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Abstract 
Given the importance of knowledge governance in project-oriented 

organizations in recent years, the identification factors influencing the creation of 

this kind of organizations seems vitally important to help them prevent the outflow 

of the obtained knowledge in today’s business challenge. This research is intended 

to propose a knowledge governance framework for Khatam Al-Anbia construction 

site, a project-oriented organization which is considered a key executive institution 

for the country in the implementation of various fields of projects construction. This 

is an applied developmental research following qualitative method through 

qualitative content analysis. The statistical population of this qualitative research 

includes all papers on knowledge management from internationally valid databases, 

as well as interviews with all managers and experts active in specialized sites and 

holdings. Theoretical sampling method was employed in the review of papers, and 

interviews were conducted with experts on the basis of purposeful sampling. The 

results revealed that there are six main categories containing 36 subcategories, 

which were ultimately categorized into three main factors according to content and 

shared features. They included high level documents, decision making body, 

grounding factors containing organizational structure and organizational 

relationship, and facilitators containing key factors and methods. Ultimately, they 

led to the formation of the knowledge governance framework of Khatam Al-Anbia 

construction site. 

Keywords: knowledge and Khatam Al-Anbia site; local knowledge governance 

model, knowledge and project-oriented organizations, Khatam Al-Anbia site and 

knowledge-based management. 
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 1چکیده

امل مؤثر سازی حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور در سالهای اخیر، شناسایی عوبا توجه به اهمیت پیاده
بر ایجاد حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور به منظور کمک به این سازمانها برای جلوگیری از خروج دانش 

های موجود در فضای کسب و کار امروزی، امری ضروری انجام شده با توجه به چالش طرحهایکسب شده در طول 
ارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( به عنوان سازمانی است. هدف این مقاله، ارائه چارچوب حکمرانی دانش در قر

های مختلف اجرای طرحهای عمرانی و سازندگی محور است که بازوی اجرایی و کلیدی کشور در عرصهپروژه
ای و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه شود. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعهقلمداد می

المللی و های داده معتبر بیندر بخش کیفی شامل تمام مقاالت در زمینه حکمرانی دانش از پایگاه آماری این تحقیق
های تخصصی تابع است که در بخش مقاالت از در بخش مصاحبه تمام مدیران و خبرگان فعال در قرارگاه و هلدینگ

گیری هدفمند انجام شد. نتایج ش نمونهگیری نظری و در بخش میدانی از مصاحبه با خبرگان مبتنی بر روروش نمونه
بندی زیرمقوله در سه عامل بر اساس محتوا و اشتراکات دسته 93عنوان به همراه  شش تحقیق نشان داد که در نهایت 

گیری، عوامل بسترساز شامل ساختار سازمانی، ارتباطات آور شامل اسناد باالدستی، بدنه تصمیمشد که عوامل الزام
گیری چارچوب حکمرانی امل تسهیلگر شامل فرایندهای کلیدی و روشها است که در نهایت به شکلسازمانی و عو

 .   دانش در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( منجر شد
 قرارگششاه  ؛محششوردانششش مششدیریت  ؛سششازمانهای پششروژه محششور ؛حکمرانششی دانششش داخلششی ؛دانششش  :هاکلیدددوا ه
 . خاتم االنبیا)ص(
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 مقدمه 
ش در محشیط رقشابتی ، افراد و سازمانها شروع بشه در  نقشش مهشم دانش0311اواسط دهه در 

بشر کیفیشت محصشول و خشدمات، المللی بشه سشمت تیکیشد فزاینشده پدیدار شده، کردند. رقابت بین

گرایی تغییر جهت داد. سازمانها، سالها است که بشر دانشش تمرکشز پذیری، تنوع و مشتریمسئولیت

در (. 01: 0110 ،0تبدیل شده است )ویگ ایدغدغه تجاری گسترده ، این مسئله به؛ اما اکنوندارند

بشودن ، ویژگشی مشوقتی)ص(ند قرارگشاه سشازندگی خشاتم االنبیشا مان 0محورهای پروژهاغلب سازمان

ششود. هشا مشیطرحشده از های آموختهارزشمند و درس هربها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجطرح

)میتشرف و  اندر، پهنه وسیعی را در همه بخشهای فعالیتی هر شرکت فراگرفتهمحوسازمانهای پروژه

تولیششد و تعششداد زیششادی از محصششوالت و خششدمات  محششور،(. سششازمانهای پششروژه0103 ،9همکششاران

الزامشات موفقیشت د که یکی از رای مشتریان داخلی و خارجی دارنب را هاشده در درون طرحفراهم

اگشر در ایشن نشوع سشازمانها، (. 0100 ،0)گُشش و همکشارانهشا اسشت ی آنها توسعه یشافتگاین سازمان

کاریهشا، افشزایش زمشان، هزینشه و موجشب دوبشاره ،نگیرد برداری قرارهای دانشی مورد بهرهسرمایه

شود. با توجه به این نکته کشه ماهیشت سشازمانها طشوری اسشت کشه بشرای کلی اتالف منابع میطورهب

، ضرورت استخاص  ایدورهفقط برای تکمیل  طرح هراند، ماهیت هزمانهای طوالنی طراحی شد

سازی آنها در سطح ها و یکپارچهطرحمحور برای حفظ دانش های پروژهدر سازمان 1مدیریت دانش

دانشش بشر رقابشت سشازمانهای  چنشین امشروزه اسشتفاده اثشربخش ازهشم .کنشدسازمان اهمیت پیدا می

دارد،  هایی در مششدیریت دانششش وجششوددارد. از آنجششا کششه چالشششمحششور، تششیثیری انکارناپششذیر پشروژه

کنشد. در ها ارائشه مشیحلی برای غلبه بر این چالشحکمرانی دانش با اعمال فرایندهای حاکمیتی، راه

سازی یکپارچه از طریق و انتقال دانش این راستا مفهوم حکمرانی دانش به دنبال بیشینه کردن حفظ

                                                           
1 . Wiig 

2 .Project base organization 

3 .Miterev et al 

4 .Ghosh et al 

5 .Knowledge managment 
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محشور اسشت ه از فراینشدهای رسشمی و غیررسشمی در سشازمانهای پشروژهبعاد نرم و سخت با استفادا

 (.0100 ،0)پمسل و همکاران

های مختلف که در عرصه ،محوری پروژهسازمان)ص( به عنوان  االنبیا قرارگاه سازندگی خاتم   

ازی، کشاورزی، سازی، سدس، آب، راهاهابنو پتروشیمی، مترو،  عمرانی از جمله نفت، گاز

وجه به اهتمام و با ت گسترده در داخل کشور است زدایی دارای سبد پروژهت و محرومیتمخابرا

طور مؤکد در اسناد باالدستی به آن که به ،انتقال دانش فنی نیروهای مسلح و بویژه سپاه در زمینه

د. کر مصمم تشکیل های دانشی از آغازاشاره شده است، این قرارگاه را به در نظر گرفتن فعالیت

تاکنون از لحاظ انتقال دانشی سیر  0933دهد که قرارگاه از سال پیشینه فعالیتهای دانشی نشان می

 ( را داشته است:0تحوالتی به صورت نمودار شکل )

 

 

 

    

 

 

 

 
 

دانش و بررسی اسناد و مدار   ، که با مصاحبه با مدیران و متولیان0شماره با توجه به شکل 

                                                           
1 . Pemsel et al 

 سازندگی خاتم االنبیا )ص( سیر تحوالتی مدیریت دانش در قرارگاه  .1شکل 

 های محقق()منبع: داده
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ت به استقرار بانک این سازمان، مبادر 0933از سال  دست آمده ب مرتبط با دانش در قرارگاه

... و ایجاد سطح دسترسی به  و فنی و مهندسی، کیفی، کنترل آن اعم از مستندات اطالعاتی طرح

ستندات را د و این ممبادرت کر مدیران ارشد و کارشناسان، متناسب با جایگاه و نوع تخصص آنها

المللی، گزارش به مدیران در های بیناستانداردها و گواهینامه نگرفت و برایمنظور ممیزی به

های باالی مسئولیتی در درون سازمان نظیر ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه و بیرون سازمان رده

های کارفرمایی شامل وزارت نفت، وزارت مسکن، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد نظیر رده

د. با توجه به تیکیدات فرماندهی معظم کل قوا کربرداری می... بهره کشاورزی، صنعت و معدن و

ها در داخل مجموعه الب سند جامع سازندگی سپاه نسبت به انتقال دانش فنی حاصل از طرحدر ق

 عنوانساختار رسمی قرارگاه به با ایجاد واحد مدیریت دانش در 0911سپاه، این قرارگاه در سال 

ها و ریزی و توسعه راهبردی در ستاد مرکزی، گروهنامهمستقل در ذیل معاونت بر یمدیریت

 انتظارات سازمان از این واحد،د. از جمله وظایف واحد مدیریت دانش و مؤسسات، اقدام کر

 :است موارد ذیل

  سازمان به سمت سازمانی دانش محورهدایت 

 وری نقشه راه مدیریت دانش سازمانتدوین و بروزآ 

 کوتاه مدت مدیریت دانش در سازمانن، میان مدت و ها و اهداف کالتصویب راهبرد  

  هاتعیین نیازها و شکافهای دانشی سازمان و برآوردن آن 

  شد سازمانجلب حمایت و تعهد مدیران ار  

   مزیت رقابتی از طریق مدیریت دانشبهبود 

  محورل و تسهیم دانش در سازمان و اجرای فرهنگ دانشافزایش سطح تباد 

  های عملیاتی مدیریت برنامه منظور اجرایو منابع مورد نیاز بهبودجه  تعیین و تخصیص

 دانش

  ای دانشی سازمانهتقدیر از دانشکاران و دانش نمونه در حوزه 

  راستای تسهیم دانش و تشویق به آنسازی در فرهنگ 
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  عملکرد واحد اجرایی مدیریت دانش نظارت بر 

  بود ارتباطات دانشی میان کارکنانبه 

 ای یادگیری مدیریت دانش کارکنانقارت 

 حفاظت از منابع دانشی سازمان 

تا حال حاضر نتوانست  0911با توجه به اینکه رویکرد مدیریت دانش در سازمان از سال 

انتظارات دانشی سازمان را برآورده سازد، نیاز است تا با فراتر نهادن گامهای دانشی در سازمان 

خألهای  ،یندهای دانشیکردن فرابر هماهنگ تمرکز راهبردی و 0وسیله سطح حاکمیتی سازمانبه

مدیریت دانش در سازمان را بهبود بخشید که پاسخ به این نیاز در قالب رویکرد حکمرانی دانش 

 شود.تعریف می

( برای مدیریت دانش 033۱نخستین بار توسط کارل ویگ ) 0حکمرانی دانش اصطالح

ان ساز و کاری عنوردهای حکمرانی مدیریت دانش بهمندی از کارکمطرح شد. هدف وی بهره

، ابزار بنیان در سازمانها بوده است. حکمرانی دانشفعالیتهای دانش سازیبرای نظارت و آسان

بینی شده از اجرای منظور ارائه منافع پیشو به شفاف همراستایی راهبردی مدیریت دانش است

رود. در این تعریف، حکمرانی ساز و کار ساختاری و های مدیریت دانش به کار میابزارها و شیوه

( 011۱یندی برای اطمینان از تحقق و پایداری منافع مدیریت دانش است. شرودر و پائولین )فرا

ریت دانش خود باید ساختارها و فرایندهایی را معتقدند که سازمانها برای سازماندهی فعالیتهای مدی

منظور د که بهکنیندها را تشریح میدانش، این ساختارها و فراحکمرانی  ایجاد کنند. به نظر آنان

 . کانابیراندیریت دانش در سازمان توسعه یافته استگرفتن، هماهنگی و کنترل فعالیتهای معهدهبر

مدیریت  ریزی و اجرای راهبرداند که حکمرانی دانش در برنامهه( نیز اظهار کرد0101و پاندیان )

 کند.ا میایفنقشی حیاتی دانش 

منظور رفع خألها و معایب ه چارچوب حکمرانی دانش بهبا توجه به هدف این مقاله، که ارائ

                                                           
1 . Organization governance 

2 . Knowledge governance 
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و از طرفی با توجه  در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( استناشی از رویکرد مدیریت دانش 

فعالیتها بهبود  توان حکمرانی دانش را رویکردی به منظورحکمرانی دانش، می عاریف و مبانیبه ت

در این  . در همین راستابا توجه به پروژه محور بودن آن در نظر گرفت و اقدامات دانشی قرارگاه

مان چارچوب حکمرانی دانش در ساز» :پاسخ به این پرسش اساسی است که محقق به دنبال ،مقاله

ورد نظر ی چارچوب مهاابعاد و مؤلفه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( به چه صورت است؟

کند با به عبارت دیگر محقق سعی می« ؟آن در سطح قرارگاه کدام استی موفق منظور اجرابه

، دانش بنیان محورپروژه یسازمان را به سمت ایجاد های حرکت سازمانارائه چارچوبی، ساختار

 د. مطلوب را ترسیم کن
 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 
 حکمرانی دانش

 طشور کشه بیشان ششدنوین در دنیای مشدیریت دانشش اسشت و همشان حکمرانی دانش، مفهومی

مورد استفاده قرار گرفت. در ابتشدا مفهشوم حکمرانشی دانشش بشرای  033۱ظاهر اولین بار در سال به

. رهای کالن سازمان بودساختا معرفی شد که تمرکز آن صرفاَ بر برای دانش موجود هاتکمیل تالش

ی مهشم بشرای بقشای بلندمشدت سشازمانها، نیشاز بشه حکمرانشی عنشوان موضشوعرشد مدیریت دانش به

(. یکی از مؤثرترین محققشان 0100 ده است )پمسل و مولر،های مدیریت دانش را ضروری کرتالش

؛ یعنشی اقتصشاد دمزایای دو حشوزه رقیشب را ترکیشب کشر( است که 0110) در این زمینه گرندوری

د کشه سشوابق دانششی ماننشد اصلی گرندوری این بو ه سازمان دانش بنیان. فکرریهزینه تراکنش و نظ

دام سشاز و کارهشای ند کشه کشکدانش، تضاد منافع و پیچیدگی دانش مشخص می سطح جداسازی

های انگیزشی و دانشی هشر وی معتقد بود که جنبه .، مؤثرترین استخاص ایزمینه حکمرانی برای

ی مثشال اگشر تضشاد منشافع وجشود دارد، چشه برا تیابی به بهترین نتیجه ترکیب شود؛دو باید برای دس

گیزششی مشورد ی کافی خواهد بود و کدام ساز و کار انن رویارویی منطقی از طریق کار گروهمیزا

 (، فوس011۱مفهوم حکمرانی دانش ظهور کرد و سپس توسط فوس ) ،اولیه نیاز است. از این فکر



 8131بهار ، 4 ه، شمار، سال دوممدیریت راهبردی دانش سازمانی نشریه علمی

 

31 

 چششوی، چنششگ، هیلتششون و روسششل( توسششعه یافششت. 0101( و فششوس و همکششاران )0113و میشششایلوا )

 دسشتیابی قابل نیز تبادل از پس حتی آن کیفیت و ارزش و است ضمنی معتقدند که دانش اغلب

 را دانشش جریشان و انتقشال کشه ارائه کردند حکمرانی ساختار از یچارچوب ابتدا در آنها . نیست

 چنشد در وردیمش مطالعه و تجربی به صورت را چارچوب این سپس و دهد می قرار ثیرتی تحت

 ساختار حکمرانی اینباید  ملیتی چند شرکتهای که ندداد نشان واجرا کردند  ملیتی چند شرکت

یشک بشه طشور کلشی در جشدول   (.0113 کنند )فوس، قبول موفق دانش انتقال و مدیریت برای را

 صاحبنظران ارائه شده است. ز نظر پژوهشگران وتعاریف حکمرانی دانش ا

 مرانی دانشتعاریف حک.1جدول
 

 پژوهشگر و سال تعاریف حکمرانی دانش

انطباق  ش تالشی است پایدار برای مشخص کردن چگونگیرویکرد حکمرانی دان
 تبادالت دانشی و ساز و کارهای حکمرانی با در نظر گرفتن اصل کارایی اقتصادی.

 (0113رویت و جویانس )

ب مدیریت دانش با راهبرد یی مناسهای حیاتی برای همراستاحکمرانی دانش مؤلفه
چنین برای ایجاد منشور رسمی، پیشنهاد آن است. هم کسب و کار و در نهایت اجرای

موفق اقدامات مدیریت دانش  یک گروه مرکزی و رویکردی کلی برای اجرای
 متمرکز است.

 (0101کانابیران و پاندیان )

های خلق و هش هزینهکارگیری ساز و کارهایی برای کاه حکمرانی دانش به معنای ب
 تسهیم دانش با توجه به ویژگیهای )ضمنی و آشکار بودن( دانش است.

 (0101ماهونی و فوس )

تواند بر حکمرانی دانش شامل انتخاب ساختارها و ساز و کارهایی است که می
سازی و خلق دانش در جهات مورد نیاز و در یندهای استفاده، تسهیم، یکپارچهفرا

 د.بگذاریر سطوح الزم تیث

 (0101فوس )

ی سازمانی برای تیثیرگذاری بر اتخاذ ساختارها و ساز و کارها حکمرانی دانش،
 د.شویندهای مدیریت دانش و تحقق انتظارات سازمانی تعریف میفرا

 (0100کائو و زیانگ )

مفهوم حکمرانی دانش به عنوان تالشی برای هدایت فعالیتهای مدیریت دانش گسترش 
 د.کنسطح کالن )گروه( سازمانی را با سطح خرد )افراد( ترکیب مییافت که 

 (0100پمسل و مولر )

ن و حرکت سازمانها حکمرانی دانش برای در  چگونگی تعامل سطوح خرد و کال
 د.کندر جهات مطلوب با استفاده از ساز و کارهای حکمرانی دانش مختلف تالش می

به  0101فوس و همکاران )
 همکاران، نقل از پمسل و

0100) 
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 پژوهشگر و سال تعاریف حکمرانی دانش

نی است که حکمرانی دانش شامل تعیین اهداف دانش بنیان مطابق با ارزشهای سازما

ها و فرایندهای مورد نیاز ی سیاسترای آن هستند و نیز اجراجافراد سازمان در حال ا

 دن دانش و کنترل موفقیت آن.برای مدیریت کر

 (0100پمسل و همکاران )

ی یری راهبردی فرایندهای مدیریت دانش از طریق اجرادانش شامل تیثیرپذحکمرانی 

 ساز و کارهای حکمرانی است.

 (0103پمسل و همکاران )

یندهای استفاده، تواند بر فراکه می است های سازمانیحکمرانی دانش، انتخاب ساختار

و موجب رسیدن به  بگذارد سازی و ایجاد دانش اثرگذاری، یکپارچهاشترا 

 .ر سازمان باشدمورد نظ هایسطح

 (011۱فوس )

یندهای دانش کند که بین فرارا شناسایی و حل می رویکرد حکمرانی دانش، مشکالتی

یگر سخت مشکالتی که به دالیل مختلفی برای رویکردهای د مان قرار دارد؛و ساز

حلهای متفاوتی نسبت به حکمرانی دانش ارائه است و با جاهایی که رویکردها، راه

 ند.کمی

 (011۱س )فو

های به های حکمرانی که باعث انتقال ارزشحکمرانی دانش به صورت اجرای ساختار

سازی و ایجاد دانش ایجاد شده با ویژگیهای باالی دانش گذاری، یکپارچهاشترا 

ست تا سودهای های حکمرانی اه دنبال اجرای ساختاربنابراین ب است؛ تعریف شده

 د.ترا  و ایجاد دانش را بیشینه سازقال، اشیندهای انتحاصل از شبکه از فرا

 (011۱فوس )

یندهای دانش شکل گرفته است که فراای رویکرد حکمرانی دانش بر اساس فرضیه

ویژه در . بدها را هدایت کنو آن ی اثرگذار باشدیندهای حکمرانتواند بر اجرای فرامی

 در آنهاست.  های رسمی سازمان که در آن مدیر سازمان قادر به تدبیرجنبه

 (0100ونگ و پنگ )

تواند بر فرایندهای حکمرانی دانش شامل انتخاب ساختارهای سازمانی است که می

 سازی و ایجاد دانش اثرگذار باشد.گذاری، یکپارچهاستفاده، اشترا 

 (0100پمسل )

حکمرانی دانش یک ساختار سازمانی است که به صورت رسمی و غیررسمی 
شود؛ ت فعالیتهای مرتبط با دانش، توسط سازمانها در آن تعریف میچگونگی مدیری

 گذاری دانش تیثیر بسیار مهمی دارد.بنابراین بر روی اشترا 

 (0100کوا و ژانگ )

کنند که حکمرانی دانش را مدیریتی عینی و اساسی و فعالیتهای کنترلی تعریف می
نگیزه، اثرگذاری و استقرار کننده این است که چگونه رفتار شرکا موجب اتوصیف
 شود و باید به اهداف مورد نظر و یا تعیین شده رسید.می

هاتکر و ملویگت به نقل از 

 (0109فنگ و یانگ )
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 پژوهشگر و سال تعاریف حکمرانی دانش

شود که در مؤثر بودن فرایندهای حکمرانی دانش، عمل طراحی سازمان تعریف می

 کند.دانش به منظور تولید ارزش کمک می

 (0109هانگ و چیو )

دانش ارتباط فرایندهای دانش و بافتار سازمانی را به منظور فراهم کردن  حکمرانی
حمایت برای طرحها به منظور شکوفایی و برای مدیریت آنها به منظور رونق دادن جایز 

 داند.می

 (0100پمسل و همکاران )

حکمرانی دانش شامل تعریف اهداف دانش محور مبتنی بر ارزشهای سازمانی است که 
چنین اجرای سیاستهای مورد نیاز و کنند. هماخل سازمان آنها را تعریف میاشخاص د

تعریف فرایندهایی که نتیجه آن به وقوع پیوستن مدیریت دانش است و نیز کنترل 
 توان در زمره حکمرانی دانش شمرد. دستاوردهای سازمان را نیز می

 (0100پمسل و همکاران )

است که تمرکز آن بر همکاریهای سازمانی برای  حکمرانی دانش در برگیرنده مفهومی
گذاری و استفاده از سازی، به اشترا فرایندهای مرتبط با دانش، نظیر ایجاد، یکپارچه

 ریزی شده برای شروع حاکمیت است.دانش مطابق با اهداف برنامه

 (0100پمسل و همکاران )

 

ش در قرارگاه را با توجه به توان حکمرانی دانحکمرانی دانش، می به تعاریف با توجه

حکمرانی دانش در قرارگاه " :گونه بیان کرد کهصورت کلی به اینمحور بودن آن بهماهیت پروژه

یندهای کلیدی سازمان و همراستایی فرا سازیمنظور یکپارچهساز و کارهایی به به معنای ایجاد

ها، تدوین بندی طرحنتخاب و اولویتدها، انظیر انتصابات مدیران، جذب منابع انسانی، عقد قراردا

که  نش مبتنی بر اصول حکمرانی استیندهای مدیریت دابا فرا اسناد راهبردی و الزامات سازمانی

 ."دکنسازمان را در جهت دانش محور شدن، راهبری و هدایت می
 

 وجه تمایز حکمرانی دانش و مدیریت دانش
 

توان کمرانی دانش با مدیریت دانش را میحکمرانی دانش، وجه تمایز ح بر اساس تعاریف  

تفاوت اصلی آن را یافت که  ،(0100)(، زینگر و برستاین 0100) در مطالعات سیبورا و آندریو

دن فرایندهای دانشی با استفاده از ساز و کارهای تمرکز راهبردی حکمرانی دانش بر هماهنگ کر

یندهای شناسایی، خلق، تسهیم و ردن فراکه مدیریت دانش بر اداره کداند در حالی حکمرانی می



 )ص( ایخاتم االنب یدانش در قرارگاه سازندگ یارائه چارچوب حکمران 

 

03 

رود و ارتباطات میکارگیری دانش در سازمان تمرکز دارد، حکمرانی دانش یک گام فراتر ه ب

سازمان را برای شناسایی ساز و کارهای حکمرانی مناسب مدنظر قرار داده  0و کالن 0سطوح خرد

ر تحقق فرایندهای دانشی دانش ب از سوی دیگر مدیریت  (.0101 است )پمسل و همکاران،

ای فراتر از مدیریت توان الیهاما حکمرانی دانش را می ؛دنبال نتایج یادگیری استه و ب متمرکز،

د )کاروالیکس کنیندهای دانشی تیکید مییکرد بر ارتباط میان سازمان و فرادانش دانست. این رو

سازمان با  عدم همراستایی راهبردیبه دلیل  های دانشی در سازمانشکست برنامه(. 0113 و داالل،

ن، مسائل و مشکالتی که به طور کلی طبق نظر پژوهشگرا(. 010۱ ،9راهبردهای دانشی است )مولن

 شود که از رویکرد حکمرانی دانشدر حوزه مدیریت دانش سازمان وجود دارد و موجب می

  :است 0استفاده شود به صورت جدول 
 ریت دانش سازمان و مزایای حکمرانی برای رفع آنهامسائل حوزه مدی .2جدول

 منبع مسائل

 وظایف مدیریت دانش در سازمان نبود ساختاری متمرکز برای

 مشخص نبودن جایگاه مدیریت دانش در ساختار سازمانی 
شرودر و پائولین 

(011۱) 

یدگی در دادن پیچکارا نبودن و کفایت رویکردها و روشهای سنتی مدیریت دانش برای نشان
 حال رشد جریانهای دانشی و اطالعاتی

کاروالیکس و 

 (0113داالل )

فوس و همکاران  تالشهای اند  در زمینه همراستایی خلق دانش با اهداف سازمانی
(0100) 

 یکپارچگی و همراستایی کسب و کار بودنهای مدیریت دانش به دلیل شکست برنامه

 شفاف نبود اهداف راهبردی 

 مدیریت ارشد ردننک پشتیبانی

 شفافیت توزیع اختیارات مرتبط با مدیریت دانش نبودن حاضو

شرودر و همکاران 

(0100) 

 یندهاناکافی برای بهبود فرااقدامات مناسب و 

 نادیده گرفتن حکمرانی فعالیتهای مدیریت دانشی
پمسل و همکاران 

(0100) 

                                                           
1 .Micro 

2 .Macro 

3 .Molen 
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 منبع مزایای حکمرانی دانش
 های دانشی با استفاده از اصل کارایی اقتصادینی و تراکنشتطبیق ساز و کارهای حکمرا -

 پایداری حکمرانی سازمانی -
رویت و جویانس 

(0113) 

 های خلق و تسهیم دانشکاهش هزینه-

 یندهای انتقال، تسهیم و خلق دانشکردن منافع خالص فرا -

 د فرایندهای دانشی در مور اقدامات آنان هماهنگ کردن و ،های اعضای سازمانانگیزهتعیین  -

وس و ماهونی ف

(0101) 

سازمان و نیز در میان  قال و تسهیم دانش در داخلارتقای فعالیتهای فکری و هدایت تبادل انت -
 سازمانها

 مند درباره ارتباط سازمانها با منابع دانشی آنهاتفکر و تحلیل نظام -

 حل مسائل دانشی و تالشهای جمعی سازمان -

کائو و زیانگ 

(0100) 

یندهای نوآوری و حل مشکالت مربوط به فرا استفاده راهبردی از دانش برای توسعه و -
 دانشی در سازمان

پمسل و همکاران 

(0100) 

پمسل و همکاران  ی ساز و کارهای حکمرانیبردی بر فرایندهای دانشی با اجراتیثیرگذاری راه -

(0103) 

یندی جاری ، فراشدن است. حکمرانی دانشیحکمرانی دانش نیازمند تدوین الزامات اجرای

ها و فرایندهای سازمانی را درگیر تی تمام ساختارتواند به صورت عملیادر سازمان است که می

شود. در ازمان تعریف مییندهای دانشی در سکند و به عبارتی تالقی فرایندهای سازمانی با فرا

 ه شده است:رح ذیل ارائانش، پنج پیشنهاد به شیندهای حکمرانی دطراحی فرا

منظور چارچوب مدیریتی به در مدیریت عملکرد سازمانی و راهبردایجاد یکپارچگی بین . 0

 ،0)ساسلند پشتیبانی و کنترل سریع از تعامالت بین توانمندسازهای کسب و کار و پیامدهای آن

0110) 
صورت عمودی  د و بهساختارهای کنترلی موجود را باید یکپارچه کنحکمرانی دانش . 0

 دذار باشد، تحت کنترل درآورمدت بر سازمان تیثیرگتواند در بلندکارکردهای سازمانی را که می
 (0111 ،0)دابس و همکاران

                                                           
1. Sussland 

2 .Dobbs et al 
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 گیریم به منظور تدوین استانداردهای تصمیممستقی ایجاد ساختارهای. 9

گیری بر اساس هاندازکنترل و  م به منظور تدوین استانداردهایمستقی ایجاد ساختارهای. 0

 استانداردها

 (.0103 )پمسل و همکاران، یادگیری و تداوم توسعه سازمانی. 1

ها ارائه کرد. منظور طراحی سامانهو خروجی را به یند( چرخه ورودی، فرا0393) شوارتز

 عرضه کرد. 0توان به صورت شکل ا مییند حکمرانی دانش مبتنی بر این چرخه رفرا

  

 
 (2002 ،0یندی حکمرانی دانش )زینگر و بارشتینفراچارچوب . 2شکل

 

 )ص(ری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا محیط نگا

و واحدهای )ص( با توجه به نوع ساختار سازمانی جاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

سازی، تخصصی تعریف شده، یک سبد از طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی، مترو، بناها، آب، راه

                                                           
1. Zyngier & Burstein 
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لذا این سازمان در دسته  ارد؛ددر داخل کشور زدایی ی، کشاورزی، مخابرات و محرومیتازسدس

های تخصصی دارد که های سازمانی هلدینگو از لحاظ الیهگیرد مانهای پروژه محور قرار میساز

 ند.کنهر یک شرکتهایی دارند که طرحها را اجرایی می

اقتصادی، اجتماعی و های توسعه رنامهکمک به دولت در اجرای بمیموریت این قرارگاه  

ر از طریق مشارکت در اجرای طرحهای سازندگی در قالب مجری طرح، دفاعی کشو تقویت توان

های خاص ری و میموریتی قرارگاه و پیچیدگیهای ساختاپیمانکار یا مشاور است. با توجه به ویژگی

ی سازمانی، نیروها با اختارها، انواع سهااقتصادی، انواع گرایشنظامی ش که شامل  ،سازمان

 ... سطحی و نفعان مختلف، دارا بودن تجهیزات دومنظوره، ساختار چندهای مختلف، ذیعضویت

های پروژه محور قائل شد. در شکل تمایزی بین سازمان قرارگاه و دیگر سازمان توان وجه، میاست

 .استسازندگی نشان داده شده  ، نقش قرارگاه در کشور در عرصه9 شماره

 
 نقش قرارگاه در کشور. 3 شکل
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 پژوهشپیشینه 
شدن جدی آن در بستر که زمان زیادی از مطرحدر زمینه حکمرانی دانش، با توجه به این  

در ادامه به ه است. گذرد، پژوهشهای زیادی انجام شدبه حوزه دانش سازمانی نمی مسائل مربوط
بر اساس  و خارج از کشور صورت گرفته است لهایی که در این زمینه در داخپیشینه پژوهش

چهار دسته توان در ها را به طور کلی میاین پژوهش شود.این موضوع اشاره می اولویت و قرابت با
 گنجاند:

 طراحی. 0

 مطالعات همبستگی. 0

 توسعه مفاهیم حکمرانی دانش .9

 مطالعات کیفی .0

های تحقیقات به تفکیک دسته د بر اینمنآید در مروری نظامکه در ادامه می در جدولهایی

های عاد و مؤلفهپژوهش، نتایج، روش پژوهش، اب رایجشده به مواردی همچون بستر ایاد

 پژوهش و مؤلف آن اشاره شده است.  رایجاستخراجی، سال ا

 برای طراحی حکمرانی دانش در این دسته از تحقیقات به ارائه راهبردهایی طراحی: .1

  حقیق به دست آمده است.های مختلف تاز طریق روش پرداخته شده که
 طراحیپیشینه تحقیقات با رویکرد  .3جدول

 عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف
روش 

 پژوهش
 های استخراجیابعاد و مؤلفه

0 
مونرا و 
 کرخوف

(0103) 

دن حکمرانشششی نهادینشششه کشششر
 دانششش بششرای تطبیششق اوضششاع

 محیطی در کلمبیا
 همبستگی

ینشششدها، فراهشششای دانششششی، سشششامانه
 اختیارات

0 
موساالم و 
 (0101آرافا )

ارائششه الگششوی حکمرانششی در 
های یکپارچه مدیریت سازمان
 پروژه

نظرسنجی و 
 مطالعه موردی

مدیریت راهبردی، مدیریت سشود، 
مشششدیریت خطشششر سشششازمانی، درس 

های طرح، سامانه مشدیریت آموخته
 کیفیت، مدیریت سبد طرح
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9 
تو و ویور 

(0100) 

ای حکمرانششی چششارچوبی بششر
های پشروژه طرحها در سازمان

 توصیفی محور

گذاران مدیریت سبد طرح، سرمایه
طشششرح، دفتشششر مشششدیریت طشششرح و 
حمایتهشششای طشششرح در سشششازمانهای 

 محورپروژه

0 
پمسل و 
همکاران 

(0100) 

فهشششومی از م ارائشششه الگشششوی
حکمرانششششششی دانششششششش در 

 محورهای پروژهسازمان
توصیفی و 
 مطالعه موردی

هشای ن، مؤلفشهسشازماسطوح کشالن 
های سشازمانی، کنترل سازمانی، نقش

رهبشری، سششاختار سششازمانی، سششامانه 
 دهی و فرهنگ سازمانیپاداش

1 
برزین پور و 
 همکاران

(0930) 

مفهشششومی  طراحشششی الگشششوی
های دانش در سازمانهای الیه

 پروژه محور
 دلفی

 فراینششد الگششوی ی وانسششان، فنششاور
هشششای دانشششش در مفهشششومی الیشششه

 های پروژه محورسازمان

3 
هرزندی و 
همکاران 

(0931) 

سازی حکمرانی دانشش پیاده
 های پروژه محشور،در سازمان

رویکشششرد عوامشششل کلیشششدی 
 موفقیت

 مطالعه موردی

فراهم کردن روشها برای رسشیدن بشه 
اهداف دانش محشور، تعیشین اهشداف 

ینششد فرا دانششش محششور، کنتششرل کششردن
 پیشششرفت، رسششیدن بششه اهششداف دانششش

ن شششده، وحششدت رفتششار، محششور تعیششی
ینشششد ایجشششاد دانشششش یکپارچشششه، فرا

حکمرانی دانش، استفاده ساختارهای 
ی دانشششش هشششای حکمرانشششاز سشششاختار

هشششای مناسشششب، اسشششتفاده از سشششاختار
 سششششاز مناسششششب، هزینششششههماهنششششگ

تشششراکنش، برخشششورداری از دیشششدگاه 
هشای هشای اجتمشاعی و سشاختارهرینظ

 حکمرانی دانش میان سازمانی

۱ 
تای دو و 

مکاران ه
(0109) 

گوی حاکمیت دانش ه الارائ
های پویایی های سازمانو ثبات استراتژی

 سیستم

انگیشششزه کارکنشششان در مششششارکت، 
مورد انتظار،  صداقت در بیان، سود

طلبانه، کنترل هزینشه و رفتار فرصت
 ساختار سازمانی

1 

مدلسازی 
فرآیند 
حکمرانی 
 دانش

یند حکمرانی الگوسازی فرا
ی هاپویایی دانش

 سیستم

توسعه و ایجاد ارزش افزوده در 
سازمان، برطرف کردن نیاز 
 مشتری، ایجاد نوآوری
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مورد بررسی  ها رابطه حکمرانی دانش و هم تغییریدر این دسته از پژوهش مطالعات همبستگی:. 2

 است. بررسی شده به عنوان یک متغیر با متغیری دیگر که قرار گرفته
 یمبستگهپیشینه تحقیقات با رویکرد  .4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهشعنوان پژ پژوهشگر ردیف
روش 

 پژوهش

ها و متغیرهای ابعاد، مؤلفه

 شناسایی شده

0 
یانگ کائو و 

 (0100همکاران )

بررسششی تششیثیر حکمرانششی 

 دانش بر اشترا  دانش

اقدام پژوهی و 

 مطالعه موردی

مشششششدیریت رسشششششمی، مشششششدیریت 

 غیررسمی، اشترا  دانش

 (0101نیلسن ) 0

نقش حکمرانی دانشش در 

 های استراتژیکاتحادیه
ش توصیفی 

 همبستگی

هشششای سشششازمانی، دانشششش راهبشششرد

سازمانی، اشترا  هدفمند دانشش، 

 فرایندهای دانشی

9 
شهرام گیالنیان و 

 (0100همکاران )

بررسشششی ابعشششاد مشششدیریت 

دانششششش بششششر حکمرانششششی 

 سازمانی 

 همبستگی

دانش، یشادگیری سشازمانی، انتقشال 

دانشششش، دانشششش ذخیشششره ششششده، 

 حکمرانی سازمانی

0 
محمودی و 

 (0930رونقی )

رابطه حاکمیت اطالعشات 
و حاکمیت شرکتی میشان 
سششازمانهای دولتششی حششوزه 

 فناوری اطالعات

ش توصیفی 

 همبستگی

حکمرانشششی فنشششاوری اطالعشششات، 

حکمرانششی شششرکتی، سششازماندهی 

 فناوری اطالعات

 (0931رنجبر) 1

شناسشششایی نقشششش سشششاز و 

کارهای حکمرانی دانشش 

 در سازمان

 شتوصیفی 

 همبستگی

، مدیریت تضاد ساز و کار رسمی

 منافع سازمانی، نوآوری در سازمان
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 عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف
روش 
 پژوهش

ها و متغیرهای ابعاد، مؤلفه
 شناسایی شده

 (010۱) مولن 0
بررسی رابطه بین حکمرانی 

 دانش و حکمرانی سازمان
 کیفی

اهبردهشششا، ینشششدهای سشششازمانی، رفرا

 های محیطیاهداف سازمان، پیشران

0 
 برمیستراو

(010۱) 

 از دوگانگی بشه دوگشانگی،
شناختی بررسی تیثیر معرفت

ای بششر حکمرانششی هرشششتبششین
هشششششای دانشششششش در ارزیابی
 محیطی جهانی

 کیفی

هششای معرفششت شششناختی میششان تفاوت

 ای، نوآوری در سازمانرشته

9 

پمسل و 

 همکاران

(0103) 

تراتژیهای حکمرانی ه اسارائ

های پشروژه دانش در سازمان

 محور

صاحبه و م

 نظرسنجی

کارانشششه دانشششش، راهبشششرد محافظشششه

اصشششالح کننشششده دانشششش، کشششاوش 

 گرایانه، پشتیبانی کننده، تحلیلی

0 
کانابیران و 

 (0101) پاندیان

وانمندساز حکمرانشی نقش ت

-دن و پیادهدر راهبردی کر

 مطالعه موردی سازی مدیریت دانش

 ریشششزی و اجشششرای راهبشششردبرنامشششه
مششششدیریت دانششششش، توانششششایی در 
مششدیریت تغییششر، ایجششاد فرهنششگ 
مشوق دانشی در سازمان، تخصص 

 در مدیریت دانش

1 
 وانگ و پنگ

(0100) 

ه اهشششداف حکمرانشششی ارائششش

 دانش
 گردآوری

ینششد وحششدت رفتششار در سششازمان، فرا

 ایجاد دانش تعاملی

 (0100) شرودر 3

 ،حکمرانی مشدیریت دانشش

سشششاز و کارهششششایی بششششرای 

هشای هدایت و کنترل برنامه

 دانش مدیریت

 روش آمیخته

ساز و کارهای حکمرانی، اسشتمرار 
یشین هشای دانششی سشازمان، تعبرنامه

سشششاختارهای سشششازمانی، تشششدوین 
ی فراینششششدهای الزم بششششرای اجششششرا
 مدیریت دانش، ایجاد دفتر دانش

۱ 
پمسل و مولر 

(0100) 

حکمرانششششششی دانششششششش در 

 محورسازمانهای پروژه
 روش کیفی

هششای رسششمی و غیررسششمی سششاختار

ان، سلسششله مراتبششی مبتنششی بششر سششازم

اقتششدار، سلسششله مراتششب بششر اجمششاع، 

 توانمندسازی کارکنان

 . پیشینه تحقیقات با رویکرد توسعه مفهوم حکمرانی دانش5جدول 
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واع روششهای کارگیری یکی از انهها با بدر این دسته از پژوهش )معناکاوی(: مطالعات کیفی .3

 های مختلف حکمرانی دانش بوده است.مطالعاتی تفسیری و معناکاوانه از جنبه کیفی سعی در

طور که بیان شد در ایران مطالعات بسیار اندکی شده است؛ بشا ایشن دربارۀ حکمرانی دانش، همان  

 طوراست که به های مؤثر بر حکمرانی دانش چندین مطالعه انجام شدهحال در زمینه ابعاد و مؤلفه

  خالصه به آنها اشاره شد. در خارج از کشور نیز در زمینه حکمرانشی دانشش مطالعشاتی انجشام ششده 

 توان به این نکته اشاره کرد که از آنجشا کشهاست. درباره این تحقیقات و وجه تمایز این تحقیق می

زمانها اسشت، پشرداختن بشه رسد حکمرانی دانش بیشتر نیازمند توجه عینی و تجربی در سابه نظر می

تواند امکان استفاده برای سازمانهای پروژه محور با توجه به چالششهای آن صرفاً به شیوه کیفی نمی

ساختاری و اجرایی داشته باشد. با توجه به ویژگیهای ساختاری و میموریتی قرارگاه و پیچیدگیهای 

تارهای سازمانی، نیروها بشا عضشویتهای خاص سازمان )نظامی ش اقتصادی، انواع گرایشها، انواع ساخ

نفعان مختلشف، دارا بشودن تجهیشزات دومنظشوره، سشاختار چنشد سشطحی و ...(، بیششتر مختلف، ذی

هشای مشورد نیشاز در راسشتای تحقیقات، محقق را به حد اشباع در بیان نظریشه و ارائشه ابعشاد و مؤلفشه

ست؛ به همین منظور در این تحقیشق، طراحی چارچوب حکمرانی دانش برای این سازمان نرسانده ا

منظور تطبیشق محقق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و در نظر گرفتن وجه تمایز قرارگاه به

های شناسایی شده سشعی دارد یشک چشارچوب عینشی و تجربشی بشر اسشاس ششکاف و ابعاد و مؤلفه

 (0933جمالی ) 1

حکمرانی پروژه، تعشاریف، 

مفشششاهیم و کشششاربرد آن در 

 فناوری اطالعات

 گردآوری
هشای رسشمی و غیررسشمی، ساختار

 فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی

3 
محمودی و 

 (0930قدوسی )

مسششبب الکترونیکششی شششدن 

گرایش به حکمرانشی نیشک 

یششا حکمرانششی نیششک مسششبب 

گشششرایش بشششه الکترونیکشششی 

شششدن: رونششدهای کنششونی و 

 های آیندهبینیپیش

داده کاوی و 

-تحلیل سری

 های زمانی

گذاری در حکمرانی نیشک، سرمایه

 حکمرانی نیک
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شده در فرایند اجرای حکمرانی دانش ارائه کند که این موضوع در تحقیقشات های شناساییعارضه

   کمتر مورد توجه بوده است.
  

 

 

 پژوهششناسی روش
)ص( نبیا قرارگاه سازندگی خاتم االمنظور راهبری ه چارچوبی بهنتایج این تحقیق در مورد ارائ  

های آن در قالب ساختار حکمرانی کردن فعالیت محوردانش برای محورعنوان یک سازمان پروژهبه

 عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف
روش 

 پژوهش

ها و ابعاد، مؤلفه

 شدهمتغیرهای شناسایی

 (0101مولن ) 1

چگونششه دانششش حاکمیششت را 

 گردآوری سازد؟توانمند می

حاکمیششت محیطششی، دانششش 

دمت، همشاهنگی، ضمن خش

 همراستایی

 (0110فیشر ) 2

برداشت دانشجویان و اساتید 

از ایجششاد اجتمششاع دانشششی بششا 

 رویکرد حاکمیتی

 تحلیل محتوا

نقش مربی در شکل گرفتن 

تعششششششامالت، تعششششششامالت، 

 بازخورد، گردش دانش

 (0111للند ) 3
اجتمشششاعی کشششردن دانشششش 

 آنالین در سازمان
 قوم نگاری

رفتارسشششششازمانی، تعامشششششل 

 سازمانی

 (0113ورنر ) 4
 تحلیل دانش آنالین

 مطالعه موردی
تعششامالت افششراد، ابزارهششای 

 الکترونیکی

5 
شهامی زنجانی و 

 (093۱کندری )

شناسششایی عوامششل سششاختاری 

برای تحقق حکمرانی دانشش 

با ترکیب روش فراترکیب و 

 دلفی
 تحلیل محتوا

مششدیریت دانششش،  سششاختار

 امانهسیسشششتم تششششویقی، سششش

رسششششششمیت،  ارتباطششششششات،

تمرکزگرایششششی، سششششاختار 

حامی مدیریتی، فرهنشگ و 

 های کاریشرو

 . پیشینه تحقیقات با رویکرد توسعه مفهوم مطالعات کیفی2جدول 
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ای رمنظور حل چالشهای اساسی این قرارگاه بی مطلوب بهراه حل دانش متمرکز است که بتواند

که با توجه به این از لحاظ هدف، کاربردی است و ی دانشی خود باشد؛ لذا تحقیقهاتوسعه فعالیت

قات مرتبط با موضوع تحقیق است و مطالعه تحقی ، نتیجههای چارچوب پیشنهادیابعاد و مؤلفه

ای دهد، تحقیق از نوع توسعهکند و توسعه میحکمرانی دانش را تکمیل می ها و چارچوبهاالگو

ای خواهد بود و روش تحقیق نیز از نوع کیفی کاربردی و توسعه ،است که در مجموع نوع تحقیق

 است.   

 
 

 های پژوهشیافته
محور مورد روژهی حکمرانی دانش در سازمانهای پاجرا عوامل مؤثر برشناسایی  منظوربه 

وش از ر تحقیق پیشنهادیه چارچوب ان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( و ارائمطالعه در سازم

 ، اقدامات ذیل صورت گرفت:استادر همین ر .تحلیل محتوای کیفی استفاده شد

 های مربوط به تحلیل محتوا مشخص شد؛واژهابتدا کلید ۱برای این کار طبق جدول  مقاالت:

این کلمات کلیدی جستجو شد. مال  انتخاب  بودهایی که مشخص شده در پایگاه دادهسپس 

االت، اولویت ها در عنوان مقاله بود. به دلیل تعداد زیاد مقواژه مقاله، وجود یکی از این کلید

از گذاری شده بود. نمایهها به بعد در این پایگاه داده 0111هایی بود که از سال تحلیل مقاالت با آن

آزاد به یا دسترسی  گذاری نشده استهای معروف نمایهدر پایگاه داده جا که برخی از مقاالتآن

پذیر نیست در گوگل اسکالر هم جستجو شد. معیار انتخاب مقاالت برای تحلیل از نظر ها امکانآن

ونیکی بوده ستر به صورت الکتر، از نظر محتوایی بیشتر مروری و از نظر ب0101تا  0111بازه زمانی 

بلکه بر اساس ارتباط بیشتر با  مقاله برای تحلیل از همان اول مشخص نشد؛ 01است؛ با این حال 

ای دیگر انتخاب شد و و سپس مقاله و تحلیل محتوا، ،ورت هدفمند ابتدا مقاله انتخاب صموضوع به

 ث انتخاب مقالهبرخی مقوالت باع مورد تحلیل قرار گرفت. بنابراین رسیدن به اشباع نظری در

 بعدی شده است. 

 



 8131بهار ، 4 ه، شمار، سال دوممدیریت راهبردی دانش سازمانی نشریه علمی

 

10 

 های مورد جستجو برای تحلیل محتواوا گان کلیدی و پایگاه داده .7 جدول

 

 هاپایگاه داده اصطالحات مورد جستجو
تعداد مقاالت  تعداد مقاالت

 مروری پژوهشی انتخابی
1-Knowledge governance 
2-Project governance 
3-Governance in Project 

base organization 
4- Knowledge in Project 

base organization 
5- Knowledge in project 

managment 

Proquest 
Springer 
Science 

direct 
Emerald 
Google 

scholar 

01 91 01 

 

ظری سؤاالت اجرای مصاحبه ابتدا با مروری بر ادبیات ن برای تحلیل محتوای مصاحبه:
 حکمرانی دانش مصاحبه به مدیران و متخصصان مرتبط با حوزهسپس با  د؛کلی و اولیه تدوین ش

با  ها به شیوه هدفمند عمل شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. در مجموععمل آمد. برای انتخاب آن
  دقیقه تا یک ساعت متغیر بود. 01نفر در این زمینه مصاحبه شد. زمان مصاحبه از  03

ها برای برداشتی کلی از آن ز متنهای کتابها، مقاالت یا مصاحبهبدین منظور ابتدا هر کدام ا
شد و به صورت مضمونی  متن شروع سپس در راستای تحلیل محتوا خواندن یک بار خوانده شد.

به این صورت که واحد ثبت به جای کلمه، جمله، پاراگراف یا کل متن، مضمون در  ادامه یافت
کرد، تحت شد و هر کجا به یک مضمون اشاره می به خواندنشد. از ابتدای متن شروع  نظر گرفته

گرفت. میلز و یا برچسب تعلق می شد و به آن یک شناسهعنوان جمالت کلیدی انتخاب می
های چسبها برشناسه»نویسند: چنین می ( در تعریف شناسه0110 ، به نقل از فیشر،0330هوبرمن )

استنباطی از اطالعات در طول مطالعه تحلیل محتوا  توصیف یا واحدهای معنایی است که به منظور
تواند کلمه، عبارت، جمله یا کل که می وابسته استهایی به قطعه عموالًها مرود. شناسهبه کار می
 «. متن باشد

گذاری واحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع )زمانی که از تحلیل متن یا بعد از شناسه
 ها باهای جدیدی به دست نیاید( بر اساس مشابهت شناسها شناسههای جدید، مقوالت یمصاحبه

 . شدبندی یکدیگر مقوله



 )ص( ایخاتم االنب یدانش در قرارگاه سازندگ یارائه چارچوب حکمران 

 

11 

ه بر اساس ماهیت و ک های کیفی پدیدار شدمقوله از داده زیر 03و  سرانجام شش عنوان

بر تصمیمات و الزامات راهبردی آور )ناظر در سه عامل تیثیرگذار شامل عوامل الزام هدف تحقیق

ناظر بر عواملی ساز )با رویکرد دانشی در سازمان(، عوامل بستر ایجاد همراستایی راهبردیبه منظور 

د( و عوامل کنرا در قرارگاه ایجاد می ی حکمرانی دانشهای اجرااست که زیرساختها و زمینه

و هموار  ا و راهبردهای تدوین شده را آسانهبر عواملی است که پیشبرد فعالیت گر )ناظرتسهیل

 نشان داده شده است. هامقولهمقوالت و زیر عوامل، ارتباط  1در جدول بندی شد. .( دستهسازدمی
 های تحقیقمقوله و زیرمقوله .8 دولج

 منابع

نوع 
 منابع

 هامقوله هازیرمقوله
نوع 
ف عوامل

دی
ر

 

به
ح
صا

م
 

ت
اال
مق

 

-------- 

  
و تدابیر  هانفرما

فرماندهی مبتنی بر 
 دانش

اسناد 

 دستیباال

 0 آورالزام

 ؛ آرلشششی،0100 )هاسشششیم و همکشششاران،

   (0110 ؛ جیمز0111

راهبردها و اهداف 
مدت مبتنی بر بلند

 دانش

 (0110 ؛ جیمز،0111 )آرلی،
  

های اجرایی سیاست

 مبتنی بر دانش

لششششوی و  ؛0100 )مششششولر و همکششششاران،

 (0101 ؛ ما  و شن،010۱ همکاران،
  

حاکم سازمان 
 اندهی سپاه()فرم

بدنه 

 گیریتصمیم

  

حاکم سازمان 
 )فرماندهی
 قرارگاه(

، 010۱ ، لوی و همکشاران،0101 )مولن،

، تشششششو و 0100 پمسشششششل و همکشششششاران،

 (0101 همکاران،
  

مدیرعامل 

های هلدینگ

 تخصصی
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 ، کششورتز و همکششاران،0110 )بششونیتس،

، پندای و 0113 ، ماهش و سورش،011۱

 (0103 میقدادی، 0109 دوتا،
  

تعریف نقشها و 

 هامسئولیت

 ساختاری

 0 بسترساز

 محورساختار گروه   (0109 )پندای و دوتا،

؛ کشششورتز و 0119 )ماهنشششگ و وینشششزین،

 (011۱ همکاران،
  

 ساختار چابک

؛ کشششورتز و 0119 )ماهنشششگ و وینشششزین،

   (0109 ؛ پندای و دوتا،011۱ همکاران،

 ساختار ارگانیک

؛ 0113 ؛ فوچششون و وایششت،0100 )ترنششر،

   (0109 ؛ اریکسون،0113 فیلد،

یکپارچگی 

های سازمانی الیه

 مبتنی بر پرتفولیو

؛ 0101 )کششششششششالر  و همکششششششششاران،

؛ کشائو 0101 ؛  فوس،0110 دونالدسون،

 ؛ پمسششل و همکششاران،0100 و زیانششگ،

0100) 

  

 های ارتباطیراه

 ارتباطاتی

؛ شوردر 0113 تسوکاری،)پلتوکورپی و 

   (0101 ؛ سان،011۱ و پاین،

ایجاد روابط با 

 محیط بیرونی

 کانابیران و پاندیان، ؛0119 )ترنر و مولر،

 ؛ کششائو و زیانششگ،0101 ؛ فششوس،0101

؛ وینگ 0103 ؛ پمسل و همکاران،0100

؛ هانشگ و 0100 ؛ فشوس،0100 و پنگ،

 (0100 پمسل و همکاران، ؛0109 چیو،

  

گ سازمانی فرهن

 مشوق

؛ 0100 ؛ فششوس،0100 ) وینششگ و پنششگ،

 پمسل و همکاران، ؛0109 هانگ و چیو،

0100) 
  

سبک )رویکرد( 

 مدیران
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 کانابیران و پاندیان، ؛0119 )ترنر و مولر،

0101) 
  

 یند انتصاباتفرا

یندهای فرا

 کلیدی

تسهیل

 گر
9 

 کانابیران و پاندیان، ؛0119 )ترنر و مولر،

 ؛ کششائو و زیانششگ،0101 ؛ فششوس،0101

0100 

  

یند جذب منابع فرا

 انسانی

-------- 
  

یند عقد فرا

 قراردادها

--------   یند پاداشفرا 

-------- 
  

یند حقوق و فرا

 دستمزد

--------   فرایند انتخاب طرح 

-------- 
  

یند ارزیابی فرا

 عملکرد

؛ وینششگ و 0103 )پمسششل و همکششاران،

؛ هانششگ و 0100 ؛ فششوس،0100 پنششگ،

 (0100 پمسل و همکاران، ؛0109 چیو،
  

 هادستورالعمل

 هاروش
 کانابیران و پاندیان،؛ 0119 )ترنر و مولر،

0101) 
  

 مقررات سازمانی

 کانابیران و پاندیان،؛ 0119 )ترنر و مولر،

0101) 
  

 استانداردها

 هاسامانه   (0109 هانگ و چیو،

 
 

 )ص(در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  چارچوب حکمرانی دانش

سازمان با  چارچوب مفهومی ارائه شده است که در قالب 1جدول  مفاهیم ارتباط 0در شکل 

در قرارگاه سازندگی خاتم  را ی حکمرانی دانشتواند زمینه تحقق و اجراجه به این عوامل میتو

  فراهم سازد.االنبیا )ص( 

 



 8131بهار ، 4 ه، شمار، سال دوممدیریت راهبردی دانش سازمانی نشریه علمی

 

11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آورالزام

 گرتسهیل

 ی( های اجرایتدابیر، راهبردها و اهداف، سیاستو  هان)فرما اسناد باالدستی -1

 های تخصصی(گیری )فرماندهی سپاه، فرماندهی قرارگاه، مدیرعامل هلدینگبدنه تصمیم -2

 بسترساز

حکمرانی 

 دانش

1-
 

ف نقشها، ساختار گروه
ی )تعری

ساختار
ک

محور، ساختار چاب
ی الیه

ک، یکپارچگ
، ساختار ارگانی

ی(
ی سازمان

ها
 

2-
ی )کانال

ارتباطات
ط 

ط با محی
ی، ایجاد رواب

ی ارتباط
ها

ک مدیران(
گ سازمانی مشوق، سب

ی، فرهن
بیرون

 

1- 
فرا

ا، 
ده

ردا
قرا

د 
عق

ب، 
جذ

ت، 
ابا

ص
)انت

ی 
ید

 کل
ی

ها
ند

ی
رح

 ط
ب

خا
 انت

ق،
قو

 ح
ش،

ادا
پ

رد(
لک

عم
ی 

یاب
ارز

 ،
 

2- 
ش

رو
مل

رالع
تو

دس
ا )

ه
انه

سام
ا، 

ده
دار

تان
اس

ی، 
مان

ساز
ت 

ررا
مق

ا، 
ه

ها(
 

 ا )ص(. چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم االنبی4شکل 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه 

رانی با توجه به تعاریف حکمرانی، ساختار حکم قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( از دید 

وسیله آنها، است که بهناظر یندهایی بر فراکه این ساختار،  جا. از آنساختار حکمرانی سازمانی دارد

و  از طریق آن، اهداف شرکت ،شوند و شامل ساختاری است که انها هدایت و کنترل میسازم

ساسی حکمرانی سازمانی که شامل های اد و با توجه به مؤلفهشوبه آنها تبیین می های رسیدنراه

سازی است، های راهبردی و سطوح تصمیمنفرایندها، ساختار، چگونگی ارزیابی، نظارت، مضمو

شود. به مانی شروع میبه حکمرانی دانش پروژه در قرارگاه از جایگاه حکمرانی ساز مسیر دستیابی

 ه شده، حکمرانی سازمانی در رأس چارچوب قرار گرفته است.همین منظور در الگوی ارائ

نفت،  .0های های تخصصی در عرصه)ص( دارای هولدینگقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  

 .1فناوری اطالعات و مخابرات  .0صنعت و معدن  .9شهرسازی راه و  .0گاز و پتروشیمی، 

. با توجه به وجه تمایز قرارگاه، نیاز است تا آب و نیرو است .3زدایی و کشاورزی محرومیت

مبتنی قرارگاه منحصر به فرد های بر ویژگیعواملی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد که 

تخصصی  هایاقتصادی، دارا بودن انواع گرایش شاختار نظامی شامل دارا بودن س این ویژگیهاباشد. 

های مختلف، دارا بودن یتمختلف، دارا بودن انواع ساختارهای سازمانی، دارا بودن نیروها با عضو

 . ا بودن تجهیزات دو منظوره استنفعان مختلف، دارذی

استای اجرای ر بر قرارگاه در رکه عوامل تیثیرگذا بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد  
توان آور میگر است. از دید عوامل الزامآور، بسترساز و تسهیلحکمرانی دانش شامل عوامل الزام

 و اساس سند راهبردی سازمان مدت برو تدابیر فرماندهی، راهبردها و اهداف بلند هانفرما به
تواند اسناد می های ابالغی سازمان اشاره کرد که به نوعی الزامات اساسی دانش در اینسیاست
عوامل  زمان با اهداف دانشی باشد. از دیدراهبردی سا مان به سمت همراستاییکننده سازالزام

ی اشاره کرد که ایجاد ساختاری و ارتباطات سازی در سازمان از جنبهع زمینهتوان به نوبسترساز می
سازمانی بر اساس پرتفولیو های محور، چابک، ارگانیک همراه با توسعه یکپارچه الیهساختار گروه

که  سبد پروژههای تخصصی، که شامل ستاد فرماندهی قرارگاه، زیرپرتفولیو که شامل هلدینگ
گر ها است، تیثیرگذار است. از دید عوامل تسهیلشرکتها و طرحها که شامل کارگاه شامل
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حکمرانی دانش که  ( از0100) که بر اساس تعریف پمسل اشاره کرد یندهای کلیدیتوان به فرامی
داند یا طبق تعریفی دیگر از یندهای مدیریت دانش میآن را تالقی فرایندهای کلیدی سازمان با فرا

تواند بر فرایندهای مدیریت سازمانی که می ( که حکمرانی دانش را انتخاب ساختار011۱) فوس
د و موجب رسیدن کارگیری دانش اثرگذار باشهسازی و بگذاری، یکپارچهدانش شامل اشترا 

یندهای راستایی فرایندهای سازمان با فراتواند هماین عامل می ،دشوبه اهداف مورد نظر سازمان می
ها، تصویب قوانین و مقررات، تدوین استانداردها و دانشی را هموار سازد و تدوین دستورالعمل

 مسیر دستیابی دتوان... می دانش ودهی مبتنی بر ها، نظام پاداشهایی نظیر نظام پیشنهاداستقرار سامانه
    به حکمرانی دانش را تحقق بخشد. 

خشود بششه تعشدادی از تمهیششدات  ( در مقالشه0103) 0در مقایسشه بشا مطالعششات پیششین، میقششدادی

این تحقیق بشه  اما در اخته است که چند مورد محدود بود؛سازمانی برای ایجاد حکمرانی دانش پرد

گشر پرداختشه ششده اسشت. آور، بسترساز و تسهیلامل شامل عوامل الزاماین تمهیدات در قالب سه ع

تعشدادی  ( در مقاله خود بشه معرفشی سشاختار حکمرانشی دانشش اششاره، و0101) 0کانابیران و پاندیان

 9والکشزا  ایشن تحقیشق جامعیشت نشدارد. در مقالشه اصول ساختاری معرفی کردند که در مقایسه با

ق تحقیش ایشن اما در مقایسه با ؛ای مورد بررسی قرار گرفته استزمینه( تمهیدات ساختاری و 0111)

 اند.دهکرنپاسخ جامعی ارائه 

 شود:ین اساس پیشنهادهای زیر ارائه میبر هم

به نسبت رویکرد مدیران  ی حکمرانی دانش در قرارگاه،منظور تحقق و اجرانیاز است به. 0

و توجه به هر یک از عوامل  رانی دانشکردن عوامل مؤثر در حکمضرورت ایجاد و هموار

بخشی و الهام گر تغییر یابد و فرهنگ دانش با توجه به رویکرد مدیرانآور، بسترساز و تسهیلالزام

 نفوذ یابد.های سازمانی در تمامی الیه آنان

یندهای مدیریت فی با توجه به نیازمندی تطابق فرایندی و ساختاری در قرارگاه با فرااز طر. 0

                                                           
1 .Migdadi 

2 .Kannabiran & Pandyan 

3 . Walczak 
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است تالقی فرایندهای مدیریت دانش با  دانش، نیاز کارگیریهبانتقال و اشترا ، انش از جمله، د

یندهای کلیدی سازمان از جمله انتصابات، جذب منابع انسانی، عقد قراردادها، ارزیابی تمام فرا

 عملکرد فردی و سازمانی صورت گیرد.

اجرایی قرارگاه نیاز  ش و رسوخ به بدنهیندهای دانسازی امور مربوط به فرامنظور آسانبه. 9

ی و ارتقای سطوح ارتباطاتی نظیر نظام روابط کاری مبتنی بر همکاری گروهبا ایجاد  است

یندهای کلیدی سازمان و سطوح بتنی بر ثبت تجربه و اتصال به فراهای م، سامانههاپیشنهاد

 گیری سازمانی اقدامات الزم صورت گیرد.تصمیم
 

 منابع
 انتشارات دانشگاه امیرکبیر. . تهران:گیری و اجرایها، اندازهمدیریت دانش: مفاهیم، الگو(. 3111عباس ) افرازه،

 . تهران: انتشارات صفار. ه سازمان: ساختار و طرح سازمانیرینظ(. 3111فرد، حسن )مهدی؛ دانایی الوانی،

تندسازی ازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مسمدیریت دانش و س(. 3111اصغر؛ شهابی، بهنام )رستمی، علیانواری

 .31-0: 1 .پژوهشی مدیریت فناوری اطالعات ـفصلنامه علمی . دانش و تجربه

های دانش در مفهومی الیه طراحی الگوی(. 3110مصطفی ) جعفری، پور، فرناز؛ صبور، آناهیتا؛برزین

 . چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه.های پروژه محورسازمان

 نشر تهران: خواه.حسینی علی هترجم. دانش مدیریت(. 3111) کای.رومهارت استفان،.روبیلبرت؛ گ، پروست

 .یسطرون

محور  های پروژهمل موفقیت مدیریت دانش در سازمانبندی عواشناسایی و اولویت(. 3113پرهیزگار، مهدی )

 نور تهران. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیامپایان )مطالعه موردی: شرکت مپنا(.

تهران:  خواه.علی حسینی ترجمه .مدیریت دانش(. 3111استفان، رومهارت کای. )گیلبرت، روبستپروب

 انتشارات یسطرون.

انتشارات  . تهران:هامدیریت دانش: نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک(. 3112جعفری، محمد؛ اخوان، پیمان )

 رسا.

کنفرانس مدیریت . م و کاربرد آن در فناوری اطالعاتتعاریف، مفاهیحکمرانی پروژه: (. 3111جمالی، محمد )

 .پروژه

نامه . پایانمحورهای پروژهشناسایی نقش ساز و کارهای حکمرانی دانش در سازمان(. 3111رنجبر، افسانه )

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
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ه ملی با استفاده از ی تجارب حاصل از تأخیرات یک پروژبررس (.3111) پور، ساسان؛ زرگرپور، حمیدزرآبادی

 تهران. . کنفرانس ملی مدیریت دانش.مدیریت دانش

ها در ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه(. 3111شفعیا، محمد؛ متولیان، علی )

 ن.تهرا پروژه.المللی مدیریت . چهارمین کنفرانس بینمحورهای پروژهسازمان

ششمین کنفرانس  چرایی؟. حاکمیت دانش: چیستی، چگونگی و(. 3110علی )علیزاده، نسرین؛ نعمتی، حسن

 المللی مدیریت دانش.بین

ماهنامه الکترونیکی دانش و کاربرد  دو. محور(. حاکمیت دانش در سازمانهای پروژه3113باغی، مهدی )قره

 .مدیریت پروژه

تهران: انتشارات جهاد  . ترجمه علیرضا کیامنش.ردهای کیفی، کمّی و ترکیبیرویک(. 3111دبلیو )کرسول، جان

 دانشگاهی عالمه طباطبایی.

ترجمه  ق در علوم اجتماعی )نظری و عملی(.روش تحقی(. 3111وان؛ کیوی، ریموند )کامپنهود، لوک

 تهران: انتشارات توتیا. گهر.عبدالحسین نیک

ارائه چارچوبی برای تبیین (. 3111زاده، علیرضا )ان، امیر، حسنمانی کندری، فرزانه؛ زنجانی، مهدی؛

هشی علوم و فناوری اطالعات پژو ـفصلنامه علمی . مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب هایشایستگی

 .1001-0013شاپا: .ایران

ت بررسی نقش مدیریت دانش در شناسایی و تعدیل تأخیرا (.3111پور، مهدی )علیحسین مقدم، محمد؛

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده معماری.. پایانهاپروژه

(. الکترونیکی شدن مسبب گرایش به حکمرانی نیک یا حکمرانی 3111) محمدرضا قدوسی، محمودی، جعفر؛

آینده پژوهی فصلنامه . ندهیهای آبینیروندهای کنونی و پیش نیک مسبب گرایش به الکترونیکی شدن:

 .1 . ش01 دوره. مدیریت

 .0232تم مؤسسه حکمرانی فناوری اطالعات. گزارش هف

عات و حاکمیت شرکتی میان (. رابطه حاکمیت فناوری اطال3111) جعفر محمودی، رونقی، محمدحسین؛

 .1 ش. 1 . دورهیریت فناوری اطالعاتفصلنامه مدهای دولتی حوزه فناوری اطالعات. سازمان

محور: رویکرد حاکمیت دانش در سازمانهای پروژه (. 3111فرزانه، نرگس ) مهدی؛ زنجانی، هرزندی، مرتضی؛
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