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       چکیده

نوپا  و  جدید  موضوعی  ایران  اداری  نظام  در  دانش  مدیریت 
می باشد، از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل مدیریت 
است.  بوده  ایران  اداری  نظام  باالدستی  اسناد  پرتو  در  دانش 
اسناد  متن  از  دانش  مدیریت  اولیه  مضامین  منظور  بدین 
قانون  اساسی،  قانون  شامل  ایران  اداری  نظام  باالدستی 
مدیریت خدمات کشوری، سیاست های کلی نظام اداری، سند 
چشم  نداز در افق 1404، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سند 
توسعه  ششم  و  پنجم  برنامه های  قانون  و  علمی  نقشه  جامع 
که  مشابه  داده های  سپس  و  گرفت  قرار  احصاء  مورد  کشور 
و  گرفته  قرار  طبقه  یک  در  بودند،  نزدیکی  بارمعنایی  دارای 
و  سازمان دهنده  پایه،  مضامین  نیز  طبقات  از  یک  هر  به 
فراگیر تخصیص یافتند. پژوهش حاضر نوعي شیوة پژوهش 
راهبرد  از   پژوهش  فراروی  مسئله  به  توجه  با  و  بوده  کیفي 
تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در صدد کشف 
مضامین مدیریت دانش در نظام اداری ایران بوده ایم، هدف 
مطالعه  طریق  از  داده ها  گردآوری  شیوه  و  اکتشافی  پژوهش 
تعداد  پژوهش،  یافته های  طبق  است.  بوده  اسناد  بررسی  و 
مضمون   12 و  سازمان دهنده  مضمون   13 پایه،  مضمون   12

فراگیر مدیریت دانش در  نظام اداری ایران احصاء گردید. 

اسناد  اداری،  نظام  دانش،  مدیریت  کلیدی:  واژگان        
باالدستی نظام اداری ایران، تحلیل مضمون 

          مقدمه 

آشکاری  نیاز  بین المللی،  سطح  در  به ویژه  اخیر  سال های  در 
ارتقای  برای  کارآمدتر  و  مؤثرتر  ملی  اداری  نظام های  به 

توسعه اقتصادی کشورها وجود داشته است و به همین دلیل 
عمومی  مدیریت  تغییر  مورد  در  زیادی  بحث های  که  است 
اداری  اصالحات  برای  یکپارچه  طرح  یک  اجرای  به ویژه  و 
توسعه  یا  بهبود  برای  و  است  گرفته  صورت  دولتی  بخش  در 
بر  باید  نهادی،  اصالحات  از  جدا  موجود،  اداری  نظام  های 
شود  تأکید  دانش  مدیریت  و  پیشرفته  فناوری های  نوآوری، 
)تئوچاریس و تیسی هرینتیس2 ، 2016: 59(. امروزه دولت ها 
در  مهمی  نقش  دانش  مدیریت  که  رسیده اند  باور  این  به 
می کند  ایفا  مردم  به  خدمات  ارائه  و  سیاست گذاری  فرآیند 
)سیامی نامینی3 ، 2018: 1(. مفهوم مدیریت دانش در گذشته 

داشته  ارتباط  خصوصی  بخش  با  خاص  به طور  حال،  حتی  و 
از  بیش  دانش بنیان،  جامعه  ساخت  با  همزمان  نیز  امروزه  و 
پیش، نیاز به دانش در نهادهای دولتی و حکومت های محلی 
احساس می شود و نیاز به مدیریت دانش در بخش دولتی نتیجه 
روندهای کنونی جهانی و تقاضاهای روزافزون شهروندان در 
مورد کمیت و کیفیت اطالعات است )بوچکوا4 ، 2015: 391(. 
عملکرد،  استانداردهای  رقابت،  تأثیر  تحت  دولتی  بخش 
نظارت، اندازه گیری، انعطاف پذیری، تأکید بر نتایج، تمرکز بر 
مشتری است و به نظر می رسد که مدیریت دانش برای دولت 
بقای  برای  ضروری  امر  یک  بلکه  نیست،  انتخاب  یک  دیگر 
اقتصادها در عصر خصوصی سازی، آزادسازی و جهانی شدن 
بهبود  و  تاثیرگذاری  قابلیت  دانش  مدیریت  این رو،  از  و  است 
فرآیندهای نوسازی در بخش دولتی را دارد )آلوارنگا، ماتوس، 
یافته های  زمینه،  این  در  و   ،)2  :2020 ماتیاس5،  و  گودینا 
از  پژوهش اولینیک، بیالن و میشهوک6 )2021: 22( حاکی 
رشد  تضمین  در  به سزایی  نقش  دانش  مدیریت  که  است  آن 

اقتصادی کشورهای اروپایی داشته است. 

 تحلیل مضمون مدیریت دانش در نظام اداری ایران
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آوردن  به دست  برای  دولتی  و  خصوصی  بخش  سازمان های 
اصالحات  بر  خود،  ضمنی  دانش  از  استفاده  با  رقابتی،  مزیت 
ابزار  به عنوان  دانش  مدیریت  از  اغلب  و  می کنند  تکیه  راهبردی 
نوآورانه برای هدایت خط مشی ها یاد می شود که تعادل خوبی را 
آن  اصلی  نگرانی های  اما  می نماید،  ایجاد  مختلف  ذینفعان  بین 
است که چگونه مدیران بخش دولتی دانش سازمانی را حفظ و 
و  کنند  هدایت  سازمانی  عملکرد  بهبود  برای  را  دانش  می توانند 
راستای  در  باید  ضمنی  به طور  دولتی  سازمان های  حال،  این  با 
دانش،  سیاست های  طریق  از  راهبردی  اهداف  با  همسویی 
فعال باشند و از آنجایی که بخش دولتی متشکل از مجموعه ای 
و  دانش  موجودی  کل  هماهنگی  مسئول  است،  فنی  دانش  از 
توزیع مجدد آن به طور مساوی در سراسر سازمان است )الرتی 
خصوصی،  بخش  سازمان های  در   .)216  :2019  ، همکاران1  و 
مفهوم رقابت پذیری دارای جایگاه خاصی است و بر این اساس، 
اما  شد،  رایج  سازمان ها  این  در  ابتدا  نیز  دانش  مدیریت  مفهوم 
مفهوم  بودن  کمرنگ  علي رغم  که  است  آن  تامل  قابل  نکته 
کسب مزیت رقابتي به مثابة محرک قوي براي کاربست مفهوم 
مدیریت دانش در سازمان هاي دولتي، بهبود عملکرد، پاسخگویي 
دولتـي،  سـازمان هـاي  هزینـه هـاي  کـاهش  شـهروندان،  بـه 
زمـان  کـاهش  اداري،  زائـد  بوروکراسـي  حـذف  یـا  کـاهش 
افـزایش  عمـومي،  خدمات  کیفیت  ارتقاي  خدمات رساني، 
کـارایي، ارتقـاي اثربخشـي، به عنوان دغدغه های اصلی حیطه 
محـرک هـاي  مهم ترین  جمله  از  حکومت،  و  دولت  اداره  دانش 
ضـرورت توجه به مفهوم مدیریت دانش در سازمان هاي دولتي 

محسوب مي شوند )پیران نژاد، 1395: 301(. 
دانش حکمرانی باید به آفرینش دانش خط مشی ها منجر شود و 
در این رویکرد، خطمشی، دانشی ثمررسان است؛ دانشی که در 
دانش های  کاربست  برای  را  حکمرانی  خود،  مضاف  توسعه  سیر 
توسعه  پیچیده،  جوامع  در  مردم  مسائل  حل  برای  گوناگون، 
همه  برای  ضروری  سوادی  خطمشی،  سواد  این رو،  از  و  می دهد 
است  حاضر  عصر  پیچیده  جوامع  در  زندگی  برای  جامعه  آحاد 
عمومی  خط مشی گذاری  دانش  توسعه  در  تخصص گرایی  و 
برای  شایسته  راهی  و  حاضر  عصر  برای  ضرورتی  حکمرانی،  و 
در   .)182 183  :1400 )پورعزت،  است  دانش  سودمندسازی 
همین راستا، یکی از مسائل اصلی فراروی استقرار مدیریت دانش 
در نظام اداری کشورهای در حال توسعه، آن است که کارگزاران 
دولتی در این کشورها از دانش و تجربه الزم برخوردار نیستند و در 
تایید این ادعا چمبرز2  )19993( معتقد است که خطمشی گذاران 

و مجریان کشورهای در حال توسعه، اغلب دانش کافی ندارند و 
اقدامات آنها بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است تا تحلیل منظم 
تامین  و  زیاد  کشورها  این  در  اطالعات  تولید  هزینه  معمواًل  و 
و  دولت ها  این،  بر  افزون  و  است  دشوار  بسیار  پشتیبانی  خدمات 
بوروکرات ها غالبًا جهت گیری غربی یا فن ساالرانه دارند و از تاثیر 
هستند  غافل  خطمشی گذاري  فرایندهای  بر  بومی  دانش  مثبت 

)محمدی، 1388: 33؛ به نقل از چمبرز 1993(. 

سیاسي،  عوامل  از  متأثر  تاحدي  ایران  در  انساني  منابع  مدیریت 
نهادگرایی،  دیدگاه  از  و  است  فرهنگي  به ویژه  و  اقتصادي 
نهادهای  محیط های  سوی  از  فشارهایی  تاثیر  تحت  سازمان ها 
قرار می گیرند و بر این اساس، می توان ساختار و تشکیالت دائمًا 
در حال تغییر در سازمان های ایرانی را به عوامل سیاسی و نفوذ 
مدیریت  مسائل  در  مدگرایی  و  نسبت داد  حکومتی  دستگاه های 
نوین، نظیر مدیریت دانش را به تغییرات تقلیدگونه ای نسبت داد 
که در پاسخ به عدم اطمینان ها اتفاق می افتند و منجر به پیروی 
سازمان ها از مجموعه ای از رفتارها و ساختارهایی که حالت مد 
پیدا می کنند، می شوند )فقیهی و آغاز، 1390: 17(. مدیریت دانش 
در سازمان های ایرانی در مرحله اولیه قرار دارد و هنوز نمی توان 
با اطمینان کامل از استقرار کامل مدیریت دانش در سازمان های 
ایرانی  سازمان های  بیشتر  در  هنوز  و  کرد  صحبت  ایرانی 
ماهیت  از  دقیق  برداشت  و  دانش  مدیریت  تولی گری  به  نسبت 
سازمانی  فرایندهای  با  ارتباط  در  آن  عملکرد  سازوکارهای  و 
اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد و انتظارات غیرواقع بینانه از 
مدیریت دانش در دستیابی به اهداف سازمانی وضعیتی را به وجود 
آورده است که مدیریت دانش به عنوان یک هدف سازمانی حتی 
در گزارش های عملکردی وارد می شود )حسن زاده، 1399: 14(.

که  است  باور  این  بر  ادعا،  این  به  توجه  با  حاضر  نوشتار  نگارنده 
سازمان های دولتی ایران باید از استقرار شتاب زده ابزارهای نوین 
مدیریتی نظیر مدیریت دانش اجتناب کرده و تالش نمایند باتوجه 
به نوع ماموریت، فرهنگ و ساختار حاکم بر نظام اداری کشور، 
نسبت به بومی سازی ابزارهایی نظیر مدیریت دانش اهتمام نموده 
و از تقلید از بخش خصوصی پرهیز و مدیریت دانش را در پرتو 
اسناد باالدستی نظام اداری کشور جاری سازی نمایند. از این رو، 
نگارنده نوشتار حاضر، موضوع مدیریت دانش را بر اساس اسناد 
همین  در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  ایران  اداری  نظام  باالدستی 

راستا، سئواالت پژوهش به شرح زیر تبیین گردید:         
● سوال اول پژوهش: مضامین پایه مدیریت دانش در پرتو اسناد 

باالدستی نظام اداری ایران کدامند؟  
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● سوال دوم پژوهش: مضامین سازمان دهنده مدیریت دانش در 
پرتو اسناد باالدستی نظام اداری ایران کدامند؟   

● سوال سوم پژوهش: مضامین فراگیر مدیریت دانش در پرتو 

اسناد باالدستی نظام اداری ایران کدامند؟  
در  دانش  مدیریت  شبکه ای  الگوی  پژوهش:  چهارم  سوال   ●

نظام اداری ایران به چه شکلی است؟ 

        مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

بررسی ها حاکی از آن است که مدیریت دانش، موضوعی است 
که در بخش خصوصی متولد شده و رشد یافته و در مورد پیشینه 
است  شده  صحبت  کمتر  دولتی  سازمان های  در  دانش  مدیریت 
و موضوع مدیریت دانش در مورد سازمان های دولتی، نوپا و در 
مراحل ابتدایی است و باید توجه ویژه ای به آن شود )ابطحی و 
وجود  دانش  مدیریت  از  مختلفی  تعاریف   .)72  :1385 صلواتی، 
به  توجه  با  سازمان  هر  خاص  عالیق  منعکس کننده  که  دارد 
از  است  عبارت  دانش  مدیریت  است.  آنها  خاص  اولویت های 
فرایند به کارگیری یک رویکرد نظام مند برای جذب، ساختاردهی، 
سریع تر،  کار  برای  سازمان  سراسر  در  دانش  انتشار  و  مدیریت 
استفاده مجدد از بهترین شیوه ها و کاهش دوباره کاری )سازمان 
ملل، 2016: 5(. مدیریت دانش دارای ابعاد بسیاری است و طیف 
انتقال  و  کدگذاری  ذخیره سازی،  جمع آوری،  تولید،  از  کاملی 
دانش را دربرمی گیرد )سازمان بین المللی کار، 2007(. مدیریت 
از  بهره برداری  و  ذخیره  تثبیت،  جمع آوری،  فرآیند  شامل  دانش 
دانش نگهداری شده در یک سازمان، به ویژه دانش شناخته شده 
شناخته  دانش  ذخیره  همچنین  و  ضمنی1(،  )دانش  افراد  برای 

شده )دانش صریح2( است )بارتلت3، 2021: 5(.  
زیادی  پیشرفت  حاضر  حال  در  دانش  مدیریت  که  آنجایی  از 
به طور  دولتی  بخش  کارکنان  تا  است  ضروری  است،  داشته 
کنند  کسب  بیشتری  مهارت  و  دانش  و  ببینند  آموزش  مستمر 
انتظار  و  بخشند  بهبود  شهروندان  با  را  خود  روابط  و  عملکرد  تا 
می رود با استفاده و اجرای صحیح مدیریت دانش در دولتی های 
و  شده  شناسایی  درستی  به  سازمانی  فرآیندهای  محلی،  و  ملی 
مجموعه ای از تغییرات در سازمان به وجود آید )بوچکوا، 2015: 
391(. مدیریت دانش در بخش دولتی با سه چالش اصلی شامل: 

مدیریت  به کارگیری  و  درک   .2 دانش؛  مدیریت  از  آگاهی   .1
است  مواجه  مدیریت،  سوی  از  قوی  حمایت  وجود   .3 دانش؛ 
پنج  که  داد  نشان  پژوهشی  نتایج   .)1  :2018 )سیامی نامینی، 

مساله اصلی شامل: یادگیری سازمانی، اشتراک دانش، نوآوری، 
ابتکارات  فراروی  فناوری  زیرساخت های  و  اجتماعی  شناسایی 
این  با  و  دارد  وجود  هند  دولتی  سازمان های  در  دانش  مدیریت 
رفع  برای  می توان  را  دانش  اشتراک  و  سازمانی  یادگیری  حال، 
نابرابری دانش در بخش دولتی بهبود بخشید )الرتی و همکاران، 

.)230 215 :2019
نیز  دولتی  مدیریت  رویکردهای  منظر  از  دانش  مدیریت  نقش 
وجود  با  دولتی  مدیریت  به  سنتی  رویکرد  در  است.  تامل  قابل 
ساختارهای  وجود  به دلیل  آن،  اثبات گرایی5  و  عقالنی4  ماهیت 
فعالیت ها  استانداردسازی  بر  تاکید  و  کار  تقسیم  سلسله مراتبی، 
از طریق قوانین و مقررات، عماًل نقش مدیریت دانش کمرنگ 
می باشد؛ اما در رویکرد مدیریت دولتی نوین )هیوز6 ، 2003( با 
تصـدي گري  کاهش  جهت  تمرکز  عدم  نظیر  اصولی  بر  تاکید 
و  خصوصی  بخش  سبک  به  دولتی  سازمان های  اداره  دولت، 
رویکرد  در  و  شده  تقویت  دانش  مدیریت  مفهوم  مشتری گرایی، 
به  باتوجه   )2000  ، دنهارت7  و  )دنهارت  نوین  عمومی  خدمات 
می توان  شده،  نگریسته  ارزش  یک  به عنوان  مشارکت  اینکه 
امور  اداره  در  شهروندان  مشارکت  طریق  از  را  دانش  مدیریت 

عمومی، بهبود بخشید.  
امروزه دانش هم به عنوان یک عامل ضروری تولید و هم به عنوان 
مدیریت  حال،  عین  در  و  می کند  عمل  مستقل  محصول  یک 
دانش عاملی موثر و قدرتمند در افزایش سطح توسعه اقتصادی 
جهان است و به منظور استفاده کامل از این فرصت، کشورها باید 
بر پنج جنبه اصلی )برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد8 ، 2019( 
درسی،  برنامه  کیفیت  بر  )تمرکز  آموزش   .1 کنند:  تمرکز  زیر 
توسعه،  تحقیق،   .2 جدید(؛  فن آوری های  روی  بر  جهت گیری 
نوآوری و علم )مهارت/ دانش محققان و سازمان ها برای توسعه 
آینده(؛  در  الزم  مهارت های  شکل گیری  و  جدید  فناوری های 
فن آوری  زیرساخت های  از  باالیی  سطح  )ارائه  فناوری ها   .3
اشتراک  به  برای  نیاز  مورد  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و 
گذاشتن دانش، ترویج و توسعه فناوری های جدید و روش های 
برای  مالی  منابع  اصلی  منبع  )به عنوان  اقتصاد   .4 آموزشی(؛ 

1. Tacit knowledge
2. Explicit knowledge
3. Bartlett
4. Rationalism
5. Positivism
6. Hughes
7. Denhardt & Denhardt
8. United Nations Development Programme (UNDP)
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1. Bratianu
2. Laihonen & Kokko
3. Cruz Urpia, Sartori & Machado
4. Nenungwi & Garaba
5. Tomé, Gromova & Hatch

معرفی فن آوری های جدید(؛ 5. محیط مطلوب )حمایت سازمانی 
از توسعه کارآفرینی و نوآوری(. این عناصر جزء الینفک مفهوم 
توسعه  تعیین کننده  عوامل  از  یکی  دانش  رشد  و  هستند  دانش 
اقتصادی است. اولینیک، بیالن و میشهوک )2021: 22( بر این 
از  بخشی  دانش  مدیریت  اجزای  گرفتن  نظر  در  که  هستند  باور 
شاخص  جهانی،  رقابت پذیری  )شاخص  اصلی  شاخص های 
اقتصادی  توسعه  جهانی(  دانش  شاخص  یا  جهانی  مهارت های 

است.   
بحران های  درک  که  می دهد  نشان  دانش  مدیریت  رویکرد 
شکاف های  از  کاملی  درک  نیازمند  آن ها  مدیریت  و  پیچیده 
بتواند  که  است  دانش  پویایی  پدیده های  و  بحران ها  این  دانشی 
اذعان   )2020( براتیانو1   کند.  توصیف  را  آن ها  تکامل  و  تجلی 
بسیار  سرعت  با  شدن  جهانی  نتیجه  در  بحران ها  که  می دارد 
سازمان  که  زمانی  راستا،  همین  در  و  می یابند  گسترش  زیادی 
کرد،  اعالم  همه گیر  بیماری  یک  را   19 کووید  جهانی  بهداشت 
کووید  و  شد  شناخته  رسمیت  به  رسمی  به طور  آن  جهانی  نفوذ 
19 یک پدیده منحصر به فرد و دارای قدرت مخرب بسیار زیاد 
است و به دلیل نبود دانش در مورد آن نمی توانیم پایان خاصی را 
برای آنها پیش بینی کنیم، اما رویکرد مدیریت دانش بینش های 

جدیدی را در مورد پیچیدگی این پدیده ها ارائه می دهد. 
و  حکمرانی  از  ترکیبی  دولتی  بخش  در  دانش  مدیریت  ماهیت 
فرآیندهای دانش در سطح ملی است، جایی که نهادهای دولتی، 
)سازمان های  سوم  بخش  بازیگران  و  خصوصی  سازمان های 
مردم نهاد( یک پایگاه اطالعاتی مشترک ایجاد، ذخیره و استفاده 
تبدیل  خود  روزمره  عملیات  در  عمل  به  را  دانش  تا  می کنند 
کنند )الیهونن و کوکو2 ، 2020: 1(. نقش مدیریت دانش برای 
قاطعیت بیشتر در تصمیم گیری های انجام شده در بخش دولتی، 
تصمیم گیری،  فرآیند  در  موثر  مشارکت  برای  جامعه  به  کمک 
جامعه،  فکری  سرمایه های  توسعه  در  رقابتی  ظرفیت های  ایجاد 
توسعه نیروی کار دانشی در بخش دولتی و اطمینان از اثربخشی 
و  سارتوری  )کروزیورپیا،  است  اساسی  بسیار  عمومی  خدمات 
دانش  مدیریت  کلیدی  نقش های  از  یکی   .)3  :2020  ، ماچادو3 
و  می باشد  الکترونیک  دولت  استقرار  به  کمک  دولتی،  بخش  در 
و  گودینا  ماتوس،  آلوارنگا،  پژوهش  یافته های  راستا،  همین  در 
ماتیاس )2020( حاکی از آن است که موفقیت دولت الکترونیک 
برای  یکدیگر  مکمل  و  است  مرتبط  دانش  مدیریت  کیفیت  با 

پیشرفت های قابل توجه در بخش دولتی است. 

تاکید  دولتی  سازمان های  در  دانش  مدیریت  استقرار  بر  امروزه 
شده است و دولت هایی مانند آمریکا، انگلستان، فنالند و مالزی 
فعالیت های  هدایت  برای  را  واحدهایی  خود،  ساختارهای  در 
مدیریت دانش از قبیل: تقویت فرهنگ حمایت از مدیریت دانش، 
تدوین اهداف و راهبردهای مدیریت دانش، طراحی ساختارهایی 
برای مدیریت دانش در درون ساختار رسمی، تدوین فرایندهای 
برای  الزم  فنی  زیرساخت های  آوردن  فراهم  دانش،  مدیریت 
توسعه فعالیت های مدیریت دانش و تدوین برنامه های آموزشی 
 .)109  :1389 )صلواتی،  آورده اند  به وجود  کارکنان  برای  الزم 
جنوبی  آفریقای  کشور  دولتی  بخش  در  پژوهشی  یافته های 
حاکی از آن است که ابتکارات مدیریت دانش به طور غیررسمی 
نسبتًا  آگاهی  سطح  و  می شود  اجرا  کشور  این  وزارتخانه های  در 
باالیی از این طرح ها همراه با مزایای مرتبط با آنها وجود دارد، 
موانع  جمله  از  دانش  مدیریت  برای  اختصاصی  واحد  فقدان  اما 
و  است  دانش  مدیریت  رسمی  ابتکارات  موفقیت آمیز  اجرای 
تخصیص یک واحد مستقل برای مدیریت دانش یک نیاز مبرم 
ارائه  بهبود  و  دانش  مدیریت  بالقوه  مزایای  از  بهره گیری  جهت 
خدمات می باشد )ننانگوی و گارابا4 ، 2021: 10 1(. در پژوهشی 
از  استفاده  و  دانش  مدیریت  بین  ارتباط  بررسی  به  که  تطبیقی 
این  پرداخت،  روسیه  و  پرتغال  کشور  دو  بین  خارجی  زبان های 
نتیجه حاصل شد که در دنیای جهانی شده، تسلط بر زبان های 
خارجی عامل ایجاد موفقیت در کسب و کار است و سرمایه گذاری 
در زبان های خارجی در پرتغال بیشتر از روسیه است و احتمااًل به 
این دلیل است که روسیه همچنان خود را یک ابرقدرت می بیند، 
سراسر  در  که  است  زبانی  پرتغالی  اگر  )حتی  پرتغال  حالی که  در 
و  می داند  اروپا  اتحادیه  عضو  را  خود  می شود(  صحبت  جهان 
)تجارت  است  شده  بین المللی تر  پرتغالی  زبان  گذشته،  دهه  در 
انجام  اسپانیایی  یا  فرانسوی  انگلیسی،  پرتغالی،  زبان های  به 
می شود(، در حالی که در روسیه، این زبان همچنان به عنوان یک 
باتوجه  و  می شود  دیده  جهانی  عرصه  به  ورود  برای  بزرگ  مانع 
دانشی  فعالیت های  بیشتر  رشد  شاهد  پرتغال  وضعیت،  این  به 
خود نسبت به روسیه بوده است و این رشد به نوبه خود منجر به 
به  مهم  این  و  شده  اجتماعی  و  اقتصادی  استانداردهای  افزایش 
به  قاره ای  ابعاد  دارای  کشور  یک  که  زمانی  که  است  معنی  این 
اندازه روسیه است، جهانی شدن از نظر زبانی مفید است )تامی، 
گروماوا و هاچ5، 2022: 184 176(. بر اساس گزارش مرکز آمار 
دبی )2017( جمعیت امارات متحده عربی تا پایان دسامبر 2016 
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1. Asian Development 2. Bank )ADB(

2. Knowledge Management Action Plan )KMAP(

و  امارات  شهروند   947900 که  است  رسیده  نفر   9121167 به 
تنوع  این  و  می باشند  ملیت(   120 مختلف )تا  ملیت های  از  بقیه 
مورد  باید  که  داشت  خواهد  همراه  به  را  دانش هایی  فرهنگی، 
این  مدیریت  چگونگی  و  گیرد  قرار  جامعه  استفاده  و  مطالعه 
امارات  سازمان های  اصلی  هدف  آن،  از  حاصل  منافع  و  دانش 
متحده عربی است و با به دست آوردن ایده ها و مفاهیم مختلف 
و مدیریت کارآمد آنها، جامعه کارگری می تواند به طور پیوسته در 

خانه ای مناسب رشد کند )رشید، 2020: 34(.
طبق گزارش بانک توسعه آسیایی1 )2021(، این بانک به منظور 
برنامه  خود،  تجاری  فرایندهای  تمام  در  دانش  مدیریت  بهبود 
اقدام مدیریت دانش2  را بین سال های 2025 2021 تبیین نمود 
و جهت تقویت بنیه دانشی خود، سه راهبرد زیر را تا سال 2030 
در نظر گرفته است: 1. افزایش همکاری با ایجاد رویکرد «یک 
بانک توسعه آسیایی»، گرد هم آوردن دانش و تخصص از سراسر 
کشورهای  در  تأثیر  و  نوآوری  یادگیری،  افزایش  برای  سازمان 
طریق  از  دانش  خدمات  کیفیت  بهبود   .2 توسعه؛  حال  در  عضو 
اشتراک گذاری  در  تسریع  عمیق تر،  تحقیق  و  تحلیل  و  تجزیه 
فرآیندهای  کردن  کارآمدتر  و  کشورها  بین  در  دانش  بیشتر 
تجاری؛ 3. استفاده از رویکردهای متمرکز بر کشورهای عضو، با 
تأکید بر دانش عملی متناسب با شرایط محلی )شناسایی دروس، 

تکرار شیوه های خوب در سراسر منطقه و یا فراتر از منطقه(.  
در زمینه دانش بنیان کردن نظام اداری ایران باید اذعان داشت 
که شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 
1399/09/24 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور 
خدمات  مدیریت  قانون   115 ماده   11 و   8 بندهای  استناد  به  و 
جامع  برنامه  پنجم  برنامه  کردن  عملیاتی  راستای  در  و  کشوری 
اصالح نظام اداری، دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های 
دستگاه های  تمامی  به  تبصره   2 و  ماده   6 در   )1399( اجرایی 
را  مدیریت دانش  خاستگاه  کشور ابالغ نمود. همچنین،  اجرایی 
می توان در اسناد باالدستی نظام اداری ایران نیز مالحظه نمود، 
به طوری که رگه هایی از مدیریت دانش در ماده 3، 30 و 43 قانون 
مدیریت  قانون   58  ،56  ،49  ،46  ،20  ،6 ماده  )1368(؛  اساسی 
سیاست های   26 16و   ،5  ،4 ماده  )1386(؛  کشوری  خدمات 
کلی نظام اداری )1389(؛ ماده 2 سند چشم انداز در افق 1404 
)1382(؛ ماده 2 تبصره 3، 4 و 8 سند جامع نقشه علمی کشور 

)1389(؛ ماده 2 و 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )1392(؛ 

پنجم  برنامه  قانون   129 و   201  ،197  ،47  ،18  ،17  ،16 ماده 
ماده  و   )1390 1394( فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   77 و   64  ،65  ،42  ،40  ،33  ،27  ،4

مالحظه  قابل   )1396 1400( فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
است. 

شناسایي  به  نیاز  و  ایران  در  دانش  مدیریت  موضوع  تازگي 
مدیریت  فعالیت هاي  مسیر  شدن  هموار  و  تخصصي  زمینه های 
دانش، نیاز به پرداختن به این موضوع را ضروری می سازد و پس 
از پایان دهه 90 در ایران می توان شاهد پیشرفت دانش مدیریت 
دانش بود و پیشرفت زمینه های تازه مدیریت دانش در دهه 90 
مي تواند صعود و سقوط عرصه های پژوهشي مدیریت دانش در 
ایران را روشن سازد، اما از منظر علمی و پژوهشی می توان اذعان 
پژوهش  مورد   80 دهه  از  ایران  در  دانش  مدیریت  که  داشت 
و  )بیرامی طارونی  است  بوده  تکمیلي  تحصیالت  دانشجویان 
انجام  پـژوهش هـاي  بـر  فراتحلیلـي   .)1399 محمدعلی نژاد، 
ایران  دولتي  سازمان هاي  در  دانـش  مـدیریت  عرصه  در  شده 
ابعـاد  بـه  پژوهش ها  بیشترین  که  داد  نشان   )1395 )پیران نژاد، 
مدیریت  پروژه هاي  در  سازماني  سـاختار  و  سـازماني  فرهنـگ 
کمترین  و  داشته اند  توجه  ایران  دولتي  سازمان هاي  در  دانش 
زیرساخت هاي  و  فکري  سرمایة  همچون  ابعادي  بر  مطالعـات 

فني تمرکز کرده اند. 
در خصوص پیشینه تجربی پژوهش حاضر باید اذعان داشت که 
در عرصه مدیریت دانش در نظام اداری ایران، پژوهش های کافی 
انجام نشده است. تمرکز پژوهش های انجام شده صرفًا در سطح 
خرد، یعنی سطح فردی و سازمانی بوده، در حالی که در پژوهش 
نظام  عرصه  یعنی  کالن  سطح  در  مطالعه  مورد  موضوع  حاضر 
پژوهشی  حاضر،  پژوهش  منظر  این  از  و  می باشد،  کشور  اداری 
کاماًل  حاضر،  پژوهش  رهیافت  دانشگاهی  منظر  از  است.  تازه 
یا  پایان نامه  هیچ  آنالین  اطالعاتی  پایگاه های  در  و  است  جدید 
اسناد  پرتو  در  دانش  مدیریت  مطالعه  و  بررسی  به  که  مقاله ای 
و  کنکاش  با  و  نشد  یافت  بپردازد،  ایران  اداری  نظام  باالدستی 
مهم  این  کشور،  داخل  مدیریتي  معتبر  فصلنامه های  در  بررسی 
آشکار می گردد که مدیریت دانش در نظام اداری ایران از جمله 
موضوع هایی است که در عرصه مطالعات مدیریت دولتی کشـور 
مغفول مانده اسـت. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا رویکرد 
بوم شناسانه به مدیریت دانش در نظام اداری ایران مورد توجه قرار 
گیرد و منطق اتخاذ رویکرد بوم شناسانه در پژوهش حاضر به این 
دلیل است که رویکرد بوم شناسانه نسبت به اداره امور عمومي، نه 
تنها مي تواند مبناي استواري براي پژوهش باشد، بلکه مي تواند 
به پیش بیني و تبیین رفتار اداره امور عمومي در عرصه مدیریت 
دانش بپردازد و چنین رویکردي نه تنها به  عنوان یک ابزار قوي 
براي آشکار کردن بیماري هاي نظام اداري به شمار مي آید، بلکه 
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1. Peng
2. Braun & Clarke

به اصالح آنها نیز مي پردازد )پنگ1، 2008(. از منظر علمی، نتایج 
حاصل از این پژوهش همانند سایر متون پژوهشی می تواند مورد 

بهره برداری خط مشی گذاران و کارگزاران دولتی قرار گیرد.

        روش شناسی 

داشت  اذعان  می توان  حاضر  پژوهش  فراروی  مسئله  به  باتوجه 
و  احصاء  به دنبال  زیرا  است،  بنیادی  پژوهش،  جهت گیری  که 
در  دانش  مدیریت  سازمان دهنده  و  اصلی  مضامین  استخراج 
دارای  حاضر  پژوهش  دیگر،  سوی  از  و  بوده  ایران  اداری  نظام 
می تواند  پژوهش  نتایج  زیرا  می باشد،  نیز  کاربردی  جهت گیری 
و  استفاده  مورد  دانش  مدیریت  راستای  در  کاربردی  صورت  به 
بهره برداری پژوهشگران، کارگزاران و مدیران دولتی قرار گیرد.  
می گردد  محسوب  کیفي  پژوهش  شیوة  نوعي  حاضر  پژوهش 
اینکه  به  باتوجه  و  گرفته  قرار  تفسیری  پژوهش های  زمره  در  و 
است.  استقرایی  به کل حرکت نمودیم، رویکرد پژوهش  از جزء 
از آنجایی که در پژوهش حاضر به دنبال کشف مضامین اصلی، 
ایران  اداری  نظام  در  دانش  مدیریت  فراگیر  و  سازمان دهنده 
هدف  می باشیم،  ایران  اداری  نظام  باالدستی  اسناد  طریق  از 

پژوهش اکتشافی است.  
پژوهش حاضر به لحاظ راهبرد از روش تحلیل مضمون استفاده 
می کند. تحلیل مضمون روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش 
الگوها و مضامین داده ها است. این روش، داده ها را به داده های 
غنی و تفصیلی تبدیل می کند و فرآیندی برای تحلیل داده های 
کیفی  اطالعات  کدگذاری  فرایند  مضمون  تحلیل  است.  کیفی 
الگوی  مضامین،  از  فهرستی  با  است  ممکن  کار  این  و  است 
پیچیده ای از مضامین، شاخص ها یا ویژگی های مرتبط با هم یا 
چیزی مانند این دو صورت گیرد. مضمون یا تم بیانگر چیز مهمی 
و  معنی  حدی  تا  و  است  تحقیق  سئوال های  مورد  در  داده ها  در 
مفهوم الگوی مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد. از آنجا که 
تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و صریحی در 
که  است  چقدر  نیاز  مورد  و  مناسب  داده های  تعداد  اینکه  مورد 
بر وجود مضمون یا اطالق آن داللت نماید، وجود ندارد. به طور 
داده ها  مجموع  از  مورد  چندین  در  می توان  را  مضمون  آرمانی 
مشاهده کرد، اما آنچه اهمیت دارد، معنا و مفهوم مضمون است 
یک  اساس  بر  مضامین  شبکه   .)82  :2006 کالرک2،  و  )برون 

مضامین   .1 می کند:  نظام مند  را  زیر  مضامین  مشخص،  روش 
سازمان دهنده  مضامین   .2 متن(؛  کلیدی  نکات  و  )کدها  اصلی 
اصلی(؛  مضامین  تلخیص  و  ترکیب  از  آمده  دست  به  )مقوالت 

بر  حاکم  اصول  دربرگیرنده  عالی  )مضامین  فراگیر  مضامین   .3
متن به عنوان یک کل(. سپس این مضامین به صورت نقشه های 
وب رسم می شود که در آن مضامین برجسته هر یک از این سه 
سطح همراه با روابط میان آنها تعیین می شود )عابدی جعفری و 

همکاران، 1390(.    
سند  هشت  مضمون،  روش  در  اطالعـات  جمـع آوري  جهت 
باالدستی نظام اداری ایران در حیطه مدیریت دانش مورد مطالعه 
نمونه گیري  روش  از  استفاده  با  حاضر،  پژوهش  در  گرفت.  قرار 
بدین صورت  است،  شده  اطالعات  گردآوري  به  اقـدام  هدفمند 
که کلیه اسناد موجود در خصوص مدیریت دانش به دقت تحلیل 
است  کیفی  نمونه گیری،  روش  دیگر،  به عبارت  شدند.  بررسی  و 
که به طور نظری بر اساس مفاهیمی که در خالل تحلیل داده ها 
و  تفسیر  ضمن  که  به گونه ای  است.  یافته  رشد  شده اند،  ایجاد 

تحلیل داده ها، کفایت حاصل شد. 
سـطر  به  سطر  نخست،  اعتماد،  قابلیت  با  پایایي  سنجش  براي 
نهایت،  در  گرفت.  انجام  دستي  کدگذاري  و  شد  مطالعه  اسناد 
رشته  اساتید  از  نفر  دو  اختیار  در  آمده  به دست  مضامین  شبکه 
مدیریت دولتی قرار داده شد و بر اساس نظرهای آنان، مضامین 

احصاء شده مورد اصالح قرار گرفتند.  

        یافته ها

جایگاه  مضمون،  تحلیل  روش  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  در 
ایران  اداری  نظام  باالدستی  سند  هشت  در  دانش"  "مدیریت 

کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   ،)1368( اساسی  قانون  شامل: 
)1386(، سند چشم انداز )1382(، سیاست های کلی نظام اداری 

)1389(، سند جامع نقشه علمی کشور )1389(، سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی )1392( و قانون برنامه های پنجم )1394 1390( 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه   )1396 1400( ششم  و 
کشور مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت. مشخصات اسناد 
و کدهای تخصیص یافته به هر یک از آنان در جدول 1 نشان 

داده شده است. 
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1. Attride Stirling

جدول 1: مشخصات اسناد مورد استفاده در پژوهش حاضر 

منبع: یافته های پژوهش

شکل 1: نمونه ای از کدگذاری انجام شده در پژوهش حاضر
 )منبع: یافته های پژوهش(

کد تخصیص یافته به سند در پژوهش حاضرتاریخعنوان سند 

138901سیاست های کلی نظام اداری

138202سند چشم انداز در افق 1404

138603قانون مدیریت خدمات کشوری

136804قانون اساسی

139405 1390قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

140006 1396قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

138907سند جامع نقشه علمی کشور

139208سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

به منظور تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، مراحل زیر مورد توجه 
مرحله،  این  در  اسناد:  متون  با  شدن  آشنا   .1 است:  گرفته  قرار 
داده ها از متن اسناد استخراج شده و مطالعه اولیه و مطالعه مجدد 
بر روی داده ها انجام پذیرفت؛ 2. ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری: 
در این مرحله چارچوب کدگذاری تبیین شده و سپس به هر یک 
داده  تخصیص  کد  یک  اسناد،  متون  از  مستخرج  داده های  از 
شد. در پژوهش حاضر، تعداد هشت سند باالدستی مورد مطالعه 

به ترتیب اعداد 01 تا 08  این اسناد  از  به هر یک  قرار گرفت و 
بر  شده  احصاء  داده های  از  یک  هر  به  سپس  یافت.  تخصیص 
اساس مفاد اسناد، متناسب با همان ماده مورد نظر در سند، کد 
تخصیص یافت و اگر داده های احصاء شده ناشی از تبصره یا مفاد 
یافت.  تخصیص  آن  با  متناسب  عددی  بالفاصله  بوده اند،  فرعی 

نمونه ای از چارچوب کدگذاری به شرح زیر ارائه می گردد: 

قالب  با  کدها  مرحله،  این  در  مضامین:  شناخت  و  جست و جو 
کد  بخش های  از  مضامین  سپس  و  شده  داده  تطبیق  مضامین 
گذاشته متن، استخراج شدند و در نهایت هر یک از مضامین مورد 
پاالیش و بازبینی قرار گرفتند؛ 4. ترسیم شبکه و مضامین: در این 
مرحله، بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج 
صورت گرفته و هر یک از مضامین مرتب شدند و سپس نسبت 
به انتخاب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر اهتمام گردید و 

سپس شبکه مضامین ترسیم گردید. 
جایگاه  اساس  بر  حاضر،  پژوهش  در  داده ها  طبقه بندی  مبنای 

مضمون در شبکه مضامین است و در این راستا، انواع مضمون به 
)اتریداسترلینگ1،  می شوند  تقسیم  فراگیر  و  سازمان دهنده  پایه، 
می گیرد  قرار  مضامین  شبکه  کانون  در  فراگیر  مضمون   .)2001
و  است  پایه  و  فراگیر  مضامین  واسط  سازمان دهنده  مضمون  و 
مضمون پایه نیز مبین نکته مهمی در متن است و با ترکیب آنها، 

مضمون سازمان دهنده ایجاد می شود. 
اسناد  از  یک  هر  دانش،  مدیریت  اصلی  مضامین  احصاء  جهت 
پیام  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جمله  به  جمله  و  دقیق  به طور 
اصلی یا مفهوم کلیدی مستتر در هر یک از جمالت و عبارت ها 
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جدول 2: طبقه بندی داده های مشابه 

استخراج و سپس یادداشت برداری های الزم صورت پذیرفت. با 
مطالعه اسناد مشخص شد که در برخی از جمالت از مفاهیم و 
قابل  کد،  یک  به عنوان  مستقیمًا  که  شده  استفاده  اصطالحاتی 
استفاده بود و در برخی از جمالت و عبارت ها، مفهومی در ورای 
آن  به  را  )مضمون(  مفهوم  یک  محقق  که  بود  پنهان  جمالت 

نسبت داده و به صورت یک کد اصلی در نظر گرفته است. سپس 
بازبینی  مورد  مستمر  و  متناوب  به طور  شده  جمع آوری  داده های 
در  داده ها،  سنخیت  و  تشابه  براساس  و  گرفتند  قرار  پاالیش  و 
فرآیندی استقرایی، مجموعه ای از داده های مشابه در یک طبقه 

قرار گرفتند. 

کدهای تخصیص یافته مضامین مشابه طبقه

1

1. ارتقاء سطح دانش کارکنان
2. ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارکنان در راستای شغل مورد تصدی

3. طراحی نظام آموزش کارکنان متناسب با دانش و نگرش آنان با شغل
4. ایجاد رابطه منطقی بین ارتقاء کارکنان با آموزش

5. اطمینان از صالحیت علمی، خالقیت و نوآوری کارکنان از طریق آزمون استخدامی
6. طی دوره های آموزشی کارکنان پس از موفقیت در آزمون استخدامی

7. آموزش مدیران بر اساس وظایف و نقش های مورد انتظار
8. دانش محوری در انتصاب و به کارگماری مدیران

KM [01   5] 

KM [03   49]

KM [03   58]

KM [03   58]

KM [03   46]

Km [03   46]

Km [03   56]

Km [01   4]

2

1. نقش محوری در منطقه از طریق توسعه علوم در حیطه نفت و گاز
2. مشارکت دولت با شرکت های خارجی صاحب صالحیت و دانش جهت طراحی و ساخت 

و انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز
3. تخصیص یک درصد از اعتبارات طرح های توسعه ای به منظور بهبود توان علمی، فناوری 

و نوآوری در صنعت نفت 

 Km [07   2)8(]

Km [06   65]

Km [05   129]

3
1. کسب علوم و فناوری های نوین جهت توسعه صنعت هوا و فضا

2. ارتقاء فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی
3. استفاده از علوم و فناوری های نوین جهت توسعه بخش هوا و فضا 

Km [06 – 40]
Km [06 – 42]
Km [06 – 47]

4

1. استقرار اصول مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی
2. نهادینه نمودن روحیه نوآوری و ابتکار در دستگاه های اجرایی

3. جلب مشارکت کارکنان از طریق ایجاد انگیزه در ارائه پیشنهادها 
4. تقویت روحیه ابداع و ابتکار

Km [01 – 16]
Km [01 – 26]
Km [03 – 20]
Km [04 – 3]

5
1. رفع نیازهای جامعه از طریق پرورش استعدادهای شغلی 

2. ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر 
Km [07 – 2)3(] 
Km [05 – 17]

6

1. ارتقاء جایگاه جهانی کشور از طریق دانش بنیان کردن اقتصاد
2. جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری به منظور پویایی اقتصادی

3. توسعه اقتصادی کشور از طریق به کارگیری علوم و فنون و تربیت افراد متخصص 
4. توسعه تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی و نوآوری در چارچوب نقشه جامع علمی کشور

5. بهبود سطح دانش نیروی کار کشور متناسب با تراز جهانی
6. بهبود مهارت های نیروی کار از طریق ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای 
7. ایجاد ارزش در زنجیره تولید از طریق آموزش و بهبود مهارت های سرمایه انسانی

Km [08 – 2]
Km [06 – 4]
Km [04 – 43]

Km [ 06  بند امور علم و فناوری]
Km [07 – 2)4(] 

Km [06 – 4]
Km [08 – 5]
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7

1. گسترش و تعمیم آموزش و پرورش و آموزش عالی
2. ارتقاء علمی و رقابتی بین دانشگاه های کشور از طریق ایجاد شعب آموزش عالی با 

مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی
3. ایجاد مراکز علمی و فناوری متناسب با تراز جهانی

4. تولید علم و فناوری از طریق بهره مندی از دانش پیشرفته
5. کسب رتبه اول در منطقه از طریق تولید علم

6. پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور

Km [04 – 30]
Km [06 – 64]
Km [05 – 18]
Km [02 – 2]
Km [02 – 6]
Km [05 – 16]

[201 و 05 – 197] 1Km. حمایت از کسب دانش و فناوری های نو جهت دفاع و حفظ تمامیت ارضی کشور8

9
1. حمایت از پژوهش های مساله محور و تجاری سازی پژوهش در دستگاه های اجرایی
2. حمایت دستگاه های اجرایی از شرکت های دانش بنیان از طریق حمایت مالی از 

پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها 

Km [06 – 64]

Km [06 – 64]

1Km [06 – 77]. افزایش آگاهی های عمومی در راستای تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح10

1Km [05 – 17]. توسعه شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی در راستای تجاری سازی دانش11

12
1. تولید برنامه های آموزشی و ترویجی و انتقال یافته های علمی جهت بهبود محصوالت 

و تولیدات کشاورزی به بهره برداران این صنعت
2. آموزش روستائیان و عشایر به عنوان عناصر تسهیل گر در برنامه ریزی محلی 

Km [06 – 33]
Km [06 – 27)7(] 

منبع: یافته های پژوهش

جدول 3: تخصیص داده های مشابه به مضامین سه گانه  

نگارنده   ،)2 جدول  )طبق  مشابه  داده های  طبقه بندی  به  باتوجه 
نوشتار حاضر با بهره از تجربه و تراوشات فکری خویش، نسبت 

و  سازمان دهنده  پایه،  مضامین  به  مشابه  داده های  تخصیص  به 
فراگیر مدیریت دانش )طبق جدول 3( اهتمام می نماید. 

مضمون فراگیر مضمون سازمان دهنده مضمون پایه طبقه

دانش گرایی در سازمان های دولتی
 خلق ایده های جدید به منظور ارائه

خدمات شایسته به شهروندان
تربیت مدیران و کارکنان دانشی 1

دانش بنیان کردن صنعت نفت و گاز
 تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در

صنعت نفت و گاز

 گسترش اختراعات، ابداعات و نوآوری ها در
 تولید تجهیزات، کاالها و محصوالت نفتی و

گازی
2

دانش بنیان کردن صنعت هوا – فضا
 استفاده از توان دانشی و علمی شرکت های

دانش بنیان در توسعه صنعت هوا   فضا
بومی سازی دانش هوا – فضا 3

حکمرانی دانشی نظام اداری دانش بنیان
 جاری سازی مدیریت دانش و حمایت از ایده ها،

ابداعات و طرح ها
4
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منبع: یافته های پژوهش

استفاده  مضامین  شبکه  از  داده ها  عالمانه  درک  جهت  ادامه،  در 
)وب(  تارنما  شبیه  نگاره هایی  مضامین،  شبکه های  می شود. 
را  داده ها  با  مرتبط  اصلی  مضامین  خالصه  به طور  که  هستند 
مفهوم  یک  از  حاضر  پژوهش  مضامین  شبکه  می دهند.  نشان 

)مدیریت دانش در نظام اداری ایران( و سه الیه شامل: مضامین 

دانش  مدیریت  فراگیر  مضامین  و  سازمان دهنده  مضامین  پایه، 
طبق شکل 2 تشکیل گردید.  

 حفظ و نگهداشت نیروی انسانی نخبه
و دانشگران

طراحی مشاغل دانشی در سازمان های دولتی
 طراحی مشاغل متناسب با ظرفیت های علمی و

تخصصی نخبگان
5

 توسعه اقتصادی بر پایه هم افزایی دانش
و ثروت

 سرمایه گذاری بر روی فناوری ها، تولید دانش
و تربیت نیروی کار متخصص

گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور 6

 دانش آفرینی و خلق دانش جدید توسط
مراکز علمی و پژوهشی

 کسب مزیت رقابتی در عرصه های جهانی از
طریق تولیدات علمی ناب

 دانشگاه ها و مراکز علمی به مثابه منبع اصلی تولید
دانش و فناوری

7

 نهادینه شدن دانش و نوآوری در مراکز
دفاعی و نظامی

 تربیت نیروی انسانی متخصص و با دانش در
مراکز دفاعی کشور

خلق تجهیزات و ابزارهای دفاعی نوین

 حمایت از کسب دانش و فناوری های نو جهت
حفظ و صیانت از تمامیت ارضی کشور

8

 استفاده از ظرفیت سازمان های دولتی
 جهت پپشتیبانی از اجرای پژوهش های

مساله محور

 تقویت ارتباط و ایجاد تعامل موثر فیمابین
 دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی و

فناوری

 رفع نیازهای جامعه از طریق حمایت سازمان های
دولتی از انجام پژوهش های کاربردی

9

مدیریت بحران دانش محور
 مستندسازی از وقوع حوادث طبیعی و

اطالع رسانی و آموزش شهروندان
 توانمندسازی اجتماعی شهروندان در برابر حوادث

و بالیای طبیعی
10

 بهره مندی از دانش و تجربه شرکت های
تعاونی و خصوصی در اداره امور عمومی

 استفاده از ظرفیت های دانشی شرکت های
 خصوصی و تعاونی در توسعه ابتکارات و

نوآوری های فناورانه

 گسترش فعالیت های پژوهش محور و آینده محور
در شرکت های خصوصی و تعاونی دانش بنیان

11

 بهبود امور عمومی از طریق افزایش
دانش روستائیان و کشاورزان

توانمندسازی روستائیان و کشاورزان
 توسعه فعالیت های کشاورزی از طریق افزایش

دانش تخصصی روستائیان و کشاورزان
12
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          بحث و نتیجه گیری 

مدیریت  نظیر  نوینی  مفاهیم  با  کشورها  اداری  نظام  امروزه 
دانش عجین شده اند و هرچند در ادبیات علم مدیریت، مفاهیمی 
همچون مدیریت دانش به عنوان یک تجربه در بخش خصوصی 
به عنوان  می تواند  دانش  مدیریت  اما  است،  شده  گرفته  نظر  در 
بیشتر  بخشیدن  قدرت  و  تواناسازی  راستای  در  قوی  ابزار  یک 
به کارکنان و کارگزاران دولتی و به ویژه شهروندان قلمداد گردد 
و این موضوعی است که همواره از دید سیاستمداران و مدیران 
دولتی غافل مانده است. مدیریت دانش موضوع جدیدی نیست و 
برای مدت های طوالنی و به شیوه غیررسمی کاربرد داشته است، 
اما با طرح مساله و مبانی نظری پژوهش حاضر مالحظه می گردد 
که مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران، موضوع جدیدی 
استقرار  اولیه  مراحل  در  ایرانی  سازمان های  از  بسیاری  و  است 
یافته های  برخی  و  دارند  قرار  دانش  مدیریت  جاری سازی  و 
پژوهشی حاکی از آن است که سیاست ها و اقدامات سازمان های 
بخش دولتی ایران در به کارگیری مدیریت دانش به عنوان یکی 
و  بوده  استوار  مدگرایی  بر  بیشتر  مدیریتی،  نوین  ابزارهای  از 
دولتی،  بخش  کارگزاران  و  مدیران  تا  می رسد  نظر  به  شایسته 
ارتقاء  و  عملکرد  بهبود  جهت  ابزاری  به عنوان  را  دانش  مدیریت 
کیفیت محصوالت و خدمات در نظر گیرند. با توجه به این مهم 
قانونی  خاستگاه  دارای  ایران  اداری  نظام  در  دانش  مدیریت  که 
است و در پژوهش حاضر نیز نقش و جایگاه مدیریت دانش در 
تحلیل  و  بررسی  مورد  ایران  اداری  نظام  باالدستی  سند  هشت 
پیشینه  به  باتوجه  که  است  آن  تامل  قابل  نکته  اما  گرفت،  قرار 
قانونی مدیریت دانش در ایران، باید این موضوع در سطح کالن 
مورد توجه سیاست مداران و کارگزاران دولتی قرار گیرد و بتوان 
مزیت  کسب  جهت  نوین  ابزار  یک  به عنوان  دانش  مدیریت  از 
رقابتی منطقه ای و جهانی استفاده کرد. در این راستا باید مدیریت 
دانش را به عنوان یک رویکرد کل نگر1  نگریست و از تمام دانش 
و  برده  بهره  محلی  و  ملی  سطوح  در  جامعه  مختلف  بخش های 
بتوان مدیریت دانش را به عنوان ابزاری جهت بهبود سطح رفاه و 

بهزیستی شهروندان ایرانی در نظر گرفت. 
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل مدیریت دانش در پرتو اسناد 
باالدستی نظام اداری ایران بوده است و در این خصوص، هشت 
سند باالدستی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در این راستا از 
روش تحلیل مضمون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر 
مورد  می تواند  عملی  منظر  از  پژوهشی  متون  از  بسیاری  همانند 
استفاده و بهره برداری خط مشی گذاران و مدیران دولتی و از منظر 
علمی نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در پژوهش حاضر 

با مطالعه دقیق اسناد تعداد 40 داده اصلی احصاء گردید که هر 
یک از این داده ها با انجام پایش و غربالگری و با توجه به قرابت 
سپس  و  گرفتند  قرار  خاص  طبقه ای  در  یکدیگر  با  آن  تناسب  و 
فراگیر  و  سازمان دهنده  پایه،  مضمون  یک  آنان،  از  یک  هر  به 
تخصیص یافت. در پاسخ به سئوال اول پژوهش باید اذعان داشت 
که تعداد 12 مضمون پایه از مدیریت دانش در نظام اداری ایران 
اختراعات،  گسترش  دانشی،  کارکنان  و  مدیران  تربیت  شامل: 
محصوالت  و  کاالها  تجهیزات،  تولید  در  نوآوری ها  و  ابداعات 
نفتی و گازی، بومی سازی دانش هوا   فضا، جاری سازی مدیریت 
مشاغل  طراحی  طرح ها،  و  ابداعات  ایده ها،  از  حمایت  و  دانش 
از  گذر  نخبگان،  تخصصی  و  علمی  ظرفیت های  با  متناسب 
به  مراکز  و  دانشگاه ها  دانش محور،  اقتصاد  به  منبع محور  اقتصاد 
مثابه منبع اصلی تولید دانش و فناوری، حمایت از کسب دانش 
و فناوری های نو جهت حفظ و صیانت از تمامیت ارضی کشور، 
رفع نیازهای جامعه از طریق حمایت سازمان های دولتی از انجام 
پژوهش های کاربردی، توانمندسازی اجتماعی شهروندان در برابر 
پژوهش محور  فعالیت های  گسترش  طبیعی،  بالیای  و  حوادث 
و  دانش بنیان  تعاونی  و  خصوصی  شرکت های  در  آینده محور  و 
توسعه فعالیت های کشاورزی از طریق افزایش دانش تخصصی 
دوم  سئوال  به  پاسخ  در  گردید.  احصاء  کشاورزان  و  روستائیان 
سازمان دهنده  مضمون   13 تعداد  که  داشت  اذعان  باید  پژوهش 
ایده های  خلق  شامل:  ایران  اداری  نظام  در  دانش  مدیریت  از 
جدید به منظور ارائه خدمات شایسته به شهروندان، تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات در صنعت نفت و گاز، استفاده از توان دانشی 
فضا،   – هوا  صنعت  توسعه  در  دانش بنیان  شرکت های  علمی  و 
نظام اداری دانش بنیان، طراحی مشاغل دانشی در سازمان های 
تربیت  و  دانش  تولید  فناوری ها،  روی  بر  سرمایه گذاری  دولتی، 
نیروی کار متخصص، کسب مزیت رقابتی در عرصه های جهانی 
از طریق تولیدات علمی ناب، تربیت نیروی انسانی متخصص و با 
دانش در مراکز دفاعی کشور، خلق تجهیزات و ابزارهای دفاعی 
دستگاه های  فیمابین  موثر  تعامل  ایجاد  و  ارتباط  تقویت  نوین، 
وقوع  از  مستندسازی  فناوری،  و  پژوهشی  مراکز  و  اجرایی 
از  استفاده  شهروندان،  آموزش  و  اطالع رسانی  و  طبیعی  حوادث 
توسعه  در  تعاونی  و  خصوصی  شرکت های  دانشی  ظرفیت های 
روستائیان  توانمندسازی  و  فناورانه  نوآوری های  و  ابتکارات 
پژوهش  سوم  سئوال  به  پاسخ  در  گردید.  احصاء  کشاورزان  و 
حاضر باید اذعان داشت که تعداد 12 مضمون فراگیر از مدیریت 
سازمان های  در  دانش گرایی  شامل:  ایران  اداری  نظام  در  دانش 
دولتی، دانش بنیان کردن صنعت نفت و گاز، دانش بنیان کردن 
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نیروی  نگهداشت  و  حفظ  دانشی،  حکمرانی  فضا،  هوا    صنعت 
انسانی نخبه و دانشگر، توسعه اقتصادی بر پایه هم افزایی دانش 
علمی  مراکز  توسط  جدید  دانش  خلق  و  دانش آفرینی  ثروت،  و 
و  دفاعی  مراکز  در  نوآوری  و  دانش  شدن  نهادینه  پژوهشی،  و 
نظامی، استفاده از ظرفیت سازمان های دولتی جهت پپشتیبانی 
از اجرای پژوهش های مساله محور، مدیریت بحران دانش محور، 
بهره مندی از دانش و تجربه شرکت های تعاونی و خصوصی در 
اداره امور عمومی و بهبود امور عمومی از طریق افزایش دانش 
روستائیان و کشاورزان احصاء گردید. در پاسخ به سئوال چهارم 
مدیریت  مضامین  شبکه  که  داشت  اذعان  باید  حاضر  پژوهش 
دانش در نظام اداری ایران شامل یک مفهوم و سه الیه شامل: 
مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مدیریت دانش طبق شکل 

2 ترسیم گردید.    
در خصوص مقایسه پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها باید اذعان 
قوی  تجربی  پیشینه  دارای  حاضر  پژوهش  آنجایی که  از  داشت، 
حاضر  پژوهش  یافته های  مقایسه  و  تطبیق  عماًل  است،  نبوده 
بررسی  با  پژوهشگر  و  است  نگرفته  انجام  پژوهش ها  سایر  با 
معتبر  فصلنامه های  در  شده  منتشر  پژوهش های  از  بسیاری 
دانش  مدیریت  بررسی  به  که  مقاله ای  عماًل  خارجی،  و  داخلی 
از  بسیاری  تمرکز  و  است  نیافته  بپردازد،  اداری  نظام  سطح  در 
پژوهش های انجام شده صرفًا در سطح خرد یعنی سطح فردی 

مورد  موضوع  حاضر  پژوهش  در  حالی که  در  بوده،  سازمانی  و 
مطالعه در سطح کالن یعنی عرصه نظام اداری کشور می باشد، و 

از این منظر پژوهش حاضر، پژوهشی تازه است. 
در ادامه، پیشنهادهای پژوهش حاضر به شرح زیر ارائه می گردد: 
1. با توجه به اینکه خاستگاه مدیریت دانش در اسناد باالدستی 
نظام اداری ایران تبیین گردیده است، باید سازوکارهای اجرایی 
به  کشور  اجرایی  دستگاه های  از  یک  هر  و  دولت  توسط  نیز  آن 
تناسب نوع ماموریت آنها در جامعه نیز پیش بینی و تعریف شود. 
2. به منظور استقرار عالمانه مدیریت دانش در بخش دولتی ایران، 
اتخاذ  از  کشور  اجرایی  دستگاه های  از  یک  هر  است  شایسته 
خصوصی  بخش  از  تقلید  و  مدگرایی  شتاب زده،  سیاست های 
شود  تالش  و  نموده  پرهیز  دانش  مدیریت  جاری سازی  جهت 
به  نسبت  سازمانی  فرهنگ  بهبود  و  سازمانی  ساختار  بازآرائی  با 

به کارگیری موثر مدیریت دانش اهتمام نمایند.
ایران  در  دانش  مدیریت  موضوع  بودن  جدید  به  توجه  با   .3
کشور،  اجرایی  دستگاه های  در  آن  شدن  نهادینه  به منظور  و 
پیشنهاد  دولتی  سازمان های  و  دانشگاه ها  در  پژوهشگران  به 
در  دانش  مدیریت  زمینه  در  پژوهش  انجام  به  نسبت  می گردد 
سطح نظام اداری ایران اهتمام نمایند و به زعم نگارنده نوشتار 
حاضر، کمبود و فقر پژوهش در راستای موضوع مدیریت دانش 

در نظام اداری ایران به شدت احساس می گردد. 
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