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   ، تهران، ايران و پژوهشگر در حوزه راهبردي) ع( استاديار گروه مديريت دانشگاه امام حسين - 1

  ايران  تهران، گروه فناوري اطالعات، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران،دانشجوي دكتري  - 2

  

  26/12/88 :پذيرش                                               15/10/88 :ريافتد

 

 چكيده

زنجيره ارزش مديريت دانش، ايجاد و توسعه استراتژي براي و  راستايي استراتژيك  همهدف از

 و پوشاني داشته هاي كالن سازمان هم به نحوي كه با استراتژي، باشد مديريت دانش در سازمان مي

 دستيابي به مزيت رقابتيو   كليه منابع اطالعاتي سازمان در راستاي ايجاد ارزش افزوده دانشنيز

  .دن كهدايت آن را  استفاده و؛سازمان

 سعي شده است تا با تبيين مفهوم زنجيره ارزش در نخستبر اين اساس در مقاله حاضر 

 الگوي  هر يك از اجزاي اين فرايند،چنين تشريح ساختار فرايند استراتژي مديريت دانش سازمان هم

با استراتژي ) استراتژي مديريت دانش(ه شده و سپس ارتباط اين فرايند ئاستراتژيك از اين فرايند ارا

  . فرايندي بررسي شود الگوي كالن سازمان در قالب يك

  

 ،يريت دانشمديريت استراتژيك، مديريت استراتژيك دانش، مدراستايي استراتژيك،  هم: ها واژه كليد

  .زنجيره ارزش 

  

 مقدمه -1

ترين دارايي جايگزين سرمايه و  به عنوان مهمهاي اخير، اطالعات و دانش  در سال

طور كه ساليان پيش، سرمايه و انرژي جايگزين زمين و نيروي كار  ؛ هماناند انرژي شده

 ها به  آنكيدأهاي سازماني و ت با تغيير ساختارهاي نوين استراتژي از سوي ديگر. شد
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ها و منابع اصلي  سرمايهدانش كه اكنون ديگر يكي از  ،1كارايي منابعريزي بر پايه  برنامه

ريزي استراتژيك مفهوم و  هاي مهم برنامه شد، به عنوان يكي از پايه سازمان محسوب مي

در همين راستا نكاتي چند پيرامون ساختار مديريت دانش قابل توجه . معنا پيدا كرد

  :ها اشاره شده است د كه در ادامه به آنباشن مي

باشند كه مديريت دانش در فرايندي  ها مي اولين بخش از چرخه دانش، داده  �

  ؛)1 شكل (ها به اطالعات و سپس دانش دارد پذير، سعي بر تبديل داده برگشت

استفاده از ابزارها و فنون چنين  پوشش هر دو حوزه دانش صريح و ضمني هم  �

اي كه سرعت و دقت دستيابي به دانش   نگهداري و بازيابي اطالعات به گونهمختلف در جهت

 ؛باشد  نيز يكي ديگر از موارد قابل توجه در ساختار مديريت دانش ميپيدا كند،افزايش 

باشند  بندي و جستجو در منابع مختلف و متعددي كه بسترهاي انتقال دانش مي طبقه  �

هاي  افراد، بانك مانندباشند، منابعي  يريت دانش ميهاي مورد انتظار مد از جمله قابليت

چنين  ها هم ها و نشست اطالعاتي، مستندات نوشتاري يا الكترونيكي، محتواي مدارك، همايش

  .ساير منابع اطالعاتي ساخت يافته و نيافته

قابليت ، باشد جا كه يادگيري مستلزم انتقال دانش و توان به كارگيري آن مي از آن  �

 ؛] 1[  بازخورد در راستاي توانايي به كارگيري دانش الزم استتكرار و

ده و دانش كرها با يكديگر تبادل اطالعات  به واسطه مديريت دانش، افراد در سازمان

 و كليه  گذارند كه نتيجه آن جاري شدن دانش در سطح سازمان خويش را به اشتراك مي

با توجه به هزينه، زمان و (نان از سازمان به اين ترتيب با خروج كارك. باشد كاركنان آن مي

، دانش موجود )ها شده است اندوزي آن ساير منابعي كه صرف آموزش، پرورش و تجربه

 سازمان و وسيله به از دست دادن آن خطرپذيرييا توليد شده در سازمان باقي مانده و 

 ساختار مديريت هايي كه عالوه بر اين در سازمان. رسد ترين حد خود مي كاركنان به كم

اي خاص از  ها شكل گرفته است، انتقال دانش منحصر به حوزه دانش به طور كامل در آن

به صورت عمودي، افقي، از باال به پايين (سازمان نشده و در همه جهات و سطوح سازماني 

 صورت متقضيان دانش به فراخور نياز ه اينپذيرد، ب تبادل دانش صورت مي) و بالعكس

بنابراين . ]1 [ندكن برداري مي مان مناسب به مقاصد گوناگون از منابع موجود بهرهخود در ز
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توان  گونه مي گيري اين با توجه به اهميت و لزوم داشتن دانش، پيش از هر حركت يا تصميم

ريزي، اجرا، كنترل  برنامه(باشد  د كه محدوده كاربرد دانش بسيار وسيع و متنوع ميكربيان 

 سازمان هر يك به فراخور و نياز خود فچنين سطوح مختل هم) گيري يمو بازخورد، تصم

 در همين جا، مطلب حايز اهميت آن .چه باالتر بهره برند توانند در راستاي اثربخشي هر مي

 اثربخش خواهد بود كه از يك استراتژي مدون و واحد در ينزمااست كه مديريت دانش 

  .سطح سازمان پيروي كند

 الگوي تا به تبيين مفهوم زنجيره ارزش دانش در قالب  استعي شدهدر اين مقاله س

 ورود به براي اما.  پرداخته شودهاي كالن سازمان راستا با استراتژي  و هماستراتژيك

 و  شده پرداختهنهاي آ  و جنبهتعريف دانش پس از طرح پيشينه موضوع به  نخستبحث،

  شاملها ش مديريت دانش در سازماناستراتژيك زنجيره ارز الگويسپس اجزاي مختلف 

مورد هاي ارزيابي و استراتژي دانش  معماري دانش، نقشه دانش، فرايند دانش، شاخص

 و در نهايت نيز جهت تكميل مباحث، فرايند استراتژي دانش در اند بحث و بررسي قرار گرفته

  .تعامل با استراتژي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است

  

 وعپيشينه موض -2

 و نوظهور بودن آن در بين جوامع، منابع متعددي مديريت دانشبا وجود سابقه بسيار كم 

هاي  جنبه بارهبحث و تحقيق در كه به پيدا كرد توان خصوص اين شاخه از علم مي در

به  تاكنون اي تر مطالعه  كماند، اما اين مقوله پرداخته گوناگون فني، مديريتي، تجاري و نظامي 

ريت دانش در جايگاه يك استراتژي و ارتباط آن با استراتژي كالن سازمان بررسي مدي

ه دليل نوين بودن مباحث ب خصوص پيشينه مطالعاتي پژوهش حاضر در .پرداخته است

 معطوف به اين حوزه طور دقيق به كه ديدتوان  مربوط به اين بخش، منابع محدودي را مي

هاي صورت پذيرفته   از بين منابع متعدد و تحقيقسازي ادبيات پژوهش،  غنيبراي ، اماباشند

تر  باشند، مواردي كه به مباحث تحقيق حاضر نزديك كه به نوعي مرتبط با اين حوزه مي

، استخراج و بررسي  باشندتري با موضوع پژوهش داشته بوده و ارتباط هر چه بيش

اساس نقطه نظرات   برحدودي تنها تعداد متمامي آثار مورد اشاره، از ميان نهايت در. اند شده

توان   كه از آن جمله مياند ه با هدف اين تحقيق سازگاري داشتنويسندگان و ماهيت مطالب
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  .اشاره كرد 3هاران  و هري2كاتسوالكس به آثار

رغم   كه عليشود استنباط مي )اين تحقيقهاي  مرتبط با حوزه(پس از بررسي آثار فوق 

ها و مباحث متنوع اين  ها، شاخه عات پراكنده در گرايشاز منابع و اطال وجود حجم عظيمي 

مديريت دانش در جايگاه يك استراتژي و ارتباط آن با سفانه هنوز رابطه بين أمقوله، مت

 مورد بررسي قرار نگرفته و مهجور مانده است، از طرفي طور توأم به استراتژي كالن

و اهميت حوزه مذكور در مالحظات د كه به دليل نوين بودن كرتوان اين استنباط را  مي

منابع اند،  ، كشورهاي پيشرو كه خود مبدع اين بستر بوده سازمانيملي والمللي،  بين

 . انتشار پيدا نكرده استزمينهكه تاكنون  اند ه دادهئمحدودي را ارا

  

 هاي سازماني استراتژي دانش و استراتژي -2-1

ه اين ب. استاي دو سويه  ازمان، رابطه س ارتباط استراتژي مديريت دانش و استراتژي

ناپذيري از   شده براي مديريت دانش، بخش جداييتدوينهاي  صورت كه استراتژي

 استراتژي :توان گفت بنابراين با استناد به اين مطلب مي ،باشند  كالن سازمان مي استراتژي

نش و مديريت آن اما از سوي ديگر، استراتژي دا. مان بر استراتژي دانش اثرگذار استزسا

 كه توانايي  چرا،در سازمان نيز بر كيفيت و چگونگي استراتژي كالن سازمان اثرگذار است

 مورد بادكه  اي دارد جايگاه ويژهريزي   مديريت دانش در قبل، حين و بعد از برنامهو قابليت

ترين  دانش به عنوان يكي از مهمدر همين خصوص قابل ذكر است كه . ]2[توجه قرار گيرد 

دارد، بر ها  سزايي در تدوين، اجرا، نظارت و بازخورد برنامه هنقش بهاي سازمان  سرمايه

ها و منابع دانش  ريزي استراتژيك به مديريت سرمايه  اين اساس در تكميل مراحل برنامه

  . ه شودمحيط داخلي و خارجي نيز بايد پرداخت

 به روزرساني مستلزم كسب پويايي برنامه استراتژيك در گرو به روزرساني آن و

د كه پويايي كرتوان اين گونه برداشت   مينباشد، بنابراي اطالعات و دانش از محيط مي

   .]180-171، صص3[ برنامه استراتژيك به قابليت مديريت دانش وابسته است

 استراتژيك ريزي دن بسترهاي مديريت دانش در برنامهكر اگرچه لحاظ وجودبا اين 

از اين رو با ياري . عملي كردن و اجراي مديريت دانش است شرط كافي، اما باشد ضروري مي

 
2. P. Katsoulakos 

3. A. Hariharan 
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دانش موجود در تمامي  توان  ميهاي فناوري اطالعات در اين مسير هاي سيستم جستن از قابليت

 و پس از آن نيز با كمك همين ريزي فراخواند ها و منابع سازماني را به كمك برنامه بخش

  .]4[د كرها اقدام  گذاري برنامه ت نسبت به نشر و اشتراكهاي فناوري اطالعا سيستم

  

  استراتژيك زنجيره ارزش مديريت دانشالگوي -3

 بايدد، يك سازمان براي حفظ توان ماندگاري و رقابتي خود شتر تشريح  طور كه پيش همان

ن را تغيير دهد كه به تبع آ قادر باشد تا با توجه به مقتضيات پيش آمده استراتژي خود

 الگويدر اين شرايط، نقش . تغييراتي نيز در ساختار و نحوه عملكرد سازمان رخ خواهد داد

در ايجاد يك قابليت پويا براي تطابق، تلفيق و  استراتژيك زنجيره ارزش مديريت دانش

 در واقع سازمان از اين .باشد  منابع و كاركردهاي سازماني در جهت تغيير مي4پيكربنديباز

   .كند قابتي الزم جهت تغيير، ماندگاري و رقابت در محيط را پيدا ميطريق مزيت ر

 1شكل  براساس استراتژيك زنجيره ارزش مديريت دانش از پنج مرحله اصلي الگوي

توالي . باشند نياز و مكمل مرحله بعد از خود مي تشكيل شده است كه هر يك از مراحل، پيش

ر نهايت به ايجاد استراتژي مديريت دانش اي طراحي شده است كه د اين مراحل به گونه

 آن است كه الگوهاي اين  ها و شاخصه البته از جمله ويژگي. خواهد شدمنتهي براي سازمان 

ليه منابع دانشي موجود، بالقوه و مورد انتظار سازمان و سپس به واسطه شناسايي ك

كمك به اي در  ه ويژهجايگا آفريني،  منابع اطالعاتي و دانشي در يك فرايند ارزشمشاركت

  الگو در اينه پنج مرحله ياد شد.طريق خواهد داشتاين هاي سازمان از  استراتژياجراي 

به شرح ، رسانند كه سازمان را به استراتژي دانش و سپس استراتژي كالن سازماني مي

   :استزير 

  نش داراجخ و استشناسايي: معماري دانش -مرحله اول

  برداري و ثبت دانش نقشه: نقشه دانش -مرحله دوم

  ساختار انتشار و اشتراك دانش: فرايند دانش -مرحله سوم

  سنجش عملكرد دانش: هاي ارزيابي شاخص -مرحله چهارم

 گذاري دانش برنامه كالن و سياست: استراتژي دانش -مرحله پنجم
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 ت دانشزنجيره ارزش مديري فرايند استراتژيك الگوي  1شكل

  

 و سپس الگو به تعريف اجزاي مختلف اين نخست حال با توجه به مباحث ياد شده،

، سپس با  شدهدانش و ساختار و معماري آن پرداخته بررسي ارتباط آن با استراتژي

   .شود پرداخته مياستراتژي دانش  به هاي ارزيابي آن شاخص دانش و فرايندتعريف 

  

5معماري دانش -3-1
 

 كه مديريت آن از اهميت خاصي برخوردار استهاي مهم سازمان  له سرمايهدانش از جم

اي  ناپذير است و مجموعه  در قالب يك سيستم واحد، امكان موضوع پوشش اينباشد، اما مي

هاي مختلف و در كنار  باشند كه در بخش ها و ابزارها مي ها، كاركردها، قابليت از نظام

 فرايند مستمري دانست توان ديريت دانش را ميم. شوند يمين اين مهم مأيكديگر منجر به ت

آفريني   البته اين فرايند دانشاست ايجاد، توسعه و به كارگيري دانش كه هدف نهايي آن

آوري يا در صورت لزوم توليد،  شناسايي، جمع چون اي هم هاي چندگانه مستلزم گام

درون در اري و استفاده از دانش گذ سازي، انتشار و به اشتراك دهي، ثبت و ذخيره سازمان

 تعالي كارايي و استمرار در ايجاد و استفاده از دانش،به سبب باشد كه  و بيرون سازمان مي

مديريت دانش با شناسايي، در واقع . ]5[ سازماني و فردي را به دنبال خواهد داشت

چنين در  د همهاي جدي به توليد دانش هاي فكري برداري و در اختيار گرفتن سرمايه نقشه

كند كه نتيجه اين  ها در سطح سازمان كمك مي  آنموقعدسترس قرار دادن و انتشار به 

 
5. Knowledge architecture 
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مين اطالعات مفيد در زمان و محل مناسب براي مقاصد و افراد مشخص أ تموضوع

 .باشد مي

ده و دانش كرها با يكديگر تبادل اطالعات  به واسطه مديريت دانش، افراد در سازمان

 و كليه  گذارند كه نتيجه آن جاري شدن دانش در سطح سازمان اشتراك ميخويش را به 

با توجه به هزينه، زمان و (به اين ترتيب با خروج كاركنان از سازمان . باشد كاركنان آن مي

، دانش موجود )ها شده است اندوزي آن ساير منابعي كه صرف آموزش، پرورش و تجربه

 سازمان و وسيله به از دست دادن آن خطرپذيريه و يا توليد شده در سازمان باقي ماند

هايي كه ساختار مديريت  عالوه بر اين در سازمان. رسد ترين حد خود مي كاركنان به كم

اي خاص از  ها شكل گرفته است، انتقال دانش منحصر به حوزه دانش به طور كامل در آن

ي، افقي، از باال به پايين به صورت عمود(سازمان نشده و در همه جهات و سطوح سازماني 

 صورت متقضيان دانش به فراخور نياز ه اينپذيرد، ب تبادل دانش صورت مي) و بالعكس

 .نمايند برداري مي در زمان مناسب به مقاصد گوناگون از منابع موجود بهره خود
  

 
  ساختار معماري دانش و اجزاي آن  2شكل
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 ماهيت دانش -3-1-1

باشند   مي6هاي خام ترين واحد دانش، داده  كوچككرد كه اشاره بايد در ارتباط با ماهيت دانش

دهند، اما در سطحي باالتر به دليل پردازشي كه روي  كه كلي بوده و حقايقي محض را نشان مي

در يك . شوند  تبديل مي7تر شده و به اطالعات ها غني آن،پذيرد اين اطالعات خام صورت مي

العات مورد گزينش، استخراج، پردازش، تلفيق و بازيابي قرار كه اين اط  زمانيسطح باالتر 

 2شكل . شوند  شناخته مي8كنند با نام دانش به دليل جامعيت و يكپارچگي كه پيدا مي، گيرند مي

  .]4[دهد  چنين خصوصيات سطوح مختلف آن را نشان مي روند تكامل و پرورش اطالعات هم

مختلف در يك زمينه موضوعي با دارا بودن اطالعات دانش افراد  نكته قابل توجه آن است كه

شود كه   معتقد است اطالعات زماني به دانش تبديل مي9نوناكا. تواند متفاوت باشد يكسان و مشابه مي

 . ها آميخته شده و به آن مفهوم داده شود ده، با عقايد و تعهدات آنش اشخاص تفسير وسيله به

شوند دانش از باال به پايين در طول خطوط  اره ميهايي كه به شكل سنتي اد در سازمان

ندرت در زمان درست و در جايي كه  در اين صورت دانش به. سازماني در جريان است

كه به  10هاي دانش محور  اما در سازمان.ترين نياز به آن وجود دارد، قابل دسترس است بيش

ست و هركس به  اازمان جارياند، دانش در كل س سازي مديريت دانش پرداخته اجرا و پياده

  .تواند از آن در جهت انجام وظايف خود استفاده كند فراخور نياز خود در زمان مناسب مي

 

 چرخه دانش و درگاه آن -3-1-2

 كه به باشند هايي خام مي ها واقعيت در اين چرخه داده . داده است، چرخه دانشء ازاولين جز

قابل دسترس بوده و به تنهايي معنا و ... ات و شكل اعداد و ارقام، حروف، تصاوير، اصو

به  ،ها مورد تفسير و ارزيابي قرار گيرند چه داده چنان. كنند مفهومي را به ذهن متبادر نمي

دهي شده  هاي مرتبط و سازمان اي از داده درواقع اطالعات مجموعه. شوند اطالعات تبديل مي

. رسانند ند و معنا و مفهوم مشخصي را به ذهن ميا باشند كه مورد تعبير و تفسير قرار گرفته مي

  .]6[ آيد  ميدر نهايت از تجزيه و تحليل، درك و به خاطر سپردن اطالعات، دانش به دست

دهي،  ايجاد، سازمان/ آوري  جمع2 شكل براساساما عناصر اصلي چرخه مديريت دانش 

  . باشد  استفاده ميلبقابي وگذاري و در نهايت، بازيا سازي، انتشار و اشتراك ثبت و ذخيره

 
6. Data 

7. Information  
8. Knowledge  

9. Ikuj iro Nonaka 

10. Knowledge based organizations 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                   1391، بهار 1، شماره 16ــــــــــــــــــــــــ دوره ت در ايران ـــــــــــــــــــهاي مديري پژوهش
                    

175 

 در ادامه حيات  آن رامفيد بوده و براي سازمان  كه يا ايجاد شدهدانش به دست آمده

بندي شده و براساس  طبقهسپس ، شود آوري مي ، شناسايي شده و جمعكند خود ياري مي

شود، اين  دهي شده ذخيره و نگهداري مي دانش سازمان. شود دهي مي نظم خاصي سازمان

ها، پايگاه  در پرونده به طور مثال( تواند به اشكال مختلفي ذخيره و نگهداري شود  انش ميد

شود و در نتيجه  سپس دانش ذخيره شده به اشتراك گذاشته مي )...ها و  ها، كتابخانه داده

  . گيرد  قرار مينفعان متقاضيان و ذيدسترس  در سطح وسيعي در اشاعه آن

 .آيد  دانش از منابع مختلفي به دست مي  اشاره كرد كهايدبدر خصوص درگاه دانش نيز 

  :باشند بندي مي اين منابع به شرح زير قابل فهرست

هاي مرتبط با منابع اخذ  بندي يكي از طبقه: محيط داخلي و خارجي سازمانمنابع  -

محيط داخلي ) يا موجود در(منابع كسب شده از  بندي اين منابع به دو دسته دانش، گروه

  .باشد محيط خارجي سازمان مي) يا موجود در(زمان و منابع كسب شده از سا

ها در  اين مورد اشاره به اين مطلب دارد كه برخي از دانش: منابع موجود يا نوظهور -

شود يا  ها استفاده مي از آنتنها با يك بازخواني، فراخوان شده و سازمان وجود داشته و 

اما برخي از منابع در مركز دانش سازمان موجود . شود ميها تغيير داده  اين كه بر روي آن

 . شوند)توليد ( ايجادبايدها  اند كه اين دانش نبوده و ثبت نشده

واژه ساخت ، دشتر اشاره  همان طور كه پيش: منابع ساختاريافته و ساختار نيافته -

اند كه  اي ذخيره شده نهگو يافته به به آن دسته از اطالعاتي اشاره دارد كه در قالبي نظاميافته 

ها مشخص بوده و كاربران به طور مستقيم براي جستجو و يافتن   آننشانيمحل و 

 كرداشاره بايد نيافته نيز  شوند، در خصوص اطالعات ساخت ها هدايت مي اطالعات در آن

 نگهداري شده و براي يافتن موردي خاص در نشانيكه اين نوع از اطالعات نامنظم و بدون 

 كه  زماني تمامي اطالعات موجود را جستجو نمود، اما بايد توجه داشت بايدها ن  آبين

در مباحث مرتبط با مديريت دانش  يافته و نيافته، عالوه بر معاني فوق هاي ساختار واژه

نيافته به آن دسته از  باشند كه آن اشاره داشتن اطالعات ساختار مبين مفهوم ديگري نيز مي

ثبت نشده و در مركز دانش سازمان ساختار پيدا اتي است كه هنوز ها و اطالع دانش

اند، در واقع اين نوع از دانش هنوز به منصه ثبت و ضبط نرسيده و در حد تجارب يا  نكرده

از دل منابع ساختار نيافته استخراج شده و ثبت   كه اين دانشزماني. افراد باقي مانده است
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 . گيرد يافته به خود مي شود، صورتي ساخت

قادر به شناسايي و استخراج  دانش، عماريهاي م حال پس از شناخت كامل تمامي جنبه

 در اين مقطع الزم است كه  دانش شناسايي شده ثبت شود. باشيم دانش از منابع مختلف مي

عبور كرده و به واسطه آن نسبت به ) نقشه دانش (الگويكه براي اين منظور به مرحله دوم 

  .  كنيم نش اقدام ميثبت و ضبط دا

 

11نقشه دانش -3-2
 

رسد كه نسبت به تهيه نقشه دانش اقدام  پس از شناخت معماري دانش، نوبت به آن مي

  .شود  انجام مي شناسايي شده،به واقع در اين قسمت نقشه برداري و ثبت دانش. شود

هان افراد  از اذبايداهميت دانش در آن است كه مفيد و كاربردي باشد، به همين منظور 

 زمانيبنابراين ارزش افزوده دانش .  شودآوري جمعخارج شده و در يك مركز دانش ثبت و 

اي كه به سختي قابل فرمول دهي، ثبت و تبادل است  است كه از حالت شخصي و تجربه

در . ]40-32، صص7[ در آيد) ساختار يافته(به حالت قابل استفاده و تبادل ) ساختار نايافته(

 شود تبديل دانش ساختار نيافته به دانش ساختاريافته از جمله يزم است يادآورجا ال اين

  :پذيرد هاي زير صورت مي  قدمبراساسباشد كه  مزاياي كاربرد اين ماتريس مي

اين بخش از كار به نوعي بيرون : )12ي سازيبيرون(استخراج دانش از افراد به سيستم  �

در اين بخش، تجربه و بينش به . باشد ريح مي دانش صاز دانش ضمني خلقآوردن دانش و 

از طريق : براي مثال( ديگران باشد وسيله به كه قابل استفاده شود شكلي كدگذاري و رمزبندي مي

  ).شود گفتگو و پرسش و پاسخ، دانش ضمني را به شكل ملموس تبديل مي

ح از دانش  خلق دانش صري،اين بخش: )13تركيب(انتقال دانش از سيستم به مركز دانش  �

ه آن به شكلي تازه مورد ئهاي مختلف دانش صريح و ارا  تركيب بخشباشد، در واقع صريح مي

ها و واحدهاي   اطالعات مختلف در يك زمينه خاص را از بخش:براي مثال(باشد  نظر مي

 )گوناگون سازمان استخراج و جمع آوري شده و در يك گزارش واحد آورده شود

اين بخش معرف خلق دانش به : )14دروني كردن( دانش به افراد انتشار دانش از مركز �

 دانش صريح باشد كه در اين حالت، افراد واسطه تبديل دانش صريح به دانش ضمني مي

 
11. Knowledge map 
12. Externalization 

13. Combination 

14. Internalization 
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گذارند و سپس از آن به منظور توسعه دانش ضمني  خود را نهادينه كرده و به اشتراك مي

 . كنند خود و تجديد نظر در آن استفاده مي

اين بخش به خلق دانش هنگامي افراد به : )15نكرداجتماعي (تبادل دانش بين افراد  �

: براي مثال(گذارند، اشاره دارد  طور مستقيم دانش ضمني خود را با ديگران به اشتراك مي

 ).  استشكنند از اين دست دان اطالعاتي كه افراد رو در رو با يكديگر تبادل مي

در (هاي شناسايي شده  با ثبت دانش : فرايندي مستمرمراحل پيشين در قالبتكرار  �

. گيرد ، نقشه دانش و مركز دانش سازمان شكل مي3هاي ماتريس شكل  در خانه) مرحله اول

انجام  تر به منظور ساختاردهي دانش براي استفاده راحت شود كه ثبت دانش البته يادآور مي

گوي نياز  اال باشد، سيستم دستي پاسخهاي ثبت شده ب شود و در مواردي كه تعداد دانش مي

. هاي فناوري اطالعات سپرد  تهيه اين ماتريس و نقشه دانش را به سيستمبايدما نبوده و 

هاي فناوري  البته قابل توجه است كه ثبت دانش در اين ماتريس حتي با وجود سيستم

  .ي داردجايگاه ويژه و موثر شناخت، تحليل و بررسي دانش  مراحلاطالعات نيز در

و ثبت ) معماري دانش: مرحله اول(حال با توجه به مراحل طي شده در شناسايي 

 تداوم و استمرار مراحل برايرسد كه  دانش، نوبت به آن مي) نقشه دانش: مرحله دوم(

پوشش اين . شودگانه ياد شده، اقدام به تعريف فرايندهايي براي پوشش وظايف فوق  دو

    .    پذيرد صورت مي) فرايند دانش(قدم از كار در مرحله سوم 

 

 
15. Socialization 

    ماتريس نقشه دانش3شكل
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16فرايند دانش -3-3
 

چنين تدوين روندي منطقي  هدف از اين مرحله، جريان دادن دانش ثبت شده در سازمان هم

 عالوه بر پوشش اهداف بايد ها اين فرايند.باشد براي حفظ، توليد و توسعه اين دانش مي

 بنابراين الزم است .دنراستا باش ان نيز هممديريت دانش با استراتژي و اهداف كالن سازم

  .كه در قالب سيستمي مدون، فرايندهاي ايجاد شده در اين بخش مديريت شوند

ها و اهداف سازمان  موريتأبا ترجمه م  بايد فرايندهاسيستم مديريتبنابراين در قالب 

، سپس )دانش مديريت دن اهدافكربا ديدگاه عملياتي (هاي مختلف  به فرايندها و فعاليت

كنترل و ارزشيابي مستمر اين فرايندها در قالب يك نظام منسجم و در نهايت اصالح و 

   .در سطح كالن فراهم شودفرايندها اساس بازخورد علمي، امكان مديريت و  ها بر بهبود آن

د سيستم مديريت فرايندهاي وظيفه راهبري و هدايت فرايندها را شهمان طور كه اشاره 

ريزي،  برنامه(جامع بر عهده دارد كه حاصل اين امر بهبود توانايي مديريت با نگرشي 

. باشد  مي و در حوزه مديريت دانشدر سطح كالن سازمان) دهي، رهبري و كنترل سازمان

ها با ايجاد تصويري يكپارچه، مدير را در هدايت هر چه بهتر مجموعه  در واقع اين سيستم

ملكرد واقعي سازمان در مقابل عملكرد مورد انتظار آن، به خود ياري رسانده و با مقايسه ع

  . نمايند مين بهبود مستمر فرايندهاي سازمان كمك ميأت

با تمركز بر اين رويكرد كه پيش از استقرار هر  سيستم مديريت فرايندهاي سازمان

ا هاي كاري و فراينده سازي و بهبود روش حل يا سيستم فناوري اطالعات، استاندارد راه

ده و مديريت تغيير در سازمان كر، تحوالت سازمان را كنترل  ]8[باشد  امري ضروري مي

چنين  هاي مطرح شده در خصوص اين سيستم هم با توجه به ويژگي. نمايد را پشتيباني مي

ها كه از ابتدا در  هاي عملياتي آن و چگونگي مديريت آن تصوير يكپارچه سازمان و سيستم

د، شاساس آن چه كه تشريح   بر4در شكل ، باشد بيني مي د و پيشاين سيستم قابل رص

  .ها قابل مشاهده است چگونگي عملكرد اين سيستم

هاي فرايند اطمينان  چنين كنترل هزينه از صحت كيفيت و زمان هم بايددر هر فرايند 

چه كسي؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟   حاوي اطالعاتي از قبيلد و هر فرايند بايدشول حاص

  . باشد؟)كجا(چه چيز؟ چه محل 
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   ساختار عملكرد فرايند دانش 4شكل

  

  :شوند  قسمت اصلي تشكيل ميچهارچرخه حيات فرايندها از 

سازي فرايند با هدف و   سو در راستاي هم: شناخت هدف و مسير استراتژي �

 ؛استراتژي كالن سازمان

ها  يا تجربيات و برداشتكه ابزار اين امر مستندات موجود : شناسايي وضعيت موجود �

 ؛باشد مي

 صورت 17كه انجام اين امر به واسطه ابزارهاي مدل سازي:  تعريف فرايندها �

  ؛پذيرد مي

  ؛شود ميسر مي 18 ابزارهاي زبان اجراييكه تحقق اين امر به وسيله: اجراي فرايندها �

هايي  ص نسبت به تعيين شاخبايدبا پايان اين مرحله پس از ترسيم فرايندهاي دانش، 

 مهم در مرحله چهارم  موضوع كه اينشودبراي ارزيابي عملكرد فرايندها اقدام 

   .شود پوشش داده مي) هاي ارزيابي شاخص(

 
17. Process modeling 

18. Execution language 
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19هاي ارزيابي شاخص -3-4
 

در اين خصوص بايد توجه داشت كه ارزش افزوده هر نظام كنترلي در پيوستگي و 

هاي ارزيابي، ميزان  خراج شاخص با است تااز اين رو الزم است.باشد استمرار آن مي

امروزه با وجود . مورد سنجش قرار گيرد دستيابي به اهداف در فرايندهاي تدوين شده

تر از پيش و به  تر و راحت هاي نظارتي بسيار دقيق هاي فناوري اطالعات، فعاليت سيستم

  .شوند صورت خودكار پوشش داده مي

اند،   گروه اصلي كه در ادامه آورده شدهتوان به دو هاي ارزيابي فرايند را مي شاخص

  :بندي كرد طبقه

: ازجمله(شوند   ميشكه براي تمامي فرايندها معتبر بوده و سنج: هاي عمومي شاخص �

  )خطرپذيريزمان، هزينه، كيفيت و 

كه مختص هر فرايند بوده و تنها در يك فرايند، شرايط يا : هاي اختصاصي شاخص �

ميزان اثرگذاري دانش در نتيجه : جمله از(شوند   ميشه و سنجبازه زماني خاص، معتبر بود

يك فرايند، ميزان اهميت دانش در نمودار گردش كار فرايند، اثرگذاري دانش در سرعت 

  )  اشاره كرد....  فرايند و خطرپذيريانجام فرايند، ميزان اهميت دانش در كنترل 

 چنين ارزيابي ها هم ان از آنشوند، بازخورد كاربر  كه فرايندها اجرايي ميزماني

د و موجب كر مختلف را مشخص خواهد  و كمبودهايها ، نيازمنديسيستمي اين فرايندها

اي يامز. ]9[  اعمال تغييرات احتمالي خواهد بودچنين مرجعي براي هم كارايي  وبهبود فرايند

  :بودزير خواهد حاصل از ارزيابي براي سازمان به شرح 

  تعديل استراتژي  �

 هبود فرايندهاب  �

 توسعه دانش  �

هاي   كه در موارد و نمونه چرامهم استها بسيار  بايد توجه شود كه ثبت نتيجه ارزيابي

  .داد قرار  استفادهها استناد كرد و مورد توان به آن ميبعدي 

نظام ارزيابي يك نياز ضروري براي وجود  شود كه در همين خصوص اشاره مي

  : بر موارد زير تمركز شودبايدباشد كه در آن  مان ميتوسعه و مديريت دانش در ساز

 
19. Performance Indicator 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                   1391، بهار 1، شماره 16ــــــــــــــــــــــــ دوره ت در ايران ـــــــــــــــــــهاي مديري پژوهش
                    

181 

  ؛ مشخص و شفاف باشدبايدنظام ارزيابي  �

 ؛ را داشته باشدتعيين داليل انحراف از اهدافقابليت  �

 ؛را هشدار دهد دها و تهدي  فرصتدر خصوص ممكن  احتماليپيامدهاي �

چنين تجارب به دست  متوان پااليش و اصالح فرايندها بر اساس ارزيابي انجام شده ه �

 .آمده را داشته باشد

  

  
  تصوير كالن استراتژي دانش  5شكل

  

 استراتژيك زنجيره ارزش دانش در الگويحال با توجه به عبور از مراحل چهارگانه 

رسد كه به واسطه بسترهاي ايجاد شده در مراحل پيشين  نوبت به آن مي )5شكل  (سازمان

  .دشواقدام  ،باشد ه آخرين مرحله از اين زنجيره مينسبت به تدوين استراتژي دانش ك

  

20استراتژي دانش -3-5
 

باشد كه با استراتژي  اي شامل فرايند مديريت دانش مي استراتژي مديريت دانش، مجموعه

در واقع استراتژي دانش نقطه اتصال فرايند دانش با فرايند . كالن سازمان مرتبط شده است

  دو نقطه ارتباط ديگر نيز وجود دارندالگوالبته در اين . )6كل ش (باشد استراتژي سازمان مي

چنين پويايي   همالگو وكه نشانگر چرخه بازخورد در اين ) فرايندها و ارزيابي عملكرد(

 فرايند مديريت دانش در سه جزء كليدي با :توان گفت با اين حساب مي. باشند سازمان مي

  : است جزء به قرار زيرشود؛ اين سه استراتژي سازمان ادغام مي

 
20. Knowledge Strategy  
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  استراتژي سازمان �

21فرايندهاي كاري سازمان �
 

22مديريت ارزيابي عملكرد �
 

استراتژي سازمان نشانگر استراتژي دانش است و استراتژي مديريت دانش به عنوان 

بنابراين استراتژي دانش بخشي از  .كند ثر بر استراتژي سازمان رفتار ميؤيك عامل م

هاي موجود  شود كه با هدف ايجاد مزيت رقابتي، فرصت وب مياستراتژي سازمان محس

 از طرف ديگر نيز با شناسايي و .دهد هاي سازمان قرار مي محيطي را در كنار قابليت

هاي احتمالي،  ها در كنار ضعف هاي بالقوه محيطي و بررسي آن خطرپذيريمحاسبه 

  . ]10[ سازد  در مقابل تهديدهاي محيطي ايمن ميسازمان را

  

  
  سازمانراستايي استراتژي دانش و استراتژي  فرايند هم 6شكل

  

 
21. Business Process 

22. Performance Management 
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ثير أدر موارد زير استراتژي سازمان را تحت ت حاصل از فرايند مديريت دانشدانش 

  :دهد قرار مي

  ؛)هاي بالقوه خطرپذيريهاي دروني سازمان،  دانش محيط، قابليت(تدوين استراتژي   �

اي فناوري ه وزه حتي از توسعه و ايجاد قابليتكه امر(طراحي قابليت مديريت دانش   �

 ؛)باشد تر مي اطالعات نيز مهم

در جهت دستيابي به اهداف (هاي استراتژي دانش در سازمان  توسعه جوانب و قابليت  �

 .]11[ )رقابتي

هاي كالن سازمان به فرايندهايي   از استراتژي نخستدر فرايند استراتژي سازمان

سپس با . باشد مين اهداف استراتژيك در قالب اجرا ميأ پوشش و تها رسيم كه وظيفه آن مي

در راستاي كنترل و جلوگيري از ) محصوالت(ها  اجراي فرايندها و استحصال خروجي آن

بر  ها و بازخورد اين مرحله رسيم كه خروجي به مرحله ارزيابي مي انحراف فرايندها

  .بخشد كرارپذيري مياستراتژي سازمان اثرگذار بوده و به چرخه حاضر ت

كه  -ها از استراتژي دانشي اما در سويي ديگر و در فرايند استراتژي دانش، حركت

اعمال مديريت دانش آغاز شده و در مرحله بعد به  -ثر از استراتژي سازمان استأمت

در راستاي اعمال رسد كه البته الزم است  چنين نشر و گسترش دانش در سازمان مي هم

را كه از هاي الزم   در اين چرخه، يادگيري به واسطه آموزش كسب مهارتمديريت تغيير

در نهايت نيز . باشد، به عنوان يك رويكرد اساسي در نظر گرفت جمله وظايف مرحله بعد مي

  .باشد هاي جديد و نوظهور مكمل مراحل فوق مي توسعه دانش و توليد و ايجاد دانش

  : اهداف زير پوشش داده شوند، بايدآيد ي كه از توسعه دانش سخن به ميان مزماني

  "داند؟ چه كسي چه چيزي را مي" تعيين آن كه -

   تبديل و انتقال دانش افراد به منابع مشترك دانش-

مين كنندگان، راه أنظام ارزيابي، تعامالت مشتريان و ت:  توسعه دانش از مبادي-

  هاي پيشنهادي حل

   براي مديريت دانش ايجاد زير ساخت فني-

سي از أدر نهايت با پايان اين مرحله، سازمان با استراتژي مديريت دانشي كه مت

هاي رقابتي خاصي را براي آن به  استراتژي كالن آن بوده و در يك زنجيره ارزش، مزيت
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  .   شود ارمغان آورده، تجهيز مي

  

 اجراي استراتژي دانش -3-5-1

يد به عواملي از جمله ساختار  دانش در هر سازمان بااستراتژي اجراي در راستاي

 .شود فرهنگ سازماني توجه چنين هم موجود در سازمان بسترهاي فني و فناوريسازمان، 

ريزي براي رسيدن به اهداف   برنامهزماندر تر يادآوري شد،  همان طور كه پيش

  معناست كه دره اينسازماني بايد به مديريت دانش در سازمان مورد نظر توجه شود؛ اين ب

هاي دانش موجود در سازمان نيز  هاي استراتژيك هر سازمان بايد به سرمايه تدوين برنامه

سزايي  هآيند كه نقش ب  دانش در سازمان به وجود ميهاي گروه منظور ه اينب. ه شودپرداخت

اي دانش در هر ه گروهدرواقع . در عملي كردن مديريت دانش در سازمان ايفا مي كنند

دهي،  ش را در آن سازمان به حركت درمي آورند و به توليد، سازمانسازماني چرخه دان

 .]31-25، صص12[ كنند ذخيره و اشتراك دانش در سطح سازمان كمك مي

 كاركناني كه در اشتراك دانش برابرهاي خاصي در  تواند سياست سازماني مي هر

اركنان براساس ميزان ه پاداش به كئها ارا  اين سياست ازجمله. كنند، داشته باشد شركت مي

تواند باعث افزايش انگيزه   ميموضوعاين . به اشتراك گذاري دانش شان در سازمان است

الزم به يادآوري است كه ارزشيابي دانش نيز بايد جز  .كاركنان در تسهيم دانش خود شود

 البته متذكر .هاي سازمان گنجانده شود تا ميزان اثربخش بودن دانش مشخص شود برنامه

هاي استراتژيك سازمان به تنهايي در عملي كردن  دن دانش در برنامهكرشود كه لحاظ  مي

  . باشد و اجراي مديريت دانش كافي نمي

در دنياي امروز هاي موجود و توسعه و گسترش روزافزون آن،  با توجه به حجم دانش

 سازمان  اطالعاتي براي اجراي موفق مديريت دانش درفناوريناگزير به استفاده از 

توان دانش موجود در بطن و ذهن يك  هاي فناوري اطالعات مي  به كمك سيستم.باشيم مي

د و در مواقع نياز در اختيار ديگر متقاضيان در كرديك افراد را استخراج، ذخيره و نگهداري 

 فناوري اطالعاتتوان از بسترهاي مبتني بر  در اشتراك دانش  نيز مي. سازمان قرار داد

  .ها كمك گرفت استفاده كرد و از آن...  و 26، اينترنت25ها ، درگاه24، اكسترانت23اينترانتمانند 

 
23. Intranet 
24. Extranet 

25. Portals 

26. Internet 
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امروزه اينترانت به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت دانش در سازمان ها در سطح 

اينترانت يك شبكه كامپيوتري خصوصي در درون . گيرد وسيعي مورد استفاده قرار مي

 و اكسترانت يك كند ر اشتراك دانش در سازمان ايفا ميباشد كه نقش مهمي د سازمان مي

توانند در آن دخيل   كه افراد در خارج از سازمان نيز مياستشبكه دسترسي كنترل شده 

. اي در داخل سازمان امكان استفاده از آن را دارند خالف اينترانت كه افراد ويژه باشند، بر

به استفاده از اكسترانت .ز اهميت استيالبته امنيت شبكه در خصوص اكسترانت بسيار حا

 عالوه بر دانش كاركنان سازمان بايد از دانش كه ( گسترش مفهوم مديريت دانشدنبال

هاي مرجعي هستند كه  ها نيز سايت درگاه. پيدا كرد رواج )بگيرندخارج از سازمان نيز بهره 

 .كنند راهم ميامكان دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نياز كاركنان سازمان را ف

ها و  سيستم، هاي فناوري اطالعات قابليت  شد،عنوانتر نيز  البته همان طور كه پيش

به اين ترتيب . كنند  را فراهم مي مديريت دانشامكاندهد كه  ه ميئرا اراافزارهايي  نرم

 هايي كه در نقاط جغرافيايي مختلف و دور از هم به كار مشغول كاركنان و سازمان

 . ندكنباهم ارتباط برقرار كرده و از دانش يكديگر استفاده بايد  ،باشند مي

هاي دانش نيز   ايجاد نقشهجا نبايد از اهميت نقشه دانش غافل شد، چرا كه البته در اين

هاي اطالعاتي   بانكبايدبنابراين . باشد ثر ميؤ مكاركناندر استفاده بهينه از دانش تك تك 

در چه موضوعي و در چه بخشي از  يك از كاركنان د كدامنكن كه مشخص  شوديجاد ا

در واقع به . پيدا كر تا در صورت نياز بتوان به آن دسترسي دارندسازمان دانش خاصي 

 .شود  دانش آسان ميفراخوانيهاي دانش  كمك نقشه

 موجود بسترهايعالوه بر توجه به مديريت دانش در ساختار سازمان و استفاده از 

كه به  ملي كردن مديريت دانش به عامل بسيار مهم ديگري نيز نياز استبراي ع در سازمان

 موفقيت در اجراي –رغم توجه به دو عامل قبلي   علي–رسد بدون توجه به اين عامل  نظر مي

 .مديريت دانش منتفي باشد؛ اين عامل مهم فرهنگ سازماني نام دارد

ها اين است كه فرهنگ و  قدمترين  براي موفقيت در اجراي مديريت دانش يكي از مهم

هنوز در بسياري . پيدا كند نسبت به اشتراك دانش تغيير كاركناننگرش مجموعه و تك تك 

ها در  ها بعضي از كاركنان بر اين عقيده هستند كه دانش منحصر به فرد آن از سازمان

 ثر بوده و با اشتراك دانش، موقعيت خود را درؤها م افزايش سطح عملكرد شخصي آن
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  .]13[ اندازند سازمان به خطر مي

هايي براي معرفي كساني كه به اشتراك دانش خود در سطح  ها بايد برنامه در سازمان

هاي خاصي را  ها به عنوان افرادي كه مهارت ن پردازند، وجود داشته باشد و آ سازمان مي

ان به مشاركت تر كاركن اين به نوبه خود موجب تشويق بيش. باشند، شناخته شوند دارا مي

در واقع بايد در ميان كاركنان سازمان . شود در اجراي مديريت دانش در سطح سازمان مي

  . شود براي كسب قدرتدانشحفظ  جايگزين ، تبادل دانش و لزومتفكر

  

 گيري نتيجه -4

ها و منابع جديد براي ارزيابي قدرت كه  لفهؤبا توجه به تغيير ساختار قدرت و شناسايي م

گذاري بر مديريت دانش در فضاي رقابتي  باشد، امروزه لزوم اهميت ها مي ي از آندانش يك

ه ئ اراالگويدر اين راستا . باشد كس پوشيده نمي بر هيچ كم در جهت كسب و حفظ برترياح

 بسترهاي "استراتژيك زنجيره ارزش مديريت دانشراستايي  هم الگوي"شده در اين مقاله 

 در راستاي  تدوين استراتژي دانشبرايالگويي كاربردي  ده ومين كرأتحقق هدف فوق را ت

هاي آن تطابق با  دهد كه از ويژگي مندان قرار مي ه را در اختيار عالقهاي سازمان استراتژي

  .باشد استراتژي كالن سازمان و خلق ارزش افزوده براي آن مي

  

  ها نوشت پي -5

  

1. Resource efficiency 

2. P. Katsoulakos 

3. A. Hariharan 

4. Re-configuration 

5. Knowledge architecture 

6. Data 

7. Information  

8. Knowledge  

9. Ikujiro Nonaka 

10. Knowledge based organizations 

11. Knowledge map 

12. Externalization 
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13. Combination1 

14.  Internalization 

15. Socialization 

16. Knowledge process 

17. Process modeling 

18. Execution language 

19. Performance Indicator 

20. Knowledge Strategy 

21. Business Process 

22. Performance Management 

23. Intranet 

24. Extranet 

25. Portals 

26. Internet 
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