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 ها سازمان دردانش مدیریت استراتژیک  و دانش مدیریت نقش

 کوهبنانی مرضیه مجیدی

 انشجوی کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت اجرایی،گرایش استراتژیک)دانشکده ادبیات و علوم انسانی(،کرمان،ایراند

 

 دکتر نوراهلل صالح

 دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران.ستاد یار اقتصاد،گروه اقتصاد،ا

 

 دکتر مسعود پور کیانی

 گاه آزاد اسالمی واحد کرمان.عضو هیات علمی گروه مدیریت،دانش
 

 چکیده:

. طلبد می را خاصی مهارتی و زمینه و نمیگیرد پا ها سازمان در خود به خود دانش، مدیریت که است آن از حاکی دانش مدیریت اصول

 است هداد نشان تجارب. کنند تفویض خود کارکنان یا و مدیران از بخشی به را دانش مدیریت اجرای وظیفه است ممکن ها سازمان از بعضی

 از هدف(. ۸۳۱:۷۳: ، صلواتی و ابطحی) اند کرده درگیر امر این در را خود سازمانی مختلف سطوح که اند بوده موفق سازمانهایی تنها که

 دیریتم نظام موفق سازی پیاده برای مهم فاکتورهای بررسی و دانش مدیریت حوزه در اصلی تعاریف و مفاهیم از بهتر درکی ارائه مقاله این

 های فناوری و سازمانی ساختارهای فرایندها، اصول، از ای مجموعه شامل ای فلسفه توان می را دانش مدیریت .است سازمان یک در دانش

 کویتز با .دانست رساند می یاری اهدافشان به دستیابی منظور به دانششان کارگیری به و تسهیم منظور به را افراد که شده گرفته کار به

 بر نیمبت دارایی و اعضا اندیشه و فکر از حاصل سرمایه ایجاد به سازمان طریق آن از که فرایندی۳»کند می تعریف چنین را دانش مدیریت

 انجام در هماهنگی ایجاد منظور به دانش کارگیری به طریق از را خود اشتهار دانش مدیریت(. 3:ص ،۱:۷۸ عدلی،.«)پردازد می دانش

 ابتدائی. است هکرد کسب پیرامون محیط تغییرات با سیستم پذیری انطباق تسریع برای هایی نظام توسعه و رشد و سازمان در پویا تغییرات

 ا.) نآ نیازمند افراد به سازمانی دانش توزیع و شکار شناسایی، خلق، جهت راهی یافتن۳ از است عبارت دانش مدیریت برای تعریف ترین

 (.88۳۱:۷۷فرازه،

 ۳مدیریت دانش،دانش،مفهوم مدیریت دانشکلیدیواژگان 
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 مقدمه:

 به ار کار و کسب برای ضروری اطالعات که تعهدی و مند نظام طریق به کار و کسب سازی بهینه راهبرد یک از عبارتست دانش مدیریت

 انبرای.) دهد می بهبود را شرکت پذیری رقابت و کارکنان عملکرد که کند می بندی جمع و دهی سازمان ذخیره، پاالیش، انتخاب، نحوی

 پذیر امکان دانش مدیریت توسعه و رشد پیدایش، تاریخچه دقیق و  شفاف بیان (.۳۱:۷8زاده ملک غالمرضا مهندس، ترجمه بروجرون،

 و وریآ جمع به انسانها اساس، براین. است داشته وجود نیز شکار عصر در حتی و نخستین بشر زمان از دانش مدیریت حقیقت در. نیست

 تفرص و غذایی منابع میزان زمینه در خود پیرامون محیط از خود شناخته و درک توسعه و شکار موضوع با مرتبط دانش و اطالعات انتقال

 طور به آگاهانه صورت به سپس و غریزی صورت به ابتدا انسانها(. 8۸۳۱:۷۷مقدم، جعفری)پرداخت  می قلمرو در موجود خطرات و ها

 تدریج به بشر زندگی بودند طبیعی بالیای و وحشی حیوانات با مقابله و بقا حفظ منظور به مناسب ابزار و علم به دستیابی دنبال به مستمر

 .یافت می انتقال دیگر نسل به نسلی از ابتدایی چند هر ابزارهای از استفاده با دانش و شد افزوده تجاربش بر و کرد تغییر

 مدیریت و گرفت قرار استفاده مورد نیز صنعت و کشاورزی عصر جمله از آن، از پس تاریخی های دوره در جوامع نیازهای تامین برای دانش

 تازگی به  دانش مدیریت واژه که است حالی در این. شود نمی محسوب بشر رشد تاریخ در تازه مهفومی دانش مدیریت رو، این از. شد

 گردید، سازمانی مباحث وارد جدی طور به ۱331 دهه اوایل در دانش مدیریت. است شده بدان ی ا ویژه توجه و است یافته بیشتری اهمیت

 می اشاره نکته این به هابرمس ۱3۸8 سال در(. 8۷۱۳۱:۷۷الوانی،) بود شده آغاز از تر بیش خیلی دانش با رابطه در مذاکره و بحث گرچه

 تئوریسین از زیادی تعداد که گفت باید. است اراده بر مبتنی محصولی بلکه شود، تلقی نباید انتزاعی موجودیت یک عنوان به دانش که کند

 پاول دراکر، پیتر چون هم برجستگانی آنها میان در که اند نموده توزیع و داشته عهده به را دانش مدیریت بحث تکامل مدیریت های

 ارتقاء اهمیت زمینه در بیشتر من استراوس و دراکر(. 83۳۱:۷۷مقدم، جعفری)برد نام توان می را آمریکا از سنگه پیتر و من استراوس

. اند ردهآو بوجود را دانش مدیریت فرهنگی ابعاد گیرنده یاد سازمانهای بر تمرکز با سنگه و سازمانی منابع عنوان به ساده دانش و اطالعات

 انشد مدیریت با مرتبط های مقاله. شد پیشنهاد سویبی توسط ملموس غیر دارائیهای و دانش سرمایه اصطالحات سوئد در ۱33۷ سال در

. یدندرس چاپ به جهانی معتبر های نشریه دیگر و ساینس بیزینس، هاروارد منیجمنت، اسلوآن ارگانیزیشنال، همچون نشریاتی در ابتدا

 پنج نام به سنگه کتاب از توان می مثال عنوان به. شدند منتشر ۱331 سال در دانش مدیریت و سازمانی یادگیری ی درباره کتاب اولین

 بار اولین برای نوشت را آفرین دانش شرکت کتاب ۱33۳ سال در که نوناکو. برد نام دانش ارزش انقالب عنوان یا ساکاایی کتاب یا و اصل

 ای توسط ۱33۳ سال در امروز تا دانش مدیریت زمینه در تحقیقاتی کار ترین وسیع۳ گفت بتوان شاید. برد کار به را دانش مدیریت اصطالح

 پذیرفته صورت آورند؟ می بوجو را پویایی و نوآوری ژاپنی شرکتهای چگونه نام به دانش خلق سازمان در شی هیروتاکاتاکی نوناکو، و کوجیر

 عنوان به ۱33۳-۱331 دوره. کنیم متمایز یکدیگر از را دانش مدیریت از نسل سه توانیم می ما تاریخی، نظر از(. 3۳۱:۷۸:عدلی،.)است

 دیریتم بالقوه فواید بررسی دانش، مدیریت تعریف بر اقدامات از بسیاری نسل، این طی در. است شده شناخته دانش مدیریت نسل اولین

 تحقیقات بر مصنوعی هوش حوزه در پیشرفت آن، بر عالوه. بود مبتنی دانش مدیریت تخصصی های پروژه طراحی و تجارت برای دانش

 این به. شد پدیدار ۱338حوالی در دانش مدیریت دوم نسل. گذاشت تاثیر دانش ذخیره و بازنمون هدایت در خصوص به دانش مدیریت
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 متفاوت منابع. دنش ارشد مدیر جمله از گرفتند درنظر دانش مدیریت برای سازمانی جدید های پست ها سازمان از بسیاری که شکل

 دیریتم تحقیقات در نسل، این طی در. شدند گرفته کار به سازمانی روزانه مباحث در سرعت به و شده ترکیب یکدیگر با دانش مدیریت

 ومد نسل. داشتند  وجود پیشرفت های فناوری و ها فعالیت و ها شیوه الگوها، نظامها، تجاری، های فلسفه دانش از متفاوت تعاریف دانش،

 نظامهای مدیریتی، های شیوه که جایی است سازمانی مند نظام تغییر درباره دانش مدیریت که کند می تاکید نکته این بر دانش مدیریت

 در وناکن دانش مدیریت سوم نسل نوین، های شیوه و ها دیدگاه نتیجه در. دارد مشترک گسترش به نیاز محتوا مدیریت و ابزارها سنجش،

 سازمانی های رویه و ها نظام ها، شیوه اهداف، استراتژی، سازمان، فلسفه با که است جدید نتایج و جدید روشهای با شدن پدیدار حال

 عمل و دانستن میان پیوند بر سوم نسل که رسد می نظر به است شده آنها برای محرک و کارکنان روزانه کار به تبدیل و شده یکپارچه

 در هرشت این جایگاه به رسیدن تا لبته ا که است شده توجه آن های قابلیت و رشته این به اخیر سال چند در ایران در. کند می تاکید

 مدیریت سازی پیاده سابقه. است یافته نگارش گوناگون ابعاد در نیز متعددی مقاالت و کتابها و است مانده زیادی راه هنوز ها گذاری سیاست

 ریتمدی  فرآیندهای با مرتبط تجربیات برخی هم تاریخ این از پیش تا البته. گردد می باز ۱:۷1 سال حدودا به ایرانی های سازمان در دانش

 و مشخص هدفمندی عدم دلیل به که بود پذیرفته صورت تحقیقات و انسانی منابع واحدهای نظر تحت عمدتا و ها سازمان برخی در دانش

 هایی سازمان ظهور شاهد ۱:۷1 سال اما نکردند جلب خود به چندای توجه عمال دانش مدیریت مفاهیم از کلی برداشت یک بر بودن مبتنی

 اعضای کلیه میان سازمانی های دانش تسهیم سپس و اول وهله در خود خبرگان های دانش استخراج برای راهکارهایی دنبال به که بود

 میپتروشی و گاز و نفت حوزه های سازمان سوی از نیز دانش مدیریت به اقبال مدیریتی، راهکارهای از دیگر بسیاری مانند. بودند سازمان

 (8:۳۱:۷۷لی، قلیچ.) شد آغاز کشور

 دافرا که شده گرفته کار به های فناوری و سازمانی ساختارهای فرایندها، اصول، از ای مجموعه شامل ای فلسفه توان می را دانش مدیریت

 تعریف چنین را دانش مدیریت کویتز با. دانست رساند می یاری اهدافشان به دستیابی منظور به دانششان کارگیری به و تسهیم منظور به را

 می دانش بر مبتنی دارایی و اعضا اندیشه و فکر از حاصل سرمایه ایجاد به سازمان طریق آن از که فرایندی۳»کند می

 در پویا تغییرات انجام در هماهنگی ایجاد منظور به دانش کارگیری به طریق از را خود اشتهار دانش مدیریت(. 3۳۱:۷۸:عدلی،.«)پردازد

 تعریف رینت ابتدائی. است کرده کسب پیرامون محیط تغییرات با سیستم پذیری انطباق تسریع برای هایی نظام توسعه و رشد و سازمان

(. 88۳۱:۷۷افرازه،.)آن نیازمند افراد به سازمانی دانش توزیع و شکار شناسایی، خلق، جهت راهی یافتن۳ از است عبارت دانش مدیریت برای

 دانش مدییت نسل اولین عنوان به ۱33۳ تا ۱331 دوره۳ کرد متمایز یکدیگر از را دانش مدیریت از نسل سه توان می تاریخی، منظر از

 طراحی و تجارت برای دانش مدیریت بالقوه فواید بررسی دانش، مدیریت تعریف بر اقدامات از بسیاری نسل، این طی در است، شده شناخه

 در خصوص به دانش مدیریت تحقیقات بر مصنوعی هوش حوزه در پیشرفت آن، بر عالوه. بود مبتنی دانش مدیریت تخصصی های پروژه

 پست ها سازمان از بسیاری تعداد که شکل این به شد پدیدار ۱338 حوالی در دانش مدیریت دوم نسل. گذاشت تاثیر دانش ذخیره و خلق

 رکیبت یکدیگر با  دانش مدیریت متفاوت منابع. دانش ارشد مدیر پست جمله از. گرفتند درنظر دانش مدیریت برای سازمانی جدید های

 درباره انشد مدیریت که کرد می تاکید نکته این بر دانش مدیریت دوم نسل. شدند گرفته کار به سازمانی روزانه مباحث در سرعت به و شده

 دیدگاه هنتیج در. دارد گسترش به نیاز محتوا مدیریت و ابزارها سنجش، نظامهای مدیریتی، هی شیوه که جایی است سازمانی نظامند تغییر
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 اب نسل این تفاوت یک. است جدید نتایج و جدید های روش با شدن پدیدار حال در اکنون دانش مدیریت سوم نسل نوین، های شیوه و ها

 سازمانی های رویه و ها شیوه اهداف، استراتژی، سازمان، فلسفه با دانش مدیریت سوم نسل که است این دانش مدیریت های نسل دیگر

 عمل و دانستن میان پیوند بر سوم نسل که رسد می نظر به. است شده آنها برای محرک و کارکنان روزانه کار به تبدیل و شده یکپارچه

 نظام کارشناسی های نگرش و موجود اطالعات ها، ارزش تجربیات، از سیالی مخلوط خود دانش.( ۱:۷8 همکاران۳عطافرو.)کرد می تاکید

 را ها سرمایه سنتی طور به اگرچه. دهد می دست به جدید اطالعات و تجربیات از گیری بهره و ارزشیابی برای چارچوبی که است یافته

 اشدب ذره یا موج تواند می که اتمی ای ذره مشابه درست. کرد تعریف راحتی به توان نمی را انش د سرمایه اما. دانیم می ملموس و مشخص

۳ گفت توان می. است تصور قابل ایستا و انباشته نیز و پویا های شکل به دانش. کنند دنبال را آن وجود چگونه دانشمندان که این به بسته

 می ها پیام در را اطالعات و مبادالت و آماری های پرونده در را ها داده معموال ما. گیرند می ریشه ها داده از اطالعات و اطالعات از دانش

 مثل)مند ساخت ای رسانه طریق از «دانش.»آوریم می دست به سازمان روندهای از حتی و آگاه های گروه یا افراد از را «دانش» اما یابیم،

 (.11۳۱:۷۸عدلی،) یابد می گسترش( استادی و شاگرد)شیوه به چه گو و گفت صورت به چه)دیگر شخص به شخصی از یا و( مدارک و کتاب

 خاص ای رویه صورت به توان می هم و کنند می سازمان عاید را بیشتری سود هم زیرا هستند، پایدار دانش، به توجه از ناشی های مزیت

 از که ای استفاده با همراه دانش سرمایه ارزش شود، می کاسته آنها ارزش از استفاده صورت در که مادی های سرمایه برخالف. یابند ادامه

 بیش همواره فرهنگ رو همین از. پردازند می دانش خلق به خود خاص فرهنگ چارچوب در ها سازمان اصوال. یابد می افزایش شود می آن

 انشد کردن مدیریت درباره دانش مدیریت که شود بحث تواند می طور این. کند می مقاومت دانش انتقال برابر در سازمانی منابع دیگر از

 .شود قائل ارزش آن اشتراک و یادگیری برای شخص تا است سازمانی استراتژیهای و کاری های فرهنگ تمام تغییر مورد در اما نیست

 می مدیریت که دانشی. سازمان اهداف تحقق جهت در سازمان یک دانشی های دارایی توسعه و برداری بهره از است عبارت دانش مدیریت

 تمام شامل دانش این مدیریت(. ۱:۷8 همکاران۳عطافرو)باشد می ضمنی و ذهنی دانش و مضبوط و عینی دانش نوع دو هر شامل شود

 چنینهم است، دانش مخازن ز نگهداری و تولید برای نظامی مستلزم امر این. است دانش تولید و اشتراک. شناسایی با مرتبط فرایندهای

 به را انشد مدیریت بحث تکامل مدیریت های تئوریسین از زیادی تعداد که گفت باید. سازمانی یادگیری و دانش اشتراک تسهیل و ترویج

 دراکر. ردب نام توان می را پیترسنگه و من  استراوس پاول دراکر، پیتر چون هم برجستگانی آنها میان در که اند، نموده توزیع و داشته عهده

 ابعاد دهیادگیرن سازمانها بر تمرکز با سنگه و سازمانی منابع عنوان به ساده دانش و اطالعات ارتقاء اهمیت زمینه در بیشتر من  استراوس و

 این هک طوری به شوند، تبدیل کاربردی انشی د به اطالعات که است این دانش مدیریت مفهوم. اند  آورده بوجود را دانش مدیریت فرهنگی

 مچونه نشریاتی در ابتدا دانش مدیریت با مرتبط های مقاله. باشد استفاده قابل آنها برای و گیرد قرار دیگران اختیار در آسانی به دانش

 یادگیری هدربار کتابها اولین. رسیدند چاپ به جهانی معتبر های نشریه دیگر و ساینس بیزینس، هاروارد منیجمنت، اسلوآن ارگانیزیشنال،

 با ااییساک کتاب یا و «اصل پنج» نام به سنگه پیتر کتاب از توان می مثال عنوان به. شدند منتشر ۱331 دهه در دانش مدیریت و سازمانی

 به را دانش مدیریت اصطاح بار اولین برای نوشت را( آفرین دانش شرکت)کتاب ۱33۳ سال در که نانوکو. برد نام دانش ارزش انقالب عنوان

 کیفیت مدیریت مفاهیم مقابل در متفاوت و متنوع های حل راه ارائه با را خود جایگاه تا است آمده دانش مدیریت اینکه نهایت. برد کار

 ار خود فعالیت و آورد بدست بینش و شناخت خود، تجارب از تا کند می کمک سازمان به دانش مدیریت. نماید باز مجدد مهندسی و جامع
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 میمتص و راهبردی ریزی برنامه پویا، آموزش مشکالت، حل در بتواند تا کند متمرکز دانش از استفاده و انتقال و سازی ذخیره کسب، بر

 روتث این بر مداوم طور به بلکه کند، می جلوگیری ومغزی فکری های دارایی زوال از تنها نه دانش مدیریت. گیرد بهره دانش این از گیری

 سازمانی حافظه عنوان به که را مهم های مهارت و اطالعات تا کند می کمک ها سازمان به که است فرآیندی دانش مدیریت. افزاید می

 الوانی،.)نمایند منتشر و سازماندهی انتخاب، ، شناسایی دارند، وجود نشده سازماندهی صورت به معمول طور به و شود می محسوب

 و کارا صورت به پویا های گیری تصمیم و راهبردی ریزی برنامه یادگیری، مسائل حل برای را ها سازمان مدیریت امر این( . 8۷:۳۱:۷۷

 و محیطی عوامل نظیر مختلف عوامل تاثیر تحت آن تکامل مختلف های دوره در دانش مدیریت مختلف رویکردهای. سازد می قادر موثر

 طحیاب)است واقعیت این خودگویای نیز دانش مدیریت های مولفه بررسی که است بوده متمرکز مختلفی موضوعات بر... و سازمانی عوامل

 (.۷1۳۱:۷۳،لواتی و

 دانش مدیریت استراتژی

 ود این صاحبنظران از برخی. دارد وجود نظر اختالف صاحبنظران میان دانش استراتژی و دانش مدیریت استراتژی ، مفهوم دو خصوص در

 لباغ ها، سازمان در مفهوم دو این کارکرد و ماهیت تفاوت به توجه با اما. اند نموده ارائه را خود تعریف و گرفته درنظر معنا یک به را مفهوم

 ستراتژیا گفت توان می کلی طور به. اند نموده ارائه مفهوم دو این از را متفاوتی تعاریف حوزه، این اول دست منابع نویسندگان و صاحبنظران

 دانش مدیریت استراتژی. شود می تعریف( ضمنی)پنهان دانش و(  صریح)آشکار دانش انواع به دانش بندی دسته مبنای بر دانش مدیریت

 یریکارگ به و انتقال خلق، کسب، شامل) دانش مدیریت فرایندهای اجرای و خود دانشی های دارایی مدیریت جهت سازمان که کند می بیان

 بهره سازمان در موجود ضمنی و صریح های دانش از و  کنترل دانشی های دارایی بر بایستی گذاری سرمایه حجم چه با و چگونه( دانش

 در تا دکن می کمک سازمان به دانش استراتژی تدوین که حالی در. باشد متمرکز دانش نوع کدام از برداری بهره بر بیشتر و نماید گیری

 هچ از و کسی چه توسط منبعی، چه از  عمقی، چه با را دانشی چه سازمان که نماید مشخص استراتژیک صورت به دانش مدیریت فراگرد

 عنوان به نهات و شود ماندگار بخواهد ها سازمان در دانش مدیریت اگر. نماید کسب بایستی خود استراتژیک برنامه از پشتیبانی برای طریقی

 کارآمد اجرای برای ها سازمان رو همین از. کند برقرار پیوند رقابتی مزیت و اقتصادی ارزش خلق با باید نشود، تلفنی موقتی سرگرمی یک

 را خود دانش مدیریت استراتژی سازمان، در موجود پنهان و آشکار های دانش به توجه با ابتدا بایستی دانش مدیریت فراگرد اثربخش و

 از پیش ها سازمان اساس همین بر. شود تعیین دانش مدیریت زمینه در گذاری سرمایه برای سازمان اصلی گیری جهت تا نمایند انتخاب

 نحوه خود، کار و کسب با مرتبط و موجود های انش د و کاری ماهیت به توجه با بایستی دانشی، مدیریت استقرار جهت هر در اقدامی هر

 گام در. نماید تبیین و مشخص دانش مدیریت استراتژی تدوین با را مدت بلند در پنهان و آشکار دانشی های سرمایه از مطلوب برداری بهره

 ای داند می سازمان آنچه با کار و کسب استراتژی سازی همسو نیازمند دانش براساس پایدار و آمیز موفقیت رقابت برای ها سازمان بعد

 تراتژیکاس لحاظ به باید ها سازمان. باشد می خود کار و کسب مطلوب استراتژی از حمایت برای نیاز مورد فکری های قابلیت و دانش توسعه

 می نسازما که آنچه میان های شکاف تمرکزبر منظور به را خود دانش استراتژی وسیع طور به و ارزیابی را خود دانشی های قابلیت و منابع
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 کاربرد و تسهیم خلق، فرایندهای طریق از بایستی ها سازمان دانش استراتژی نتیجه در. کنند مشخص بداند، باید سازمان که آنچه و داند

 .گیرد بهره سازمان رقابتی استراتژی از پشتیبانی و شکاف آن پرکردن برای دانش

 ۳کرد خالصه زیر مراحل در توان می را سازمانی دانش مدیریت فرایند نهایت در

 ارهاییساخت ایجاد ، سازمانی دانش از استفاده و تسهیم ، توزیع های زمینه کردن میسر سازمانی، یادگیری تقویت و تسهیم ایجاد، فرایند

 بهبود و شناخت منظور به فرایند کل ارزیابی و( سازمانی حافظه تقویت منظور به)سازمان دانش به بخشیدن انسجام و حفظ منظور به موثر

 (8۸۳۱:۷۷مقدم، جعفری.)سازمانی حافظه کردن بهنگام و شده بازیابی سازمانی دانش از مجدد استفاده امکان ایجاد و مستمر

 دانش مدیریت عمومی های مدل

 هیسیگ مدل

 ۳است شده تشکیل زیر فرایند چهار از( 8111)هیسیگ مدل

 ارتباط ساختن و ها ایده بین ارتباط ایجاد دانش، تسهیم تجربه قابلیت، این توسعه گردد برمی ارتباط و یادگیری توانایی به امر این۳ کن خلق

 .است برخودار کلیدی اهمیت این از موضوعات، دیگر با متقاطع های

 ریعس جستجوی امکان که ای یافته سازمان ذخیره قابلیت آن، طریق از که است دانش مدیریت نیاز مورد عنصر دومین عنوان به۳ کن ذخیره

 ایه دانش باید سامانه این در.  آید می وجود به شودو می فراهم دانش موثر  تسهیم و دیگر  کارمندان برای اطالعات به دسترسی اطالعات،

 .شود ذخیره همگان استفاده برای آسانی به الزم

 هب پیوستگی احساس مشترک، اهداف کردن دنبال جهت در همکاران عنوان به افراد آم در که جمعی روح یک توسعه به فرایند این۳ نشرکن

 .کند می کمک اند، وابسته یکدیگر به هایشان فعالیت در و داشته هم

 دایره رعنص این. است میسر جدید دانش عینی کاربرد توسط بیشتر ، دانش ایجاد که شود می آغاز ایده این از فرایند، چهارمین۳ کارببر به

 .کند می تکمیل را متحد دانش مدیریت مرکزی فرایند

 لروی ا مک م مارک مدل

 عمر دوره» نام با فکری چوب چهار  مدیریت، از نوع این برای( 8118)دانش مدیریت المللی بین کنسرسیون اعضای دیگر همکاری با وی

 ۳است شده تاکید نیز دیگری مهم نکته بر(  ۱33۳)نوناکوچی و نوناکا نظریه بر عالوه آن، در که کرده تعریف «دانش

 .«نمود تسهیم یا کدگذاری مهار، را آن توان می آن از بعد و دارد وجود شد تولید اینکه از پس تنها  دانش»

 ۳کند می تقسیم دانش کردن پیوسته و دانش تولید یعنی بزرگ فرایند دو به را دانش ایجاد فرایند الروی مک بنابراین
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 گیرد یم انجام دانش ارزیابی و اطالعات و دانش کسب گروهی، یادگیری وسیله به که است جدید سازمانی انش، د خلق فرایند۳ دانش تولید

 .است سازمانی یادگیری مترادف فرایند این

 بیلق از کارهایی عمل این. گیرد می انجام کنند، می تجویز را دانش تسهیم و بخش که ها فعالیت برخی طریق از۳ دانش کردن پیوسته

 املش را گردد، می ارتباط برقراری موجب که اجتماعی های فعالیت دیگر و تسهیم تدریس، جستجو،) غیره و برنامه طریق از دانش، پخش

 .(شود می

 دارد توجه نیز تقاضا و عرضه موضوع دو به همچنین الروی مک

 .شود می طراحی شرکت یک همکاران به موجود دانش عرضه افزایش برای صورت هر در که است دانشی مدیریت عمل۳ عرضه سمت

 این به دارد، تولید جهت آنان ظرفیت افزایش در سعی و شده متمرکز کار نیروی از ای عده به موجود انش د عرضه روی بر۳ تقاضا سمت

 .ببرد باال جدید دانش برای تقاضا جهت را سازمان یک ظرفیت که است این دانش، مدیریت ماموریت ترتیب،

 ۳است داده پیشنهاد دانش مدیریت فرایند برای را زیر مرحله هشت( ۱333)من بک۳ من بک مدل

 دانش قلمرو استراتژی، منبع درونی، های صالحیت تعیین۳ کردن شناسایی •

 موجود دانش کردن رسمی۳ کردن تسخیر •

 ناسازگار های دانش رفع دقت، و ارزش دانش، ارتباط تعیین۳ کردن انتخاب •

 دانش الگوها، انواع با دانش مخزن در شده یکی حافظه معرفی۳ کردن ذخیره •

 ها وهگر میان در دانش مساعی تشریک و کار و عالقه پایه بر خودکار طور به کنندگان استفاده برای دانش توزیع۳ کردن پخش •

 و شغل مددکاری و کار پشتیبانی و کردن خودکار مسائل، حل ها، گیری تصمیم در دانش استفاده و یافتن باز۳ بردن کار به •

 آموزش

 خالق فکر و کار کردن تجربه تحقیقات، حین در جدید دانش تولید۳ کرد ایجاد •

 خدمات و محصوالت قالب در بازار به جدید دانش کردن عرضه و توسعه معامله و فروش۳ کردن تجارت •

 سی هفت مدل
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 فرایند اجزای. است گرفته لقب سی داده نمایش آنها اول حرف که واژه هفت مبنای بر مدل این Cهفت مدل رو، این از و شده بن است

 حذف و رینگهدا ایجاد، ارزیابی، تسهیم، ، یادگیری بکارگیری، یافتن، ۳عامل هفت شامل ویلیامز بکوویتزو سوی از شده ارائه دانش مدیریت

 (.۸8ص ،۱:۷۷ مقدم، جعفری) شوند مدیریت یکپارچه بصورت دانش پایه بر سرمایه ایجاد برای باید که است

 ادبیات تحقیق

 مدیریت استراتژیک دانش۳

میالدی، اصطالح استراتژی دانش برای نخستین بار به منظور پاسخ گویی به این سوال که چه دانش هایی برای سازمان  ۱331در اواخر دهه 

آغاز اجرای استراتژی دانش،مدیران احتیاج به چهارچوبی دارند که به وسیله آن حوزه استراتژیک مهم است؟ به حوزه مدیریت وارد شد.برای 

(. ۱۳۳8111. در این راه باید از استراتژی کسب و کار استفاده کرد)جونز،دانش)دانش استراتژیک( را شناسایی کرده و نقشه آن را تدوین کنند

سازمان همراستا و هم جهت با استراتژی کسب و کار که از پیش تعیین شده، قرار میگرد  به عبارت دیگر،در تدوین استراتژی دانش، دانش

( به عقیده یبرخی از پژوهشگران ، مفاهیم استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش کامال وابسته به یکدیگر بوده و نباید 8111کالهان،)

ور به طش استراتژیک سازمان و پیاده سازی فرآیندهای اجرایی مدیریت دانش، مرزی میان آنها قایل شد، زیرا در عمل مراحل شناسایی دان

 (.۱:۷1همزمان انجام میشود)پورنژادی ،

 مجمع اروپا، در دانش مدیریت المللی بین شبکه. بخشید دانش مدیریت حوزه به ای تازه تحرک ۱331دهه اواسط در جهانی وب ظهور

 اسپریت نام به ای برنامه طی اروپا، اتحادیه ،۱33۳سال در. دادند گسترش اینترنت در را خود های فعالیت ، متحده ایاالت دانش مدیریت

 آلن بوز یانگ، و ارنست مانند بزرگی های شرکت تدریج به. داد اختصاص دانش مدیریت های طرح اجرای برای را ای مالحظه قابل بودجه

 برای 8۱ قرن آغازین سالهای در دانش مدیریت اکنون. شدند دانش مدیریت عرصه وارد تجاری شکل به دیگر شرکت ها ده و همیلتون و

 ورط به را دانش مدیریت گاهشمار جدول. است توسعه و قدرت به دستیابی عامل و رقابت نماد عنوان به پیشرفته کشورهای از بسیاری

 (.۱:۷۸۳۱۳زاده، حسن) دهد می نشان خالصه
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 (۱:۷۸۳۱8 زاده، حسن)دانش مدیریت مفهوم پیشرفت روند                                                        

 روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش دهه

 مدیریت دانش مطرح شد ۱3۸1دهه 

 یافت.بر اهمیت مدیریت دانش افزوده شد و انتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی  ۱3۷1دهه 

 فعالیت های شرمت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت. ۱331دهه 

 شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد. ۱331اواسط دهه 

 مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری شرکت های بزرگ در آمد. ۱331اواخر دهه 

 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادند. ۳۳اروپایی حدود شرکت های بزرگ  هزاره سوم

 نتیجه گیری۳

 در دانهههش مهههدیریت موفقیهههت امهههر در حیهههاتی و مهههوثر عوامهههل از عمهههومی ای مجموعهههه تههها شهههد سهههعی حاضهههر مقالهههه در

 آن پیهههدایش تاریخچهههه و دانهههش مهههدیریت تعریهههف و اولیهههه مفهههاهیم بهههه ابتهههدا راسهههتا، ایهههن در و آیهههد بدسهههت هههها سهههازمان

 خهههارجی و ایرانهههی محققهههان توسهههط گذشهههته، در شهههده انجهههام تحقیقهههات مهههرور و بررسهههی طریهههق از ادامهههه در و شهههد اشهههاره

 مههی وضههوح بههه موجههود هههای شههاخص و ههها یافتههه بههه باتوجههه. شههد معرفههی دانههش مههدیریت در موفقیههت حیههاتی عوامههل

 سیسهههتم اسهههتراتژی، و اههههداف اطالعهههات، فنهههاوری فرهنهههگ، رهبهههری، فهههاکتور شهههش کهههه رسهههید نتیجهههه ایهههن بهههه تهههوان

 بنهههابرین. برخوردارنهههد عوامهههل بقیهههه بهههه نسهههبت بیشهههتری اهمیهههت از سهههازمانی ههههای سهههاخت زیهههر نهایهههت در و ارزیهههابی

 عوامههل بههه بیشههتری توجههه کههه اسههت الزم هسههتند، دانههش مههدیریت ازمزایههای اسههتفاده بههه منههد عالقههه کههه هههایی سههازمان

 بهههدانیم کهههه اسهههت ایهههن دانهههش، مهههدیریت در موفقیهههت عوامهههل شناسهههایی ههههای روش از یکهههی. باشهههند داشهههته شهههده، قیهههد

 موضههوعات میتههوان عبههارتی بههه چیسههت؟ ههها سههازمان در دانههش مههدیریت هههای پههروژه موفقیههت عههدم یهها شکسههت دالیههل

 موانهههع یههها شکسهههت در اصهههلی عوامهههل شناسهههایی و بررسهههی۳ داد قهههرار مطالعهههه و بررسهههی مهههورد آتهههی درتحقیقهههات را ذیهههل

 شههده مواجههه شکسههت بهها دانههش مههدیریت امههر در کههه هههایی سههازمان مههوردی بررسههی دانههش مههدیریت چرخههه در موجههود

 بههه.دانههش مههدیریت در شکسههت منجربههه عههواملی از کههدام هههر بههرای حههل راه ارائههه آمههده بدسههت دالیههل مقایسههه و انههد

 کههار پهنههای و باشههد مههی موفههق هههای شههرکت و سههازمانها روز نیههاز دانههش مههدیریت گسههتره مقالههه ایههن نگارنههدگان عقیههده

 توجههه بهها کههدام هههر سههازمانها لههذا.دارد وجههود زمینههه ایههن در زیههادی  پههژوهش و تحقیههق بههرای جهها و بههوده زیههاد بسههیار

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 نیههاز بهها مطههابق نیههز محقههق و گیرنههد بهههره آن از بایسههت مههی انههد گرفتههه پههیش در اهدافشههان پیشههبرد و بهسههازی بههرای

 .کند فعالیت زمینه این در آنها
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