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 چکیده

بر اين اساس سازمان ها دريافته . ها و جوامع است در دنیاي امروز، سرمايه دانش و خردمندي تنها راه ايجاد ثروت در سازمان

بعبارت ديگر دانش و اطالعات بعنوان  ؛قابتی مطلوب قرار دهداند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواندآنها را دردنیاي ر

بررسی وضعیت  هدف اصلی تحقیق حاضر. مهمترين منبع ايجاد ارزش و مهمترين عامل ايجاد مزيت رقابتی بوده است

تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحقیق  .استقرار مديريت دانش در بین کارکنان شرکت فوالد اکسین خوزستان می باشد

و براي تحلیل وضعیت چگونگی هر يک از مولفه هاي مدل مبنی بر اينکه به چه میزان بکار  پیمايشی می باشد –صیفی تو

جمع آوري اطالعات در بخش مبانی نظري از طريق . استگرفته شده اند از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شده 

کلیه کارکنان شرکت فوالداکسین خوزستان می باشد که از طريق جامعه آماري تحقیق . مطالعات کتابخانه اي بوده است

بررسی نتايج حاصل از بررسی فرضیات توسط آزمون . نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند 562جدول مورگان تعداد 

Tيريت دانش علی رغم وجود برخی موانع، توانسته است در استقرار مدل مد شرکت فوالداکسین خوزستان ، نشان داد که

ايجاد  پیشنهادهايی از جمله شرکت فوالداکسین خوزستان البته براي بهبود وضعیت مديريت دانش در. موفق عمل نمايد

مستند سازي آموخته هاي  ،تدوين آيین نامه انگیزشی براي تسهیم دانش ،تعیین شاخص هاي ارزيابی دانش،پايگاه دانش

ايجاد بستر هاي الزم به  ،در سازمان پرسنلبانک اطالعاتی از شايستگی هاي  ، ايجادتجربیات و اتفاقات گذشتهحاصل از 

ارائه شده منظور رشد دانش ضمنی بعنوان منبع دانش درون سازمانی، ايجاد سیستم ذخیره ي دانش  آن الين در سازمان 
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