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 چکيده
که  رندرگذایقدر تاثآن تیماه ثیچه از لحاظ سرعت و چه از ح راتییتغ نی. استین دهیپوش یبر کسروز افزون عصر حاضر  راتییتغ      

ه کمیاب هستند فق و کادر چنین شرایطی سازمان هایی مو زوال و انحالل آنها باشد. یتواند عامل اصل یسازمان ها با آن م ییعدم همسو

ا ركرد سازمان یش عملظ بقاء و حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزاضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حف

تی و عصر ط رقابراستا مدیریت دانش سازمانی یكی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرای نیدر هم .بهبود و ارتقاء بخشند

ه منزله ی ند و ب، دانش خود را اندازه گیری می کناطالعات است . اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها

رسی پژوهش بر . هدف اصلی ایندر گزارش های خود منعكس می کنند هارکتسرمایه فكری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی ش

از منظر  است و دهش امانج تشریحی نوع از مروری روش به پژوهش می باشد. این های امروز مدیریت دانش در سازمان ضرورت پیاده سازی

ش رو ،می آید ه شمارهدف و ماهیت، به این دلیل که قصد توسعه دانش برای به کارگیری در یک زمینه خاص را دارد، از نوع کاربردی ب

خانه بیفی، و کتاوع توصپژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها و با درنظر گرفتن محتوای موضوع، شرایط حاکم و پدیده های موجود، از ن

 و دانش شناسی فهومم به زمینه ابتدا این در شده انجام تحقیقات نتایج تخصصی، مقاالت کتب، مطالعه و از بررسی پس که د،ای می باش

 .است شده رداختهدانش پ مدیریت سازی پیاده ضرورت بیان به شده انجام نتایج تحقیقات از گیری الگو با سپس پرداخته دانش مدیریت

 

 .دانش، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سازمان :يديکل واژگان

 

 

 

 

 ي امروزمدیریت دانش ضرورتی براي سازمان ها پياده سازي

 2سيامک آزادي، 1سينا فرجی
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 :مقدمه
که عدم  رگذارندیآنقدر تاث تیماه ثیچه از لحاظ سرعت و چه از ح راتییتغ نی. استین دهیپوش یروز افزون عصر حاضر بر کس راتییتغ 

ابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت های زوال و انحالل آنها باشد. سازمانها برای مق یتواند عامل اصل یسازمان ها با آن م ییهمسو

ظرفیت ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم نموده و به تقویت نقاط قوت بپردازند. امروزه مسائل و  چارنداحتمالی، نا

سازمان ها و پیچیده بودن رفتارهای  مشكالت مدیریت آن چنان پیچیده شده است که تشخیص مشكل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی

مضاعف نموده است .در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از  راکارکنان، این پیچیدگی 

)رحیمی و نجفی،  قاء بخشندعوامل محیطی برای حفظ بقاء و حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملكرد سازمان را بهبود و ارت

 در را ها سازمان تواند می که ابزارهایی این از یكی باشند، نوین ابزاری دنبال به بقا برای ها سازمان که کند می ایجاب امروز متغییر دنیای(. 13۸6

 گزینش، بیابند، را مهم اطالعات کند می کمک ها سازمان به که است فرایندی دانش مدیریت .باشد می دانش مدیریت کند، یاری اهداف این تامین

)نوری مال، است ضروری گیری تصمیم و پویا آموختن ، مشكالت حل چون هایی فعالیت برای که است تخصصی و کنند منتشر و سازماندهی

 پیش و گذشته درک برای دانش، انتقال و نگهداری به اقدام دیگر نسل به نسلی از بشری های تمدن نیست، جدیدی امر دانش مدیریت(. 1392

 دانشی .یابد می تری گسترده عمق و دامنه روز به روز دانش، برای تشنگی امروزی پویای و پیچیده تجاری های محیط در .نمودند می آینده بینی

 و نگهداری خلق، در ار جدیدی های چالش نیز اینترنت و اطالعات فناوری .است انتشار حال در ها سازمان از بیرون در و تغییر حال در شدت به که

راستا مدیریت دانش سازمانی یكی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در شرایط  نیدر هم(. 13۸6 عباسی،) تاس آورده وجود به دانش مدیریت

کنند و به منزله ی رقابتی و عصر اطالعات است . اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری می 

این مؤسسه ها، استقرار  (.13۸4)موسوی، در گزارش های خود منعكس می کنند هارکتسرمایه فكری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی ش

 از مفهوم این 1993 سال در 1دراکر پیتر(. 13۸5)حسن زاده، مدیریت دانش در سازمان را، به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می دانند

 زمین و سرمایه کار، مانند تولید، منابع دیگر با عرض هم و همانند منبعی دانش دنیا، امروز اقتصاد در :داشت اظهار و کرد تایید را سازمان دانش

 مدیریت دانش روی بر سازمانی های تالش اخیر، های سال (. در1392)نوری مال،  آید می شمار به حاضر عصر دار معنی منبع تنها بلكه نیست،

 مشتریان مورد در کارفرمایان روی دانش بر تمرکز ی بردارنده در که رود می شمار به های کلیدی مدیریت از یكی دانش مدیریت .اند ه بود معطوف

 و مانیدانش ساز دانش، مدیریت مقدمات گذشته دهه (. در2002، 2همكاران و باشد)گیلبرت می سازمان یک در و خدمات محصوالت ، رقبا ،

 به صنعت عصر از گذار بیانگر زمینه، این فزاینده در (. گرایش2003دوچرتی،  شانی و است) گرفته مختلف قرار علوم توجه مورد ها سازمان یادگیری

 زمینه در که باید ها است شرکت اصلی دارایی دانش زیرا است، گرفته دانش نام انقالب موضوع، (. این2000، 3هنس و دانش است)سانچز عصر

اساس  نیبر ا(. 2001، 4همكاران و کار گرفت)نوناکا به خود رقابتی مزیت عنوان به را آن و نمود اقدام مدیریت آن و نگهداری پژوهش، توسعه ایجاد،

است که  ییه هادر سازمان از جمله حوز نشدا میو تسه یریتوانمند در اشاعه، بكارگ یو ابزار ریفراگ یكردیعنوان روه دانش در سازمان ب تیریمد

. البته اجرای ندیارائه محصول و خدمات را حداقل نما یط یاحتمال یخالء و شكست ها کوشندیآن م یریبكارگ هیبوده و بر پا رانیمورد توجه مد

می گردند.  تسهیل و توانمندی آن موجباثربخش مدیریت دانش مستلزم توجه به زیرساخت ها یا عوامل کلیدی است که نقش کاتالیزور دارند و 

این (. 2000، 5)رستوجیبنابراین، سازمان ها هنگام طراحی و اجرای مدیریت دانش بایستی از زیرساخت های مورد نیاز آن اطمینان حاصل کنند

ه آنچه با توجه ب حیاتی تلقی می شوند. شزیرساخت ها، عوامل توانمندساز، تسهیل کننده و  فعالیتهایی هستند که در پیاده سازی مدیریت دان

باشد. این بیان شد مدیریت دانش یک نیاز اجتناب ناپذیر برای سازمان های امروزی در جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون ذینفعان خود می

هایی همچون ضرورت در سازمان هایی با ماهیتی تخصصی دو چندان است و علت آن را می توان در سطح مهارت مورد نیاز در کنار محدودیت

 می پردازیم. های امروز مدیریت دانش در سازمانود. در این مقاله به بررسی ضرورت پیاده سازی ان، هزینه و کیفیت مورد انتظار جستجو نمزم

                                                         
1 Peter Drucker  
2 Gilbert et al  
3 Sanchez & Hence  
4 Nonaka et al  
5 Rastogi   
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 مبانی تحقيق:
 املش معنوی، سرمایه عنوان همچنین به ناملموس های دارایی. باشد می سازمان دارایی های ناملموس از ارزش خلق فرآیند دانش مدیریت  

 معلومات مغز و قدرت همان واقع در انسانی سرمایه .میگردد سرمایه مشتری و ارتباطی سرمایه رفتاری، سرمایه سرمایه ساختاری، انسانی، سرمایه

 موقعیت، ایجاد برای طراحی ابزارهای مدیریتی، و تكنیكی و فراساختاری عملكرد، دسته شامل یک دانش مدیریت.است سازمان در کارکنان

 پیش بعضی به ها منوط سازمان در دانش مدیریت کاربرد .باشد می ها همه سازمان سر تا سر در مربوطه دانش و دانش به کارگیری طرز ارکت،مش

 و برررسی با(. 2010، 6همكاران و طاهر )سعید است موجود سازمانی فرهنگ دانش مدیریت برای ها پیش نیاز ترین مهم از یكی است، ها نیاز

 حیات ادامه برای روز به اطالعات و دانش از برخورداری که دریافت توان می ها سازمان عملكرد ی حیطه در آن های ویژگی اهمیت و نشدا تحلیل

 .شود واقع ارزیابی مورد دقت به معاصر جامعه در دانش تحوالت تغییرو روند اگر بخصوص است شده تبدیل ناپذیر انكار ضرورت یک به ها سازمان

 فناوری به را خود جای افراز نیرو های فناوری تدریج به آن در که است صنعتی جامعه امروز صنعتی فرا جامه که شود می حاصل مهم هنتیج این

 های سیستم به را خود جای تدریج به مدیریت اطالعات های سیستم رهگذر همین از(. 13۸1 ،داریانی پور احمد) دهند می افراز دانش های

. نمایند اتخاذ را استراتژیک تصمیمات محیطی، سریع تغییرات با همگام بتوانند ها سازمان خرد، و دانش به اطالعات تبدیل با تا داده دانش مدیریت

 و تبین گروهی و فردی مهارتهای و دانش به را سازمانی و فردی های دانسته و اطالعات تبدیل نحوه تا هستند آن دنبال به ها سازمان رو این از

 (.2000 ،7پروست) یندنما روشن

 زمان نتیجه در .کند می یجلوگیر آید می وجود به کاری دوباره نتیجه در که ها هزینه از بسیاری از دانش، دوباره گیری بكار با دانش مدیرت 

 آن در که دانش ریتمدی سیستم ایجاد همچنین .یابد می کاهش سازمان نیازهای با ها پروژه تطبیق عدم میزان و مشاوره هزینه پروژه، اجرای

 داد خواهد افزایش را هاآن شغلی رضایت و آورده فراهم را آنها روحی ارضای موجب باشند، داشته علمی ارتقای و یادگیری فرصت پرسنل و کارکنان

 منابع از هیتوج ابلق همس منظور همین به و دارند ها سازمان وری هرهب در موثری و همم نقش انسانی های سرمایه(. 13۸9 میرابی، و جمشیدی)

 متعدد دالیل به است ممكن ،گیرد قرار برداری هرهب مورد انسانی سرمایه باید که زمانی اما .شود می انسانی نیروی توسعه و آموزش صرف ها سازمان

 مدیریت .کند سازمان توجهم را ناپذیری جبران زیان و تواند می هاآن تجربیات بتث عدم و شوند خارج سازمان از( سازمان از خارج یا داخل دالیل)

 افزوده ارزش با ربیاتتج و خرد دانش، تصرف دنبال به دانش مدیریت. است کرده ایجاد مدیریتی مباحث در را شگرفی تحوالت جدید، عصر در دانش

 از یكی دانش مدیریت مسیست زیسا پیاده و بكارگیری ت.اس سازمان های دارایی عنوان به دانش هدارینگ و بازیابی سازی، پیاده نیز و کارکنان

 برای معتقدند، علمی و کاری های گروه همه دیگر امروزه .باشد می سازمان در افراد تجربیات هیمتس و پاالیش و ثبت منظور به حیاتی های روش

 با وجود کنند. فعالیت انشد و عاتاطال محور حول باید باشند، داشته پایدار و حضور مستمر رقابتی، و تجاری دنیای در بتوانند ها سازمان اینكه

 فهم و دانش به ابیدستی جهانی، تجارت در ها سازمان موفقیت و شرط است حیاتی و ضروری نها سازما بقاء برای منبعی عنوان به دانش اینكه

 کنونی جهان که اشتد توجه دبای اند. نكرده جدی توجه طور به دانش مدیریت به ها سازمان از بسیاری هم هنوز است، سطوح در تمامی  عمیقی

 نیازمند که است هایی از دگرگونی متأثر فردی، رشد نیاز همه از باالتر و سریع گیری نتیجه درنگ، بی سازگاری. است سریع پاسخگویی نیازمند

 دانشی، دریچه ارکنانک افتنی اهمیت و ها سازمان سرمایه و منبع ترین اصلی عنوان به و دانایی دانش عنصر شدن مطرح با است. خالقیت و دانش

 اطالعات، و ارتباطات نوین یفناور کاربردهای و ابزارها گسترش عصر اطالعات، به ورود . است شده گشوده ها سازمان مدیریت و امور اداره در نو ای

 بلكه انسانی، نیروی وهانب و ثروت نه ، پیشگامی و توسعه است، امروزه محور گردیده ها سازمان مدیریت مسائل به جدیدی رویكرد گیری سبب شكل

 و پیشگامی این که تاس آن بیانگر جهانی، های پیشگام سازمان دستاوردهای و تجارب است، بررسی دانش این اثربخش توان مدیریت و بشری دانش

 (.13۸9همكاران، )هاشمی و  است نگردیده میسر سازمانی دانش انتشار و ثبت تبادل، توسعه، خلق، پردازش، سایه در جز نوآوری

  

 

                                                         
6 Saeed Tahir et al  

7 Proust  
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 : ۸مفهوم دانش
. برای بسط این "دانش عبارت است از درک یا آشنایی حاصل از تجربه و اطالعات "تعریف دانش چنین آمده است: 9در فرهنگ لغت آکسفورد

از تجربیات، ارزش ها، اطالعات دانش عبارت است از ترکیبی ناپایدار  "به این تعریف واژه چارچوب را می افزایند:  10گاه، داونپورت و پروساکددی

 (. درک199۸)داونپورت و پروساک،  "زمینه ای و بینش های خبرگان که چارچوبی برای ارزیابی و ادغام تجربیات و اطالعات جدید دست می دهد

 تواند می دانش دیدگاه، این اساس بر است. (1966) 11نی پوال میشل فیلسوف دیدگاه اساس بر گیرد، می قرار استفاده مورد امروز که شكلی به دانش

 (. 12،1991دهد، دیده شود )هوبر می افزایش را موثر اقدام برای موجود توانایی که ای شده عنوان باور توجیه به

 افراد و ها تكنیک ها، فناوری میان تعامالت در سازمانی ( می گوید: دانش1994ژاپنی ) مدیریت پژوهشگر ،13ناکونا ایكوجیرو سازمانی، دیدگاه از

مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته  دانش(. 2002، 14در سازمان شكل می گیرد)یحیی و گو

 دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می به دست می گیری از تجربیات و اطالعات جدید است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره

ین رود. دانش درسازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلكه در رویه های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می شود. ا

تعریف، از اول مشخص می کند که دانش ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که در عین حال ساختارهای 

توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به صورت تعریفی  و نهایت اینكه، ابهامی و شهودی است و به همین علت، به راحتی نمی مشخصی دارد

ما گرچه به طورسنتی، سرمایه ها را مشخص و  منطقی عرضه کرد. دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته های انسانی است

تواند موج یا ذره باشد، بسته به اینكه  توان به راحتی تعریف کرد. درست مشابه ذره اتمی که می ی دانش را نمی سرمایه دانیم، امّا ملموس می

 (.1379ت )دانپورت و پروساک، دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال کنند. دانش به شكل های پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور اس

 

 : 15مدیریت دانش
ای شناسایی زم برالانش به صورتهای مختلفی توسط محققین تعریف شده است: از نظر ویگ، مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای مدیریت د

ه نظر بن و افراد. ت سازماو جذب داده، اطالعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمات و اقداما

 ، سازمانی وانسانی اک، اگر دانش همان چیزی است که در ذهن انسان است، پس مدیریت دانش امكان می دهد که سرمایه هایداونپورت و پروس

دانش مفید سازمانی در  (. فرایند جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و توزیع1394ارتباطی سازمان ساختاردهی گردند ) رمضانخانی و همكاران، 

ی دانش ت سازمان هال موفقیاد نیازمند آن در هر نقطه و هر زمان در سازمان را مدیریت دانش می نامند. مهم ترین عامشكلی مناسب به کلیه افر

 (. 1392محور را می توان مدیریت دانش دانست )سنجقی و همكاران، 

ان مناسب توسط فرد مناسب در مدیریت دانش، فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و بكارگیری دانش مناسب در زم

زمانی سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سا

زمینه های فناوری اطالعات به  (. گروه کارتنر، در حكم موسسه ای بین المللی، که در بسیاری از2011، 16صورت می پذیرد ) فرهنگ لغت کمبریج

ست پژوهش، تحلیل و مشاوره می پردازد، یكی از دقیق ترین تعاریف مدیریت دانش را به شرح زیر ارائه داده است: مدیریت دانش رشته ای علمی ا

 1۸(. بكمن19۸4، 17)برونو و لیدکرکه شیوه برخورداری از حمایت دو جانبه را برای ایجاد، تصرف، سازماندهی و استفاده از اطالعات،تشویق میكند

 مدیریت دانش را فرایند توزیع و پخش دانسته های فردی و سازمانی در کل سازمان که منجر به افزایش بازده و عملكردکل سازمان شود، تعریف
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ف دارایی نهفته در ذهن ( عنوان می کند، مدیریت دانش عبارت است از تالش برای کش199۸)20(. پروساک2003، 19کرده است)چوریدز و همكاران

 افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی، به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های شرکت دخیل هستند، به این

ل آن است تا نحوه و (. به طور خالصه مدیریت دانش در سازمان ها به دنبا1999، 21ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند)ویلسون

 چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و سازمانی را به مهارت های فردی گروهی تبیین و روشن کند.

 

 :22سرمایه فکري سازمان
ی سرمایه فكری را این گونه تعریف کرده است : پدیده های فكری، شامل دانش، اطالعات، دارایی فكری و تجربه که می تواند برا 23استوارت

خلق ثروت به کار رود. سرمایه فكری تمامی دانش شرکت است که در خدمت مزیت رقابتی سازمان است. تحقیقات سه جنبه مهم سرمایه فكری را 

ت شناسایی کرده ایت: سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی. مهمترین عناصر تشكیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهار

ند نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنهاست. منابع انسانی می توانند به منزله روح و فكر منابع سرمایه فكری باشند. رسماه و همكارانش معتقدهای 

مل که سرمایه سازمانی شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالع

است. های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادی اش باشد، 

سرمایه ساختاری، دامنه گسترده ای از عناصر ضروری را پوشش می دهد. جذبه سوم سرمایه اجتماعی است که به عنوان دانش تعبیه شده و قابل 

کنان، سترسی از طریق تعامالت میان افراد و شبكه های ارتباطی میان آنها است.این افراد و سازمان ها می توانند شامل مشتریان، واسطه ها، کارد

تامین کنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و ... باشند. در مفهوم سرمایه اجتماعی عالوه بر شبكه میان 

مایه الن)ساختاری(، ماهیت مندرج در این شبكه بندی )ادراکی( و نیز کردار و کنش آنها )رابطه ای( نیز مد نظر قرار می گیرد. بعد ساختاری سرفعا

اجتماعی مشتمل بر ساختار سازمانی مناسب، گره های شبكه و پیكره بندی شبكه می باشد. بعد ادراکی سرمایه اجتماعی مشتمل بر منابعی از 

یل زبان، داستان سرایی و رمز مشترک است که نحوه ارائه و دریافت مشترک را بین اطراف برقرار می کند. بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی قب

ت آن از مشتمل بر انواع روابط فردی است که افراد در طول تعامالت طوالنی توسعه داده اند. سرمایه سازمانی، تدوین می شود و ایجاد، حفظ و تقوی

 مجرای فعالیت های مكرر و ساختاری انجام می شود. برعكس، سرمایه اجتماعی به سان کانال های انعطاف پذیری برای تسهیم و تبادل دانش است

 (.1394و بنابراین به عنوان یک تسهیلگر جهت تقویت و بهره برداری از سرمایه های انسانی و سازمانی عمل می کند)برزین پور و سباعی، 

 

 ه مدیریت دانش:تاریخچ
و غیره در  26، پیتر سنگه25، پاول استراسمن24مطرح شد. تعداد زیادی از نظریه پردازان مدیریت نظیر پیتر دراکر 1970مدیریت دانش از اواخر 

ان منابع شكل گیری و تكامل مدیریت دانش نقش داشته اند. دراکر و استراسمن بیشتر در زمینه اهمیت ارتقای اطالعات و دانش ساده به عنو

 (.13۸2سازمانی و سنگه با تمرکز بر روی سازمان های یادگیرنده ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آورده است )یاریگر روش، 

بین دو نوع دانش آشكار و نهفته تفاوت قائل شده و معتقد بود که ما بیش از آن چه می گوییم، می دانیم. افزودن هوش  1967پوالنی در سال 

به جهان عرضه شد، توانست به سرعت به عنوان یک نرم افزار گروهی و کاربردی توانمدی خود را در  197۸در سال  27ی که توسط اینگل بارتبشر

اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابتی در بین سازمان ها مشاهده  19۸0رابطه با دیگر سیستم ها و نرم افزارهای کاربردی نشان دهد. در اواسط دهه 

. فناوری رایانه باعث گردید اطالعات با سنگینی و فراوانی آغاز به کار کند که این امر خود قسمتی از راه حل مورد نظر برای شكل گیری شد
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مدیریت دانش گردید. در این دهه بود که نظام های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و 

برای آماده  19۸9(. در سال 1999فراهم آوری دانش، مهندسی دانش، نظام های دانش مدار و مانند آن رواج پیدا کرد )دراکر، مفاهیمی چون 

از سازمان ها در آمریكا کار خود را آغاز نمود. تا پیشگامی خود را برای منظور نمودن مدیریت  2۸سازی مدیریت دانش بر پایه فناوری، کنسرسیومی

فعالیت گسترده شرکت های آمریكایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت  1990سرمایه در سازمان ها اعالم کند. با ورود به دهه  دانش به عنوان

ظهور وب جهانی تحرک تازه ای به حوزه مدیریت دانش می بخشد. شبكه بین  1990دانش به نحو چشمگیری افزایش می یابد. در اواسط دهه 

اتحادیه  1995بر روی اینترنت فعالیت های خود را گسترش می دهند. در سال  30، مجمع مدیریت دانش ایاالت متحده29وپاالمللی مدیریت دانش ار

(. در 13۸3بودجه قابل مالحظه ای را برای اجرای طرح های مدیریت دانش اختصاص می دهد )حسن زاده،  32طی برنامه ای به نام اسپریت 31اروپا

(. در سال 13۸7سانس مدیریت دانش در دانشكده بازرگانی دانشگاه اوپن یونیورسیتی انگلستان برگزار شد )حبیبی، اولین دوره فوق لی 2000سال 

 های اخیر نیز مدیریت دانش به طور گسترده و عملی در کشورهای مختلف و در ابعاد متفاوت مورد توجه قرار گرفته است.

 

 مدیریت دانش: اجزاي و ابعاد

 متفاوت به نگاه واسطه به که تندهس اجزایی ابعاد دارای این از کدام هر قرار داد. بررسی مختلف مورد ابعاد و دیدگاه از وانت می مدیریت دانش را

بر  ت دانش سازمانیمدیری داشتن برای باید که معنی بدین دانند، می ای رشته میان مدیریت دانش را یک مفهوم شوند. می مدیریت دانش مطرح

 بعد از دیگر، موارد ریبسیا و اطالعات، بازاریابی فناوری مدیریت، ، روانشناسی اقتصاد، تجارت، مانند باشیم. داشته تسلط مختلفی رشته های

 دو فرآیندی رویكرد و ردیکارب رویكرد اجرا بعد در .دانند فناوری می و انسان گانه فرآیند، سه کاری های حوزه دارای مدیریت دانش را سازمانی

 به توجه با دارد، مرکزت آشكار مدیریت دانش های بر دومی و ضمنی مدیریت دانش های بر اولی مدیریت دانش است که های پروژه ر درمعتب رویكرد

تعاریف مدیریت  بر یمبتن مدیریت دانش را گاهی کنند، تعریف می مدیریت دانش سازمانی برای مختلفی ابعاد دانش شده، از که تعاریفی انواع

 .(1390دانند )فاتحی،  می سیستم مجدد اهداف مهندسی راستای در را آن گاهی و دانسته کیفی تفراگیر

 

 اصول مدیریت دانش:
( در 199۸) 33تعاریف و مفاهیم ارائه شده درباره مدیریت دانش تا اندازه ای بیانگر اصول مدیریت دانش است. با وجود این، داونپورت و پروساک

 دانش را چنین طرح می کنند:اصول مدیریت  "دانش کاری"کتاب 

 . دانش، نشات گرفته از افكار افراد است و در افكار آنان جای دارد.1

 . تسهیم دانش مستلزم اعتماد است.2

 . فناوری، رفتارهای دانشی جدید را امكان پذیر می سازد.3

 . تسهیم دانش باید تشویق شود و پاداش بگیرد.4

 . حمایت مدیران و منابع،ضروری است.5

مقدم و  ادیزاده. دانش ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد،موجب می شود که دانش به شیوه های غیرمنتظره ای گسترش یابد )ه6

 (.13۸9همكاران، 
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 :رقابتی مزیت اساسی منبع عنوان به دانش

 منبع دانش آن در که ادبیات، مسلم اصول با همخوان است؛ عمدتاً  جدید مسلط منطق یک با خود هماهنگی حال در مجدداً ها سازمان ادبیات

 مبتنی رقابتی مزیت حفظ برای جدیدی را غالب منطق پژوهشگران (. اخیراً 2000، 35کوت و 2002 ،34چاکراوارتی و است )مک اویلی رقابتی مزیت

 کننده دانشی احاطه فرآیندهای و دانش که دکن می ادعا مسلط منطق این اند. نموده مطرح در بازار سرمایه آوری جمع توانایی کانون در دانش، بر

 مزیت بنیان با محوری، شایستگی و بازار بر مبتنی دانش (.2004و  2006، 36وارگو و اند )لوچ رقابتی مزیت کلیدی منابع مدیریت، و محصوالت

 ز نیا و هستند ها دست از بیش کارگیری مغزها هب حال در آنها گردند. محور دانش که ش اند تال در نها سازما امروزه .است شده تنیده رقابتی درهم

 مدیریت از ای کنند زمینه می تالش و آگاهند موضوع این از جهان سراسر در نها سازما از بسیاری . است افزایش حال در دانش کارگیری به برای

به  را دانش مدیریت بر تمرکز به نیاز مدرن، های سازمان در دانش اهمیت افزایش. کنند کشف شان رقابتی مزیت حفظ و بهبود منظور به را دانش

 محصول توسعه مراحل تسریع ، عملیاتی های هزینه کاهش دانش باعث مدیریت کارگیری به طرفی از و است ساخته ضروری سازمانی دارایی عنوان

 در دانش مختلف انواع از گیری بهره و بخشمدیریت اثر . است شده سازمانی و فردی عملكرد بهبود و مشتری به خدمات شدن ارائه بهتر ، جدید

 موفق هایی سازمان عصر کنونی، در . است امروزی المللی بین های ط محی در رقابتی مزیت و ارزش های ایجاد ه را از یكی ها سازمان داخل

بخشند  تحقق و کارا مؤثر طور به را انیسازم اهداف بتوانند آن صحیح مدیریت با و دهند خود اختصاص به را دانش از بیشتری سهم که بود خواهند

 .(13۸9)هاشمی و همكاران، 

 

 مدیریت دانش: هاي مدل دسته بندي

 مورد زمینه این در دهش ارائه مدلهای است لذا الزم ، نشده ارائه باشد صاحبنظران همه قبول مورد دانش که مدیریت مدل تاکنون که آنجا از

 زمینه ساز که دیدگاهی رنظ از یكی است، گونه دو به مدل ها دسته بندی .شود استفاده آنها نظر از مورد موضوع با متناسب و گیرند قرار بررسی

 که دارد بستگی گاهیموقعیت و جای به مدل ها از کدام هر بخشی است، اثر شده ارائه مدل های فرآیندی مراحل به توجه دیگری با مدل هاست و

 .است گرفته قرار آن در سازمان

 

 .می کنند تقسیم اصلی چهار گروه به را مدل ها شده، همكارانش ارائه و "بادسه کاکا" توسط که خاصی بندی رده یک در

  شبكه . مدلهای1

  شناختی . مدلهای2

  ارتباطی انجمنی/ های . مدل3

  فلسفی . مدلهای4

 

 :میكند تقسیم دسته به چهار آشكار( )ضمنی/ دانش نوع منظر از  دانش را مدیریت مدل های دیگر یک گروه بندی در

  . روش منفعل1

  محور . روش سیستم2

  محور روش انسان .3

 )دینامیک( روش پویا . 4

 

 

 

                                                         
3 4 McEvily & Chakravarthy  

3 5 Kogut   

3 6 Louch & Vargo  
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 دانش: مدیریت الگوي عمومی

 به کارگیری در اهسازمان  که است این این مدل ها ارائه از هدف که ساخته اند مطرح دانش مدیریت برای را متنوع الگویی صاحب نظران

 باشند )صیادی، اشتهد اختیار در آن توزیع و دانش خلق در آن اثربخش کارگیری به برای را چهارچوبی مناسب و کنند عمل سنجیده دانش تمدیری

 (.1395 احمدزاده، الهدی، اعلم فالمرزی،

از چهار فعالیت اصلی تشكیل ( مدل عمومی مدیریت دانش را ارائه می دهند، همانطور که مشاهده می شود، این مدل 1999) 37نیومن و کنراد

 شده است:

 

 
 : مدل عمومی مدیریت دانش1شكل              

 

 و کشف توسعه، لو شام است مرتبط سیستم به جدید دانش ورود با که است فعالیت هایی برگیرنده در مرحله این دانش: خلق و ایجاد. 1

 .است دانش تسخیر

 زمینه این در می کند. ماندگار سیستم در را دانش که فعالیت هایی از است عبارت شدان نگهداری و حفظدانش:  نگهداري و حفظ. 2

 کنار در حافظه دو آن ردانش، اگ نگهداری و حفظ برای توانایی سازمان از است عبارت آن و است فردی حافظه ی و سازمانی حافظه عامل، مهمترین

  می کنند. تقویت یكدیگر را باشند داشته وجود هم

 دیگر شخص یا بخش به شخصی یا بخشی از دانش جریان با ارتباط در که دارد فعالیت هایی به اشاره مرحله این دانش: انتقال و دیلتب. 3

 می شود. دانش پاالیش و تفسیر تبدیل، ترجمه، ارتباطات، شامل و است

 از مذکور ویژگیهای یگر،بیان د به است سازمانی یندهایفرآ در دانش اجرای با ارتباط در فعالیتهایی شامل مرحله این دانش: به کارگيري. 4

است  بودن خالق و آورینو و دانش خلق و ایجاد در آن اساسی ارکان از دانش و انتقال کسب که سازمانی هست نیز یادگیرنده سازمانهای خصوصیات

 (.1395 احمدزاده، الهدی، اعلم فالمرزی، )صیادی،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
3 7 Newman & Conrad  
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 پيشينه پژوهش:
 پیشینه داخلی پژوهش: 1جدول 

 ردیف محقق سال عنوان تحقیق هایافته

دن شبراساس مطاعات نویسندگان مقاله یكی از علل ناکامی دانشی 

 ل آنسازمان های ایرانی، فقدان راهبرد مدیریت دانش و عدم اتصا

 به راهبردهای اصلی سازمان است.

پیاده سازی مدیریت دانش تجربه ای 

 نفت تهران ارزشمند در شرکت پاالیش
13۸۸ 

ربیعی، حسینی 

 و معالی

1 

 

 راهبرد یک مثابه به را آن فرایندهای و سازمانی دانش مدیریت

 بهبود و بقا حفظ و رقابتی های مزیت کسب منظور به استراتژیک

 سازمان یک به شدن تبدیل بطورکلی و سازمانی و فردی عملكرد

 .دانند می رپذی تغییر شدت به و پویا های محیط در یادگیرنده

 بر سازمانی دانش مدیریت تأثیر بررسی

 دیدگاه از عملكرد ارزیابی نظام بهبود

 کارشناسان و مدیران دانشی کارکنان

  3۸پتروشیمی صنایع ملی شرکت

(NPC) 

13۸۸ 
 و گلوجه پور قلی

 همكاران

2 

 

ی، فرهنگ سازمانی با محوریت: فرهنگ یادگیری، اعتماد و همكار

همچنین حمایت  : عدم تمرکز و رسمیت،ساختار سازمانی حول

د ورانگیزش کارکنان مهمترین زیرساخت های م فناوری اطالعات و

رد در سطح سازمان های دولتی مو نیاز پیاده سازی مدیریت دانش

 .مطالعه محسوب می گردند

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به 

در  منظور پیاده سازی مدیریت دانش

 سازمان

1390 
ی و نجف بیگ

 همكاران

3 

 

 فناوری و سازمانی فرهنگ دهد، می نشان پژوهش های یافته

 ختارسا و دارد دانش مدیریت موفقیت بر را تأثیر بیشترین اطالعات

 جودو عدم از تواند می این که دارد را تأثیر کمترین نیز سازمانی

 ایران در کوچک و متوسط شرکتهای در منسجم ساختارسازمانی

 .شود ناشی

 پیاده موفقیت تاثیر مفهومی مدل ائهار

 مزیت کسب بر دانش مدیریت سازی

 و کوچک های شرکت در رقابتی

   )SMEs(39متوسط

1392 
 و انصاری

 همكاران

4 

 

با  نتایج نشان داد که بین اجرای بهینه تر سیستم مدیریت دانش

تار و فرهنگ شاخص های فناوری اطالعات، شاخص توانمندی ساخ

نش، سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دا

ستم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین اجرای بهینه تر سی

 مدیریت دانش با مولفه های فناوری اطالعات، شاخص توانمتدی

د راینساختار و فرهنگ سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر ف

 ناداری وجود دارد.دانش رابطه مع

شناسایی شاخص های مدیریت دانش 

و وضعیت پیاده سازی آن ها؛ )مطالعه 

 موردی: دانشگاه کردستان(

1394 
رمضانی و 

 سلیمی

5 

 

 ونتایج این پژوهش نشان می دهد که ابعاد ساختاری، محتوایی 

محیطی بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات 

همچنین ابعاد ساختاری، محتوایی و تاثیرگذار است و 

ثر ی مومحیطی)زمینه ای( به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پیاده ساز

 مدیریت دانش در دیوان محاسبات دارند.

بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی 

موفق مدیریت دانش در دیوان 

محاسبات کشور با استفاده از مدل سه 

 شاخگی

1395 
حسینیان و 

 فراهانی

6 

 

عاد فته های پژوهش نشان می دهند که شرکت مورد مطالعه در ابیا

نش رهبری، فرهنگ و ساختار، فرایندها، کارکنان و مهارت ها،دا

عف؛ ضپنهان، دانش آشكار و مراکز و کانون های دانش دارای نقطه 

ای دار و در ابعاد اهرم ها و تقویت کنندگان بازار و اندازه گیری

 وظور بهبود نقاط ضعف شناسایی شده ضعف خفیف می باشد. به من

داف نیز چالش های دانشی حال و آینده در شرکت مورد مطالعه، اه

 استراتژیک حوزه دانشی تعریف و تبیین گردیدند.

 یها تشرک یآمادگ زانیسنجش م

 دانش مدیریت یساز هادیدر پ یدولت

 (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران)

1396 
محمدی و یحیی 

 نژاد

7 

 

                                                         
3 8 National Petrochemical Company  
3 9 Small and Medium-Sized Enterprises   
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 مدل یكپارچه پیاده سازی مدیریت دانش شامل نتایج نشان داد

استراتژی سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، 

عات فرایند کسب و کار، معماری دانش، فناوری اطال مهندسی مجدد

 ستندهو شبكه های خبرگی است که این ابعاد با یكدیگر در ارتباط 

 می ن اساس مدل پیاده سازیواو بعد حمایت مدیریت ارشد به عن

 باشد.

 یساز ادهیپ تیمدل موفق یطراح

با  یسازمان دانش در سطح تیریمد

 40یریتفس یساختار یمدلساز كردیرو

(ISM) 

 (مورد مطالعه: بانک تجارت)

1397 

خسروانجم، 

پهلوانی و پور 

 قلی

۸ 

 

نتایج پژوهش نشان داد که زیرساخت های سازمانی و فناوری 

زان ر شرکت پاالیش نفت اصفهان وجود دارد اما میمدیریت دانش د

به پیاده سازی آنها کمتر از حد متوسط است. همچنین مقایسه رت

ها نشان می دهد که ترتیب میزان پیاده سازی زیرساخت های 

مدیریت دانش از نظر کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان بر 

 . فرهنگ4. پروتكل، 3. دانش سازمان، 2. نرم افزار، 1اساس: 

 . مردم است.6. سخت افزار و 5سازمان، 

ارزیابی میزان زیرساخت های مدیریت 

 دانش در شرکت پاالیش نفت اصفهان
1397 

دادخواه، 

عاصمی، عابدی 

 و مشهدی

9 

 

 

 پیشینه خارجی پژوهش: 2جدول 

 ردیف محقق سال عنوان تحقیق هایافته

ای ت هرعت در فعالیاز دانش باید به س سازمان ها به منظور استفاده

نین چ. عمومًا برقراری دانش موازنه ایجاد کنند مربوط به مدیریت

 و ی هانیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی، فناور موازنه ای

 فنون است

در سازمان ها: بررسی مدیریت دانش 

 تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان
 41بات 2001

1 

 

 دانش بیشترین اثر را در دیریتعوامل سازمانی و فرآیندهای م

 عاتدارا می باشند. فناوری اطال یت برنامه های مدیریت دانشموفق

 ال وفرآیندهای مدیریت دانش مثل انتق نیز از طریق اثر گذاری بر

 می گذارد. نگهداری دانش اثر

 2006 مدل موفقیت مدیریت دانش
خلیفه و 

 42لیو
2 

می  ی مدیریت دانش تأثیرکارآمدرا که بر  عوامل سازمانیمحققین 

 را ریتبهبود منابع سازمانی، تكنولوژی اطالعات و مدی :ارد شاملگذ

 ی وسازمان بررسی نموده اند. آنها یک چارچوب را که عوامل مختلف

ثیر ت دانش تأمدیری ییادسته بندی نموده و بر کار مسیرهای آن را

 ریتن مدیمعتقدند دست اندر کارا آنها می گذارد تهیه نموده اند.

از چگونگی تأثیرات مفهوم سازمانی بر  دانش یک درک کل نگر

 دانش به دست آورد اند. کارامدی مدیریت

کارشناسی عوامل موفقیت مدیریت 

 دانش
2009 

کانلی و 

 43زنگ
3 

 تدیریمتعامل بین فرآیندهای استراتژی و را هبردی نتایج نشان داد 

رقابتی  یک مزیتدانش و یادگیری سازمانی یک نكته کلیدی و 

 می شود. مستمر برای سازمان های کسب و کار محسوب

طراحی سیستم های یكپارچه و 

نظری و  مدیریت دانش، مالحظات

 کاربردی

2009 
آرچیویلی و 

 44ون یون
4 

ری نتایج پژوهش نشان داد که در کنار فاکتورهای پشتیبانی فناو

یت فقیی در مواطالعات، فاکتورهای فرهنگی در سازمان تاثیر به سزا

ای همدیریت دانش دارند. همچنین فاکتورهای فرهنگی، فقدان رویه 

 معمول سازمانی و حافظه سازمانی را پوشش و جبران می کند.

تاثیر فاکتورهای فرایندمحور، 

ساختاری، فرهنگی و سازمانی بر 

 موفقیت مدیریت دانش در سازمان

2010 
لیدنر و 

 45والد
5 

                                                         
4 0 Interpretive Structural Modeling  

4 1 Bhatt  

4 2 Khalifa & Liu  
4 3 Conley & sheng  

4 4 Ardichvili & Won Yoon  

4 5 Lindner & Wald  
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پروفایل از فرایندهای مدیریت  توسعه چهار هدف مطالعه

دانش)اجتماعی سازی، برونی کردن، ترکیب ودرونی کردن( و 

بلیت کدینگ و قابلیت اقابلیتهای سیستم مدیریت دانش شامل ق

ی مشبكه برای واحدهای تابعه سازمانی درحوزه وظایف کاری آنها 

باشد. شرایط توصیف شده که در یک مدل ساختاری نمایش داده 

سب مورد پردازش قرار گرفته و مبرهن شد که توسعه منا شده بود،

 قابلیت ها می تواند منجر به موفقیت مدیریت دانش بشود.

عوامل موثر بر پیاده سازی موفق 

 مدیریت دانش
2012 

چانگ و 

 46همكاران
6 

ا بنتایج پژوهش نشان داد که همراستایی استراتژی مدیریت دانش 

 ین و موثرترین عوامل موفقیتاستراتژی سازمان، یكی از مهمتر

کز مدیریت دانش می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تمر

ی مدیریت دانش بر فرایندهای مالی، منجر به کسب نتایج سازمان

قابل توجهی می شود که این مهم نیز در موفقیت دانش نقش 

 بسزایی دارد.

فرایند طرح ریزی استراتژی مدیریت 

 ی نیجریهدانش در بانک مرکز
2012 

پاول 

 47الوکوپه
7 

 هبرنام که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش دراین محققین 

 و  تاثیر زیادی در بهره وری سازمان ها دارد دانش مدیریت ریزی

 ها سازمان وری بهره افزایش در نوینی رویكرد عنوان به تواند می

 .گردد بمحسو

رویكردهای برنامه ریزی استراتژیک در 

 مدیریت دانش
2015 

 و بولیسانی

 4۸ اسكارسو
۸ 

 

 روش تحقيق:
 برای به کارگیری در از منظر هدف و ماهیت، به این دلیل که قصد توسعه دانش است و شده انجام تشریحی نوع از مروری روش به پژوهش این

ادها ی وقوع رویده و برامتغیرها را دستكاری نكرد یک زمینه خاص را دارد، از نوع کاربردی به شمار می آید. پژوهشگر در اجرای این تحقیق،

ش بر هلذا روش پژو هد داد،شرایطی را به وجود نخواهد آورد، بلكه صرفاً پدیده های موجود را، آن طور که هست، مورد بررسی و توصیف قرار خوا

 هک د،ی می باشاتابخانه کموجود، از نوع توصیفی، و اساس نحوه گردآوری داده ها و با درنظر گرفتن محتوای موضوع، شرایط حاکم و پدیده های 

 پرداخته دانش یریتمد و دانش شناسی مفهوم به زمینه ابتدا این در شده انجام تحقیقات نتایج تخصصی، مقاالت کتب، مطالعه و از بررسی پس

 .است شده داختهدانش پر مدیریت سازی پیاده ضرورت بیان به شده انجام نتایج تحقیقات از گیری الگو با سپس

 

 :مدیریت دانش مزایاي پياده سازي
 ( چهار دلیل عمده را برای محوریت دانش در اقتصاد جدید که بر مبنای دانش بنا شده است ارائه می کند:2001) 49توروچ

آن و نه  كار رفته درانش بده . حجم زیاد و رو به افزایش کاالهایی که منبع اصلی برای تولید آنها دانش است و سوددهی آنها بستگی زیادی ب1

 نحوه توزیع و پخش آنها دارد.

بع اصلی ی است با منش مساودر هنگام رشد، تمایل به شكستن به شاخه های گوناگون دارد و باز تولید سریعتر و اثربخش تر دان ". دانش ذاتا2

 مزیت رقابتی.

 لی باشد.سود عا که نتیجه آن می تواند هم ناامیدی و هم رشد و. تخمین ارزش سرمایه گذاری در دانش، کار بسیار مشكلی است چرا 3

                                                         
4 6 Chang et al  

4 7 Paul Oluikpe  

4 8 Bolisani & Scarso   
4 9 Turuch  
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ا بر ی در دانش ریه گذارتوان سهم تاثیر سرما . حتی هنگامی که سرمایه گذاری در دانش منجر به تولید سود اقتصادی قابل توجه شود، نمی4

شود،  زه تعریف میر آن حوری یافتن نسبی بر همترازان خود دآن مشخص کرد. در اقتصادهای مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی قابلیت سازمان در برت

 که تنها با قابلیت تولید، نگهداری و مدیریت دانش امكانپذیر است.

 

 ( شش مزیت زیر را برای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها می داند:13۸6) 50رادینگ

 برند.ا از بین میرم کار ام میگیرند و نیاز به باز آفرینی راه های انجا. صرفه جویی ها و کارایی ها: فرایندها با کارامدی بیشتر انج1

 . فرصت های جدید: بازارها و فرصت های جدید مشخص می شوند.2

 غییر دهد.تموقع  . تغییر و نو آوری: سازمان می تواند تغییرات را شناسایی کند و به آن ها واکنش درست نشان داده و خود را به3

 بهتر منابع انسانی: سازمان بهره برداری کاراتری از منابع انسانی خود به عمل می آورد. . به کارگیری4

 نند.. سرعت فرایند: مدیریت دانش سازمان ها را قادر می سازد تا چرخه زمانی را کاهش داده و فرایندها را کوتاه ک5

ش را از توانند دانباست تا  دارند، مدیریت دانش ساز و کار اثربخشی. تداوم: در سازمان ها و صنایعی که جابجایی و تعویض کارکنان باالیی 6

 کارکنان با تجربه به کارکنان جدید منتقل کنند و بدین ترتیب تداوم کار را حفظ نمایند.

 

 :عوامل اساسی موفقيت در مدیریت دانش
 سیم می شوند:فاکتورهایی که در مدیریت دانش به عنوان عوامل موفقیت مطرح اند به چهار دسته تق

یجاد ار و غیره اکیا روند  تكنولوژی در مدیریت دانش راه حل هایی را برای تسهیم دانش، مدیریت و اداره کردن اسناد، جریان تکنولوژي:. 1

 میكند.

ی حتوا، بازیابمگهداری ناستانداردهایی را برای توزیع دانش، پذیرش محتوای مدیریت، ابقای کیفیت و حذف یا طبقه بندی و  فرایندها:. 2

 اطالعات، ارتباطات اعضاء در عمل، متدولوژی و استانداردها در عمل و مطالعات موردی فراهم می آورد.

ز اده مجدد انش و استفبزرگترین چالش در مدیریت دانش اطمینان اعضاء به سازمان و اطمینان بین خود اعضاء برای اشتراک دا افراد:. 3

 است. دانش برای دستیابی به نتایج

در  ا میكند. کهیدار ایفمدیریت استراتژیک نقش کلیدی را در ارتقاء رفتارها از طریق ارتباطات سازمانی پا حفظ تعهدات استراتژیک:. 4

 (.13۸۸ن، مدیریت دانش اهمیت دارد یكی از کلیدهای موفقیت برای مدیران سطح باال ایجاد تعهد سازمانی است )ربیعی و همكارا

 

طی نند. مدیریت دانش ضروری می دا پیاده سازی ( عوامل حیاتی شامل: راهبرد، سنجش، فرایند و فرهنگ را در2000)51یتتیلور و را

تحقیقات انجام شده توسط محققان در خصوص عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش که نمایانگر ابعاد عوامل کلیدی توفیق سیستم مدیریت دانش 

فرهنگ سازمانی، رهبری و تعهد مدیریت ارشد، درگیری)پایبندی( کارکنان، آموزش کارکنان، کارتیمی مبتنی بر  است نشان می دهد که اعتماد و

و استراتژی و اهداف از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش می باشد  52اعتماد، زیرساخت های فناوری اطالعا، الگوگیری/ محک زنی

 (.13۸9)هادیزاده مقدم و همكاران، 

 

 

 

 

                                                         
5 0 Radding  

5 1 Taylor & Wright  

5 2 Benchmarking  
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 :نماید می ضرورت ذیل دالیل به در سازمان ها دانش مدیریت سيستم استقرار

 پیشرفت راستای در حرکت و دولت توسعه انداز چشم با هم راستایی. 1

 هاآن سازی یكپارچه و سازمان دانشی منابع شناسایی. 2

 ای توسعه و هشیپژو های بخش در منابع اتالف از جلوگیری. 3

 کلیدی و مجرب کارکنان ویژهه ب کارکنان تجربیات مستندسازی عدم بدلیل خطر پر و هزینه پر اتهاشتبا تكرار. 4

 (.1394)موحدزاده،  شرکت کارکنان خروج و بازنشستگی خطر. 5

مان ساز ه ای ازو حرف دانش یک موضوع اجتماعی و انسانی است و بر خالف اطالعات به فناوری وابسته نیست. با خروج نیروهای تحصیل کرده

یستم ه است، از ساری کردها ) به دلیل بازنشستگی، ترک حرفه، جابجایی ها و ...( عمال بخشی از دانش که سازمان سال ها برای آن سرمایه گذ

شوند،  حسوب میمخارج می شود و این می طلبد که از طریق الگوهای مناسب مدیریت دانش از اتالف این سرمایه ها که سرمایه های ملی 

 (. 13۸5وگیری نمود )ابطحی و صلواتی، جل

 صد در 30حدود  وشوند  نمی یافت سازمانی مستندات در دارند، نیاز خود تخصصی کارهای برای افراد که اطالعاتی صد در 75 معمول بطور

 سال دو هر چرخ(. تقریباً هدوبار اعاست )اختر شده طرف بر و افتاده سازمان اتفاق در قبالً  که شود می مشكالتی برای پاسخ یافتن صرف افراد وقت

 میالدی 2025 سال تا متحد ملل سازمان بینی پیش اساس بر است و رسیده سال 4 زیر به دانش عمر بازه متوسط و شده برابر 2 دنیا دانش حجم

 فرهنگ تاسفانهم .شود می اطالعات ساماندهی صرف کارکنان و مدیران وقت صد در 40 حدود .شد خواهد روز دوبرابر 75 هر بشری دانش حجم

 سازمان از متخصصان و نخبرگا مدیران، انتقال و بازنشستگی با روزه هر .است آن تبادل جای به دانش نگهداشت فرهنگ ها، سازمان اکثر در جاری

 در و شده ثبت و ائی ضبطج در آنكه بدون شود می خارج ها سازمان از راحتی به آن حامل با نیز ایشان گرانقدر و تجربه دانش ایشان، خروج و ها

 به را او کسی کمتر اما ریمدا خبره یک سوال هر برای تقریباً خود های سازمان در ما .گیرد قرار سازمان مسئولین آینده نسل و ترها جوان اختیار

 و ها وژهپر در درگیری کاری، وزهایطی ر را زیادی های چیز. کند پیدا دسترسی او به تواند می راحتی به چگونه که داند می یا می شناسد خوبی

 عدم دلیل به زینهپره اشتباهات .کنیم می منتقل دیگران به را تجربیات این نه و مكتوب کرده و مستند را آنها نه اما گیریم می یاد کاری فرآیندهای

 یادگیری .کنند می تحمیل نسازما به را زیادی لیما و جانی های هزینه و تكرار شده آنها تحلیل یا قبلی مشابه اشتباهات از آموخته های درس ثبت

 عقب موجبات وانت می زمان گذشت با  و شده ها رفتن فرصت دست از و بهتر خدمات ارائه در تاخیر موجب که است کند بسیار اغلب ها سازمان

 .نماید را فراهم ها سازمان نابودی و ورشستگی و ماندگی

 وجود امروزی های ازمانس در آن و اجرای سازی پیاده لزوم و دانش مدیریت بهتر چه هر شناخت برای که را دالیلی از بخشی تنها فوق دلیل ده

 (.1390گردد)مومنی فراهانی،  می شامل دارند

 

 :بحث و نتيجه گيري

 .باتوجه به رویكرد نظام میقی در این زمینه انجام شوداینگونه به نظر می رسد جهت پیاده سازی مدیریت دانش ابتدا تحقیقات و مطالعات ع

شناسایی شوند و مدیران آن ها را در  مند مدیریت دانش، الزم است که عوامل و موانعی که سبب پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان می شوند،

 بسیاری رقابت در اصلی ش ابزاردان در دنیایی که پیتر دراکر آن را جامعه دانشی نامیده است. .نظر بگیرند تا به هدف مطلوب در سازمان دست یابند

هدایت  منظور به کند، حفظ را خود رقابتی منافع تواند می یک سازمان دانش، اهرم که با معتقدند علمی جوامع و تجاری جوامع .هاست سازمان از

 وادار را ها سازمان محیطی، ییرهایتغ .مدیریت دانش بپردازند به باید سازمان مدیران ، پایدار کسب مزیت رقابتی و دانش درجهت اهداف سازمانی

 راه تنها و دست یابند مزیت رقابتی ترتیببه بدین و باشند ها رویه و راهكارها دنبال بهترین به خود، محیط با سازگاری منظور به پیوسته تا ساخته

 به شدن تبدیل اساسی های راه از یكی .کنند "دهیادگیرن سازمان" به تبدیل را خود است که آن ها، تحول و تغییر برابر در آینده چاره سازمانهای

 های و مدل اصول اهداف، مدیریت دانش، مفاهیم مطالعه و بررسی از که نتایجی است، سازمان در "مدیریت دانش " کارگیری به یادگیرنده سازمان

موفقیت سازمان.  در مهم و موثر عامل عنواندانش ب منبع با هوشمندانه برخورد پیش و  بیش از توجه .است زیر شرح به آید، می دست به آن

 دانش( و ثبت بینش و مخازن  -سازمانی بانک دانش )حافظه ایجاد .سازمان فكری موتور از برداری بهره و نو های ایده تولید نوآوری، از پشتیبانی
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 پرورش فرهنگ همكاری، .باشد داشته نیاز که یکس هر توسط و زمان هر مكان، هر در آنها دسترس ساختن در و استفاده قابل منظور به تجربیات

  جهت در ستاد صف و واحدهای ارتباطات و سازمان واحدی میان ارتباطات آن. بهبود بهبود و پیوسته یادگیری دانش(، دانش)تسهیم انتقال و تبادل

 مهارت تخصص و خاص، زمینه آن در که افرادی با تعامل طریق از دانش خود های پایه کردن روز به برای کارکنان تشویق .مدیریت دانش سازمانی

 مجریان گروه تعهد و حمایت این آوردن دانش، برای بدست مدیریت طرح از ایشان پیاپی حمایت نیز و مدیریت تعهد پذیرش و کسب .دارند

 .کنند برقرار سازمان و آینده حال حقیقی های قابلیت و احتیاجات اهداف، دانش با مدیریت های طرح بین پیوند محكمی بتوانند دانش باید مدیریت

 جو و جست رقابتی مزیت به دستیابی جهت را دیگران با دانش این اشتراک برای هایی راه و بشناسند را کارکنان دانش بهای باید ها سازمان که این

. است آن کاربرد و دانش، توزیع دانش، رائها دانش، به اعتباربخشی دانش، ایجاد آگاهانه روند یک دانش مدیریت .است ضروری امری نمایند، 

 تسریع منظور دانش به مدیریت در گذاری سرمایه .است نتیجه در نقصان باعث آنها از یكی در نقصان که چرا است ضروری اجزاء این بین هماهنگی

 این در می کند، ایفا رقابتی مزیت حفظ و ادایج در اساسی نقشی دانش، مدیریت امروزه، .سازمان دانش افراد وافزایش ها نوآوری از گیری بهره

 بالقوه ارزشهای بتواند تا کند تدوین را راهبردهایی باید سازمان هر ولی رسد، می نظر به تجاری شیوة یک عنوان به دانش مدیریت که هرچند راستا،

 یادگیری و تحقیق مطالعه، برای یكپارچه هماهنگی و نظم به نیز دولتی موسسات و سازمانها تجاری، سازمانهای بر عالوه لذا، .کند کسب را آن

 زمینه در عظیمی گذاری های سرمایه سازمانها شده است. تبدیل تجارت دنیای در اساسی مفهومی به دانش مدیریت .دارند نیاز دانش های سرمایه

 کسب و جهت کنند ارزیابی راهبردی صورت به را خود انشد منابع و توانمندیها باید سازمانها می دهند، این انجام دانش مدیریت سامانه های ایجاد

، فشار رقابت در بازارهای جهانی چنان فزاینده است که بهبود کیفیت،  .بپردازند راهبرد اجرای و تدوین به دانش زمینه در رقابتی مزیت حفظ و

ی نه یک گزینه بلكه یک ضرورت راهبردی محسوب می کاهش هزینه، برطرف کردن به موقع انتظارات مشتریان و شهروندان و پاسخگویی مدیریت

شود. محیط جهانی و رقابتی شدید سبب شده است که موضوعی مانند مدیریت دانش کانون توجه سازمان ها باشد. با تجوه این مسائل و شرایط 

 و تاس بر هزینه دانش مدیریت های پروژه زیپیاده سا که آنجایی ازمدیریت دانش در سازمان ها ضرورت پیدا می کند. پیاده سازی کنونی جهان، 

 نظام اجرای یاثربخش در کلیدی عوامل شناسایی به مدیران نیست، ملموس مدت کوتاه در نیز آن از لحاص نتایج و طلبد می را زیادی بتاً نس زمان

 رویكرد یک اتخاذ و دانش مدیریت طرح یک موفقیت بینی پیش. مندند عالقه خود متبوع سازمان وضعیت سنجش آن تبع به و دانش مدیریت

 .کند تسهیل را دانش مدیریت صوخص در گیری تصمیم تواند می مناسب

 

 منابع:
 

 ،مطالعه مورد :فوالد کشور صنعت در دانش مدیریت استقرار امكانسنجی( ، 13۸4)محمدرضا  کرمانی القریشی، و مهدی، ابزری 

 .121 -13۸، 17(3شماره )اصفهان،  دانشگاه اقتصادی و ریادا علوم دانشكده مجله .اصفهان آهن ذوب شرکت

 ،نو پیوند انتشارات تهران، اول، چاپ سازمان، در مدیریت دانش( ، 13۸5) عادل صلواتی، حسن؛ ابطحی. 

 ،پخش ملی تشرک موردی در مطالعه دانش، مدیریت استقرار برای عوامل زمینهای سنجش و ( ، تبیین13۸6نوشین ) اورمزدی 

 .بهشتی شهید دانشگاه دکتری نامه پایان منطقه تهران، - ایران نفتی ه هایفرآورد

 ،و پردازش هشنامهپژو انسان، و فنون فناوری، بین متقابل تأثیر بررسی: ها سازمان در دانش مدیریت( ، 13۸1) دی گانش بات 

 .. )ترجمه: محمد ایرانشاهی(2و  1شماره  1۸ دوره اطالعات، مدیریت

 زه ی و دانش مدیریت پرو( ، ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه فكر1394ناز و سباعی، عبدالكریم )برزین پور، فر

شماره  یزدهم،در سازمان های پروژه محور) مطالعه موردی در صنعت پتروشیمی(، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال س

 .1394، بهار 42

 کتابدار. نشر تهران، ها، و زیرساخت مفاهیم :دانش ( ، مدیریت13۸6محمد ) زاده، حسن 

 (بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیو1395حسینیان، شهامت و فراهانی، ابراهیم ،)ا ان محاسبات کشور ب

 .1395، بهار 62استفاده از مدل سه شاخگی، نشریه دانش حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 
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 كردیروی سازمان طحسدانش در  تیریمد یساز ادهیپ تیمدل موفق یطراح(، 1397پهلوانی، داود و پورقلی، امیر ) خسروانجم، داود؛ 

آزاد  انی دانشگاه(، فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشكده علوم انسمورد مطالعه: بانک تجارت( )ISM) یریتفس یساختار یمدلساز
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