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 چکیده 

“  انش قدرت استاشتراک د“ جاي خود را در عصر دانايی محوري به “ دانش قدرت است “ . عبارت  ما در عصر دانش زندگی می کنيم

ش ک سازمان تالکه ي نگامیداده است. هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجايی رونق می يابد که به مأموريتهاي خود دست يابد. ه

تخريب  رايند آن رافا حتی می کند که به اهداف خود دست يابد، عدم ثبات و تهديدها در محيط، دستيابی به اهداف را به تأخير انداخته ي

  .می سازد

، مديريت دانش يتبدليل اينکه دانش قدرت است، سرمايه هاي دانش هر سازمانی موفقيت اجرايی آن را تعيين می کند. وظيفه مدير

ن ن نيازمند آکاربرا در واقع مديريت دانش همان اداره کردن جريان روان دانش و رساندن آن بهسرمايه هاي دانشی هر سازمانی است. 

توان گفت مديريت دانش ابزاري براي افزايش از اين رو می .است، تا با کمک دانش دريافتی با کيفيت و سرعت بيشتر عمل کنند

نش بصورت به هر حال اين دا. باشدوري در محيط کسب و کار امروزي است، میترين وسيله سودآ، که مهم"کسب و کار هوشمندي"

رات بعدي ث تغييضمنی در جوامع مختلف بشري در دورانهاي مختلف بصورت هاي مختلف آمده، ثبت شده، انتقال داده شده و خود باع

 .شده است

 

 انش،دانش سازمانی،اقتصاد دانشیمديريت دانش، د واژگان کلیدی :
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 مقدمه 
ري هر دو می و تجابه يک موضوع مهم و حياتی مورد بحث در متون تجاري تبديل شده است. جوامع عل« مديريت دانش»در سالهاي اخير 

 .تی حفظ کنندهاي رقابد را در عرصههاي بلندمدت خوتوانند برتريبر اين باورند که سازمانهاي با قدرت دانش می

ج سوم )هوپ و ( مو1999( عصر اطالعات )شاپيرو و واريان، 1990، اصطالحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی )هوبر، حاضردر عصر 

ذکور، اغلب م( براي توصيف وضعيت کنونی به کار می روند. صرف نظر از اصطالحات 1993( يا جامعه دانشی )دراکر، 1997هوپ، 

کرده و  ايجاد يکی از موضوعات مهم مطرح شده دراين دوره، مفهوم مديريت دانش است؛ مفهومی که هيجان صاحبنظران معتقدند که

ر ي فراوان شده است. مديريت دانش رويکردي است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش هاي اخيباعث بحث و مناظره

ش براساس مديريت دان ياز بهنر، همراه با نوآوري مستمر، توجه زيادي دارد. افزايش کارايی و بهبود اثر بخشی فرايند هاي تجاري محو براي

هم دار، عنصري مگيرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزيت رقابتی پايرشد ادراک جامعه تجاري، از اين واقعيت سرچشمه می

 (.Davenport  &Grover, 2001)تلقی می شود 

 قيقت، جذب ود. در حسطح بااليی، پيامدهاي مهمی در فرايند هاي سطوح ميانی و پايانی در سازمان دارچنين تغيير جهت اساسی و در 

ه انش محور، بدت هاي بکارگيري مفاهيم، ابزارها، تکنيک ها و استراتژي هاي مديريت دانش در تحوالت آينده، به منظور استقرار شرک

نظور مته شوند. به هايی است که به شيوه اي هماهنگ به کار گرفحيح ابزارها و تکنيکسادگی امکان پذيرنيست؛ چرا که نيازمند انتخاب ص

ي و فرهنگی ها، درک زير ساخت هاي تکنولوژي موجود، ساختار سازمانی و زير ساخت هاي تجارانتخاب صحيح نوع تکنولوژي يا تکنيک

ود، ارد که اين خرايی و اثر بخشی سازمان، اهميت زيادي دبه کا براي دستيابی براين، درک چگونگی ترکيب اين اجزاضروري است. عالوه

ي هاي ستراتژمنجر به کسب اهداف سازمانی می شود. به منظور تبديل شرکت به مؤسسه اي دانش محور از طريق تکنولوژي ها و ا

ر ه، انواع زير ادامش مطرح شود. دمديريت دان مديريت دانش، ضروري است که درابتدا، پويايی هاي نهفته در اقتصاد دانشی، دانش و

 براي استقرار مديريت دانش مورد اشاره قرار می گيرد. ساخت هاي الزم

 

 مدیریت دانش تبیین مفهوم

ديريت اند. اغلب، ماختهگوناگون، به تعريف مديريت دانش پرد از ديدگاه هاي مختلف و با رويکرد هاي متفاوت و انگيزه هاي صاحبنظران

عريف ياز دارد، تهايش ن ي انجام وظايف و فعاليتلی تعريف شده و آن را به عنوان هر آنچه که سازمان براي داشتن نحوهدانش به طور ک

راد ا و تجارب افهاند. اين تعريف از مديريت دانش، شامل دانش رسمی، قوانين برنامه ها و رويه ها و دانش فنی ناملموس، مهارت کرده

ل هاي حي راه رايهعيت، امديريت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزيه و تحليل موق است. همچنين تعريف باال از

و  ی و ارزش هاگی، قومي روش هاي جديد انجام کسب و کار است. عالوه بر آن، تعريف باال شامل مباحث فرهنجديد براي مسائل و توسعه

 ست.روابط با تامين کنندگان و مشتريان نيز ه

ري، ذخيره ي روش هايی است که سازمان، دارايی هاي دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آومديريت دانش، شامل همه

 (.Wickramasinghe  &Rubitz, 2007)سازي، انتقال، بکار گيري، به روز سازي و ايجاد دانش است 

 شف، انتخاب،م مند کتعريف می کند: مديريت دانش، فرايند سيستماتيک و نظادانشگاه مديريت دانش تگزاس، مديريت دانش را اينگونه 

ش به . مديريت داني مورد عالقه اش بهبود می بخشداست؛ به گونه اي که شناخت افراد را در حوزه ي اطالعاتسازماندهی، تلخيص و ارائه

انش دده از ت خود را بر کسب ذخيره سازي و استفاتا از تجارب خود، شناخت و بينش بدست آورد و فعالي سازمان کمک می کند

ه تنها نديريت دانش يرد. مکند تا بتواند در حل مشکالت، آموزش پويا، برنامه ريزي راهبردي و تصميم گيري، از اين دانش بهره گ متمرکز

 از زوال دارايی هاي فکري و مغزي جلوگيري می کند، بلکه به طور مداوم بر اين ثروت می افزايد.

 

 

 

 

 از مدیریت دانش رساریف اتع
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راتژي توجه به است ، رسيدن به اهداف سازمانی از طريق ايجاد انگيزه در کارگران دانش و ايجاد تسهيالت براي آنها بامديريت دانش -1

يت، ، فرهنگ، شخصهاارت شرکت است تا توانايی آنها براي تفسير داده ها و اطالعات )با استفاده از نتايج موجود اطالعات، تجربه، مه

 خصوصيات فردي، احساسات و غيره( از طريق معنا بخشی به داده ها و اطالعات افزوده شود.

انش دده و اکتشاف ، مديريت صريح و سيستماتيک دانش حياتی و فرايندهاي مربوط به ايجاد، سازماندهی، انتشار و استفامديريت دانش -2

 (.Madhavm  &Grover ,1998) است

 

 دانش مفهوم
 ائل شويم.قي مفهوم دانش هستند، تفاوت که کم و بيش القا کننده« اطالعات»و « داده»قبل از توضيح مفهوم دانش، الزم است که بين 

سلسله معامالت  به درستی يک -ها رشته واقعيت هاي عينی و مجرد در مورد رويدادها هستند. از ديدگاه سازمانی، داده« هاداده» داده ها:

راي اقدام و از هر نوع قضاوت، تفسير ومبناي قابل اتکا ب می دهند ها تنها بخشی از واقعيت ها را نشاناند. دادهي منظم تلقی شدهشدهثبت 

توانند عمل الزم را تجويز گيري به شمار آورد، چراکه نمیتوان مواد خام عناصر مورد نياز براي تصميمها را میمناسب تهی هستند. داده

ي اد اوليهربطی و اهميت خود نيستند، امّا به هر حال براي سازمان هاي بزرگ اهميت زيادي دارند، چراکه موها نشانگر ربط، بیداده کنند.

 روند.ضروري براي خلق دانش به شمار می

ي يا باطی شنيداربه صورت ارت آورند. پيام مورد نظر ما معموالً به شکل مدرکی مکتوب يارا نوعی پيام به شمار می« اطالعات» اطالعات:

شکل »در انگليسی به معناي  informي اشد. واژهبهايی تغيير دهنده يابد. اطالعات بايد متضمن آگاهی و حاوي دادهديداري نمود می

رد بحث را ي موي اطالعات است. اگر بخواهيم معنی واژهبينش و ديد دريافت کننده« شکل دادن»نيز به معنی  informationو « دادن

وده و او را تحت واقعاً اطالعات ب هاي اوتواند مشخص کند که دريافتیتنها گيرنده می»تر روشن کنيم، بايد بگوييم: دقيق تر و سختگيرانه

«. تداشتن ارتباط و هدف، ويژگی اطالعات اس»دار هستند. به قول پيتر دراکر: ها، معنیاطالعات برخالف داده«. تأثير قرار داده است

ها يابند. دادهمان میی سازبراي هدف خاص اطالعات، نه تنها داراي قابليت تأثيرگذاري بر گيرنده هستند، بلکه خود نيز شکل خاصی دارند و

نها را به ها، در واقع آو مفهوم خاصی به آنها ببخشد. با افزودن ارزش به داده ي آنها،ا معنیشوند که ارائه دهندهزمانی به اطالعات تبديل می

 کنيم.اطالعات تبديل می

راي ارچوبی بمخلوط سيالی از تجربيات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش هاي کارشناسی نظام يافته است که چ« دانش» دانش:

دانش در رود. دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار میگيري از تجربيات و اطالعات جديد به دست میارزشيابی و بهره

شود. اين تعريف، از یهاي کاري، فرايندهاي سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم مسازمان ها نه تنها در مدارک و ذخاير دانش، بلکه در رويه

ي کند که دانش ساده و روشن نيست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سيالی است که در عين حال ساختارهااول مشخص می

يفی به صورت تعر وتوان آن را در قالب کلمات گنجاند ايت اينکه، ابهامی و شهودي است و به همين علت، به راحتی نمیمشخصی دارد و نه

 ها راسرمايه هاي انسانی است. ما گرچه به طور سنتی،منطقی عرضه کرد. دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پيچيدگی ندانسته

تواند موج يا ذره باشد، توان به راحتی تعريف کرد. درست مشابه ذره اتمی که میي دانش را نمیمايهدانيم، امّا سرمشخص و ملموس می

سرشت،  است )رحمان ل تصوربسته به اينکه دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال کنند. دانش به شکل هاي پويا و نيز انباشته و ايستا قاب

1379.) 

ه اين گرش فراتري بگيرند. تبديل اطالعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. با نها ريشه میدانش از اطالعات و اطالعات از داده

 که در محيط و عامل تمايز بين داده، اطالعات و دانش است. اين يکی از داليلی است« دانش پايه»شود که معموالً موضوع، آشکار می

و « نکوه»نند. انند همچنان برتري هاي اقتصادي و رقابتی خود را حفظ کتوفضاي متکی به دانش، برخی موسسات يا شرکتها می

ست. به اکنند که گسترش دانش منوط به شور و هيجان يادگيري و دانش پيشين در مباحث خود، اين حقيقت را تشريح می« لونيتال»

اي هفتسازمان يا ن، دانش ترکيبيم است. بنابرايتر مفاهعبارت ديگر، دانش اندوخته شده عامل موثري در افزايش واکنش و فراگيري سهل

ز اهومی است که معنا ومف« دانش»که از طريق قوانين، فرايندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت ديگر، « هاداده»است از 

تبديل  حيات يافته و به دانش« اطالعات»شود. تنها از طريق اين مفهوم است که تلقی می فکر پديد آمده است و بدون آن اطالعات و داده

 (.Cohen  &Leviathan, 1990) شوندیم
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 دانش سازمانی هویت و ماهیت

شوند. نخستين زمينه يا دانش صريح و ضمنی شناخته میزمينه و پسدارند که به عنوان دانش پيش به طور کلی، سازمان ها دو نوع دانش

،ا هي شرکت دهشاديده گرفتهعتقدند که امتياز غالباً ن( ميان دانش صريح و ضمنی تمايز قايل شد. نوناکا و تاکواچی م1985بار، پوالنی )

برداري از اين ها. بهرهها و مقايسهمواردي هستند چون بينش ها، شهودها، گمان ها، احساس هاي ناخودآگاه، ارزش ها، تصورها، استعاره

 ي يک شرکت ببخشد.وزانهرتواند ارزش فراوانی به عمليات امتياز ناملموس می

شود که الق میگيرد، در حالی که دانش صريح بيشتر به دانشی اطمعموالً در قلمرو دانش شخصی، شناختی و تجربی قرار می دانش ضمنی

تري دارد. دانش صريح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت است و هم قابل دسترسی است. پوالنی در تر و قويتر، عقالنیي عينیجنبه

گويد که بيان کردن دانش ضمنی با او در اصل چنين می«. آوريم، بدانيمتوانيم بيش از آنکه به زبان میمی»د: گويتمايز ميان دو دانش می

ن ها اکنون ها دشوار است. فناوري اطالعات، به طور سنتی روي استفاده از دانش صريح متمرکز شده است. با اين حال، سازماواژه

ی خاص جاد روش شناسنوع دانش هستند. از اين رو، در حال اي شان، نيازمند يکپارچه کردن هر دواند که براي انجام مؤثر کارهايدريافته

ل، از آن توانند آن را ثبت، ذخيره، منتقتواند تدوين شود و بنابراين، ديگران میبه منظور تبديل دانش ضمنی به دانش صريح هستند که می

 استفاده و بر طبق آن عمل کنند.

 اهيت ذهنی ومت؛ ولی راحتی قابل پردازش کامپيوتري، انتقال الکترونيکی و ذخيره سازي در پايگاه هاي اطالعاتی اسدانش آشکار به 

نش ضمنی در نکه داحسی دانش ضمنی، پردازش و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی و ساختارمند بسيار مشکل می سازد. براي اي

، ه طور مختصرباست.  دانش به کلمات يا اعدادي تبديل شوند که براي هر کس قابل درک و فهم بايد آن سازمان انتقال و گسترش يابد،

د انش می نمايوليد دتهنگام وقوع اين فرآيند )يعنی تبديل دانش ضمنی به دانش آشکار و تبديل دانش آشکار به دانش ضمنی( سازمان، 
(Nonaka  &Takeuchi, 1995.) 
 

 یاقتصاد دانش
 طالعات، جذباۀ عصر ، جهان را به سه عصر مجزا طبقه بندي کرده اند: عصر کشاورزي، عصر صنعتی و عصر اطالعات. مشخصاقتصاد دانان

دم وه زندگی مرر و شيو انتشار سريع تکنولوژي هاي کامپيوتري، ارتباطی و اطالعاتی است که اثرات برجسته اي بر روش هاي کسب و کا

د لش اخير، رشست. چاوجود آورده اتغييرات ايجادشده، حجم عظيمی از داده و اطالعات خام را به داشته است. پيامدهاي جهانی شدن و

 رت يک ابزارنش بصوبراي تبديل آنها به اطالعات و دانش مناسب و قابل استفاده جهت حل مسائل تجاري است. دا مداوم توانمندي ها

نوان عمايه را به ر و سربطور سنتی اقتصاددانان، زمين و منابع طبيعی، کارگ سازمانی عمده براي کسب و حفظ مزيت رقابتی درآمده است.

ور مهم ي سه جزء مذکندازهااجزاي مهم و ضروري سازمان هاي اقتصادي مورد تأکيد قرار داده اند. با اين وجود در عصر اطالعات، دانش به 

شود  رادف فرض میات، متصاد دانشی اغلب بطور اشتباه با عصر اطالعکرد. مفهوم اقت است. از اين رو، اصطالح جديد اقتصاد دانشی ظهور

(Schaffer ,2003.) ن آکاميابی به  ي دانش بصورت يکی از مهارت هاي اوليه و ضروري سازمان ها در آمده که سازمان ها براي بقا واداره

 محتاج هستند.

 
 ( 2007بيتز،ي اقتصاد دانشی با اقتصاد سنتی )وايک راماسينق و رامقايسه
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 اداره اقتصاد دانشی با مدیریت دانش 
نامشهود  دارايی هاي رزش ازاسازمان ها براي کاميابی در اقتصاد دانشی، بايد مديريت دانش را پياده سازند. مديريت دانش، فرايند ايجاد 

نش محور، صنوعی، سيستم هاي دامديريت دانش، آميخته اي از مفاهيم چندين حوزه، شامل هوش م(. Wilcox ,1997)سازمان است 

بع انسانی، ، مديريت منا(Business  Process Reengineering) BPRمهندسی نرم افزار، مهندسی مجدد فرايندهاي کسب و کار يا 

 ر رقابت پذيري،. مديريت دانش، رويکرد کليدي در حل مشکالت تجاري نظي(Mills, 2001) مديريت کيفيت جامع و رفتار سازمانی است

ريت مدي همنطق نياز ب کاهش سهم بازار، پارادکس بهره وري، اطالعات اضافی و نياز براي خالقيت در مواجهه با شرکت هاي متعدد است.

ز ااخته شده( و سي تغييرات عمده در محيط تجاري است. مديريت دانش از تبديل داده )مواد خام( به اطالعات )کاالهاي دانش، بر پايه

 (.Drucker, 1993)به دانش قابل تعقيب است  مواد ساخته شده

 

 در سازمان گیری از مدیریت دانشنکات مهم در موفقیت بهره
 به منظور موفقيت فرايند مديريت دانش توجه به موارد زير ضروري است:

تراک اخت مناسبی براي به اشتواند زير سش کافی نيست. اما میتکنولوژي به تنهايی براي موفقيت رويکرد مديريت دانقابلیت اتصال:  -1

هاي هاي مبتنی بر وب، ديوايسهاي سازمان به معمار مديريت دانش، برنامهگذاشتن دانش و فعال ساز مهمی باشد. دسترسی همه بخش

ش را هاي جديد دان، پيشتازهاي پشتيبان زير ساخت مديريت دانش هستند. تکنولوژي رفتار (data mining) سيار، ابزارهاي داده کاري

 سازد.فعال می

هاي درونی و يی کند. نيروبايد مميزي دانش را انجام دهد تا نقاط درونی و بيرونی تاثيرگذار بر دانش را شناسا در ابتدا، سازمانمحتوا:  -2

 هاي جديد.بيرونی تاثير گذار بر دانش اشکال مختلفی دارند مانند: دانش مشتري يا ظهور رسانه

د در ست. اين افراازمان همکاري دارند، وابسته اسنش موفق به اجتماع عملکردها يا گروهی از افرادي که در درون مديريت دااجتماع:  -3

 اندازي، انجام عمليات و کسب نتيجه نهايی با يکديگر تعامل دارند.سازي، راهمراحل مختلف نظير آماده

روند و می ش اجزا اصلی فرهنگ مديريت دانش به شماراد، انگيزپشتيبانی و حمايت مديريت ارشد، همسويی عقايد، اعتم فرهنگ: -4

طالعاتی ته باشيد و اکنيد، اعتماد داشتوجه مستمر به اين اجزا ضروري است. به عبارتی شما بايد به اطالعاتی که از همکاران دريافت می

د موفقيت استمرار ياب ارزشمند خواهد بود و اگر اين روند ه کار شما دارد،بکند با توجه به اعتمادي که که همکار ديگر از شما دريافت می

 شود.مديريت دانش را سبب می

، چرا که هاي دانش بسيار به هم وابسته هستند. اين تعاون رمز موفقيت مديريت دانش استجريان هاي کاري در سازمانتعاون:  -5

 مان را در جهت رسيدن به اهداف هدايت کند.اد سازرا از ميان بردارد و افر  هاتواند موانعی نظير تفاوت فرهنگمی

ها و افزايش دانش افراد سازمان عامل مهمی گيري از نوآوريور تسريع بهرهدانش به منظ  گذاري در مديريتسرمايه سرمایه گذاری: -6

 رود.به شمار می

را انجام دهند و استراتژي مديريت  ا مميزي دانشکند تها کمک میوجه به نکات فوق به سازمانتوان گفت درک سيستماتيک و تپس می

 دانش اثر بخش را با موفقيت پياده سازي نمايند. 

 

 گیرینتیجه

اي دربارهء ذخيره، بازيابی و انتقال اطالعات نيست بلکه بيشتر تعبير و در اين مقاله نشان داده شد که مديريت دانش سؤال ساده

ها و توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد، فناوري. تنها با تغيير فرهنگ سازمانی است که میسازماندهی اطالعات از جهات مختلف است

ها ضروري است که به طور مداوم دانش جديد را به شکل فنون را در سازمان خود تغيير داد. وقتی محيط پويا و پيچيده است، براي سازمان

 .ت خود بکار گيرندايجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصوالت و خدما

وري افراد و انسجام اطالعات در درون سازمان شده و سيستمهاي اجتماعی تعبير اطالعات را از طريق ارائه استفاده از فناوري باعث بهره

 .دهندهاي مختلف در يک زمينه انجام میديدگاه
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، توزيع دانش، و کاربرد آن است. هماهنگی بين اين اجزاء مديريت دانش يک روند آگاهانه ايجاد دانش، اعتباربخشی به دانش، ارائه دانش

 .ضروري است چرا که نقصان در يکی از آنها باعث نقصان در نتيجه است

ها را مورد تجديدنظر اگر مديريت سازمان درصدد است که مديريت دانش در اولويت قرار گيرد، بايستی تعادل موجود بين افراد و فناوري

ها، افراد و فنون را مورد تجديدنظر اد بر افراد يا فناوري نامناسب است. به جاي آن مدير بايد الگوي تقابل ميان فناوريقرار دهد. تأکيد زي

توانند از دانش براي منافع رقابتی سازمان بهره قرار دهد تا افراد از اين ابزارها استفاده کنند. تنها با تغيير الگوي تبادل است که مديران می

 .ببرند
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