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 چکيده
دارد، اما به دالیلی نظیر در حال حاضر رویکرد مدیریت دانش مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار 

اجرای صحیح و اصولی این  جدید بودن و کمبود منابع استاندارد و نیز کمبود منابع پژوهشی غنی

پرداخته و یند آن آو فرمقاله حاضر در ابتدا به تشریح مدیریت دانشفرآیند با مشکالتی مواجه است. 

ند مدل معروف در این حوزه مورد مطالعه در ادامه اهداف، بخش های اصلی، برنامه ها و راهبردها و چ

افراد  های نگرش ها وراه کار، نتایج ای از داده ها،دانش به مجموعه و بررسی قرار گرفته است.اساسًا 

کنند می کارکنان خود اقدامآوری دانش نهفته نزد گردبه  ی موفق و پیشروهاسازمانشود.گفته می

 طی آن کهاست تولیددانشسازمانی،فرآیندیمستمر . نامید« سرمایه دانش» می توان آن راکه 

طی فرآیند مدیریت  ارتباط مراحل .شودمی ای، تقویتوهدایت دانشایجادشدهبه طورسازماندهیشده

که این د، نیابمی  بهصورتپیاپیادامهدانشنمایانگر پویایی سازمان در تولید دانش است، این مراحل 

 تازه به صورت آشکار و نیز پنهان خواهد انجامید. تولیدوخلقدانشهایوضعیت در نهایت به 

 
 

 اهداف، مدل ها.مدیریت دانش، سازمان، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

مدیریت دانش به سرعت در حال تکامل و رویکرد است.  1مدیریت دانشبحث ، اً مطرح شده استاخیریکه یکی از موضوعات مهم

 پیشرفت است و بر افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرآیندهای سازمانی، همراه با نوآوری، توجه زیادی دارد. 

های مند اطالعات و اندوختهبه معنای در دسترس قرار دادن نظام (های علمیمدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته)یا  مدیریت دانش

ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر است، به گونه علمی

ر ثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب دؤو م

 سازمان می باشد.

                                                           
1Knowledge Management 
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ابداع تکنولوژی مدیریت داده ها انگیزه اصلی مدیریت اطالعات شد. نظام های مدیریت اطالعاتی رابطه ای به  1980و  1970در دهه 

توانستند کاربران اجازه داد که داده ها و اطالعات را مجدداً نظم داده و به روش های جدید و خالقانه ارائه دهند. به طور مثال کاربران می 

 (.1391ارتباطات بین فروش محصوالت خاص را در اوقات مختلف سال دریابند )به نقل از اسدزاده و جلیلیان، 

ت با سازمان های همتا، همچنین پاسخ های نوآورانه ای برای چالش بمدیریت دانش بکارگیری سرمایه فکری برای تفوق سازمان در رقا

مدیریت دانش بعنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش (. 1382انجی است )عالقه بند،های جدید و اهرمی برای عمل و یک می

)نوناکا و  پردازدفرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خودمی و (1998 ،تعریف شده است)داون پورت

 (.1995تاکوچی، 

ق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش ها و اطالعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود مدیریت دانش یعنی استفاده خال

 (.2002است )مک دونالد،  سازمان

در دوره اقتصاد دانش، جدید مدیریت را معرفی می کند. کامالً یک روش  وهای فرعی اقتصاد دانش است؛ یکی از شاخهمدیریت دانش 

نجینه دانش بشری، سهیم شدن در پیشرفت دانش و حلقه ارتباطی مهم در زنجیره پیشرفت دانش خواهد بود. مدیریت کتابخانه به عنوان گ

ان دانش باید بر پژوهش و توسعه دانش، ایجاد پایگاه دانش، مبادله و اشتراک دانش بین کارکنان کتابخانه )از جمله کاربرانش(، آموزش کارکن

 از دانش غیر صریح و تحقق اشتراک آن تمرکز نماید. کتابخانه، تسریع پردازش صریح 

مدیریت دانش فعالیتی سازمانی است که هدف از آن بوجود آوردن محیطی اجتماعی و فنی است که بتوان در آن محیط، دانش تولید 

که معلومات است شکلی  بات مدیریت دانش عملیات کشف، سازماندهی، خالصه کردن و ارائه اطالعا. کرده و آن را با دیگران تقسیم نمود

و ابزار مهمی برای تقویت  ودمدیریت دانش به راهبردی عمده برای بقای سازمانها، مطرح ش. دیری نخواهد گذشت که کارکنان را بهبود بخشد

 ها به شمار خواهد آمد. عملکرد سازمان

گفته  مرتبط با آنهاهای مختلف افراد در مشاغل و مسئولیت های نگرش ها و، نتایج، آموزش هاراه کار ای از داده ها،دانش به مجموعه 

، بنابراینآنها انباشته شده است.  همه کارکنانکند که نزد شود. هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود، از مجموعه دانشی استفاده میمی

 نامید.« سرمایه دانش» می توان آن راند که کنمی کارکنان خود اقدامآوری دانش نهفته نزد گردبه  ی موفق و پیشروهاسازمان

ها، شود. مدیریت دانش درسازمانهای باالی مدیریت به کار گرفته میو رده کنانسازی ارتباطات میان کارمدیریت دانش برای بهینه

اما سودمندی آن در ود، افراد کسب شتک تک تواند توسط دانش می اگر چهکند. به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارمندان کمک می

 . هر گروه و سازمانی استهمه اعضای گرو سهیم شدن 

هایی که ارتقای موقعیت شغلی بستگی به دانش ها، فرهنگ سازمانی است. سازماندانش در سازمانگذاری  یکی از موانع عمده اشتراک

بنابراین توجه به فرهنگ سازمانی و اصالح شود. لی تلقی میپذیری موقعیت شغآسیب مساوی بادانش گذاشتن اشتراک  به دارد، دی کارکنانفر

 و ارتقای آن به عنوان مکمل اجرای مطلوب مدیریت دانش بسیار حائز اهمیت است.

 

 اهميت و ضرورت

خود  امروزه با شکل گیری فضای رقابتی بین سازمان ها و با توجه به تالش هایی که اخیراً سازمان ها برای کاهش حجم نیروی انسانی

می نمایند، از طرفی نیز با در اختیار داشتن دانش تخصصی در هر زمینه، فرصت و سرعت بیشتری در اختیار افراد و سازمان های خالق و 

 نوآور برای پیشرفت و نوآوری قرار خواهد گرفت، بنابراین ضرورت حفظ دانش و تجربیات جمعی نیروی انسانی بسیار حائز اهمیت است. 
 

 مدیریت دانشاهداف 

توانند با که می کسانیهاست.دانش در سازمان )نه لزوماً ارزش اقتصادی( اهداف آشکار مدیریت دانش، ایجاد ارزش از مهمترین

در سازمان ارزش ایجاد کنند، پیش نیاز مدیریت دانش است.تبدیل دانش غیررسمی، ذهنی و شخصی )ضمنی( به خود گیری مؤثر تصمیم

 .رسمی )صریح(، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش استدانش ثبت شده 

در این اند. ای انجام دادههای نیوزیلندی از مدیریت دانش مطالعه( در مورد درک استنباط مدیران شرکت2003ماسن و پائولین )

 دادند:پاسخ می یسؤاالتچنین باید به بررسی مدیران مورد مطالعه 
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 مدیریت دانش چیست؟ کارگیریها برای به. هدف شرکت1

 کارگیری موفق مدیریت دانش چیست؟. بزرگترین موانع به2

 امل موفقیت مدیریت دانش چیست؟و. مهمترین ع3

 اشاره کرد. مدی تکنولوژی مدیریت دانشرآتهدید رقبا، آگاهی یافتن از اهمیت دانش و کا می توان بهترین اهداف اصلیاز 

فقدان ، (که به آنها اشاره شد فقدان اعتماد، ارتباطات و اشتراک دانشعواملی نظیر سازمانی )بزرگترین موانع عبارتند از: فرهنگ 

 است.قابل ذکر  اعتماداشتراکی توأم با ، فردیفرهنگ سازمانی نیز  امل موفقیتومهمترین ع. از آگاهی و بصیرت درباره مدیریت دانش

 رتند از:ها، عباکارگیری مدیریت دانش در سازمانبرخی فواید به

 ها( در دانش سازمانیتشخیص کمبودها )خأل -

 های انسانیوری بیشتر از سرمایهبهره -

 کاریکاهش دوبارهو جلوگیری از تکرار اشتباهات  -

 یادگیری کارامدتر و مؤثرتر کارکنان -

 برانگیختن خالقیت و نواوری -

 با مشتریانو قوی تر ای نزدیکتر ایجاد رابطه -

 تمندی مشتریانافزایش رضای -

 

 بخش هاي مدیریت دانش

دانش سازمانی است که سازمان را در بازار نگه  در حقیقتبه ارائه خدمات و محصوالت می پردازد.  یبه وسیله دانش خودهر سازمان

دانش سازمانی از دانش بنابراین است،  ای از اعضاءهر سازمان متشکل از مجموعه  با توجه به اینکه .موجبتداوم و بقای آن می شودمی دارد و 

دانش » ، می توان آن رایافت شودی سیستم های کار، ارتباطات درونی و دانش در فرآیندها اما اگرشکل می گیرد. فردی)یا شخصی( های 

 :اشکالی دارد، برخی از مهمترین آن به شرح زیر است در هر سازماننامید. دانش « گروهی

محصوالت و خدمات می شود. بیشترین فعالیت تولید و ارتقایکیفیت که باعث است سازمان  ناالدانش فعمنظور : دانش متخصصان

 استفاده مجدد این نوع دانش می باشد. یتقابلداده ها و  سازمان ها در استخراج

به اهداف سازمانی فرآیندها و ابزارهای مدیریت کارکنان برای رسیدن  ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،: شامل قوانیندانش رهبري

 است. 

 ت. شبرداشت هایی است که از یک محیط می توان داعوامل درونی و : این نوع دانش شامل دانش محيطی

 .در اذهان شکل می گیردآن  مجموعهزیرکه از یک سازمان و یا کلی است تصوری شامل نمایی یا : دانش اجتماعی

مقرون به صرفه می باشد. این دانش، درون محصول به شکل تولید  شیوهو  محصول )یا تولید( یک سازمان: دانش دانش محصول

 سازمانی می باشد.

روشن  تحقیقات. شوندمی شناخته )یاپنهان( ضمنی و صریح )یاآشکار( دانش عنوان به داردکه ، دو نوع دانش وجودمنظری دیگراز 

و سایر  سخنرانی، ، مقاله، کتاباست.از مصادیق داش آشکار ضمنی و دیگرپنهان٪80است و صریح و آشکار از دانش٪20حدود که ساخته است

این نوع دانش معموالً برای افراد، . جستجو نمود یهای سازمانرویهو یا در فرهنگ و ، در ذهناما دانش ضمنی را می توان  .باشدمستندات می

 تری دارد. تر و عقالنیی عینیدانش صریح جنبه اما، استشناختی و تجربی 

در صورتی که دانش ضمنی به راحتی ، انتقال و ذخیره سازی در پایگاه های اطالعاتی است؛ دسترسیانش آشکار به راحتی قابل د

 د.قابل دسترسی برای عموم نیست و بنابراین باید به نوشته یا متن و یا داده هایی تبدیل گردد تا برای دیگران قابل دسترسی و استفاده باش
 

 مدیریت و توليد دانش يراهبردها و هابرنامه

های مدیریت دانش، بر هفت برنامه ابراز نموده است که(، 1999دیوید اسکایرم )به نام حوزه مدیریت دانش صاحبنظراندر یکی از 

 مرحله استراتژیک تمرکز دارند:
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 ست.هاترین دانش در بیشتر سازماندانش مشتری: حیاتی -1

 است. انجام وظایف حینها در بهترین دانسته کارگیرییندها: بهآدانش فر -2

 است. های هوشمندانه براساس نیازهای مشتریانحلدانش در محصوالت و خدمات: راه -3

 است. های سازمان ارزشمندترین سرمایهاز کنترل ذهنی که یا افزایش( و )دانش افراد: پرورش  -4

 است. در سازمانگذشته  مفاهیم و موضوعاتحافظه سازمانی: اتصال به  -5

 .در سازمان استآمیز همکاری موفقیتفردی و دانش عمیق منظور دانش در ارتباطات:  -6

 افراد.گیری و مدیریت سرمایه فکری های دانش: اندازهدارایی -7

متناسب را  ، راهبردهایماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش باید با شناختهای خود کارآمدی زیرسیستم در راستایمدیریت کالن 

 :نماید عبارتندازراهبردهاکه توانایی مدیران را منعکس میاتخاذ نماید. برخی از 

 راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار؛ که روشی جامع برای مدیریت دانش است، که بیشتر به محصوالت مربوط است.(1

 .های گذشته سازمان را مورد تأکید قرار می دهدسرمایههای فکری؛ که حفظ، بکارگیری و ارتقای راهبرد مدیریت سرمایه(2

ها و دانش خود و توسعه همکاری ها ترغیب راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی؛ که کارکنان را به توسعه و بهبود مهارت(3

 می کند.

 .کنداحدهای تحقیق و توسعه تأکید میراهبرد خلق دانش؛ این راهبرد بر نوآوری و تولید دانش جدید از طریق گسترش و فعالیت و(4

 .شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شودمحور؛ که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می -راهبرد دانش مشتری(5
 

 مدل هاي اجراي مدیریت دانشگذري بر 

 2(2000) هيسيگ مدل
 است: شده زیرتشکیلبه شرح ازچهارفرآیند  مدلاین 

 کلیدی بادیگر موضوعات، اهمیت متقاطع های ارتباط هاوساختنایده بین ایجادارتباطتوانایی یادگیری، قابلیت،  : دراینایجاد دانش( 1

 دارد.

 وتسهیم کارکنان سایر برای به اطالعات اطالعات، دسترسی سریع جستجوی ، امکاناز طریق ذخیره دانش: دانش ذخيره( 2

 .میشود فراهم ثردانشؤم

 را تقویت می نماید.  مشترک اهدافبرای نیل به  همکاران عنوان افرادبه جمعی همکاری، فرآیند ایننشر دانش:( 3

مدیریت  مرکزیپویایی عنصر،  این .جدیدمیسراست دانش فرآیندایجاددانش،بیشترتوسط کاربردعینیطی این  بکاربردن دانش:( 4

 نماید. می راتکمیل دانش

 

 3تاکوچی نوناکاو مدل

 و دانش پنهان دانش اند. مفهوم دانش داشته مدیریت برمبانی ثیربسیاریأتهستند که  مدیریتعرصه  محققان ژاپنی، اوتاکوچینوناک

 و پنهان کلهای همگرایی بینش به بندی، باتوجه تقسیم است. دراین شده معرفی سازمانی یادگیری رایطرحریزی نظریها بنوناک آشکارتوسط

شکار شان معروف نام به اندکهکرده گذاریراپایه مدلی دانش، آنان آ ست شده خود شین، مدل های برخالف مدل این.ا  تمرکزخودرابردونوع پی

دارد.  وسازمانی توجه سطوح فردی، گروهی تمامی در آن ایجاد نیزچگونگی یکدیگرو به آنها تبدیل نحوه داشته، به آشکار ونهان مبذول دانش

 مارپیچی)حلزونی( مطابق حرکت صتتتورت زمینه، به این در دانش مدیریت وچگونگی دانش دو این تبدیلو  استتتتفاده پویا، نحوه مدل دراین

 (.  1393)جهانگیر،  فرآیندی مستمر فرض شده است 1شماره شکل

 

 

                                                           
2Hicks 
3Nonaka&Takeuchi 
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 نوناکا و تاکوچیتوسط مدل حلزونی مدیریت دانش  -1شکل 

 

 درونی شدنآشکارسازي  ارتباط یاپيوند اجتماعی شدن 

 

 
 

ستمر  فرآیندی عنوان به سازمانی، مذکور،تولیددانشطبق مدل  ست م شده درآن، دانش کها سازماندهی ایجاد سطافراد،به طور  تو

ست، چرا که این مراحل چهارگانه،  این ارتباط مراحل .شودمی هدایت  و ای، تقویتشده سازمان در تولید دانش ا  صورت بهنمایانگر پویایی 

تازه به صورت آشکار و  دانشهای تولیدوخلقاست که این وضعیت در نهایت به  پیش مرحله کننده ای، کاملهرمرحله ود، نیابمی  ادامه پیاپی

 نیز پنهان خواهد انجامید.

 

 4الرويمدل مك 

یک چهارچوب فکری به نام دوره عمر دانش تعریف  )2002(5مک الروی با همکاری اعضای کنسرسیوم بین المللی مدیریت دانش

دانش تنها پس از اینکه تولید شد، »بر نکته مهم دیگری نیز تأکید شده است:  (1995)کرده است که در آن، عالوه بر نظریه نوناکا و تاکوچی

 «.وجود دارد و بعد از آن می توان آن را مهار، کدگذاری یا تسهیم نمود

 فرآیند ایجاد دانش را به دو فرآیند تقسیم می کند:« مک الروی»بنابراین 

ه به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطالعات و ارزیابی دانش : فرآیند خلق دانش سازمانی جدید است کالف( توليد دانش

 گیرد. این فرآیند مترادف با یادگیری سازمانی است.انجام می

گیرد. این عمل فعالیت : از طریق برخی فعالیت ها که اشاعه و تسهیم دانش را تجویز می کنند، انجام میب( پيوسته کردن دانش

ز طریق برنامه و غیره، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می گردد هایی از قبیل اشاعه دانش ا

 (.1393را شامل می شود )جهانگیر، 

                                                           
4Mark McElroy 
5Knowledge Management Consortium International (KMCI) 

 دانش پنهان فردي        دانش آشکار فردي

 

 دانش پنهان جمعی     دانش آشکار جمعی                  
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 دانش ساختمان هاي پایه مدل

 شده ذاریگنام« دانش مدیریت ساختمان های سنگبنای پایه مدل»نام ا بمدلی معرفی نمودند که  (2002)6پروبست،روبورمهاردت

 ی نسبت به سایر مدل ها دارد، بنابراین تالش می کنیم تا به طور نسبتاً جامعی به شرح آن بپردازیم.ترکاربردیهای  جنبه این مدل است.

 می باشد. جزء هشت شامل، و همچنین است و بیرونی درونی ؛است سیکل ازدو متشکلاین مدل 

 بیرونی سیکلو یشودم ساخته دانش از داری ونگه)یا استفاده(  برداری شناسایی،کسب،توسعه،تسهیم، بهره هایبلوکاز  درونی سیکل

 تشکیل شده است. آن وارزیابی دانش اهداف هایبلوکاز 

(. شوند مشخص عملیاتی و استراتژیک سطح دردواست )قابل ذکر است که هدف ها  دانش هدفهای تعییناولین مرحله این مدل،

نیز  عملیاتی سطحمی باشد. همچنین در  زمینه این در الزم سیاست های و فرهنگ ایجادنیز و  سازمان نگهداریناظر بر  کاستراتژی سطح

را با توجه به عامل زمان مشخص نمود. مقصود از شناسایی احاطه و  دانش ونگهداریاستفاده  ،تسهیمشناسایی،  نحوه باید ها هدف به باتوجه

 مشتریان،تولید به مربوطشناسایی شده و دانشهای طریق  بایداز دانشهاتسلط یافتن و در حقیقت کشف دانسته هایمان است. در مرحله کسب، 

. داد گسترش فرآیندهاو  جدید های ایده محصول، قابلیت، هتوسعدر ابعاد  را سازمان دانش باید . در مرحله بعدیگردد کسب رقباو  همکاران

 نیز و باشد دسترسی واستفاده قابلبه راحتی  که ای گونه بهو بایگانی آن  انتقال و موجود دانش گذاری اشتراکنظیر  مسائلیدر هنگام توزیع، 

 درسازمان،موجود  ازدانشو صحیح  مفید استفادهمد نظر است. همچنین باید مواردی نظیر نظارت بر  گروهی سطح به فردی دانش انتقال

 انجام های هزینه و کمی نتایج به باتوجه هدف به منظور تعدیل، دخور باز عنوان به نتایج از استفادهو  دانش وروزآمد کردن نگهداری ذخیره،

 در راستای ارزیابی مطلوب را مد نظر قرار داشت. شده

 

 گيرينتيجه

هایی در این زمینه و سازمان تبدیل شودهای سازمانی ناپذیر تمامی مجموعهمقوله دانش به عنوان جزء جداییدیری نخواهد پایید که 

 چارچوب مناسب آن را طراحی کنند.دیگر اینکه و  اند سازی آن را فراهم کردههای الزم برای پیادهزیرساختاوالً موفق خواهند بود که 

؛ به نقل از شفیق، 2001است )فیرستون،  مدیریت دانشبسیاری از محققان بر این باورند که به اشتراک گذاری دانش عنصر حیاتی در 

رمالیته شدن است و دارایی (، بنابراین مدیریت دانش یک فرایند است که در آن سازمان در تالش برای به رسمیت شناخته شدن و ف2015

های دانش، آرشیو داخل سازمان هستند که از کارکنان بخش های مختلف و در برخی موارد، حتی از سازمان های دیگر اشتراک گذاری می 

طور مستمر (. مدیریت دانش یک فرایند است که باید مکانیسم ها و ساختارهای مورد نیاز برای دانش را به 2002و شیرر، بوتیالیر شوند )

 (.   2015؛ به نقل از جرارد و جرارد، 2003مورد بررسی قرار دهد )کریستنسن، 

آنچه در حقیقت . کاری بسیار دشوار و حتی شاید ناممکن باشدذهنی نظیر دانش،  کامالًباید توجه داشت که اصوالً مدیریت چیزی 

مدیریت  درهاست. نکته اساسی تر، عنصر انسانی است که منبع تمامی دانشها و از همه مهمیندها و تکنیکآفر، شود، منابع دانشمدیریت می

همگی مثل خالقیت سازمانی، کیفیت محصوالت و خدمات، می شوند، منجر به موفقیت یک سازمان ی که دانش این است که بهبود تمام عوامل

یا شرکتی که در کارکنان خود انگیزه الزم برای اشتراک دانش سازمان از طرفی  مد از دانش برتر و بهتر است.آی و استفاده کارسدر گرو دستر

 ایجاد نکرده باشد، حجم بسیار چشمگیری از دانش خود را از دست خواهد داد.

استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها موجب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، بهره وری و سودمندی سازمان می شود. بررسی 

موجود در زمینه مدیریت دانش نشان می دهد که طیف متنوعی از نظرات و دیدگاه ها در این حوزه وجود دارد.  مفاهیم و رده بندی های

انتخاب ابزارها و نظام مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش یکی از مالحظات مدیریتی در استفاده هر چه سودمندتر از دانش های آشکار و 

 (.1386 نهان در سازمان ها می باشد )عباسی،

                                                           
6
Probst&Raub&Romhard 
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آن است. روش  ترویجدانش و  به دست آوردنمدیریت دانش، تولید دانش نیست بلکه پیش روی های ترین چالشاساسییکی از 

های روشبا پیشرفت سریع علوم و ارتباطات، بود، اما امروزه  ی افراد متکیوگوهای رو در روگفتبیش تر بر سنتی اشاعه و تولید دانش، 

 سنتیغیرمؤثر هستند. 
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