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Abstract 

Purpose The general purpose of this research is to determine the effect of using Web 2 tools 
in knowledge management in State Management Training Center. 

 
Methedology: This research is an applied research that has been carried out by an analytical 

survey method. The tool for collecting information is a researcher-made questionnaire that 

includes 39 questions of the Likert scale type. The statistical population was 120 people, 
based on Morgan's table, 92 employees of the government management training center were 

selected as a sample. Data analysis using S. software. P. S. S was done. 

 

Findings: : The employees of the State Management Training Center use the three tools of 
blog, wiki and social networks more than other web 2 tools which include podcast, tag, RSS, 

mashup and instant messenger. The results show that the level of knowledge management of 

employees in this center is in a favorable condition, but the level of knowledge management 
in the State Management Training Center is not in a favorable condition. 

  

Conclusion:  In this center, employees tend to use web 2 tools to share their knowledge. 
Therefore, by planning to remove the limitations and create suitable conditions in the center 

for the use of these tools, the tacit knowledge of employees can be turned into explicit 

knowledge.  
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 چکیده
 ولتی است. دمرکز آموزش مدیریت در مدیریت دانش در  2استفاده از ابزارهای وب  تأثیرتعیین  ،هدف کلی این پژوهش :وهشپژ هدف

 

رسشنامه پ اطالعات، کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآورییک پژوهش این پژوهش  :پژوهش انجام روش

از کارکنان مرکز نفر  92مورگان  است که براساس جدولنفر بوده  120از نوع مقیاس لیکرت بوده است. جامعه آماری  سؤال 39ساخته است که شامل محقق
 شد. امس. اس انجاافزار اس. پی. ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده. اندبه صورت نمونه انتخاب شدهآموزش مدیریت دولتی 

 

 س.ا پادکست، تگ، آر. ه شاملک 2های وب های اجتماعی را نسبت به دیگر ابزارکارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی سه ابزار وبالگ، ویکی و شبکه ها:یافته

ضعیت مطلوبی ین مرکز از ودر اکنان سطح مدیریت دانش کاردهد نتایج نشان می دهند.بیشتر مورد استفاده قرار می هستند، رسان فوریس، ماشاپ و پیاما
 برخوردار است، ولی سطح مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتی وضعیت مطلوبی ندارد.

 

فع ریزی در جهت ربا برنامه؛ لذا ارندگذاری دانش خود دبرای به اشتراک 2مرکز، کارکنان تمایل به استفاده از ابزارهای وب  این در: گيرینتيجهبحث و 

 کرد. دیلش آشکار تبتوان دانش ضمنی کارکنان را به دانو ایجاد شرایط مناسب در مرکز برای استفاده از این ابزارها می هامحدودیت
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 مقدمه

هاای بقاا و رقابات بارای هار      ترین شاخصدانش یکي از مهم
سازمان است. امروزه تالش هر سازمان این است کاه در برابار   
رشد رقبای سازماني، بقای خود را حفا  کناد. از طارف دیگار،     

کند تا برای حال مساا ل و   مدیریت دانش به سازمان کمک مي
ین راه تعالي و مشکالت خود تصميمات منطقي اتخاذ کند و از ا

العابادیني،  مين کند )پرویناي و حااجي زیان   أتوسعه سازمان را ت
1394). 
 بسااترهای ارا ااه بااا 2 وب هااایفناااوری حاضاار حااال در
 داناش  تبادیل  برای را جدیدی یهاحلراه افزارینرم اجتماعي
 بارای  زیاادی  تاأثير  که است کرده ارا ه آشکار دانش به ضمني
 ناوآوری  نتيجاه  در و جدیاد  نشدا خلق و ضمني دانش تسهيم
 بارای  ابزارهاایي  باه  2 وب کاربردهاای . اسات  داشته سازماني
 همچناين . هساتند  مجهاز  دانش انتشار و استخراج از پشتيباني
 فاراهم  اطالعاات  استدالل و جستجو توصيف، برای زیرساختي

 بارای  روشاي  دنکر فراهم برای تعاملي هایتکنيک و کنندمي
 از گيریبهره با. دهدمي ه ارا آشکار لشک به ضمني دانش ه ارا

 آشاکار  دانش کارکنان، ضمني دانش از توانمي 2 وب ابزارهای
 . دکر ایجاد سازمان در

 بار  مبتناي  داناش  مادیریت  ماؤثر  کاارگيری باه  که آنجا از
 هاا ساازمان  موفقيت عوامل ترینمهم از یکي نوین هایفناوری

 امار  ایان  باه  که صورتي در گردد؛مي محسوب دانایي عصر در
 شادن  حذف موفقيت، عدم باعث نشود توجه هاسازمان در مهم
 عدم و سازمان توسعه و تعالي به رسيدن عدم رقابت، عرصه در
 .شد خواهد سازمان در نوآورانه هایتوانمندی رشد

 را امکاان  ایان  2 وب هاای فناوری امکانات حاضر حال در
 ایان  از اساتفاده  باا  هاا ساازمان  در افاراد  کاه  است کرده ایجاد
 باه  دیگاران  با را خود ضمني دانش سادگيبه بتوانند هافناوری
 یاک  دانش مدیریت سيستم در آن مزایای از و گذاشته اشتراک
 ایان  از اساتفاده  باا  توانناد مي هاسازمان. شوند مندبهره سازمان
 در آن مزایاای  از و پرداختاه  داناش  مدیریت توسعه به امکانات
 و ساازماني  رقابات  عرصه در ماندن باقي مان،ساز رشد و تعالي
 . کنند استفاده خود کارکنان هایتوانمندی افزایش

 هاا در تمامي حوزه 2ابزارهای وب که استفاده از  یياز آنجا
رواج پيادا کارده    هاای وب تحوالت جدیاد در فنااوری  به دليل 

است؛ در حوزه مدیریت دانش نياز اساتفاده از ایان ابزارهاا باه      
 ها توساعه یافتاه اسات.   ربردی و چشمگير در سازمانصورت کا

گاذاری اطالعاات و   در باه اشاتراک   2استفاده از ابزارهای وب 
ها باعث سرعت بخشايدن باه انتقاال    تسهيم دانش در سازمان

همچناين باعاث افازایش مشاارکت و     اسات.   اطالعات گردیده

و در نتيجااه رساايدن بااه خاارد جمعااي کارکنااان توانمناادی در 
های گيریها با استفاده از این قدرت در تصميمسازمانشود. مي

تاری دسات   به نتایج مطلاوب  ترسریعتوانند هرچه سازماني مي
هاای  گياری پيدا کنند. هرچه مشارکت افراد دانشاي در تصاميم  

تری خواهاد  گيری مناسبسازماني بيشتر باشد، منجر به تصميم
ایان ابزارهاا در   ها به صورت روزاناه از  سازمانشد. کارکنان در 

و در هار زماان و   کارده  فضای کاری یا خصوصي خود استفاده 
 کنند. دسترسي پيدا مي ازشانيموردنمکان به اطالعات و دانش 

 دولات  نيمساتخدم  يآموزشا  یهابرنامه یاجرا یراستا در
 مادیریت  آماوزش  مرکاز » ناام  باا  1348 تيرمااه  در یامؤسسه
 کشور سابق ياستخدام و یادار امور سازمان به وابسته «دولتي
 شاللي  هاای آماوزش  بار  تمرکز با را خود هایفعاليت و ليتشک
 کارکناان  و مادیران ( خادمت  ضامن  و خادمت  بدو) مدتکوتاه
 تمرکز با مرکز نیا حاضر حال در. دکر آغاز یياجرا یهادستگاه

 يآموزشا  یهاا هدور یادار نظاام  رانیماد  و کارکنان آموزش بر
 . کنديم برگزار یرحضوريغ و یحضور صورت به را خود

پژوهش ميزان آشانایي و اساتفاده کارکناان مرکاز     در این 
آن  تأثيرو  2ها و امکانات وب آموزش مدیریت دولتي از قابليت

راهکارهاای  مني آنان بررساي شاده و   بر آشکار کردن دانش ض
، تعامال و ارتباطاات باين فاردی در     يمسااع کیتشرهمکاری، 

تاا از ررفيات مشاارکت جمعاي      ه اسات سازمان پيشانهاد شاد  
 کارکنااان در ایجاااد و توسااعه ماادیریت دانااش در سااازمان    

 استفاده شود. 
 

 مبانی نظري

 تعريف مديريت دانش
ماادیریت دانااش، ماادیریت اطالعااات و داده بااه همااراه مهااار  
تجربيات ضمني و نهایي افراد جهت تسهيم، اساتفاده و توساعه   

ساازمان منجار   وری بيشاتر  توسط سازمان است کاه باه بهاره   
 (.1387)عالم تبریز و رحيمي، گردد مي

 

 اهداف مديريت دانش
شناسایي و پيگيری دانش جمعي در سازمان جهت رسايدن باه   

هاا بارای رقابات و    اهداف استراتژیک جهت کمک به ساازمان 
ترین هدف مدیریت داناش اسات   مهمباقي ماندن در این عصر 

از  اناادرتعبااااهااداف دیگاار ماادیریت دانااش  (. 8199، چااو
 :( 2005، )متاکسيوتيکس

 اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب. 
                                                                      
1. Choo  

2  . Metaxiotis 
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 داند و در معرفي اینکه در سازمان ما چه کسي چه چيزی مي
 .کجا قرار دارد

 های تکراری در سازمانجلوگيری از خرید دانش. 
  هاای تولياد شاده در    هاایي ارزشامند از داناش   ایجاد بساته

 .هاپروژه
  از خروج دانش و تجربه افراد بعد از بازنشستگي و جلوگيری

 .حاصله خألرساني به حداقل
 کنايم و  هایي که براسااس آن کاار ماي   اعتباردهي به دانایي

  .هابهبود این دانایي
 حداکثرسازی استفاده از دانش در بازه عمر آن.  
   دربااره   نظار تباادل استفاده از تعداد زیادی از نخبگان بارای

  .هادانش
 های ضروریتوليد دانش یسوبهدهي سازمان رکتح. 

  
 چرخه مديريت دانش

 ایجااد  بلکه گيرد،نمي شکل خودیخودبه دانش مدیریت چرخه
 بایاد  چرخه این تکميل برای حقيقت در. دارد محرک به نياز آن

 در دانشاي  اگر. شوند تکميل و شده شناسایي ناقص فرایندهای
 رفت، خواهد بين از زود یا دیر نگيرد، قرار دانش مدیریت چرخه

گردند )عالم تبریاز  اجزای چرخه دانش به ترتيب زیر تعریف مي
 :( 1387و رحيمي، 
ای است کاه در  سازی مرحلهاطالعات: دروني سازیدروني

شود و دانش خارجي یا بيروناي کاه از   آن اطالعات دریافت مي
دد. گار طریق اطالعات دریافت شده به دانش دروني تبدیل ماي 

این مرحلاه از چرخاه اشاتراک اطالعاات در درون ذهان یاک       
ساازی، فراینادی   دروناي دیگار  عبارتبه .افتدشخص اتفاق مي

در یابد. است که طي آن دانش عيني در قالب ذهني، تجسم مي
هاای پيشاين   ، اطالعات کسب شده در ترکياب باا دانساته   واقع

تبادیل  پردازش شده و به دانسته جدید، باا داناش ذهناي فارد     
شااود کااه در کارکردهااای آمااوزش الکترونيکااي، فهرساات مااي

پذیر کردن ماتن  ها، دسترسمقاالت سودمند، دسترسي به کتاب
العابادیني،  مالحظه اسات )پاازوکي و حااجي زیان    نشریات قابل

1395.)  
هایي کاه در پایگااه   دانش: با ترکيب دانش یا داشته ایجاد

هاای خاود و   و اندوخته دانش خود داریم و همچنين با تجربيات
بهاایي را ایجااد   توانيم داناش گاران  اطالعات دریافت شده، مي

ده و نگهداری کنيم. این مرحله از چرخه اشاتراک اطالعاات   کر

                                                                      
1.  Internalize 

2. Create 

افتد و ابزار تکنولاوژی  نيز در درون ذهن یک شخص اتفاق مي
 کند. پایگاه دانش از آن حمایت نمي

کاه طاي آن   ساازی فراینادی اسات    رونييب :سازیبيروني
ایان  (. هماان شود )دانش ذهني، در قالب مفاهيم عيني بيان مي

تواند بسيار ساده مانند صاحبت کاردن بارای ماردم،     مرحله مي
، تهيه یک نمایش و یا آموزش شکلکینوشتن یک سند، رسم 

پردازهاااا، باشاااد. ابااازار تکنولاااوژی عماااومي، نظيااار واژه  
  کنند.مياز این مرحله حمایت  غيره ها وگستردهصفحه

دیجيتالي کردن، تبدیل اطالعات به داده  : دیجيتالي کردن
باشد. ایان  است که قابل ذخيره و بازیابي به وسيله کامپيوتر مي

بخش از چرخه اشتراک دانش درون ناحيه تکنولاوژیکي پایگااه   
های اجرایاي  دانش قرار دارد. تایپ، اسکن، رکورد و ... از روش

 این کار هستند.  
ها ای است که در آن دادهسازی مرحلهذخيره :سازیذخيره

گردناد. اساناد بایاد    های داده جداگانه ذخيره ماي در پایگاه واقعاً
بندی کردن را اتوماتيک قابل جستجو باشند و قابليت رده طوربه

 داشته و بتوانند از تعداد کاربران زیادی پشتيباني نماید. 
نکاه اطالعاات در   و تصحيح کردن: پاس از آ  دهيسازمان

پاذیری  یاابي سيستم ذخيره شدند این قابليت اساتفاده و دسات  
های مختلف متني و تصاویری  تواند با قرار دادن آن در قالبمي

 را بهبود بخشد.  موردنظرو صوتي، محتوای دانش 
ای است کاه در آن باه کااربر    منتشر ساختن: انتشار مرحله

شاده در پایگااه داناش    هاای ذخياره   شود به دادهاجازه داده مي
مثااال بااا بااه کااار بااردن   عنااوانبااهدسترسااي داشااته باشااد. 

های مختلف نظيار اینترانات، اکساترانت، اینترنات و     تکنولوژی
 افتد. های فناوری اطالعات اتفاق ميحلسایر راه
ای اسات کاه در آن دوبااره    یاابي مرحلاه  یابي: دستدست

ها بتوانند از که آن یطوربهگردد. اطالعات به کاربران ارا ه مي
سازی این داناش از  آن استفاده نمایند تا دوباره در فرایند دروني

 آن استفاده کنند. 
 

 ابزارهاي مديريت دانش
ای از رویکردهاای مناابع   ابزارهای مادیریت داناش مجموعاه   »

یابي انساني، سازماني و فناوری اطالعات هستند که برای دست
)اخاوان و   «شاوند ار گرفتاه ماي  کا ه به اهداف دانشي سازمان ب

ابزارهای مادیریت داناش ترکيباي از ابزارهاای      (.1389باقری، 
محاور باا   هستند. ابزارهاای انساان   محور یفناورمحور و انسان

                                                                      
3. Externalize 

4. Digitizing or Capture 

5. Store 
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باا   فنااوری محاور  بر منابع انسااني ساازمان و ابزارهاای     ديتأک
 اند.فناوری اطالعات توسعه یافته برتکيه

ه هفات دساته کلاي تقسايم     ابزارهای مدیریت دانش را با 
  :( 2002 1ایم )کنسرسيوم وایزکرده
 همکاری 
 نگاشت دانش 
 نشو اکتشاف دا یکاوداده. 
 بازیابي اطالعات 
 های آموزش برخطسيستم 
  :مدیریت اسناد 
 حافظه سازماني 
 

 نتايج مديريت دانش
کاه در  دارد اجرای مدیریت دانش آثار و نتایج متعددی به دنبال 

شاود )عاالم تبریاز و رحيماي،     ها اشااره ماي  آنزیر به برخي از 
1387 ): 
 ها  ها و کارایيجویيصرفه 
 های جدیدفرصت 
 تليير و نوآوری 
 بهتر نيروی انساني یريکارگبه 
  سرعت فرایند 
 تداوم 

 

 2تعريف وب 
هااای اجتمااعي و علماي ميااان   موجاب افازایش ارتباا     2وب 

مشارکت و  های آن باعث تسهيل ارتبا ،کاربران وب و فناوری
مشاارکتي   2شاود. وب  همکاری ميان کاربران و کتابداران ماي 

است و این مشارکت اغلب از طرف کاربران نهایي نظير بالگرها 
های وابساته  و سازمان مؤسساتگيرد، بنابراین برای صورت مي

الدیني، موسوی و فرصت برابری جهت مشارکت وجود دارد )تاج
 (.1389شعباني، 
 

  2ابزارهاي وب 
 ند از:اعبارت 2ترین ابزارهای وب مهم

 وساته يپهام ای از صفحات وب باه  ویکي مجموعه :ویکي
طور رایگان و نامحدود قابليت بسط و گسترش دارد. است که به

توانند مطالاب صافحات ویکاي را مطالعاه     کاربران اینترنت مي
ها را ویرایش نمایند، اطالعات جدید به آن اضافه کرده کنند، آن

                                                                      
1. The WISE Consortium  

2. Wiki 

روزرسااني کنناد.   و باه  دهاي سازمانو حتي محتویات موجود را 
افزاری مناسب بارای پشاتيباني از فرایناد    ویکي یک راهکار نرم
طاور روزافازون از آن بارای مادیریت داناش      دانش باوده و باه  

 (.1392لو، شامي زنجاني و سهرابي، شود )نجفاستفاده مي
هساتند   2وب ترین ابزارهاای  ها از ابتدایيوبالگ :وبالگ

که در ابتدا با هدف ایجاد دفترچه خاطرات شخصاي باه وجاود    
اند توانند دانش و اطالعاتي را که خود ساختهآمدند. بالگرها مي

اناد در صافحه وباالگ منتشار     یا از منابع مختلف دریافت کرده
مطالب درج شده  ،کنند. کاربران اینترنت نيز با مراجعه به وبالگ

وانناد نظارات،   تو در صاورت تمایال ماي    در وبالگ را مطالعاه 
خود را در وبالگ به ثبت برسانند )یزداناي   هاانتقادات و پيشنهاد

 (.1392کاشاني، 
ای رادیاویي  نامه آکسفورد پادکست را برنامهللت :پادکست
به صورت دیجيتالي ضبط شده و برای دانلاود و   کهآنیا مشابه 

يط اینترنات  هاای پخاش صادا، در محا    سپس اجرا در دساتگاه 
کنااد. پادکساات یکااي از  شااود، تعریااف مااي بارگااذاری مااي 

ترین وساایل ارتبااطي اسات کاه کااربران توساط آن       پيشرفته
توانند محتوای صوتي موردنظر خود را توليد و برای دیگاران  مي

  (.همانمنتشر سازند )
هاا بارای کااربران    گوناه شابکه  ایان  :های اجتماعيشبکه

تعامل، ارتبا  و به اشتراک گذاشتن فرصت همکاری با یکدیگر، 
کننااد. وجااه مشااترک تمااامي  محتااوا را فااراهم مااي هرگونااه
های اجتماعي مخاطاب محاوری و تولياد محتاوا توساط      شبکه

 (.همانکاربران است )
اگر کاربران بخواهناد از آخارین تحاوالت و     :آر. اس. اس
ها تک آنیا وبالگ بدون مرور تک تیساوباخبار تعداد زیادی 
دهد کاه از  ها قرار ميابزاری را در اختيار آن 2مطلع شوند، وب 

تبار، کند )شامي زنجاني و قاسمفناوری آر. اس. اس استفاده مي
1392.) 

 : تگ، توصيف یک محتوا از نظر یک کاربر()برچسب تگ
 (.همانشود )ه مي واژه ارا چندکیاست که در قالب 
زناي بارای باه    چسب، ابزار بر2های وب سایتبا رهور وب

 (.1391اطالعات رایج شد )بهره دار،  یگذاراشتراک
سااایتي اساات کااه اطالعااات و    ماشاااپ وب :ماشاااپ

آوری کارده  هایي را از چندین منبع موجود در وب جمعسرویس

                                                                      
3. Weblog 

4. Podcast 

5. Social Network 

6. Really Simple Syndication (RSS) 

7. Tag 

8. Mash-up 
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و با کمک یک واسط، کاربری یکپارچه در اختيار کااربران قارار   
 (.1392تبار، دهد )شامي زنجاني و قاسممي

 IM که به شکل کوتاه رساني فوریمپيا :رساني فوریمپيا
باين   درنگای از ارتبا  مستقيم متني بيشود، گونهخوانده مي

های دیگر و دو یا چند فرد با استفاده از رایانه شخصي با دستگاه
 پدیا(.)ویکيمشترک است  افزاریاز طریق یک کارخواه نرم

 

  2 مديريت دانش و وب

 ناد اکه عبارت 2های کاربردی وب د برای برنامهشش فراینبين 
های اجتماعي، تسهيم دانش دانش، ایجاد شبکه دهيسازمانز: ا

و فاارادانش، مبادلااه گروهااي دانااش، خلااق گروهااي دانااش و  
ای مدیریت دانش سنتي رساني جاری با چهار فرایند هستهدانش
بي از: خلق داناش، انتقاال داناش، ذخياره و بازیاا      اندعبارتکه 

پااور، دانااش و کاااربرد دانااش، همبسااتگي وجااود دارد )کااارم 
 (.1393زاده و مصلح، رجب
 

 در مديريت دانش  2مزاياي استفاده از وب 
  کنانميان کار تريررسميغتعامالت 
  صاورت  ه با  کشاف قابال اطالعات در دسترس قرار گرفتن

 پایدارتر در طي زمان
 ليات  کاه قاب  ای گروهي بار داناش ساازماني   گرایش رسانه

 استفاده مجدد دارند 
  کشااف در جهاات  گيااری فراپيونادهای عميااق آغااز شااکل

 اطالعات بيشتر
 و ارجاع متقابل را برای اطالعات دهيسازمانامکان  ایجاد 
  محاورات و گفتگوهای سودمندتر 
 زماان  ثر به اطالعاات باا افازایش انتشاار هام     ؤدسترسي م

 .2اطالعات از طریق وب 
 

 ت دانش کننده مديريتسهيل 2وب 
 یامالحظاه قابال پوشاني و مدیریت دانش مشارکتي، هم 2وب 

اند در پشتيباني و توانسته 2های کاربردی وب پيدا کرده و برنامه
واقع شوند. علت آن دو اصال   مؤثربهبود خلق و اشتراک دانش 

یعني تولياد محتاوا توساط کااربران و مشاارکت       2اساسي وب 
ش است. دانش مدیریت شاده  نامحدود برای خلق و اشتراک دان

مشاارکت کااربران در تولياد     بار تکيه، 2های وب توسط برنامه

                                                                      
1. Instant Message  

2. Real-time 

3. Software Client 

از  2نظار مادیریت داناش، وب    طاه قمحتوای دانشاي دارد. از ن 
الادیني، موساوی و   )تاج کندرایندهای دانشي زیر پشتيباني ميف

 :( 1389شعباني، 
  تشکيل انجمن دانش 
 خلق دانش مشارکتي 
 تبادل دانش مشارکتي 
 4اشتراک دانش و ماورای دانش 
 های اجتماعيشبکه 
 دانش 5سازیهمگام 
 

 پژوهش پیشینه
باا توجاه باه اهميات عنصار       (1396) العابادیني پازوکي و زیان 

اطالعات در فرایند مادیریت داناش باه ایان امار       دهيسازمان
بر رویکردهای ناوین   مؤثر هایمؤلفهکه براساس  هستندمعتقد 
دانش نقش متخصصان علوم اطالعات  در مدیریت دهيسازمان

اند کاه  در فرایند مدیریت سازماني بسيار زیاد است و بيان داشته
هاای گونااگون مادیریت داناش     در مادل  دهاي سازمانمفهوم 

ای عيني و توان جنبهنهادینه شده و با تمرکز به این موضوع مي
 عملياتي به آن بخشيد.

رایانش ابری در  تأثيربه بررسي  (1395) ی و ملکوتيومهد
اند که استفاده از رایانش اند و بيان داشتهمدیریت دانش پرداخته

عناوان یاک   هاای کااربردی مادیریت داناش باه     ابری و برنامه
هاا در محايط   سرویس و مدیریت دانش شخصي و سااختار آن 

هاا دارد و پاذیرش   رایانش ابری تاأثيرات مفيادی بار ساازمان    
زش ابری، سازمان را با توجه مدیریت دانش از طریق مسير پردا
ساازد. عصار رایاانش اباری و     به فناوری اطالعات توانمند ماي 

عنوان یک سرویس وب با اساتانداردهای وب  مدیریت دانش به
 کامل خواهد شد. 2

ثر در ؤباه بررساي و شناساایي عوامال ما      (1394) پرویني
پردازد و های دانشگاهي ميموفقيت مدیریت دانش در کتابخانه

د است که آماوزش بااالترین ساهم در موفقيات مادیریت      معتق
 دانش را دارد.
در سااختار   2به انطبااق تکنولاوژی وب    (1392) جعفرزاده

را در  2پاردازد و ابزارهاای وب   سواد اطالعااتي کتاباداران ماي   
 داند.ثر ميؤآموزش مفاهيم سواد اطالعاتي م

و های اجتماعي را بررسي کارده  شبکه تأثير( 1391)پناهي 
پاانج نيازمناادی تعاماال اجتماااعي، اشااتراک تجربااه، مشاااهده، 

                                                                      
4. Meta-Knowledge 

5. Orchestration 
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ارتباطات و شبکه غيررسمي و اعتماد متقابل که برای اشاتراک  
ده و باه ایان نتيجاه رسايده     کردانش ضروری است را واکاوی 

گاذاری داناش   های اجتماعي قابليت به اشاتراک است که شبکه
 ضمني را دارند. 

ت کاه بارای طراحاي و    بيان کارده اسا   (1389) الدینيتاج
، بایاد درک و  2های مدیریت دانش مبتني بر وب توسعه برنامه

 باه  سانتي  داناش  مدیریت فرایندهای و 2 وب از دقيق تلفيقي
 .آید دست

از  ساازمان  تحاول  در مؤثر عوامل( 1388) جاللي و طالبي
 و کاارده بررسااي را دانااش ماادیریت و 2 وب ابزارهااای طریااق
 قدرتمند را دانش مدیریت تنهایيبه 2 وب ابزارهای که معتقدند
 مادیریت  2 وب ابزارهاای  کماک  به مشارکت بلکه سازند،نمي
 .کندمي توانمند را دانش

 مفهاوم  و 2 وب ابزارهای بررسي و معرفي به( 1388) تاجر
 .رسدمي 2 دانش مدیریت به نهایت در و پردازدمي 2 وب

 2به بيان یک مادل نظاری در حاوزه وب    ( 2014) چو ي
برای نوآوری و رشد سازماني پرداخته است و بياان داشاته کاه    

کنناد کاه   د ماي نا افراد را در انتقال دانش توانم 2ابزارهای وب 
 گردد.منجر به نوآوری سازماني مي

هاای جدیاد در   با هادف ایجااد فرصات    (2014) کوالکلي
است پرداختاه   2های وب آموزش و یادگيری که ارملان فناوری

افکاار و   گاذاری اشاتراک ایان فضاا افاراد را باه      و معتقد است
توانناد از  هاا ماي  کند. بنابراین دانشگاههمکاری پویا تشویق مي

های ساازماني خاود   مطابق با اهداف و استراتژی 2خدمات وب 
 استفاده کنند.

به این امر توجه دارد که رشد اینترنات و  ( 2014) توسنس
گذاری در محايط وب  شرایط را برای ایجاد سرمایه 2رهور وب 

تواند ها و ابزارهای مدیریت دانش ميایجاد کرده است و مدل 2
پاسخگوی این نياز در خارج از سازمان باشاد. وی ساودمندی و   

افزار را در فضای کاری بررسي و براساس آن نرم 2مزایای وب 
 کند.مدیریت دانش و یادگيری سازماني را معرفي مي

اکوسيساتم   تاأثير ه بررساي  با ( 2013) همسلي و ماساون 
اناد باا توجاه باه     دانش در مدیریت دانش پرداخته و بيان داشته

هاای  هاا و شابکه  ها، ویکاي مانند وبالگ 2اینکه ابزارهای وب 
ثری دارند، بنابراین این ابزارها ؤاجتماعي در تعامل افراد نقش م

توانند به اشتراک دانش با ایجاد یک ساختار اطالعاتي فعال مي

                                                                      
1. Choi 

2. Kulakli 

3  . Santos 

4  . Hemsley & Mason 

دازنااد کااه اکوسيسااتم دانااش را نيازمنااد یااک بااازنگری در بپر
 کنند.های اجتماعي ایجاد دانش ميجنبه

، بارای  2ی وب هابيان کرده است که ابزار( 2010) ببنسي
ها در حوزه توليد تقویت و پشتيباني از مدیریت دانش در سازمان

 .گذاری دانش کاربرد دارندو به اشتراک
را ده از ابازار ویکاي در ساازمان    نحوه استفا( 2010) سوسا

مورد بررسي قرار داده و به این نتيجه رسيده است که گسترش 
هاا بيشاترین کااربرد را در    دانش از طریاق ویکاي در ساازمان   

 های یادگيرنده دارد. سازمان
دو عاماال مشااارکت کاااربران و عاادم ( 2010) گارسااياپرز

ر ویکاي  اختصاص زمان را دليل شکست اشتراک دانش مبتني ب
 در یک مرکز تحقيقاتي بيان کرده است. 

هایي که از ابازار ویکاي   با بررسي سازمان( 2010) گریس
اند، مدلي را برای اساتفاده از آن  در مدیریت دانش استفاده کرده

 کرده است. ارا هها در فرایندهای مدیریت دانش در سازمان
رد که به بحث و بررسي در ماو ( 2009) رزمریتا و کرینچر

رویکردهای جدید برای مدیریت دانش شخصي در فضاای وب  
اند و معتقدند که سيستم مدیریت دانش شخصي یک پرداخته 2

ای از ابزارهااا و سيسااتم فااردی تنهااا نيساات، بلکااه مجموعااه 
های اجتماعي و ... است و ها نظير بالگ، انجمن، شبکهسيستم

ی و هااا باارای ماادیریت دانااش، اطالعااات فاارداسااتفاده از آن
 ای کاربرد دارد و تعامالت و همکاری را در وب و ارتباطات حرفه

 کنند.  ها تسهيل ميسازمان
باه بررسااي مادل جدیااد مادیریت دانااش    ( 2009) ساودزینا 

پرداخته و به این نتيجه رسيده اسات کاه    2شخصي در فضای وب 
یک مدل جدید مادیریت داناش شخصاي کاه در برگيرناده       2وب 

ي اسات را شاامل   عهای اجتماا همکاری و شبکه ابزارهای ارتباطي،
شود کاه ایان مادل جدیاد مادیریت داناش شخصاي تعامال،         مي

 همکاااری و تبااادل دانااش را در فضااای وبااي و سااازماني تسااهيل 
 کند.  مي
هااا در بيااان کاارده اساات کااه اسااتفاده از آن (2009) لااوی 

 هاا در صاورتي ماورد پاذیرش افاراد قارار       مدیریت دانش ساازمان 
 ها را داشته باشد.  يرد که محيط آمادگي پذیرش استفاده از آنگمي
هاای  را در ساازمان  2کارگيری ابزارهای وب هب( 2007) چاتي

                                                                      
5. Bebensee 

6. Sousa 

7. Garcia-Perez 

8. Grace 

9. Razmerita & Kirchner  

10  . Sudzina 

11. Levy 

12  . Chatti 
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هااا را یادگيرنااده ساانجيده و در حااوزه آمااوزش و یااادگيری آن
بررسااي کاارده و ماادلي براساااس ترکيااب یااادگيری رساامي و 

 است. ه کرده ارا 2، مدیریت دانش و مفاهيم وب يررسميغ
 در حوزه هوش تعاملي استفاده از این ابزارها را( 2007) لي

بارای تلييار رویکارد و     هایمورد بررسي قارار داده و پيشانهاد  
نگرش از ایجاد یک مجموعه داناش باه یاک بساتر مادیریت      

 2ای با استفاده از ابازار وب  دانش تعاملي و مشارکتي و محاوره
 است.ه کرده  ارا

باه   هاای پيشاين  ام شده در پاژوهش مطالعات انجخالصه 
 شرح زیر است:

 دانش مدیریت ساماندهي 
 دانش مدیریت موفقيت در آموزش نقش 
 سااواد مفاااهيم آمااوزش در 2 وب ابزارهااای از اسااتفاده 

 اطالعاتي
 توانمندساازی  در 2 وب ابزارهاای  کماک  به مشارکت تأثير 

 دانش مدیریت
 سازماني نوآوری در 2 وب ابزارهای نقش 
 یادگيری و آموزش در 2 وب ابزارهای زا استفاده 
 2 وب فضای در شخصي دانش مدیریت 
 تعاملي هوش در 2 وب ابزار از استفاده 
 2 وب محيط در گذاریسرمایه ایجاد 
 مادیریت  از پشتيباني و تقویت در 2 وب ابزارهای از استفاده 

 .دانش
بر مادیریت   2ابزارهای وب  تأثيردر پژوهش حاضر نقش و 

ش ضامني کارکناان باه    نا و سازمان و تبدیل دا دانش کارکنان
دانش آشکار بررسي شده است. تفاوتي که این پژوهش با سایر 

ماورد ارزیاابي و    2ها دارد هشات ابازار کااربردی وب    پژوهش
 ه است.دادبررسي قرار 

 

 پژوهش انجام روش
این پژوهش از ناوع کااربردی باه روش پيمایشاي باا رویکارد       

نفار از   120ایان پاژوهش تعاداد     تحليلي است. جامعاه آمااری  
اناد کاه از   کارکنان شاغل در مرکز آموزش مدیریت دولتي بوده

مل آمده است. براساس جدول گيری تصادفي بعها نمونهبين آن
نفار باوده    92کرجسي مورگان تعداد نمونه انتخاب شده، تعاداد  

است. به دليل عدم آشنایي افراد در ساطوح پاایين ساازمان باا     
نادرسات در نتاایج    تأثيرگاذاری به دليل عدم  و 2وب ابزارهای 

پرسشنامه به ایان افاراد خاودداری شاد. بارای        هپژوهش از ارا

                                                                      
1  . Lee 

آوری اطالعااات موردنياااز ایاان پااژوهش از دو روش     جمااع
 ای )مطالعه اسنادی( و پيمایشي استفاده شده است. کتابخانه

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه محقاق  
های انجاام شاده در ایان    ای است که با مطالعه پژوهشهساخت

حوزه طراحي شده است. این پرسشنامه به شکلي طراحي شاده  
هاای فاردی کاه دربرگيرناده     است که شامل دو قسمت ویژگي

االت مربو  به جنسيت، سان، ميازان تحصايالت و ساابقه     ؤس
اساتفاده از   تاأثير االت تخصصي مرباو  باه   ؤخدمت است و س

در ماادیریت دانااش اساات. پرسشاانامه از نااوع  2وب  ابزارهااای
ال از نوع مقياس ليکارت باوده   ؤس 39پرسشنامه بسته و شامل 

هاای کليادی   است. در ابتدای پرسشنامه تعاریف مفهاومي واژه 
ه شده است. پرسشنامه به صورت  استفاده شده در پرسشنامه ارا

باار  برای اطمينان یاافتن از اعت  آوری شد.حضوری توزیع و جمع
 ،رونیا ازااین پژوهش از روش اعتبار محتوا استفاده شده اسات.  
نظاران قارار   پرسشنامه در اختيار استاد راهنماا و ساایر صااحب   

 گرفت و از نظرات آنان در اصالح پرسشنامه استفاده شد. 
این پژوهش برای محاسبه پایایي از ضریب آلفای کرونباخ  در

ی کرونبااخ باه ميازان    که ميزان ضاریب آلفاا   استفاده شده است
افازار  ها با استفاده از نارم تجزیه و تحليل داده محاسبه شد. 82/0
ي. اس. اس انجااام شااد. در آمااار توصاايفي بااه تنظاايم و پاا اس.
ها، نمایش ترسيمي و محاسبه مقاادیری از قبيال   بندی دادهطبقه

نما، ميانگين، ميانه و ... پرداخته و فراواناي، درصاد و ... در قالاب    
شوند. در بخش آماار اساتنباطي در   ول و نمودارها توصيف ميجدا

 استفاده شده است.  tاین پژوهش از آزمون تک متليره 
 

 2وب  با مفهومميزان آشنايی کارکنان 
تعداد افرادی که در مرکز آموزش مدیریت دولتي با  1در نمودار 
آشنایي دارند، ارا ه شده است. براساس اطالعاات   2مفهوم وب 

نفر از تعاداد جامعاه آمااری کارکناان مرکاز       52تعداد  1ر نمودا
آشنا هستند. ایان تعاداد در حادود     2نسبي با مفهوم وب  طوربه

 دهد.از جامعه آماری را تشکيل مي 56%
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 2ميزان آشنایي کارکنان با مفهوم وب  .1نمودار 

 

 2 ميزان آشنايی کارکنان با هريک از ابزارهاي وب

که در این پژوهش مورد بررسي قرار  2از ميان هشت ابزار وب 
های ند از: بالگ )وبالگ(، پادکست، شبکهااند و عبارتگرفته

س، ویکي، تگ )برچسب(، ماشاپ و ا س.ا اجتماعي، آر.
نشان داده شده  2-4که در نمودار  گونههمانرسان فوری، پيام

نفر،  64واني است بيشترین آشنایي افراد با وبالگ با فرا
نفر  41نفر، ویکي با فراواني  82های اجتماعي با فراواني شبکه
نفر بوده است. کمترین ميزان  33رسان فوری با فراواني و پيام

 بوده است.  9آشنایي افراد با ابزار ماشاپ با فراواني 

 

 
 2ميزان آشنایي کارکنان با هر یک از ابزارهای وب  .2نمودار 

 

 2ده کارکنان از هريک از ابزارهاي وب ميزان استفا
مورد بررسي در این پژوهش بيشترین  2از ميان هشت ابزار وب 

درصد کل افراد و  81استفاده از ابزار شبکه اجتماعي به ميزان 
درصد کل افراد بوده است. کمترین ميزان  54وبالگ به ميزان 

شاپ به افزار مامربو  به نرم 2استفاده افراد از ابزارهای وب 
ميزان استفاده  3درصد کل افراد بوده است. در نمودار  6ميزان 

 نشان داده شده است.  2از ابزارهای وب 
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 2درصد میزان استفاده کارکنان از هریک از ابزارهای وب . 3نمودار 

 

 2ميزان استفاده کارکنان از هريک از ابزارهاي وب 

 در حوزه مديريت دانش
جام شده در حوزه مدیریت دانش های انبراساس بررسي

نشان داده شده است؛ افراد برای به  1که در جدول  گونههمان

سازی و نفر، پياده 58گذاری منابع دیجيتالي با فراواني اشتراک
نفر، مطالعه  56های متني با فراواني گذاری فایلبه اشتراک

ماعي با افزارهای اجتنفر و استفاده از نرم 56ها با فراواني وبالگ
 اند.نفر برای تبادل اطالعات استفاده کرده 67فراواني 

 

 در حوزه مدیریت دانش 2میزان استفاده کارکنان از هر یک از ابزارهای وب  .1جدول 

 درصد از کل افراد فراوانی هدف در حوزه مديريت دانش:
 %63 58 ها و اطالعات دیجيتاليگذاری عکسبه اشتراک

 %61 56 هاگذاری فایلاکدانلود یا به اشتر

 %61 56 خواندن وبالگ

 %73 67 افزارهای اجتماعياستفاده از نرم

 

 تحليل استنباطی
 پرسش اول: سطح مدیریت دانش در کارکنان مرکز در چه وضعيتي است؟

 

 برای متلير مدیریت دانش کارکنان و مرکز آموزش مدیریت دولتي tخروجي آزمون  . 2جدول 

 
ميانگين، انحراف معيار، درجه آزادی، سطح  2در جدول 

گيری سطح مدیریت ين مربو  به اندازهداری و تفاوت ميانگامعن
دانش کارکنان و سطح مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت 

 ه شده است. دولتي ارا
دارای  48/3ميانگين به دست آمده از نمونه مورد مطالعه 

است که از ميانگين جامعه بيشتر است. پس  67/0انحراف معيار 
که با  86/6ده به دست آم tتک متليره،  tاز محاسبه آزمون 

 به دست tمقدار  05/0و در سطح خطای آلفای  91درجه آزادی 
شود. بنابراین با احتمال آمده معنادار است و فرضيه صفر رد مي

د که سطح مدیریت دانش کارکنان مرکز کرتوان ادعا مي 95%

 از سطح جامعه باالتر بوده و این اختالف معنادار است.
از نمونه مورد مطالعه به تعداد  45/2ميانگين به دست آمده 

است که از ميانگين جامعه بيشتر  60/0دارای انحراف معيار  92
به دست آمده  tتک متليره،  tاست. پس از محاسبه آزمون 

، 05/0و در سطح خطای آلفای  91که با درجه آزادی  -74/8
شود. دار است و فرضيه صفر رد ميادست آمده معنه ب tمقدار 

د که سطح مدیریت کرتوان ادعا مي %95ا احتمال بنابراین ب
تر دانش در مرکز آموزش مدیریت دولتي از سطح جامعه پایين

 دار است.ابوده و این اختالف معن
 

 تفاوت ميانگين داريسطح معنا درجه آزادي محاسبه شده t انحراف معيار ميانگين ادتعد نام متغير
 48/0 00/0 91 86/6 67/0 48/3 92 مدیریت دانش کارکنان

 -54/0 00/0 91 -74/8 60/0 45/2 92 مدیریت دانش در مرکز
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 در مرکز آموزش مدیریت دولتي 2برای متلير ابزارهای وب  tخروجي آزمون  .3ل جدو

 درجه آزادي سطح معناداري فاوت ميانگينت محاسبه شده t انحراف معيار ميانگين تعداد نام متغير

 91 00/0 50/0 35/6 75/0 50/3 92 ميزان استفاده از وبالگ

 91 00/0 -31/0 -93/3 76/0 68/2 92 ميزان استفاده از پادکست

های ميزان استفاده از شبکه
 اجتماعي

92 4 61/0 62/15 1 00/0 91 

 91 00/0 -32/0 -75/3 82/0 67/2 92 سا س.ا ميزان استفاده از آر.

 91 55/0 05/0 59/0 88/0 05/3 92 ميزان استفاده از ویکي

 91 00/0 -63/0 -57/7 80/0 36/2 92 ميزان استفاده از تگ

 91 00/0 -03/1 -79/13 72/0 96/1 92 ميزان استفاده از ماشاپ

 91 04/0 -18/0 -05/2 88/0 81/2 92 رسان فوریميزان استفاده از پيام

 

ميانگين، انحراف معيار، درجه آزادی، سطح  3دول در ج
گيری ميزان استفاده داری و تفاوت ميانگين مربو  به اندازهامعن
 ه شده است. توسط کارکنان ارا 2ابزارهای وب از 
 

 گیريبحث و نتیجه
 در دانش مدیریت سطحکه  دهدمي نشان پژوهش هاییافته

. دارد مطلوبي وضعيت دولتي مدیریت آموزش مرکز کارکنان
 آموزش مرکز کارکنان که است این دهندهنشان امر این

 ضمني دانش گذاریاشتراک به توانایي و تمایل دولتي مدیریت
 دليل به تمایل این. دارند را 2 وب ابزارهای طریق از خود

. است ابزارها این بودن جذاب و رایگان و استفاده سهولت
 در که بود کرده بيان خود پژوهش در( 2007) لي که گونههمان
 محيط و گيرد قرار افراد پذیرش مورد ابزارها این باید ابتدا

 ابزارها این باشد؛ داشته را ابزارها این از استفاده پذیرش آمادگي
 سازماني محيط و گرفته قرار کارکنان پذیرش مورد مرکز در

 سازیپياده راستای در را ابزارها این از استفاده پذیرش آمادگي
 .دارد دانش مدیریت
دانش در  یریتکه سطح مد دهدمي نشان پژوهش نتایج

 باقرار دارد.  ينامطلوب يتدر وضع يدولت یریتمرکز آموزش مد
 به دانش گذاریاشتراک به فرهنگ مرکز در اینکه به توجه
 به نياز که هایيبخش در فقط و ندارد وجود عمومي صورت
 بوده ضروری 2 وب ایابزاره طریق از دانش گذاریاشتراک
 بستر وجود رغمعلي. است شده پرداخته امر این به است

-اشتراک به مورد در کارکنان توانایي و تمایل مناسب، ارتباطي

 صورت به رویکرد این، 2 وب ابزارهای طریق از دانش گذاری
 به خود پژوهش در( 2009) رزمریتا. ندارد وجود مرکز در فرایند
 برای راهکاری 2 وب ابزارهای که ستا پرداخته مسئله این

 دانش مدیریت برای توانندمي و هستند دانش مدیریت چالش
 ایحرفه و فردی اطالعات برای و گرفته قرار استفاده مورد

 .باشند داشته کاربرد
 ميزانپژوهش  ینبه دست آمده از ا یجتوجه به نتا با
 دارد يمطلوب وضعيت مرکز در کارکنان توسط وبالگ از استفاده

 آموزش مرکز کارکنان که است امر این از حاکي نتيجه این و
 وب ابزار این از درست استفاده در زیادی مهارت دولتي مدیریت

 اشاره بالگ ابزار به خود پژوهش در( 2009) رزمریتا. دارند را 2
 اطالعات دانش، مدیریت برای آن از استفاده که است کرده
 به توجه با بنابراین. دارد ربردکا ایحرفه ارتباطات و فردی

 يروزرسانبه و نگهداری ایجاد، توانایي افراد اکثریت کهنیا
 قابليت این به توجه با توانمي دارند را فردی صورت به وبالگ

 یبسترها یجاددر مرکز و با ا يموضوع هایوبالگ ایجاد با
 یریتابزار را در استقرار مد یناز ا يریکارگهمناسب، امکان ب

 فراهم کرد.  يدولت یریتدانش در مرکز آموزش مد
 ميزانکه  دهدمي نشان پژوهش این از آمده دست به نتایج
 مدیریت آموزش مرکز در کارکنان توسط پادکست از استفاده
 مرکز در ابزار این از اینکه عليرغم. ندارد مطلوبي وضعيت دولتي
 یبرا آموزشي هایدوره محتوای گذاریاشتراک به برای
 ولي شود،مي استفاده آموزشي هایدوره در کنندگانشرکت
 این. اندداشته ابزار این با کمي بسيار آشنایي مرکز کارکنان
 در آموزشي هایدوره گذارانسياست توجهيکم دليل به مسئله
 برای آموزشي هایدوره محتوای توانندمي که است مرکز

 آموزشي هایدوره در کنندگانشرکت همانند را مرکز کارکنان
 به الزام کارکنان تا کنند ارا ه ابزار این طریق از مرکز، از خارج
 به بتوانند آن طریق از تا باشند داشته ابزار این از استفاده
 .بپردازند دانش گذاریاشتراک
 هایشبکه از استفاده ميزان پژوهش هاییافته به توجه با

 دولتي ریتمدی آموزش مرکز در کارکنان توسط اجتماعي
 اجتماعي، هایشبکه محيط بودن جذاب. دارد مطلوبي شرایط
 عواملي از اجتماعي هایشبکه بودن تعاملي و بودن رایگان
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 زیادی تمایل دولتي مدیریت آموزش مرکز کارکنان که است
 اکثریت بين در که گونههمان. اندداده نشان آن از استفاده برای
 بين در است، متداول ماعياجت هایشبکه از استفاده افراد

 ابزارها سایر نسبت به ابزار این از استفاده نيز مرکز کارکنان
 کرده بيان خود پژوهش نتایج در( 2012) پناهي. است تررایج
 دانش گذاریاشتراک به قابليت اجتماعي هایشبکه که است
 از بسياری زمانهم ارتباطات طریق از افراد و دارند را ضمني
 اشتراک به و کرده منتقل را خود ضمني هایانستهد و تجارب
 . گذارندمي

س ا س.ا .آراستفاده از  ميزان پژوهش هاییافته براساس
 وضعيت دولتي مدیریت آموزش مرکز در کارکنان توسط
 ینا توانمي فناوری این ایجاد با که حالي در. ندارد مطلوبي

 ييراتتل ینز آخرکارکنان بتوانند ا يهنمود که کل یجادامکان را ا
 مطلع شوند.  یو فناور يعلم ي،و تحوالت اجتماع

 بين در ویکي ابزار از استفاده ميزان دهدمي نشان نتایج
 مطلوبي وضعيت از دولتي مدیریت آموزش مرکز کارکنان
 خود پژوهش در( 2009) گریس که گونههمان. است برخوردار
 اشتراک و یریتمد فرایندهای برای ویکي ابزار است، کرده بيان
 بيان خود پژوهش در( 2010) سوسا. شودمي استفاده دانش
 بيشترین هاسازمان در ویکي ابزار از استفاده که است کرده
 کارکنان که یيآنجا از. دارد یادگيرنده هایسازمان در را کاربرد
 افزایش دنبال به همواره باید دولتي مدیریت آموزش مرکز
 در ابزار این از استفاده باشند، آن گذاریاشتراک به و دانش
 ابزارها مؤثرترین از یکي تواندمي مرکز سازماني اهداف راستای

 یکي شد بيان چنانکه. باشد مرکز در دانش مدیریت استقرار در
 کارکنان بين در 2 وب ابزارهای پرکاربردترین و ترینمتداول از

 مدیریت در تأثيرگذاری بسيار نقش که است ویکي ابزار مرکز،
 .دارد دانش

 از استفاده ميزان که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج
 مدیریت آموزش مرکز کارکنان بين در)برچسب(  تگ ابزار
 با مثال عنوانبه که حالي در. ندارد مطلوبي وضعيت دولتي
 پژوهشگرانجام شده در مرکز،  هایپژوهش در امکان این ایجاد
 فهرست ها،قولنقل مانند اردمو از بسياری مجموعه با که

 و ابزار این از استفاده با شود؛مي روبرو تصاویر و هاکتاب
 مدیریت را اطالعات از زیادی حجم تواندمي فرم بندیطبقه
 ینا یبرا توانندمي هاتگ از گروهي که طریق این به. کند

 شوند.  يمهضم یتربزرگدر مجموعه  ینهموارد به هر گز
کارکنان مرکز  دهدمي نشان پژوهش از حاصل نتایج
دارند.  يکم ياربس یيبا ابزار ماشاپ آشنا يدولت یریتآموزش مد
 چندین از را اطالعات که است ابزاری ماشاپ ینکهبا توجه به ا

 قرار کاربران اختيار در و کرده آوریجمع وب در موجود منبع
 در فراواني تأثير تواندمي ابزار این از استفاده و آشنایي دهد،مي

 .باشد داشته دانش مدیریت
 از استفاده ميزانکه  دهدمي نشان پژوهش هاییافته

 مطلوبي وضعيت در مرکز در کارکنان توسط فوری رسانپيام
 جهت 2 وب ابزارهای افزایش دليل به امر این. ندارد قرار

 از یکي اجتماعي هایشبکه. است افراد بين ارتبا  برقراری
 رسانپيام جایگزین آن کاربرد نوع دليل به که دهستن ابزارهایي
 .است شده فوری
 مرکز کارکنان نظر اساس بر پژوهش هاییافته به توجه با
 هایشبکه و ویکي وبالگ، متلير سه دولتي مدیریت آموزش
از شناخت و کاربرد  2وب  یابزارها یگرنسبت به د ياجتماع

 پادکست، تگ، آر. يرابزارها نظ یگربرخوردار هستند. د يشتریب
از نظر کارکنان استفاده و  یرسان فوريامس، ماشاپ و پا س.ا

 دارند.  یکاربرد کمتر
 دانش مدیریت سطح پژوهش، هاییافته به با توجه

 مطلوبي وضعيت از دولتي مدیریت آموزش مرکز در کارکنان
 برای الزم پتانسيل افراد دهد،مي نشان امر این و است برخوردار
 کاری هایفعاليت در را 2 وب ابزارهای از استفاده و شناخت
 سطح که دهدمي نشان پژوهش هاییافته ولي. دارند خود

 وضعيت از دولتي مدیریت آموزش مرکز در دانش مدیریت
 که است این از حاکي نتيجه این و نيست برخوردار مطلوبي
 در دانش مدیریت سطح ارتقای برای الزم امکانات و بسترها
 تمایل کارکنان امکانات، وجود عدم عليرغم و نبوده راهمف مرکز
 در دانش مدیریت سطح ارتقا در 2 وب ابزارهای از استفاده به

 صورت به خود شللي هایفعاليت از بسياری در و دارند را مرکز
 هاییافته به توجه با. کنندمي استفاده امکانات این از غيررسمي
 استفاده در مرکز در ناسبم شرایط وجود عدم دليل به پژوهش

 در الزم زمينه دانش، مدیریت گسترش در 2 وب ابزارهای از
 مرکز در دانش مدیریت یارتقا در 2 وب ابزارهای از گيریبهره

 .ندارد وجود دولتي مدیریت آموزش
 

 راهکارها
زیادی دارد.  تأثيراستفاده از ابزار وبالگ در توليد و انتشار محتوا 

اد کارکنان در استفاده از این ابزار مهارت این پژوهش نشان د
توان با ایجاد اند. با استفاده از این فرصت ميزیادی داشته

های پژوهشي و آموزشي های موضوعي در حوزه فعاليتوبالگ
مرکز آموزش مدیریت دولتي، تجربيات کاری کارکنان را به 
ر اشتراک گذاشت و در اشاعه دانش تأثيرگذار بود. از سوی دیگ

های موضوعي، دانش ضمني کارکنان به دانش با ایجاد وبالگ
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آشکار تبدیل گشته و مدیریت دانش در مرکز آموزش مدیریت 
 یابد. دولتي شکل گرفته و گسترش مي

 ازيموردنهای آموزشي شود که با برگزاری دورهپيشنهاد مي
کارکنان به صورت دانلود فایل دیجيتالي صوتي، فرهنگ 

بزار پادکست را در بين کارکنان ایجاد و با برگزاری استفاده از ا
های آموزشي مختلف بدین شکل آن را گسترش داد. دوره

تواند ساعات آموزشي کارکنان را افزایش استفاده از این ابزار مي
ها و دانش کارکنان را به صورت داده و در راستای آن مهارت

وری بهرههای آموزشي ضمن خدمت افزایش و بدین شکل دوره
 سازماني را در مرکز آموزش مدیریت دولتي ارتقا داد. 

های اجتماعي در بين کارکنان نشان از آمار استفاده از شبکه
دهنده استفاده بسيار زیاد آنان از این ابزار دارد و این امر نشان

این است که مهارت کارکنان در استفاده از این ابزار زیاد است. 
دهد که ر این امکان را در اختيار افراد قرار مياستفاده از این ابزا

ه کرده و بين آنان تعامل و  راحتي دانش خود را ارابتوانند به
ها برای کارکنان گونه شبکهای شکل گيرد. اینتبادل گسترده

فرصت همکاری با یکدیگر، تعامل و به اشتراک گذاشتن 
با ایجاد کنند. هرگونه محتوای علمي را به هر شکل فراهم مي

یک شبکه اجتماعي مبتني بر آموزش و پژوهش به شکل 
توان کارکنان را موضوعي در مرکز آموزش مدیریت دولتي مي

گذاری دانش تشویق کرده و فضایي را فراهم در به اشتراک
های دانشي خود، محتوای نمود که بتوانند در حوزه فعاليت

ان به علمي توليد و یا انتخاب کرده و با دیگر کارکن
 . گذارنداشتراک

س در بين کارکنان مرکز آموزش ا س.ا استفاده از ابزار آر.
مدیریت دولتي از درصد بسيار پایيني برخوردار است. با توجه به 
اینکه کارکنان به آگاهي از آخرین تحوالت و اخبار سياسي، 

شود این ابزار از طریق اجتماعي و علمي نياز دارند، پيشنهاد مي
رکز در اختيار کارکنان مرکز قرار داده شود. این ابزار این پرتال م

مرور تعداد زیادی  یجابهدهد که آنان امکان را به کارکنان مي
از  کجاییا وبالگ با استفاده از این فناوری به صورت  تیساوب

 آخرین اخبار و تحوالت مطلع شوند.
 استفاده از ابزار ویکي در بين کارکنان از درصد باالیي

توان با برخوردار است. با استفاده از این قابليت کارکنان مي
های ایجاد ویکي در مرکز آموزش مدیریت دولتي در حوزه

های مرکز، این امکان را در اختيار مرتبط علمي با فعاليت
کارکنان قرار داد تا بتوانند دانش ضمني خود را در صفحات 

را در اختيار کارکنان  ویکي به ثبت رسانند. این ابزار این امکان

دهد تا بتوانند مطالب صفحات ویکي را مطالعه کنند، قرار مي
ها را ویرایش نمایند، اطالعات جدید به آن اضافه کرده و آن

روزرساني کنند. این هو ب دهيسازمانحتي محتویات موجود را 
ابزار، ابزار قدرتمندی در ایجاد دانش و اطالعات در سازمان 

این با استفاده از این ابزار در مرکز آموزش مدیریت است. بنابر
توان در توليد و اشاعه دانش علمي در مرکز اقدامي دولتي مي

 انجام داد. مؤثر
رسان فوری در مرکز آموزش مدیریت استفاده از ابزار پيام

های گذشته بسيار مرسوم بوده است. ولي در حال دولتي در سال
شود. این ابزار این استفاده نميحاضر از این ابزار در مرکز 

دهد که در صورت نياز به امکان را در اختيار کارکنان قرار مي
همفکری و تعامل بدون مراجعه حضوری به یکدیگر از طریق 
این ابزار وارد تعامل شوند. ایجاد این امکان در شبکه 
 کامپيوتری مرکز آموزش مدیریت دولتي این فضا را ایجاد 

درنگ بين استفاده از این ارتبا  مستقيم متني بيکند که با مي
 دو یا چند فرد، اشتراک دانش صورت پذیرد.

های کاری در تشویق کارکنان به کار گروهي و تشکيل تيم
 مؤثرترینگذاری آن: یکي از خصوص تهيه محتوا و به اشتراک

، ایجاد و ویرایش محتوا توسط کارکنان است 2های وب ویژگي
 افزودهارزشبرای مرکز آموزش مدیریت دولتي  هليوسنیبدکه 

کند. بنابراین الزم است با ایجاد ساختاری مشارکتي و ایجاد مي
ها، کارکنان مرکز را کارگيری ابزارهایي مانند ویکيهامکان ب

ها مشارکت داشته و تشویق کرد که در تهيه محتوای ویکي
منتقل کرده و وسيله دانش ضمني خود را با استفاده از آن بدین

 از این طریق انتقال دانش صورت پذیرد.
استفاده از هوش جمعي: با انتقال دانش ضمني کارکنان از 

ها و مشارکت و به اشتراک گذاشتن آن 2طریق ابزارهای وب 
کارکنان در توليد محتوا و تجميع نظرات و بازخورد کارکنان 

 توان به هوش جمعي سازماني رسيد.مي
ي در ساختار مرکز آموزش مدیریت دولتي ایجاد واحدهای
های مدیریت دانش با استفاده از ابزارهای برای هدایت فعاليت

: تدوین اهداف و راهبردهای مدیریت دانش، طراحي 2وب 
برای مدیریت دانش در درون  2ساختارهای مبتني بر وب 

ساختار رسمي مرکز، تدوین فرایندهای مدیریت دانش براساس 
های فني الزم برای توسعه ساختن زیرساخت، فراهم 2وب 

های آموزشي و تدوین برنامه 2مدیریت دانش با استفاده از وب 
توان در استقرار مدیریت دانش مبتني بر الزم برای کارکنان مي

 در مرکز اقدام به عمل آورد.  2وب  یابزارها
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