنوکراتیك / فناوری

 

1. Kuhn 
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محور )علم شناختی، علم کتابخانه  ـ نرم / رفتاری / انسان 4هوش مصنوعی و فناوریهای اطالعات(  

و اطالعات، فلسفه، روانشناسی، مدیریت راهبردی، تحقیق در عملیات، رفتار سازمانی، مدیریت 

مقاالت مدیریت دانش در ( نیز با فراتحلیل 4279منابع انسانی، نظریه سازمان و اقتصاد(. سرنکو )

مجالت مختلف به این نتیجه رسیده  است که بیشتر پژوهشهای مدیریت دانش در زمرۀ تحقیقات 

های نرم مدیریت دانش هستیم  گیرد و در آینده نیازمند انتقال به سمت حوزه سخت قرار می

دانش،  (. در این پژوهش، بیشتر محورهای همایش بر بخش سخت مدیریت112: 4279)سرنکو، 

است و مباحثی چون   در مدیریت دانش متمرکز شدهرایانه طور کل، علوم مهندسی فناوریها و به

ای  های اجتماعی و علوم شناختی نیز جایگاه ویژه یادگیری سازمانی، یادگیری الکترونیك، شبکه

خت رغم اهمیت بخش ساست که بهاین در ساختار محورهای همایش دارد که این موارد نشانگر 

المللی بتدریج جایگاه خود را پیدا  مدیریت دانش، نگاه نرم به مدیریت دانش در همایشهای بین

 کرده است. 

های ملی المللی و هم در همایش های بینچرخه مدیریت دانش هم در همایش 2مطابق جدول 

فه و شناخت فلسزیاد ای قرار گرفته است که نشان از اهمیت  ایران، مورد توجه و تمرکز ویژه

موضوع مدیریت دانش در سازمانها دارد. مدیریت دانش در عمل هم برای اجرای کاربرد عملی و 

برخوردار است که این موضوع واالیی المللی از جایگاه  همایشهای ملی و هم برای همایشهای بین

چنین شود. هم تا حدودی در چرخه مدیریت دانش )کاربرد و انتشار دانش( نیز پوشش داده می

هم برای همایشهای ملی و هم برای « امنیت در مدیریت دانش»و « مدیریت دانش و نوآوری»

مهم به این دلیل برخوردار است. موضوع نوآوری ارزشمندی المللی از جایگاه  همایشهای بین

جدید و خالقانه در حل فکر (، نوآوری را فرایند کاربرد 7319) 7چون کانترپژوهشگرانی است که 

(. بنابراین دانشی برای سازمانها مفید است که به 742: 7311، 4کنند )آمابیل ه تعریف میمسئل

چنین چون دانش ای از سازمان را حل کند. هم و مسئلهاجرا شود کاربردی در سازمان فکر صورت 

سازمان، دارایی راهبردی سازمان است، محور امنیت در مدیریت دانش و حفاظت از آن نیز 

 

1. Kanter 

2. Amabile 
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 یالملل نیب یشهایهما یمربوط به محورها یطورکه نمودارها همانآید.  شمار میبه موضوع مهمی

در  یاجتماع یها ها و رسانه چون استفاده از شبکه یمباحث دهد، ینشان م زی( ن2و  9)نمودار شماره 

 یگریمباحث موجب طرح شدن مباحث د نیحال ا نیاما در ع ؛است داشتهوسعت  ریاخ یسالها

 یسازمانها یبرابویژه که است اطالعات شده  یخصوص میو حر یبریسا یفضا تیچون بحث امن

و  تیدر آنها اولو یگذار هیمباحث و سرما نیحوزه، ا نیدر ا استگذاریس راهبردیِبزرگ و 

؛  لذا این موضوعات صرف نظر از محدودیت بازه زمانی و در هر دوره از دارد یریشتب تیاهم

 اهمیت زیادی برخوردار است. 

های های کشور ایران نسبت به همایشدهد، بحث اقتصاد دانشی در همایش بررسیها نشان می

المللی از اهمیت و جایگاه باالتری برخوردار است. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که  بین

اقتصاد ایران در مرحله گذار به سمت پیشرفت و رویارویی با چالشهای اقتصادی زیادی قرار دارد؛  

ا کارایی سازمانی و تأثیر خاص مدیریت دانش در کاهش هزینۀ سازمانها و بهبود وضعیت لذ

 رود. به شمار می ایرانی ای برای سازمانهای اقتصادی، دستاورد ویژه

المللی در زمینه مدیریت دانش  های ملی ایران و همایشهای بیناز دیگر نقاط افتراق همایش

ای را به خود  مدهی ابزارها و فناوریهای مدیریت دانش سهم عالملل این است که در همایشهای بین

اند.  اما برگزار کنندگان همایشهای ملی ایران تقریباً از این موضوع غافل بوده اختصاص داده است؛

کاوی و پردازش داده )به عنوان  های اجتماعی، داده ها و رسانه ها، شبکه  داده  استفاده از بزرگ

المللی را به خود  وزه مدیریت دانش( نیز سهم قابل توجهی از همایشهای بینفناوریهای جدید در ح

 است.   اختصاص داده

اما  ،المللی پررنگ است  های بینوضوعاتی که در همایشیکی دیگر از محورها و م

یادگیری »ریزان همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران از آن غافل هستند، موضوع  برنامه

عنوان یکی از (، در راستای تبیین اهمیت یادگیری به224: 4229) 7کاربروفاست. اس« سازمانی

سازمانهایی که سطح باالیی از مدیریت دانش را »کند:  موضوعات در زمینۀ مدیریت دانش بیان می

 

1. Scarbrough 
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ای خواهند بود که به توانمندی سازمان در کاهش افزونگی  داشته باشند، شاهد اثر یادگیرنده

  «شود.  و تفکر خالق منجر میافکار گویی به تغییر و توسعه اطالعات زائد، پاسخ

طورکه در توضیحات نمودار مربوط به  با توجه به جدول مقایسه تطبیقی و نیز همان

که یکی از  ،«های خبرگی انجمن»المللی مدیریت دانش نیز اشاره شد،  محورهای همایشهای بین

در  سازمانی است، مورد توجه این دسته از همایشها بودهله ئنوآورانه و حل مسفکر بسترهای تولید 

های اند. امروزه انجمن های ملی مدیریت دانش در ایران از آن غافل بودهکه در همایش صورتی

(VCOPs)های خبرگی مجازی  های اجتماعی نیز )انجمن خبرگی بر بستر شبکه
( از موضوعات 7

 4چنانکه، فرانك و همکاران ؛رودشمار مینش بهقابل توجه و جدید در تحقیقات اخیر مدیریت دا

های به بررسی عناصر توانمندساز و عملکرد انجمن ترین پژوهش خود (، نیز در تازه221: 4271)

 اند.  خبرگی مجازی پرداخته

را در کمی که از موضوعات جدید مدیریت دانش است، سهم تقریباً  ،نیز« محاسبات ابری»

های ملی ایران، است. این محور یا موضوع در همایشخود اختصاص داده المللی به  همایشهای بین

به صورت خیلی محدود، مورد بررسی قرار گرفته است. « وب معنایی در رایانش ابر»تحت عنوان 

موضوع رایانش ابر از موضوعات نوظهور و جدیدی است که بستر امنی را برای مدیریت دانش در 

سازی را به  نقص محتوا و بدون محدودیتِ ذخیره ایی ارائه سریع و بیکند و توان سازمانها ارائه می

 فضای ابری نیز قابل توجه است.کننده اما مسئله اعتماد به سرویسهای ارائه  ؛همراه دارد

 

 گیری  نتیجه
المللی و  های بینو تمایز همایشهمانندی با توجه به مقایسه تطبیقی و اکتشاف نقاط  

های ملی ایران با تأکید بر کمبودها در همایش ملی مدیریت دانش در ایران، پیشنهادهای همایش

 :شود ارائه میذیل 

ی و اجتماع یها ها و رسانه شبکهالمللی مدیریت دانش بر  با توجه به تأکید همایشهای بین
 

1. Virtual Community of Practices 

2. Frank & et al. 
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، و نیز ریاخ یدر سالهاها  امنیت بر بستر این فناوریهای اجتماعی، گسترش روز افزون این رسانه

 سازی توسعه زیرساخت و یکپارچه بحثبرداری سیاسی برخی دولتهای استعمارگر، بهتر است  بهره

در بستر این  اطالعات یخصوص میو حر یبریسا یفضا تیامن ی،اجتماع یها ها و رسانه شبکه

ریزی  در سیاستگذاری همایشهای آینده ملی مدیریت دانش در ایران مورد توجه و برنامه ها شبکه

 قرار گیرد. 

عنوان کاوی و پردازش داده )به ها، داده  داده طورکه مشخص شد، استفاده از بزرگ همان

المللی را به خود  های بیننش( نیز سهم قابل توجهی از همایشفناوریهای جدید در حوزه مدیریت دا

ملی مدیریت دانش های ریزان همایش یاستگذاران و برنامهشود که س . توصیه میاست اختصاص داده

در ایران، این گونه موضوعات مرتبط با فناوریها و ابزارهای مدیریت دانش را مورد توجه و مداقه 

 بیشتری قرار دهند.

های خبرگی و راهکارهای اثربخش در برگزاری این های پژوهش، انجمن با توجه به یافته

ریزان  برنامه  سیاستگذاری ها از موضوعات قابل توجه و جدید است که الزم است در انجمن

 همایش ملی مدیریت دانش در ایران مورد توجه قرار گیرد.  

شهای جدید در  ، که یکی از رو«رایانش ابری»شود، محور یا موضوع  چنین پیشنهاد میهم

ریزی همایشهای ملی  در برنامه آید شمار میحوزه مدیریت دانش و علوم رایانه در دهه اخیر به

  ایران مورد توجه و پژوهش بیشتری قرار گیرد.

با مقایسه موضوعات و محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران با کلی طور به

المللی در این حوزه، مباحثی چون هوشمندی سازمان و استفاده از هوش مصنوعی  همایشهای بین

های  های اجتماعی، انجمن ها و رسانه تصمیم و نیز مباحثی چون شبکه های پشتیبانی از در سامانه

خبرگی مجازی و به دنبال آن مباحثی مانند حریم خصوصی اطالعات در همایشهای ملی مدیریت 

دانش، کمرنگ بوده است. در واقع، محور برگزاری همایشهای ملی مدیریت دانش از برخی از 

های  های اجتماعی، انجمن ها و رسانه مصنوعی، شبکهبخشهای نرم مدیریت دانش )چون هوش 

ریزی  است که در برنامهاین و نیازمند  اند خبرگی و حریم خصوصی اطالعات( غافل بوده
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 آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد.  همایشهای

های مدیریت ، که به بررسی و فراتحلیل همایشسرانجام، یکی از محدودیتهای این پژوهش

نبود بررسی نتایج پژوهش با ، المللی و مقایسه تطبیقی این دو پرداخته ملی و بین دانش در سطوح

شود با  توجه به نظر خبرگان موضوع پژوهش است. بنابراین برای پژوهشهای آینده پیشنهاد می

بندی محورهای همایشهای مدیریت دانش از نظر خبرگان این حوزه،  بندی و دستهاولویت

 ANPو  ISM ،AHP ،TOPSISی از طریق کاربرد روشهایی مانند های مستقل دیگر تحقیق

فراتحلیل  ها وهمایشتوان به بررسی مقاالت در برخی از  چنین در گامهای بعد میصورت گیرد. هم

 پرداخت.  همکاران تحقیقاتی در این مقاالت روشهای پژوهش، سازمانهای مورد مطالعه و نیز تعداد
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