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 چكیده

برخالف نظر سيدنی وینترکه معتقد بود ، یک شرکت تجاری ، سازمانی است که می داند چگونه عمل نماید ، داونپورت و پروساک بر این عقيده       

ر دانش ، د. بودند ، پيشرفت یک شرکت ، تنها در گرو دانش جمعی آن ، همچنين بکارگيری موثر دانش و بهره گيری سریع از دانش جدید می باشد

ها نيازمند ارزیابی زیر سيستم های سازمانی و منابع در اختيار عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار ، عنصری مهم تلقی گشته، و سازمان

ای خویش شناسایی های مدیریت دانش بوده، تا بتوانند مهم ترین و بهترین راهبرد در این زمينه را برخود، قبل از اقدام و مبادرت به اجرای طرح

ای، به بررسی نقش مدیریت دانش در گيری از روشی اسنادی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهدر این راستا، پژوهش حاضر در نظر دارد با بهره.نمایند

 .برقراری مزیت رقابتی پایدار سازمانی بپردازد

 .ده ، حافظه سازمانیدانش ، مدیریت دانش، مزیت رقابتی، سازمان یادگيرن :واژه های کلیدی 
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 قدمهم -1

 ممکن غير حتی یا و مشکل که است منبعی تنها دانش .است دانش حاضر، عصر در اقتصادی های بنگاه و سازمانها جانبه همه رشد متغير مهمترین    

 اداره و بهسازی محافظت، باید منبعی چنين است بدیهی است، النفسه وفی فرد به منحصر کاالی یک دارای آن مالک .شود کپی و تقليد که است

 سازمان دانش در مدیریت سازی پياده دهد، پوشش را الذکر فوق موضوعات هم و آید حساب رقابتی به مزیت هم تواند می که ابزارهایی از شودیکی

به جذب و ضبط، ، به عنوان فرایند به کارگيری یک نگرش اصولی ، مدیریت دانش در آغاز  .(4931, نيک قدم حجتی وضيایی سروینه باغی ) است

، همچنين استفاده دوباره از بهترین تجارب ساختار ، مدیریت و  انتشار دانش در سراسر یک سازمان با هدف انجام کارها به شکل سریع تر و بهتر، 

با توجه به اهميت مدیریت .(4931, مدیریت دانش در تئوری و عمل, Dalkir) کاهش حجم کارهای تکراری و پرهزینه در پروژه ها تعریف گردید

ها نيز ، به طور فزاینده، تحت تاثير مدیریت دانش و کاربردهای ها ، و با توجه به پيشرفت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات ، دانشگاهدانش در سازمان

, صالحی واحمدی ) ت ، به دنبال فرصت هایی، برای ارائه خدمات با کيفيت باالتر می باشندآن قرار گرفته ، و با بهره مندی از فناوری اطالعات و ارتباطا

بوده و از این رو و دانش پژوهان تنها هدف ابتدایی موسسات فوق ، تحویل دانش ، کمک به پرورش استعدادها و غنی ساختن دانش آموزان  .(4934

مطالعات . (احمدی وقریشی ) ت که یادگيری گروهی توسط مدیریت دانش جزء الینفک آنان گردداین موسسات ، زمانی بيشترین فایده را خواهند داش

درصد از توليد ناخالص ملی  06کارکنان اطالعاتی و دانشی تشکيل داده و  ،درصد از نيروی کار آمریکا را 55، انجام شده در این زمينه نشادن داده

به ، بخش قابل توجهی از ارزش بازار سهام هر شرکت امورمالی و نشر دانش حاصل می گردد،همچنين،  :مانند ،از بخش های اطالعاتی و دانشی ،آمریکا

، اشددارایی های ناملموس آن، که دانش ، در کنار نشان های تجاری ، شهرت و فرایندهای کسب و کار منحصر بفرد یک شرکت، از مهمترین آنها می ب

چگونه می توانند با افزایش  دسترسی به دانش سازمانی ، از منافع آن بهره مند، و  هاشان داده است که سازمانتجربه شرکت ساوترن ن.وابسته است

در تحقيق خود نيز بيان ( 4931)به عالوه ضيایی و نيک قدم .(4939, الودن والودن ) کارایی و قابليت ارائه خدمات  به مشتریان خود را افزایش دهند

 دانش های دارایی %05 نيز دیگر طرف از ندارد و وجود آنها روی بر کنترلی هيچ و رود می منازل به افراد با سازمان دانش سرمایه%  06داشته اند که 

 همچنين در ادامه به این نکته نيز اشاره.پست های الکترونيک ، فایل های متنی و غيره جا گرفته اند در داده ها، پایگاه در سازی ذخيره جای به سازمان

مدیریت "کتاب خود در (4934)همچنين احمدی و صالحی  .از دانش حياتی سازمان ها را دانش پنهان و بدون ساختار تشکيل می دهد% 06نمودند بيش از 

شرکت  %30کرد یک شرکت نگاهی داشته و بيان داشته اند که لبه طبقه بندی انواع دانش با توجه به درجه اهميت شان برای رقابتی شدن و عم "دانش

، قابليت های افراد % 08دانش فنی : ها دانش درباره مشتریان را بسيار مهم در نظر گرفته و انواع دیگر دانش را به صورت ذیل طبقه بندی نموده اند 

 %.04و دانش درباره رقبا % 09،دانش درباره بازار %05، دانش درباره محصوالت % 00

شته، استراتژی در ارتباط با متفاوت بودن بوده و استراتژی رقابتی را همچون ترکيبی از اهداف، که شرکت برای بيان دارقابتی پورتر در زمينه استراتژی 

دیدگاه پورتر از استراتژی و تغيير ، از تاکيد .آن تالش و به وسيله سياست هایی که در حال رسيدن به آن اهداف می باشند معنا و معرفی نموده است

به عقيده وی، نفع رقابتی ، رابطه نگهدارنده بين دو یا چند رقيب بوده و فضای . در تاکيد بر ایجاد نفع رقابتی بيان شده استبر جنبه های رویه ای، 

بين حوزه های مستقل یا پيوندی / رقابتی یک سازمان عموماً از حوزه های مختلف بسياری تشکيل شده که منطقاً دارای چند نفع یا ضرر رقابتی در

یک سازمان به دليل اینکه در چند حوزه رقابت می کند ، می تواند چند استراتژی رقابتی داشته و هدف این استراتژی رقابتی، رسيدن به .دخود می باش

در راستای رقابت پذیری سازمان .(4903, ناصرزاده واخگر ) یا حفظ نفع خویش، یا کوتاه نمودن دست رقبا در یک حوزه مستقل یا پيوندی می باشد/ 

به .های خارجی و داخلی سازمان به اطالعات و دانش با استفاده از تکنيکهای گوناگون نقش اساسی و محوری دارد ها ، فناوری اطالعات در تبدیل داده

رد نياز سازمان را کاوی در حجم زیادی از داده ها اشاره نمود که می تواند، اطالعات و دانش موعنوان نمونه می توان به الگوریتم ها و تکنيک های داده 

 و, شيرازی, فشارکی) استخراج و این دانش می تواند سازمان ها را در راستای اهداف و برنامه هایشان یاری و رقابت پذیری سازمانی را امکان پذیر سازد

 .(4903, بخشی
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به بررسی نقش و تاثير مدیریت  شی پيشين در نظر داردو پژوهپژوهش حاضر، با استفاده از رویکردی کتابخانه ای و با بررسی متون علمی در این راستا

نتایج پژوهش حاضر می تواند در تشویق مدیران سازمانی جهت بکارگيری . ها بپردازدکسب و دست یابی به مزیت رقابتی پایدار در سازماندانش در 

 . مدیریت دانش  در سازمان ها موثر باشدبهتر و هدفمندتر 

 تحقیقادبیات / مبانی نظری  -2

 

 مزیت رقابتی و پایداری 

، مسلماً و مشخصاً به دنبال کسب مزیت رقابتی از طریق بهره برداری مناسب و یک سازمان به اتکای منابع اطالعاتی که در اختيار خود  دارد

، استفاده مناسب و بهتر از واقعی دوراندیشانه از اطالعات بوده، و به نظر می رسد تمرکز صرف روی تکنولوژی اطالعات، بی فایده و مزیت رقابتی

فعاليت انسانی   از، ها ، و پایداری مزیت رقابتی آن، تا حدود بسيار زیادی به تعامل زیر سيستم های به هم وابسته درون سيستمی تکنولوژی و سيستم

یک صنعت به یک نوع تکنولوژی دسترسی داشته مدارک و شواهد برگرفته از تحقيقات ميدانی نشان داده اند که حتی وقتی بازیگران اصلی .می باشد

شرکتی که بخواهد مزیت . (4903, کالرک) اندگشتهدر حالی که باقی آنها با شکست مواجه  اند، برخی از آنها با بهره مندی مناسب و بهتر از آنها موفق،

 و غيرقابل جایگزین داشته که به آسانی قابل تقليد نباشدرقابتی خود را براساس دانش قرار دهد ، باید دانشی ارزشمند، ناهمگون، کمياب، ثابت 

   .(4934, صالحیو احمدی )

 :1 دانش

اطالعات داده های پردازش شده بود . داده ها مجموعه های خام واقعيت ها ، معيارها و آمار است .واژه دانش متفاوت از واژه های داده یا اطالعات است

ده و قابل قضاوت دانش اطالعاتی است که فهوی کالم داشته ، مرتبط بوده ، عملياتی بو.که به صورت مناسب سازمان یافته و به هنگام و کامل می باشد 

داشتن دانش داللت استفاده آن .معموالً به صورت تجربی جمع آوری شدهع و دارای عوامل انعکاسی بوده ، بنابراین با طاالعات متفاوت است .باشد 

سه سرمایه های سازمانی در حالی که داده ها ، اطالعات و دانش هر . جهت حل مسئله بوده در حالی که داشتن اطالعات چنين چيزی را بيان نمی کند

در .  (4939, دیگران  وتوربن )اقتصاد بر پایه دانش یک واقعيت غيرقابل انکار است .محسوب می گردند ، نقش دانش بسيار فراتر و ارزشمند تر است 

دانسته ها ، محاسبات و آمار است ،  چارچوب فناوری اطالعات ، دانش ، با داده ها و اطالعات بسيار متفاوت است ، در حای که داده ها مجموعه ای از

و ( به بيانی دیگر ورودی های داده ، در چارچوب زمانی موردنظر وارد شده اند)داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام  ،اطالعات

 .(4900, توربان  و دیگران )دانش اطالعاتی است که مفهومی ، مرتبط و قابل اجرا می باشد .می باشد ( باتوجه داده اوليه)صحيح 

 تفكر ، استدالل و دانش 

تفکر انواع . اکثر مردم فکر می کنند دانش ، یک دستورالعمل یا یک روش برای تعریف خرید و فروش های بازرگانی یا تعریف وضعيت خوب است 

نی که بازیابی خاطرات می کنيم ، هنگامی که در حال زمانی که چيزی را تعميم می دهيم ، زما.گوناگون داشته و در خدمت بسياری از اهداف است 

ها ، سعی در  شناسایی انجمندر خصوص ، داریم ها  سعی در جستجو برای الگوها به منظور دیدن شباهتیا تجزیه و تحليل و طبقه بندی هستيم ، 

باید کرد ، مسئوليت رسيدگی به شرایط و بسياری ه پيدا نمودن موارد اضافی ، تشخيص تناقضات ، دالیل آگاهانه ، تصميم در خصوص اینکه چ

را قادر می سازد که به مراتبی فراتر از اطالعات ادراکی دسترسی و به پيش  اغلب متفکریاً ،الگوهای ذهنی.  در حال یادگيری هستيم ،چيزهای دیگر

 .(Wiig, 2004) بينی نتایج اقدامات جایگزین بدون قضاوت هزینه و خطا بپردازند

 دانش ، حفظ ، انتقال و کاربرد خلق 

                                                           
1
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گسترش  دانش در اصل از تجزیه و مهارت کارکنان بدست آمده و زمانی خلق می گردد که افراد شيوه جدیدی برای انجام کار پيدا ، یا دانش ماهوی را

مدل آنرا وصف ، که از تعامل بين دانش ضمنی و دانش آشکار در  1،  خلق دانش ، حاصل تعامالت اجتماعی و همکاری سازمانی بوده که نوناکا.دهند

, عسگری  وحسينی , خليفه سلطانی) جامعه پذیری ، برون سازی ، ترکيب و درون سازی: سطوح مختلف هر سازمان به دست آمده که عبارتند از 

و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سيستم گشته ، همچنين تمام فعاليت هایی که منجر به بقا همچنين حفظ دانش عبارت است از ، . (4903

ارتباط ،  ، انتقال شامل . (4903, باقری ومهرانفر, کاظمی نژاد)اعتبار دهی به دانش و به روز کردن آن : فعاليتهایی شامل رفتارهای متنوعی مانند 

وجود و شناخته شده برای تصميم گيری های عملکردها و نيل به اهداف می ترجمه ، تفسير ، پاالیش و ارائه دانش و کاربرد شامل استفاده از دانش م

که ارزیابی وضعيت مدیریت دانش سازمان از جمله فعاليت هایی است که در فاز : لی و کيم در مدل مفهومی چند مرحله ای خود بيان داشتند . باشد 

گيرد ، زیرا سازمان به وضعيت جاری و نقاط و قوت و ضعف خود در هر یک از اوليه توسعه مدیریت دانش سازمانی باید جز تالش های سازمان قرا 

 .(4903, باقری و,مهرانفر, کاظمی نژاد)مراحل مدیریت دانش پی ببرد 

 

 

 

 (4905, دیده ور  و, ابن رسول, جعفری )نقش سيستم های کنترل در فرایند خلق دانش   -4شکل 

 انواع دانش 

4- Know –what  : مربوط به اطالعات پایه و واقعی بوده که مساوی دانش در نظر گرفته شده و پدیده را توصيف می کند. 

1- Know – why :  مربوط به اصول و قوانين تغيير و حرکت در طبيعت ، ذهن انسان و جامعه بوده که روابط بين پدیده ها را بيان می کند. 

9- Know –how  : مربوط به مهارت های مورد نياز یا توانایی برای انجام فعاليت خاص بوده و از طریق فرایند آموزش و سرپرستی فنون و

 .رددشبکه های اجتماعی منتقل می گ

4- Know – who  : مربوط به اطالعاتی است که در باره ، اینکه چه کسی چه چيزی را می داند ، چه کسی می داند که چه کار باید انجام

عالوه بر این شامل توانایی های اجتماعی در همکاری و ارتباط با گروه های مختلف مردم و . گردد و کار چگونه انجام می گردد می باشد

 . (4909, آصف زاده  وپيری ) باشدمتخصصين می 

 :2سرمایه فكری و معنوی 

ا با واژه ای دیگر برای تعریف دانش بوده و به بدین معنی است که دانش دارای ارزش ذاتی مالی است ، گرچه در بسياری از موارد نمی توان آن ر

و  معيارهای کمی اندازه گرفت ولی برخی از صنایع و شاخص های تجاری مانند صنعت بيمه اموال و حوادث در آمریکا تالش بر کمی کردن آن نموده

 در دانش مدیریت زمينه در دیگری مطالعه.  (4939, توربن  و دیگران )ميليارد دالر بوده است  996ارزش سرمایه های فکری در حدود 1666در سال 

 تسهيم فرهنگ ماهيت نيز و کرد را ایجاد دانش مدیریت ميتوان چگونه که مسئله این مطالعه به بررسی این در .گرفته است انجام دولتی های سازمان

 و منحصر چالش یک های دولتی سازمان در دانش تسهيم که است آن از حاکی مطالعه این نتایج .شد است، پرداخته چگونه سازمان یک در دانش

 به ميدارند ها اظهار آن .ميسازند دشوار را دانش تسهيم که هستند بوروکراتيک و مراتبی هایی سلسله سازمان نوعا دولتی عامالن و است مهم بسيار

                                                           
2 Intellectual Capital 

زمان ، هزینه ، )داده ها 

 (پشتیبانی برنامه ، فنی و 

سیستم های 

 کنترلی
 اطالعات

فرایند خلق 

 دانش
  صریحدانش  دانش ضمنی 
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 از که قدرتی با  تا ميدارند نگه خود انحصار در را دانش ها آن .کنند تسهيم دیگران با اختيار دارند در که را دانشی ندارند تمایل افراد اغلب ميرسد نظر

 .(4903, دعایی  دهقانی سانيج)کنند  پيدا درجه ارتقاء بتوانند ميآورند دست به آن

 :  شفاف و روشن دانش ضمنی و مستتر و دانش

سياست ها ، رویه ها ، خطوط راهنما ، گزارشات طراحی : دانش شفاف شامل .دانش ضمنی در قلمرونظری ، ذهنی و در معرض یادگيری تجربی است 

نه تر ، تکنيکی تر ، ها ، توليدات ، اهداف ، ماموریتها ، مهارتهای خاص و زیر بناهای تکنولوژی اطالعات در یک سازمان می گردد که بسيار خردمندا

: دانش مستتر و ضمنی عبارت است از .نيز می نامند  1دانش شفاف را دانش نشتی . اختصاصی و فردی بوده و به سختی قطعی و رسمی می گردد

یادگيری در یک انباشت تجارت ، برنامه های ذهنی ، بينش ها ، ذکاوت ها ، تخصص ها ، فنون ، رموز تجاری ، مهارت ها ، ادراکات و روش های 

که معموالً به .سازمان ، همچنين فرهنگ سازمانی که در فرایندها و ارزش های سازمانی و تچارب گذشته و حل افراد سازمانی منعکس گردیده باشد 

و یا در تعامالت گروهی صورت پراکنده ، غير ساختاری ، غير شمارشی بوده  ، کد آن بسار مشکل و معموالً در مغز افراد در محدوده های معين موجود 

 اصول، مثل) اسنادی شکل در آشکار دانش  . (4939, توربن  و دیگران ) نيز گفته می شود  5در یک بخش یا سازمان مشاهده و به آن دانش درونی

 های رویه شامل اسناد این از هایی مثال .باشند واضح می و شده تأیيد که آیند می دست به ( استاندارد عملياتی های پليس، رویه عمومی دستورات

 دانش .باشد پليس می افسران مهارت و تجربه ، یستگی شا شامل آشکار غير دانش یا ضمنی دانش .باشد می( اتومبيل)نی قانو غير پارک و بازداشت

 ثابت های گزارش عنوان به معموالً مستند یا آشکار دانش .باشد می حال تغيير در سرعت به و پویا معموالً مستند، یا آشکار دانش با مقایسه در ضمنی

 اطالعات و ها گزارش جنایی، و روندهای آمارها شامل مستند اطالعات این از هایی مثال .شود می نگهداری و حفظ پليس اداری در اسناد یکنواخت و

 .(4900, کوثرنشان واسعدی, جواهری کامل)باشد  خاص می حادثه با مرتبط( دست در)موجود  موقعيتی

 تبدیل دانش ضمنی به دانش آشكار 

معتقد بودند ، دانشی که درون و در  8و پوالنی 0نوناکا و تاکاشی. یکی از دشواری های واقعی مدیریت دانش ، انتقال آن از یک فرد به فرد دیگر است 

در واقع دانش ضمنی دانستن .اختيار افراد قرار دارد ، دانش ضمنی است که ساختار نيافته بوده و مبتنی بر مستندات ، و ملموس و عينی نمی باشد

فقط .جارب و باورهای فردی افراد است چگونگی امری توسط یک فرد است که یقين وبيان دقيق آن دشوار است ، زیرا این دانش نشات گرفته از ت

و  0بسياری از سازمانها از گفتگو در باره روایتهای سازمانی. دانش ضمنی را می توان به گونه ای سمبليک و با کوشش فوق العاده از افراد کسب نمود

 .(4903, جهانيان)جلسات بحث و تبادل نظر در گروه ، فرایند انتقال دانش ضمنی را تسهيل می نمایند 

 

 آشكار سازی جامعه پذیری

 ترکیب درونی کردن

 (4903, جهانيان)ماتریس انواع دانش در مدیریت دانش   - 4جدول 

                                                           
3
 Tacit and explicit Knowledge 

4 Leaky Knowledge 
5 Embedded Knowledge 
6
ميالدی  4335هردو    

7
ميالدی 4385   

8 Sort telling 

 دانش نهفته
آشكار دانش  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

6 
 

 و رویكردها   مدیریت دانش 

ها این مدیریت دانش به لحاظ نظری و ذهنی نوعی محاسبات و برنامه های رایانه ای همراه با تشریک مساعی سازمانی است ليکن در بسياری از سازمان

ت مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها جه.کار به صورت سيستماتيک نبوده و از دانش بصورت مشارکتی و همکار استفاده مطلوب نمی شود 

 .(4939, توربن  و دیگران )سازماندهی ، انتشار و انتقال اطالعات مهم و تخصص ها جهت مشارکت در استفاده از دانش کمک می کند 

 

 

 (001. ص, 4900, و دیگران  &توربان )داده ها ، اطالعات و دانش  -1شکل 

در دو مسير و سطح به شرح ذیل قرار  46رویکردهای مدیریت دانش را اس ویبی.به منظور تعریف و درک مدیریت دانش باید با رویکردهای آن آشنا شد 

تمایل دارند مدیریت دانش مسير تکنولوژی اطالعات برابر با مدیریت اطالعات بوده که محقققان و کارورزان در این زمينه  -الف    :داده است 

مدیریت دانش مسير مردم برابر با مدیریت افراد است ، که محققان و کارورزان در این زمينه  -ب  .تحصيالتی در کامپيوتر و علم اطالعات داشته باشند

از آنجا که این مدیریت ریشه هایی  .(4903, جهانيان)تمایل داشته تحصيالتی در فلسفه ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، تجارت و مدیریت داشته باشند 

مدیران موفق هميشه از سرمایه های فکری بهره برده و .در سيستم های خبره ، یادگيری سازمانی و نوآوری دارد ، به خوذی خود ایده جدیدی نيست 

 ه، به برخی از رویکردهای فرایندی و تعاملی در زمينه مدیریت دانش اشار 1در جدول شماره  .(4900, توربان و دیگران ) .ارزش آنرا تشخيص داده اند 

 : است گردیده 

 رویكرد تعاملی رویكرد فرایندی 

 دانش عينی ، در قالب قواعاد ، ابزارها ، فرایندها نوع دانش مورد پشتیبانی
مطرح نشده ، به دست آوردن یا تدوین آن آسان  –دانش ضمنی 

 نيست 

 انتقالوسایل 

برنامه های کنترل و رویه های عملياتی استاندارد با تاکيد فراوان بر به 

کارگيری فناوری اطالعات جهت پشتيبانی از خلق ، تدوین و انتقال 

 دانش

 گروه های اجتماعی غير رسمی 

 مزایا
دانش پراکنده ، توسعه استفاده مجدد از  –ایده های جسته و گریخته 

 دانش 

محيطی برای ایجاد و انتقال دانش ضمنی و ایجاد فراهم سازی 

 بستر برای ایده های جدید و پاسخگویی به محيط متغير

 معایب
عدم استفاده از دانش ضمنی ، امکان محدود کردن نو آوری ، استفاده از 

 الگوهای ثابت تفکر و اجبار شرکت کنندگان به استفاده از آن 
 منجر به ناکارآمدی 

 عاتنقش فناوری اطال
سرمایه گذاری چشمگير جهت اتصال افراد به دانش مدون قابل استفاده 

 مجدد

سرمایه گذاری متوسط در فناوری جهت تسهيل گفتگو ها و انتقال 

 دانش 

 (4900, توربان  و دیگران )رویکردهای فرایندی و تعاملی در مدیریت دانش   -1جدول

 نسل های مدیریت دانش 

ميالدی ، اقدامات برای تعریف مدیریت دانش، برسی فواید بالقوه آن برای تجارت ، طراحی پروژه های تخصصی دانش  4336-4335از سال  )نسل اول

د ميالدی ، ایجاد پستهای سازمانی ، فلسفه های تجاری ، نظام ها ، شيوه ها و فعاليتها ، فناوری ها ، تغيير نظام من 4330از حدود سال )، نسل دوم (  

                                                           
9
 Knowledge Management 

10
 Sveiby 

 داده 

 

 دانش 

 

 اطالعات 

 

 مربوط و قابل عمل 

  پردازش شده 
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به )با فلسفه سازمان ، استراتژی ، اهداف ، شيوه ها ، نظام ها و رویه های سازمانی یکپارچه شده ، تبدیل به کار روزانه کارکنان )، نسل سوم ( سازمانی 

 .(احمدی وقریشی )(  44(1661 -عقيده ویگ 

 تئوری ها ، بنیاد و راهبرد  مدیریت دانش 

مدیریت دانش ، دانش ، : شامل )بنياد سيستم مدیریت دانش ،   (احمدی وقریشی ) امع ، تيمی ، جامعه نگرج:تئوری های مدیریت دانش عبارتند از 

ساختار )، سازمان ( موانع و خطرات –رهبرد و مدیریت دانش ، هدفها و راهبردها ، عوامل موفقيت : شامل )، راهبرد ( سيستم های مدیریت دانش

خدمات ، /ریشه های فناوری ، مضامين ، معماری)، سيستم ها ( سازمان ، ابزارها ، فرایند سازمان ، فرهنگ سازمانی ، مداخالت دیگر و مدل سازی

طرح های مدیریت دانش ، موفقيت اطالعات هزینه و بودجه ، مزایای )،علم اقتصاد ( معماری متمرکز ، توزیع مجتمع ، کالسه بندی ، ادغام معنایی

نقش دانش در چارچوب ریشه های نظری سيستم های پيچيده و تعامالت دانشی اساسی   .(Maier, 2007)( سيستم ، موفقيت سيسم مدیریت دانش

 .(Newman & Conrad)فراهم می سازد این تمرکز یک پایه محکم در خصوص اعمال و اقتباس زمينه های مختلف را . است

 ویژگی های کلیدی ، اهداف و اهمیت  مدیریت دانش

Ruggles  وHoltshouse  توليد دانش جدید ، دسترسی به ، ميالدی وِزگی های کليدی مدیریت دانش را بدین شکل بيان نمودند  4333در سال

محصوالت و یا خدمات ، بيان دانش در  –دانش با ارزش از طریق منابع خارجی ، بکار بردن دانش در تصميم گيری ها ، بکار بستن دانش در فرایندها 

بخش های دیگر سازمان ، اندازه گيری ارزش  پایگاه داده ها و نرم افزار ، تسهيل رشد دانش از طریق فرهنگ و تشویق ، انتقال دانش موجود به –اسناد 

ایجاد و خلق گنجينه و ذخيره دانش ، بهبود و  مدیرت دانش به طور کل عبارت است از ، اهداف . (Wolf) .دارایی های دانش و یا تاثير مدیریت دانش

همچنين  .(4939, توربن  و دیگران )سهولت در دسترسی به دانش ، ارتقاء و بهبود محيط دانش ، نگاه به مدیریت دانش به مثابه یک سرمایه عمده 

، ضرورت مدیریت ( بازنشستگی ، رهایی ، انتقال ،  فوت )جهان گرایی و رقابت ، از دست دادن کارکنان با مهارتهای خاص : آن برای سازمانها اهميت 

، تغيير در مسير استراتژیک ممکن است باعث  پيچيدگی فزاینده و تغيير ، افزایش سازمان های شبکه ای ، کاهش زمان الزم برای تجربه و کسب دانش

 .(Barclay & Murray) و (4903, جهانيان) از دست دادن دانش در یک منطقه خاص گردد

 چرخه های مطرح در مدیریت دانش 

 ، ( از کار بر روی طراحی و توسعه اطالعات بدست آمده) 41چرخه مدیریت دانش زاک -

توصيف چارچوب فرایند مدیریت دانش که به تشریح استقرار یک استراتژیک درست از ) Williamsو  Bukowitzچرخه مدیریت دانش  -

 ، ( دانش برای ایجاد ارزش ، حفظ و چگونگی توليد در سازمان می پردازد

 توصيف چرخه زندگی دانش که شامل فرایندهای توليد دانش و یکپارچه سازی دانش ، با یکسری از حلقه) McElroyچرخه مدیریت دانش  -

 ، ( های بازخور به حافظه سازمانی ، باورها در محيط پردازش کسب و کار

در : یک سازمان برای انکه کسب و کار خود را با موفقيت به انجام برساند باید بر روی سه شرط تمرکز نماید ) Wiigچرخه مدیریت دانش  -

مرحله اصلی  1این چرخه دارای .  ، و توانایی در عمل( امکانات مردم ، سرمایه و)و مشتریان ، منابع الزم ( خدمات/ محصوالت )کسب و کار 

                                                           
11

.(1. ص, احمدی  &قریشی )این نسل بر پيوند ميان دانستن و عمل تاکيد می کند ( 1669)به عقيده پاراپناس    
12

 The Zack KM Cycle 
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 Dalkir, Knowledge Management In The) ( 45و استفاده از دانش 41، ادغام دانش 49ساخت دانش ، نگهداری و حفظ دانش: است 

Theory and Practice, 2005). 

 :استراتژی های مدیریت دانش 

 :دو نوع استراتژی متفاوت را برای شرکتهای مشاوره مدیریت ، خدمات پزشکی و توليدکنندگان رایانه اعالم نمودند  40هانسن و همکاران 

دانش به دقت کدبندی و در مخازن دانش به .به وسيله شرکتهای دارای توليدات استاندارد مورد استفاده قرار می گيرد :  48استرانژی کد بندی -4

 .گاه داده ساخت یافته ذخيره می شود صورت پای

به صورت صریح و آشکار مدل ذخيره دانش در مخازن دانش را در سيستم های مدیریت دانش به کار می برند :  40استراتزی اختصاصی سازی -1

آنها در تحقيقات خود اعالم نمودند که شرکتهایی که نسبت به استراتژی ه بی طرف یا بينابين عمل نموده اند با شکست مواجه شده اند . 

 .(4939, توربن  و دیگران )

 & Barclay)تغيير مدیریت ، بهترین شيوه ، مدیریت ریسک و بهينه کاوی : ی کسب و کار مربوط به مدیریت دانش استراتژی ها -3

Murray). 

   1پارادایم های قدیم و جدید مدیریت دانش

شده بود، ذخيره سازی دانش های از رده خارج ، عدم بهره  پارادایم های گذشته ، نگهداری باال از دانش چرا که تمامی دانش درون سيستم قرار داده

زار ، دانش برداری کارکنان از سيستم بدليل گستردگی زیاد ، نياز به رفتن به سيستم ، سيستم استاتيک بود ، هزینه باال برای کار و نگهداری سخت اف

ولی در پارادایم حال ، تمرکز بر روی فناوری . ود را بيان داشته اند اغلب توسط یک فرد یا یک تيم وارد می شد ، فقط دانش صریح و آشکار خوب ب

 های جدید ، پرورش محيط یادگيری ، فشرده سازی دانش بجای ذخيره سازی ، اطالعات ارزیابی از قبل است ، دانش صریح و ضمنی هر دو خوبند ،

 . (Knowledge Management) کارکنان می توانند به سيستم مدیریت دانش کمک نمایند

 تبیین اولیه مسئله مدیریت دانش در تمدن غرب 

 و مبادی دارای خود، از بعد و قبل رقيبِ هایِ دیگر تمدن مانند نيز تمدن این دارد، وجود غرب مدرن تمدن درباره که نظریاتی پراکندگی رغم به

 چهارگانۀ تنظيم روابط در و دارد انسان و هستی به خاص نگرشی است، حاکم تمدن این بر خاصی بينی یعنی جهان  .است ای ویژه معرفتی مبانی

 مبانی با را غرب تمدن مسائل کالن، نگرش یک در .است برخوردار مبانی خاصی از خود، با انسان و جامعه با انسان طبيعت، با انسان خدا، با انسان

 طبيعت یا ، " ليبراليسم " و خواهی آزادی یا نظير های واژه با که چهارگانه روابط در آن گوناگون های جلوه و اومانيسم " دئيسم " یا یا  اومانيستی

  یوتيليتاریسم  های نسبت ترتيب به و شوند می بيان گرایی، فایده یا ،  "خدا  با انسان  "، بسته انسان دست خدای به گرایش ، " نچراليسم " گرایی

 گسترده بررسی ادبيات  .کرد تبيين توان می کنند، می سازی طبيعت مفهوم با ،  جامعه یا افراد دیگر با انسان  و  خودش با انسان  تمدن، این در را

می  معنا آن خير عالم بر تسلط یعنی بنيادی، مسئله همين غرب، ذیل تمدن در نيز دانش مدیریت مسئله که است این از حاکی دانش مدیریت رشته

 دانش مدیریت قلمرو متعددی در مقاالت و مرجع اصلی های کتاب برخی مطالعه با اخير های سال در که است به تحقيقاتی مستند ادعا این .شود

 مادی دارایی انواع از نوعی مثابه به ودانش است کنترلی نظام نوعی مثابه به تمدن این در مدیریت :گفت توان می کلی نگرش یک در .است یافته انجام

 کاالها می دیگر مانند و است ثروت توليد برای مؤثر منبعی یا عمومی کاالی نوعی منبع اقتصادی، یک دانش تمدن، این در .شود می گرفته نظر در

                                                           
13 Holding Knowledge 
14 Pooling Knowledge 
15 Applying Knowledge 
16 Hansen et al. 
17 Codification 
18 Personalization 
19 The New Knowledge Management Paradigm 
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 یا هها، سرمای ها، دارایی جریان از خاص نوعی معنای کنترل به درواقع نيز دانش مدیریت .کرد مصرف و توزیع توليد، بهينه صورت به را آن توان

 ثروت و کسب قدرت و جهان بر تسلط جهت در نباید تمدن این در .دارند فراوانی مادی نفع و اقتصادی اما ارزش آیند، نمی چشم به که است کاالهایی

 . (4931, موسی خانی  و دیگران ) کرد غفلت آفرین قدرت و ثروت کاالی این از

 نقش عامل انسانی  ، فرایندها  و فناوری در مدیریت دانش 

 حجم به فقط مراجعان که دارد وجود نادرست فرض پيش این معموالً. شود می گرفته نادیده انسانی عامل نقش معموالً الکترونيکی، اطالعات عصر در

 می کاربران همۀ که معتقدند نيز برخی باور نادرست، این براساس همچنين، . دارند نياز شان ی کار ميز روی بر الکترونيکی از اطالعات زیادی بسيار

 دارند نياز آن به اطالعاتی که همۀ چون . کنند پيدا را آن راحتی به و انتخاب جستجو ، خاص ای مسئله با در ارتباط را خود نياز مورد اطالعات توانند

مدیریت دانش مجموعه ای از  درواقع.  (مک کراکن وترنتن ) شد نخواهند اطالعات خرد زیاد بسيار حجم این زیر در کاربران و دارد وجود آنجا در

فعاليتهای ( .الگو و پردازش)فرایندها یی است که به دنبال تغيير الگوی حال حاضر سازمان ، در پردازش دانش به منظور افزایش نتایج هر دوی آنهاست 

مدیریت دانش مطالعه هماهنگی بين فرایندها و تاثير .ای از فرایندهاست ه عواهداف برای کمک به مجمگسست مدیریت دانش نيز در راستای همان 

ایجاد ، یا نتایج دانش را در سازمان : آنها بر دانش و پردازش عملياتها و نتایج آن است موارد فوق بيانگر این است که مدیریت دانش مستقيماً نمی تواند 

 اطالعات فناوری بااً مکرر دانش به عالوه مدیریت . (Firestone & McElory, 2005) رایندها را با هم یکپارچه می نمایدادغام نماید ، اما فقط ف

 ، اطالعات فناوری .آورند می حساب به دانش مدیریت و به اطالعات مربوط فعاليتهای همه راس را فناوری واحد سازمانها برخی و شده گرفته اشتباه

 برای ابزاری بلکه بودهن دانش مدیریت مطلق فناوری پاسخ نيست، دانش کننده تامين تنهایی به و کند می دانش ایفا مدیریت در را پشتيبان نقش فقط

 فناوری اطالعات، بکارگيری با سازمانها از بسياری و نموده آسانتر قبل از را دانش انتشار و سازی ذخيره کسب،،  فرآیند،  اطالعات فناوری .باشد می آن

 تسریع فضا و زمان ابعاد در را تسهيم دانش قابليت تواند می اطالعات فناوری شود، گرفته بکار بدرستی اگر .نمایند می تسهيل را دانش ادغام و تسهيم

 .(4931, نيک قدم حجتی وضيایی سروینه باغی ) نماید

 

 

 

 

 

 

 

 (Bhojaraju, 2005)اجزاء مدیریت دانش  – 9شکل 

 یک سه تایی معرفت شناختی مرتبط با مدیریت دانش:  22و اتوپویزیز 21، پیوند گرایی  2شناخت

( نظریه ، دليل ، مطالعه و فکر)و آرم ( دانش)که یک کلمه یونانی  11ریشه آن از معرفت. شاخه ای از فلسفه بوده که با مطالعه دانش سر و کار دارد  19معرفت شناسی

عنوان اشياء بازگو ميالدی مونتاگ معرفت شناسی را به عنوان موضوعی که در جهان همه چيز و کيفيت متکی به وجود آنها به  4301در سال  .مشتق شده است 

سه معرفت شناختی برجسته را که به تحقيق بيشتر در  Rossو  Venizn  ،Von Kroghميالدی  4330در سال . کننده به داننده یا موضوع می باشد بيان کرد

 . (Jelavic, 2011) شناخت ، پيوندگرایی و اتوپویتيک: زمينه تئوری سازمانی از آن دیدگاه منجر می شود بيان کرده که عبارتند از 

                                                           
20

 cognitivism 
21 Connectonism 
22 Autopoiesis( خود را تولید می کند( همانند سلول)فرایندی است که در آن یک ارگانیسم یا سازمان خود را با تکرار فرایند تولید مثل دائماً  ) 
23 epistomology 
24 Episteme 

 اشخاص

 فناوری فرایندها

 مدیریت دانش
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  مدیریت دانش شخصی چیست

ده ها اهایی است که خانوهر کدام از ما دارای یک عمر تجربه ، آموزش ، حکایات  داستانهایی بوده ایم که کس دیگری آنرا نداشته ، خاطرات ، منابع فرهنگی ذهنيت 

مدیریت دانش شخصی ، دانستن این است که که دانش ما چه چيزی است و چگونه می توان آنرا سازماندهی نمود ، . است و جامعه به ما داده و با ما باقی مانده 

باید به یاد داشته باشيم که دانش شخصی .همچنين بسيج آن و استفاده از آن برای انجام اهداف ما و اینکه چگونه می توانيم همچنان به ایجاد دانش مبادرت ورزیم

 . (Jerome). بفرد بوده و هيچ کس دیگری ترکيبی از همان اطالعات ، تجربه و دانش ما را ندارندمنحصر 

  2همبستگی مدیریت دانش و هوش کسب و کار

حاضر شرکتهای کسب و کاری وجود در حال . باید آنها با هم آميخته گردند امروزه باید این باور در سازمان های کسب و کار وجود داشته باشد که 

ی طراحی داشته که از این دو فناوری به طور منفک استفاده کرده ، ولی باید فناوری جدید در شرکتها به نحو شایسته برای پياده سازی هر دو فناور

ر وجود داشته پرداخته ، و این نکته در برای اینکه اهميت هر دو به شکلی قوی درک گردد ، می بایست به مسائل و مشکالتی که در کسب و کا. گردد

کاهش فعاليتهای غير مفيد و غيرکارا ، : فراهم و باعث شکل گيری دو رویکرد در کسب و کار شامل  10فناوری می تواندیک بازگشتی در سرمایه

ی کسب و کار دو فناوری برای به دست از اینرو مدیریت دانش و هوشمند. پرداختن به کارهایی که برای شرکت فرصت های درآمدی ایجاد کند ، شود

 .(4903, موسی خانی  وسعيدی )آوردن ارزش کمی و کيفی دانش حال حاضر برای تصميم گيری می باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4903, موسی خانی  و سعيدی)عناصر اثر بخش مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار در سازمانها   - 1شکل 

 سیستمهای کنترلی و دانش مدیریت ریسک، مدیریت چرخه

 به بایستی گرفت، پيش را خاصی روش سازمانها، در مدیریت ریسک از مختلف های تجربه و شواهد روی از بتوان اینکه برای

، بگيری نظر در را ارشد مدیر یک گيری تصميم مثال فرآیند برای .رسيد کار و کسب در گيری تصميم فرآیند از درک کاملی

 در پذیری جامعه فرآیند یک توسط دانش و این آورند می بدست کاریشان تجربه های خالل از را خود دانش ارشد بيشتر مدیران

 است، خوب برای سازمان کاری چه اینکه مبنای بر فردی فرضيات یکسری مبنای سازمان بر عملکرد بنابراین ..ميافتدجا  سازمان

 داخلی فرآیندهای بيشتر کنترلِ به محدود ریسکی تنها مشکالت حل برای شده انجام تالشهای اگر ميرسد نظر به.ميگيرد شکل

                                                           
25 Business Intelligence 
26 Return of Investrnet 

 : ابزارهای فناوری

 انبار داده  -

 ابزارهای داده کاوی -

سيستم های همکاری  -

 اسناد

 سيستم های شبکه ای  -

 نامه های الکترونيکی  -

 ویدئو کنفرانس ها  -

 اتاق های کنفرانس -

 :انگیزه های مدیریتی 

 بن و پاداش  -

 درصدی از سود مشارکت  -

 ارائه عنوان های خاص  -

 : ساختارهای سلسله مراتبی

 یادگيری کمتر -

  جدیدخلق کمتر دانش  -

  نو آوری کمتر -

 :فرهنگ 

 رهبر  -

 گروه ها  -

  اعتماد  -

 مدیریت منابع انسانی  -

 خاص 
 اثر بخشی

BI و   KM  
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 حداقل باید کنترل سيستمهای لذا .نخواهد شد گرفته نظر در اساسی نکات از بسياری باشد، کار و کسب تاثيرگذار بر خارجی و

 :باشند داشته نفوذ چيز 9 بر

 در مشکالت حل اینصورت غير در زیرا عملکردها، - 9 دانش - 1 سازمان تصميمسازان کلی بطور یا ارشد مدیران فرضيات  -4

 و ها نفوذ اعمال هزینه براین، عالوه .شد نخواهد سازمان دیگر سطوح در مشکالت حل به منجر لزوما سازمان از سطح یک

 گرفتن نظر در با ریسک به سریع واکنش سنتی، کنترل های سيستم در .است متفاوت یکدیگر با آنها بخشی اثر زمان مدت

 در و توجه قابل سرمایه بازگشت با فرهنگ، نفوذ و دانش مدیریت امروزه حاليکه در ميگردید، پيشنهاد محدود سرمایه بازگشت

 . (4905, دیده ور  و ابن رسول, جعفری ) است مطرح مدت طوالنی

 اصل مدیریت دانش  12

اقتصاد دانش .  "امپراتوری آینده ، امپراتوری ذهن انسان است": وینستون چرچيل بيان داشت . شناختن دانش اولين گام موثر برای مدیریت آن است 

در جهان دانش ، )دانش آشفته است  :اصل نسبتاً ثابت برای دانش ذکر شده است  41در ذیل  .کارگزاران به ارمغان آورده است قدرت جدیدی برای 

بدون یک )، دانش خود سازماندهی است ، دانش درون جامعه است ، دانش سفری از طریق زبان است (شما نمی توانيد تنها به یک فاکتور اکتفا کنيد

اون یک ، بيشتر سعی می کنيد دانش های کمی را نگه دارید و بيشتر آنها فرار هستند ، دانش ازاد بهتر است ، (ا چگونه توضيح دهيمزبان تجربيات ر

، شما نمی توانيد قوانين و سيستم را به آن (یک فرایند اجتماعی است)راه حل نيست ، دانش هميشه باعث رشد نيست ، هيچ کسی مسئول آن نيست 

، چگونه شما دانش را تعریف و چگونه ( هيچ نقطه اتکا یا بهترین عمل برای پيشبرد دانش وجود ندارد)، هيچ گلوله نقره ای وجود ندارد  تحميل کنيد

 .(Allee)آنرا مدیریت می کنيد 

 مشخصات دانش جهت تمایز از سایر دارایی ها 

تراوش و لزوم به روز بودن ، ارزش نا معلوم ، ارزش نا معلوم  –، پراکندگی ( مشمول قلنون بازدهی نزولی نيست)قدرت خارق العاده و بازدهی فزاینده 

 درکه  جامعی تامطالع طی ووگ . (4900, توربان  و دیگران )( فوریت ، قدمت ، زوال پذیری و ناپایداری دانش)به اشتراک گذاری ، وابستگی به زمان 

 چهار ویژه به ادارات دولتی در مهمی نقش ميتواند چگونه دانش مدیریت که پرداخته مسئله بررسی این به،  است داده انجام دانش مدیریت زمينه

 :نماید ایفا زیر اصلی حوزه

 عمومی بخش های سازمان در گيری تصميم ارتقا  -

 ها گيری در تصميم موثر مشارکت زمينه در عمومی بخش های سازمان به کمک  -

 ذهنی و اجتماعی رقابتی های قابليت ایجاد  -

 دانشی کار نيروی توسعه  -

 سخت کوشتر با که ميدهد اجازه جامعه به رویکردی چنين .است مسئله مهمی دولتی نهای سازما در منسجم دانش مدیریت وجود ، ميکند عنوان وی

صرفه همچنين  .(4903, دهقانی سانيج ودعایی )دهد  ارتقاء را.خود شهروندان زندگی کيفيت و داده افزایش را خود پایداری نهادهایش، و کردن افراد

انتقال از ) جویی ها و کارایی ها ، ایجاد فرصت های جدید ، تغيير و نوآوری ، به کارگيری بهتر منابع انسانی ، ایجاد سرعت در فرایند ، تداوم دانش

قيت ارتقاء یافته ، ارتباطات مستقيم و جانبی تصميم گيری بهبود یافته ، نوآوری و خالو   (4903, جهانيان)( کارکنان قدیمی به کارکنان جدید

 .(احمدی وقریشی )

 دارایی های مدیریت دانش 

وقتی : نفوذ فوق العاده و بازگشت فزاینده ،  دانش یکی از ارشمند ترین دارایی های سازمان محسوب گشته و دارای ویژگی های ذیل است  -4

با رشد و گسترش : پراکندگی ، تراوش و نياز به شادابی و طراوت ، استفاده گشته از بين نرفته ، کاهش نيافته ، می توان ان را کامل نمود 
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ارزش ، نوان یک منبع رقابتی حفظ نماید دانش ، پراکنده و دسته بندی گشته و بدليل پویایی ، یک سازمان باید مداوم آن را به روز و به ع

عدم سنجش دقيق ميزان مشارکت در ، در این زمينه وجوه فراوان غيرقابل پيش بينی داشته و کار ساده ای نمی باشد: غير قابل پيش بينی 

 . (4939, توربن و دیگران ) این امر نيز بسيار مشکل می باشد: دانش 

 : برخی دیگر از دارایی ها عالرتند از -1

 صدور مجوز موافقت نامه ، موافقت نامه های همکاری ، قراردادها ، موافقت نامه های توزیع ، : روابط ذی نفعان  -

 شایستگی ، تعهد ، انگيزه و ووفاداری کارکنان ، : های منابع انسانی  مهارت -

 ه ، ایميل و شبکه های داخلی ،طرح های اداری و اطالعات و ارتباطات فناوری مانند پایگاه داد : زیر ساختهای فيزیکی -

 ارزش های سازمانی ، شبکه های کارکنان و مدیریت فلسفه ، : فرهنگ   -

 روش و قواعد صنعتی که اغلب به راهکارها اشاره دارد ، دفترچه های راهنمای فرایند های رسمی و غير رسمی با قوانين و : شيوه ها و روالها  -

 .(Bhojaraju, 2005) کپی رایت ، عالئم تجاری ، نام تجاری ، ثبت طراحی ، و اسرار تجاریاختراعات ثبت شده ، : مالکيت معنوی  -

 ابزارهای مدیریت دانش 

مدیریت ، اسناد تقریباً برای هر چيزی ارائه می گردند . اسناد رایج ترین مخزن اطالعات و دانش در هر سازمانی می باشند: مدیریت مستندات  -الف 

پورتالها ابزار  :پورتالهای سازمان  -ب   دوم تسهيل سازی مفاهيم مدیریت و دسترسی ها، اول فراهم ساختن مفاهيم  ،اسناد دو وظيفه کليدی دارد 

سيستم های مدیریت مهارت ها  :نقشه دانش و مهارتهای مدیریتی  -پ وده که براحتی دانش را در سطح سازمانها به اشتراک می گذارند بسيار مهمی ب

نقشه دانش کمک می کند تا از طریق ماهيت اسناد .و یک راه پشتيبانی نوزیعی ، جهت گسترش کار در بيشتر سازمان  هیک ابزار مبتنی بر وب بوده ک

 ، نوسندگان ، کارشناسان و کاربران خارجی از اطالعات که همکارن تجاری ، مشتریان و تامين کنندگان و رقبا موجود است بهره برداری گردد، نسخ 

ه پایگا -ت  در واقع نقشه دانش ابزار استانداردی ، به منظور کنترل دائمی ، دسترسی پورتال به مخازن و طبقه بندی اسناد و کارشناسان می باشد

درسهای آموخته شده همزمان فرایندهای گرفتن و .درس های آموخته شده دانش پایه حافظه دانشی شرکت است  :ت و درسهای آموخته شده ااطالع

بتوان درسهای آموخته شده در سازمانهایی که در آن اشتباهات می تواند بسيار پر هزینه و دوری از آنها در آینده .انتشار دانش را پشتيبانی می کند

کاری همانند یک اتاق جلسه بزرگی است که در آن همکاران با هم کار مه : ابزار همکاری -ج  صرفه جویی قابل توجهی را فراهم سازد مهم هستند

ی مشترک این همکار.کرده ، حتی جلسات طوالنی و یا در زمانهای مختلف روز برگزار و نظرات ، روزها و پروژه ها را با هم به اشتراک می گذارند

به اشتراک اشخاص را قادر به کار در محيط امن فضای کاری آنالین که در آن استفاده از اینترنت ، مرورگرهای وب و برنامه های کامپيوتری به منظور 

ک نمونه عالی برای به استفاده از تجارب ی،  اجتماعی از تجارب -چ گذاری دانش ، نزدیک کردن روایط سازمانی و ساده سازی فرایندهای کار می سازد 

 .(Filemon & Uriarte, 2008) اشتراک گذاری دانش در ميان افرادی است که منافع مشترکی را تعریف می کنند

 

 

 : (سازمان یاد گیرنده)  2سازمان یادگیری - 

این واژه مربوط به قابليتهای سازمانی برای یادگيری از . (King)راه های متفاوتی به مفهموم رابطه بين مدیریت دانش و یادگيری سازمانی وجود دارد 

بيان کننده )مفهوم و معنا : را مد نظر قرار دهد  فوقهر سازمان قبل از امکان رشد بایستی قدرت یادگيری الزم را دارا بوده و نکات . گذشته خود است 

حل مسئله به : فعاليت نيز می باشد  5همچنين دارای ( نرخ و سطح یادگيری)، معيار ( چگونگی فعاليت یک شرکت)، مدیریت ( نوع فعاليت سازمان

از بهترین تجارب دیگران ، انتقال و انتشار دانش با  صورت سيستماتيک ، تجربه نمودن و آزمایش های خالق ، یادگيری از تجارب گذشته ، یادگيری

عبارت است از توسعه دانش جدید درون زا که ظرفيت در واقع یادگيری  . (4939, توربن  و دیگران )سرعت و به صورت کارآمد در سراسر سازمان 

توربنو )های شناختی و خاطرات مشترک دارند اتفاق می افتد این حالت هنگامی که همه اعضاء سازمان سيستم . نفوذ بر رفتار سازمانی را دارا باشد 

فرایندی انعکاسی است که توسط اعضای سازمان در تمامی سطوح اجرا گشته و شامل مجموعه ای از اطالعات بدست آمده از .  (4939, دیگران 

                                                           
27 Learning Organization 
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، یاد گيری  13یاد گيری تحليلی: سبک یاد گيری را چنين بيان نموده  0دنی ميلر .  (4939, کينيکی وکریتنر ) 10محيطهای بيرونی و درونی است

در واقع محققان و مدیران اجرایی به این توافق دست . 91، یادگيری نهادی 99، یادگيری سلختاری 91، یادگيری تعاملی 94، یاد گيری تجربی 96تافيقی

تراتژیک اساسی است ، بنابراین ، افزایش و پرورش قابليت یادگيری برای سازمانها امری یافته ، که توانایی یاد گيری سازمان همچون یک حربه اس

سازمان یادگيرنده تمرکز : در نظر خود بيان داشتند  Lylesو  Easterby-Smith 1669در سال .(4939, کينيکیوکریتنر )حياتی به شمار می آید 

فاهيم از دانش است که در یک سازمان در نهایت با استفاده از فرایندهای ایجاد و بدست آوردن آن بر روی فراینده و مدیریت دانش تمرکز آن بر روی م

از طریق ایجاد انگيزه ،  .راه دیگر برای مفهوم رابطه بين دو فضای سازمان یادگيرنده و مدیریت دانش نمایش اهداف است. ، ساخت بدست می آید

ازمان در انتشار و استفاده از دانش ، مدیریت دانش از طریق کمک به به قرار دادن دانش در فرایندهای سازمان می تواند بطور مداوم باعث شود که س

هاد داد که انباشت دانش از اهميت پيشن Dixonميالدی  4331در واقع در سال . راستای دستيابی به اهداف خود اعمال و رفتار خود را بهبود بخشد 

 .(King)کمتری نسبت به فرایندهای تجدید نظر و ساخت دانش برخوردار است  

    فرهنگ سازمانی و    حافظه سازمانی

فظه یک سازمان یادگير علی القاعده دارای حافظه سازمانی قوی و ابزارهایی جهت نگهداری ، نمایش و مشارکت دانش بوده و هوش انسان نيز از حا

ت توانایی یک سازمان برای یادگيری ، توسعه حافظه سازمانی و مشارک.سازمانی مشتق شده و به وسيله آن دانش های جدید و با ارزش خلق می شود 

توربن  و )فرهنگ دارای یک الگوی مشارکتی شامل فرضيات اساسی در سازمان است  98براساس نظریه اسکين. دانش به فرهنگ سازمانی بستگی دارد 

 .(4939, دیگران 

 و فناوری های پشتیبان مدیریت دانش در سطح سازمان 

اینکه سازمان چرا ، کجا و تا چه حد : منظر چرایی   -الف  :با افقها و مقاصد متفاوت نگریست ، باید از سه منظر به مدیریت دانش در سطوح سازمانی  

نظارت بر دانش بر ارزیابی ، سازماندهی ، جهت دهی ، تسهيل و : منظر مدیریتی  -ب  .يا مورد بهره برداری قرار دهدباید روی دانش سرمایه گذاری

, جهانيان) از طریق اعمال تکنيکهای کاربردی بر بکارگيری مهارتها برای هدایت و مدیریت دانش تمرکز دارد: منظر عملياتی   -ج  .تمرکز دارد 

:  می توانند از آنها جهت پيشبرد اهداف خویش بهره برداری نمایند عبارتند از که سازمانهافناوری های پشتيبان مدیریت دانش همچنين . (4903

جهت استخراج ) 93، عوامل هوشمند( در شناسایی تخصص ، استخراج خودکار و نيمه خودکار دانش ، از طریق پردازش زبان طبيعی) 90هوش مصنوعی

 .(4900, توربان  و دیگران ) 16قابل گسترش ، کشف دانش در پایگاه داده ، زبان نشانه گذاری( و شناسایی دانش

 روش های اندازه گیری تاثیرات مدیریت دانش در سازمانها

                                                           
28

سازمان یادگيرنده گروهی از افراد بوده که به منظور افزایش توانایی های خود به طور دسته : اینگونه تعریف می کند  "پنجمين فرمان"پيتر سنج در کتاب خود تحت عنوان  

.(4939, کينيکی &کریتنر )جمعی ، با یکدیگر کار نموده تا در نهایت به نتيجه ای که به واقع در اندیشه آن هستند ، دست یابند   
29 Analytic Learning 
30 Synthetic Learning 
31 Experimental Learning 
32 Interactive Learning 
33 Structural Learning 
34 Institutional Learning 
35 Organizational Memory 
36 Organization Culture 
37 Schein 
38 Artificial Intelligence 
39 Intelligent agents 
40 XML 

خلق و ابداع  

در سال ابداع 

2    

ابداع تصفیه 

در سال 

2    
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ارزیابی سازنده با شناسایی مسائلی که باید حل گرددو یا اینکه کدام ابتکار عمل باید از ميان .هر فرایند اصلی سازمانی باید به طور منظم ارزیابی گردد

هنوز ماتریس ارزیابی تمام عيار و کاملی در تحقيقات برای سنجش ميزان .دا نماید ، در طول فرایند توسعه انجام می پذیردبرداشته شود یا ادامه پي

در ذیل . (4934, صالحی واحمدی ) موفقيت مدیریت دانش در سازمان ها وجود نداشته ، اما در عمل معيارها و روش های ارزیابی مختلفی وجود دارد

: سازمان وجود دارد بيان شده است  هایی که به طور فزاینده ای برای اندازه گيری ارزش ، و پيشرفت در دانش و مدیریت دانش درتعدادی از روش 

کارت امتيازی ،  (می تواند در سطح سازمان یا برای پروژه ها و فرایندهای فردی انجام شود)اندازه گيری تاثير مدیریت دانش بر عملکرد سازمان 

اندازه ،  ارزیابی و بررسی کارمندان، چرخه عمر ،  11بازگشت سرمایه،  (مالی ، مشتریان ، فرایندهی داخلی و رشد ویادگيری: منظر  1دارای ) 14متوازن

 .(ABC of Knowledge Management, 2005)گيری ارزش دارایی های دانش 

  4دانش مدیریت در سازمان بلوغ

 

زمينه  در گرفته صورت های فعاليت به توجه با سازمان، هر .است دانش مدیریت بر مختلف مؤثر ابعاد در سازمان یک یهای توانمند و ها قابليت ميزان

 و پيشنهادات .است دانش مدیریت زمينه در جاری سازمان وضعيت دهندة نشان سطح این که گيرد می قرار بلوغ از سطحی در دانش، مدیریت

 اینک هم نها آ که مشابه بلوغی های مدل وسيله به توانند می دهند، قرار توجه مورد را دانش مدیریت نياز های مورد فعاليت توانند به که هنمودهاییر

 طول در و گام به گام تواند می سازمان یک که است شده تشکيل بلوغ سطح چندین از بلوغ مدل یک . گردند ارائه دارد وجود مختلف صنایع در

 .(4900, خطيبيان و عابدی جعفری, حسنقلی پور )یابد  ها دست آن به اليانس

 نقش رهبری در مدیریت دانش 

ازمان نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان بوسيله کلولند در کتاب مدیریت دانش مورد تاکيد قار گرفته و از این رو بر چگونگی گرایش و برخورد س

، نشانگر آن افزون براین ، اگر مدیریت دانش در همه الیه های سازمان نفوذ نکرده باشد . با اقدامات و فرایندهی مدیریت دانش تاثير مستقيمی دارند 

نقش .رهبری دانش باید در سراسر سراسر سازمان و در همه الیه های سلسله مراتبی نمایان باشد. است که برنامه های مدیریت دانش موثر نبوده است 

، مربی گری ؛ الگوی  رهبری دانشی ، فراهم ساختن چشم انداز راهبردی ، انگيزش افراد ، برقراری ارتباط موثر ، ایفای نقش به عنوان عامل تغيير

 .(4903, عسگری  وحسينی , خليفه سلطانی)مناسب عمل و چياده سازی طرح دانشی است 
 رابطه مدیریت دانش و سرمایه فكری با کسب مزیت رقابتی -4

 .تاس شده تاکيد ها در بسياری از مطالعات اخير در زمينه مدیریت استراتژیک، بر نقش مدیریت دانش، بعنوان پایه و اساس مزیت رقابتی سازمان
و توليد محصوالت یا ارائه خدمات سازمانها  بالقوه های توسعه توانایی به توان می جمله آن از که تاثيرگذارند ها سازمان پذیری عوامل بسياری بر رقابت

 همچنان اما است، شده شناخته پذیری رقابت برای منبعی بعنوان دانش دهد ا وجود اینکه مطالعات زیادی نشان میب .اشاره کرد  متمایز نسبت به رقبا

 مدیریت بخوبی شان سازمان در دانش که معتقدند ها سازمان مدیران از اندکی درصد تنها و شود نمی مدیریت بخوبی سازمان در ارزشمند منبع این

 از تر مناسب دانش دارای که شود رقابتی نبرد یک پيروز تواند می زمانی شرکت یک که معتقدند پذیری گروهی از صاحبنظران درمورد رقابت .دشو می

دانش منبعی مناسب برای کسب مزیت رقابتی است، چرا که  .دشو می ناشی آن  دانش و شرکت از اساساً پذیری د از این دیدگاه، رقابتباش رقبایش

بنا به  .دکن استفاده ها، ازحوزه بسياری در خود نهایی های تواند از این دانش برای کاهش هزینه دانش مناسب باشد، می دارای که یک شرکت، زمانی

  (4936, دیگران وعليقلی ) .شد قائل تمایز ضمنی دانش و صریح دانش بين باید پذیری، رقابت افزایش در دانش سهم به توجه با( 4300)  گفته پوالنی

 مشكالت اجرایی مدیریت دانش  - 

                                                           
41 BSC (Balanced Score Card) 
42 ROI (return oninvestment) 
43

مدلی است که نقشه راهی را برای پياده سازی تجارب موفق و حياتی با توجه به فرایندهای مختلف سازمانی فراهم : رانش مدل بلوغ قابليت را چنين تعریف نمودند اکرتيس و همک 

.(0. ص, 4900, خطيبيان &, عابدی جعفری, حسنقلی پور )می کند   
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فقدان درک و فهم صحيح از مدیریت دانش و مزایا ، فقدان مهارت در : چالش های عمده سيستم مدیریت دانش را این چنين بيان نموده است  11دایر

تشویق به مشارکت و فرهنگ مشارکتی ، فقدان انگيزه ، فقدان استطاعت و بنيه مالی ، عدم : استفاده از تکنيکهای آن ، فقدان فرهنگ سازمانی جهت 

 . (4939, و دیگران  توربن) نتخاب تکنولوژی مناسب ، عدم همکاری و پشتيبانی مدیران ارشدا

 یک نمونه کاربردی:  پلیس نیروی در دانش بكار گیری مدیریت - 

 پایگاه منظم طور به پليس اروپا. در هلند دارد  15دانش مدیریت مرکز یک اروپا پليس. عملکرد پليس مرتبط است  با مستقيم طور به دانش مدیریت

 به را قانون وسيله بدین و کند حفظ اطالعات تکنولوژی در جدید های و پيشرفت توسعه با همگام را آن تا ، کند می رسانی روز به را خود داده های

 هوشمند جوامع در به سرعت دانش تسهيم .باشد می )بيرون محيط (خارج اطالعات به وابسته اغلب پليس تحقيقات .آورد در اجرا ای به بهينه شکل

تسهيم  یگر یکد با را اطالعات و ی همکار یگر یکد با دانش و اطالعات زمينه در ی مختلف کشورها در هوشمند جوامع مثال برای  .است یافته افزایش

 موجود و دانش به ها آن دسترسی به خود در تحقيقات پليس تحقيق افسران موفقيت و باشد می پليس تحقيقات در منبع ترین مهم دانش .کنند می

 می برقرار آن ارتباط با خود کاری زمينه در پليس افسران که اطالعاتی مقدار بردند پی الهوامده و لوین.بستگی دارد  دانش بودنِ دسترس در و بودن

 نشان دارند نياز آن به خود عادی و طبيعی وظایف انجام منظور به افسران پليس که وسيعی دانش و اطالعات این .است آور تعجب و زیاد خيلی کنند

 وظایف انجام برای دانش از استفاده موثری و ی ساز یکسان دسترسی، باید دانش، با خبره افسر یک به شدن تبدیل برای افسران پليس که دهد می

 می دانش و اطالعات تسهيم و ایجادزمينه  در اساسی طور به پليس کار در دانش مدیریت حيطه ضمنی، مفهوم دانش به توجه با .باشند داشته خود

و  ایجاد ای بر پليس افسران توانایی و دانش، تسهيم و ایجاد برای پليس افسران تمایل پرداخته شود آن به باید اینجا در که عمده موضوع دو .باشد

 .(4900, کوثرنشان و اسعدی, جواهری کامل)باشد  می دانش تسهيم

 

 نتایج کسب شده از سایر تحقیقات -8
در تحقيق خود بيان داشته اند ، داده کاوی مهمترین فناوری جهت بهره برداری موثر از داده ها بوده و اهميت نقش  (4901)و مير عابدینیکنگاوری 

حکوت آن روز به روز افزایش می یابد، همچنين دامنه کاربرد آن طيف گسترده ای از مدیریت دانش سازمانی،یادگيری سازمانی،تجارت الکترونيک ، 

 .(4901, ميرعابدینی وکنگاوری ) را می تواند در بر گيرد.... الکترونيک 

با استفاده از فنون داده کاوی را  "دی اسپيس"در نتایج حاصل از تحقيق خود ، استخراج دانش از پایگاه داده ( 4903)فشارکی ، بخشی و شيرازی 

در سازمان و فرهنگ سازی آن،باعث افزایش سرعت و نتایج جستجوی کاربر،  "اسپيسدی "پيشنهاد و معتقدند پياده سازی سيستم مدیریت دانش 

 دارائه هوشمند کلمات مرتبط با کلمه ورودی کاربران، جلوگيری از جستجوهای متعدد توسط کاربر، خشنودی و صرفه جویی در زمان کاربر می گرد

 . (4903, بخشی و شيرازی, فشارکی)

خود که بر مبنای ارتباط بين فرایندهای مدیریت دانش و های در پژوهش همچنين قریشی و احمدی ( 4900)و الجيمی خوش سيما ، ابراهيمی نژاد 

سرمایه گذاری دانشگاه های داخلی برای خلق دانش و اثر بيشترین بيان می دارند ، در دانشگاه ها و موسسات آموزشی بوده بطور جداگانه اثربخشی آن 

رونی سازی، برونی سازی و ترکيب براثربخشی مدیریت دانش صورت گيرد، به خصوص سرمایه گذاری بيشتری روی ترکيب که بخشی آن باید بر روی د

به عالوه مدیریت .(4900, فالح الجيمی وابراهيمی نژاد, خوش سيما) کمتر در دانشگاه ها اجرا گشته ، در حالی که تاثير خيلی زیادی براثر بخشی دارد

 . (احمدی وقریشی ) موسسات آموزشی به درستی تبيين نشده و هنوز گام های ابتدایی خود را بر می دارددانش در آموزش و 

King در تحقيق خود در مبحث مدیریت دانش و یادگيری سازمانی بيان داشته ، مدیریت دانش مجموعه ای از فعاليتها هی سازمانی نسبتاً جدید بوده 

خلق دانش ، کسب، پاالیش، .که در بهبود دانش ، شيوه های مربوط به دانش ، رفتار سازمانی ، تصميم گيری و عملکرد سازمانی با هدف عمل نماید

این فرایندها فرایندهای پشتيبانی سازمان .ذخيره سازی، انتقال، به اشتراک گذاری و بهره برداری مدیریت دانش ، در فرایندهای دانش متمرکزاست

ود نتایج متوسط حاصل از مدیریت دانش ، بهب.نوآوری ، یادگيری فردی، یادگيری جمعی و تصميم گيری مشارکتی را پشتيبانی می نمایند: همانند 

 . (King) رفتارسازمانی، تصميم گيری ، محصوالت ، خدمات ، فرایندها و روابط بوده که سازمان را قادر به بهبود عملکرد کلی آن می نماید

                                                           
44

 Dyer 
45

 KMC (Knowledge management center) 
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 حسنقلی پور، جعفری و خطيبيان در بحث بلوغ مدیریت دانش دو عامل حياتی و کليدی ، عامل استراتژی و عامل منابع انسانی را بيان نموده و

فراهم را روی تکنولوژی ها و دیگر تغييرات پر ریسک ، بستر الزم از طرق این دو عامل  يشنهاد کرده اند ، سازمان ها قبل از سرمایه گذاری کالن برپ

 . (4900, خطيبيان و عابدی جعفری, حسنقلی پور ) نمایند

 مشاهده شکاف بيشتریندر تحقيق خود در خصوص تحليل شکاف استراتزیک ابعاد مدیریت دانش اینگونه بيان می دارند ، ( 4903)دعایی و سانيچ 

 به توجه مراکز این دانش در مدیریت وضعيت بهبود جهت لذا. می شود مربوط سازمان یادگيرنده و دانش خلق ابعاد به هاخصوصاً آزاد، دانشگاه در شده

 زبانی مبهم ه های واژ از استفاده با و ذهنی طور به دانش مدیریت از افراد ادراک عموما اینکه دليل به)است  برخودار بيشتری اهميت از بعد دو این

برنامه  و مدیران توجه مورد بيشتر دانش مدیریت دولتی، های دانشگاه دردر ادامه نتایج حاصل به این نکته اشاره ای داشته اند که (.گيرد می صورت

 گيرد قرار امر مسئوالن و کارمدیران سرلوحه باید دانش مدیریت شکاف کردن برطرف برای رهبری و ابعاد کارتيمی به است ولی توجه گرفته ریزان قرار

 .(4903, دهقانی سانيج ودعایی )

 عنوان به دانش مدیریتدر پژوهش خود در خصوص کارایی مدیریت دانش در عملکرد پليس بيان داشته اند ، ( 4900)جواهری کامل و همکاران 

 مقدار .باشند پليس می عملکرد بهبود منظور به اهدافی تعيين برای تالش در ای فزاینده طور به ها باشد زیرا دولت می پليس عملکرد مهم شاخص

 های شکل به پليسی های سازمان از اطالعاتی چنين .است آور تعجب و بسيار زیاد دارند تماس ها آن با کارشان زمينه در پليس افسران که اطالعاتی

 به و مؤثر شيوه یک در و هموار ای استفاده بر را دانش و اطالعات چگونه که است این پليسی های سازمان و پليس چالش .آید دست می به مختلفی

 .(4900, کوثرنشان و اسعدی, جواهری کامل) نمایند فراهم استفاده برای را ها آن هستند آن مواجه با پليس افسران که مسائلی برای موقع

دانش بر مبنای نتایج بدست آمده چنين بيان توانمندساز مدیریت خود مبنی بر تاثير سبک های رهبری  تحقيقدر ( 4903)خليفه سلطانی و همکاران 

زان خلق داشتند ، تاثير مثبت سبک های رهبری خود مدیریتی ، تحول آفرین ، تعامل گرا و مالحظه دار ، و تاثير منفی سبک رهبری ساختار گرا با مي

ریت دانش برخوردار بوده ، همچنين تحقيقات آنان ، نقش و تسهيم دانش تائيد ، و سبک رهبری تعامل گرا ، از بيش ترین ميزان تاثير بر اقدامات مدی

و غير  تعامالت بين فردی و ميان گروهی را در تسهيم و خلق دانش تایيد ، و بيان می دارند که یکی از راه های اصلی تسهيم دانش ، تعامالت رسمی

دامات مدیریت دانش ، به رهبرانی نياز دارد که بر توسعه عوامل رسمی بين اعضا سازمان می باشد و نتيجه گيری نمودند ماهيت انسنانی اجتماعی اق

 .(4903, عسگری  وحسينی , خليفه سلطانی) انسانی و اجتماعی در سازمان تاکيد داشته باشد

 نتیجه گیری و پیشنهاد  -8
 

، با توجه به مميزی و تحليل فاصله دانش که هر یک می مدیریت دانش و اهداف برپایی  به توانمندی هادقيق گاه و نانجام شده  تحقيقات بررسی با  

یکی از مراحل تشکيل دهنده استراتژی مدیریت دانش باشند ، در تعيين اینکه چه نوع تالش هایی ، مدیریت دانش می بایست در  ،تواند به نوبه خود

تنها ، موافقين مکتب استراتژیک معتقدند که یک شرکت  .نقش ایفا می نماینددست یابد ، تا به هدف مورد انتظار ، درون یک سازمان صورت دهد 

استراتژیک مربوط به خلق  ایجاد شکاف. ، دارای دانش مناسب تری نسبت به رقبای خود باشندو تنها اگر زمانی می تواند پيروز نبرد رقابتی گردد ، اگر 

سایر عواملی چون ، ، در کنار آن  .مدیریت دانش می تواند باشد جهت پياده سازی و بکار گيری یکی از عوامل شکست در  دانش و سازمان یادگيرنده

تشویق به مشارکت و : فقدان درک و فهم صحيح از مدیریت دانش و مزایا ، فقدان مهارت در استفاده از تکنيکهای آن ، فقدان فرهنگ سازمانی جهت 

نيز می تواند  ان انگيزه ، فقدان استطاعت و بنيه مالی ، عدم انتخاب تکنولوژی مناسب ، عدم همکاری و پشتيبانی مدیران ارشدفرهنگ مشارکتی ، فقد

به منظور کسب مزیت رقابتی  مدیریت دانشبر تاثير گذار مهم و عوامل برخی از  5شکل شماره در . دالیل شکست در امر پياده سازی محسوب گردد

 .نشان داده شده استدر یک سازمان 

 

 

 

استفاده از فنون داده 

 کاوی 

 یادگیری سازمانی 

 نوآوری   -

 یادگیری فردی و جمعی  -

 تصمیم گیری مشارکتی -
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 برخی از عوامل تاثير گذار بر مدیریت دانش به منظور کسب مزیت ر قابتی -5شکل 

ویکرد یا استراتژی می تواند ربا توجه به اینکه این مفهوم در حال رشد و گسترش سریع می باشد ، پياده سازی این سيستم در سازمانها به عنوان یک 

با توجه به اینکه تکنيک پيشنهاد می گردد  لذا،  .کسب مزیت رقابتی برای شرکتهای تجاری و سازمان های صنعتی گردد یک ابزار کارا و مناسب ، در

توجه قرار نگرفته ، در این زمينه به منظور استفاده و در خصوص حل خالق مسئله و ارزیابی سازمان های یادگيرنده  آنچنان در ایران مورد ترازیابی 

  .صورت پذیردبيشتری  بررسی ، از منابع داخلی یا خارجی سازمان در جهت یادگيری و حل مسئله جذب بيشتر دانش 

 منابع

 .دانشگاه پيام نور: تهران (.چاپ دوم)مدیریت دانش(. 4934. )ع, صالحی و, .ع, حمدی

 .انتشارات نگاه دانش: تهران .سيستم های اطالعاتی استراتژیک از مفاهيم تا کاربردها(. 4903. )س, ناصرزاده و, .ب, اخگر

Dalkir, K( .4931 .)انتشارات پندار پارس: تهران( مترجم, زرآبادی پور. س و, بریمانی. ح, زرگرپور. ح) .مدیریت دانش در تئوری و عمل. 

دانشگاه : تهران( مترجم, و دیگران و, ریاحی. ح) (.دومجلد  -دگرگونی سازمانها در اقتصاد دیجيتالی)فناوری اطالعات در مدیریت (. 4900. )و دیگران  و, .ا, توربان

 .پيام نور

, باستانی. س و, فاضل زرندی. م(. )جلد دوم) جلد دوم: تحول کسب و کار در اقتصاد دیجيتالی : فناوری اطالعت برای مدیریت (. 4939. )و دیگران  و, .ا, توربن 

 .دانشگاه صنعتی اميرکبير: تهران( مترجم

 .برآیند پویش: تهران( مترجم, صفرزاده. ح و, فرهنگی. ع) (.نظریه ها و کاربردها -مفاهيم )مدیریت رفتار سازمانی (. 4939. )آ, کينيکی و ,.ر, کریتنر

 .دفتر پژوهش های فرهنگی: تهران( مترجم, ایزدی. د و, اعرابی. س) (.چاپ پنجم -رهيافتی جامع )مدیریت استراتزیک سيستم های اطالعاتی (. 4903. )ا, کالرک

 .09-55, (11پی در پی  - 1شماره  -سال ششم )مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل . انتشار ، فعاليت کليدی در مدیریت دانش(. 4909. )س, آصف زاده  و, .ز, پيری

 .(4شماره  - 46جلد ) کتابداری و اطالع رسانی . نقش عامل انسانی در مدیریت دانش (. بدون تاریخ. )ک, مک کراکن و, .ا, ترنتن 

 5شماره )نشریه بين المللی علوم مهندسی . نقش مدیریت دانش و فنآوری اطالعات در مدیریت ریسک پروژه(. 4905. )ف, دیده ور  و, .س, ابن رسول, .م, جعفری 

 .98-94, دانشگاه علم و صنعت ایران (48جلد  -

 مدیریت دانش

ایجاد بستر الزم قبل از سرمایه گذاری 

 کالن بر روی تكنولوژی 

استفاده از سبک های رهبری توانمند ساز 

 (گرا و مالحظه مدار تعامل)

 سرمایه گذاری به منظور خلق دانش 
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 .41, (19شماره  -سال ششم )دو ماهنامه توسعه انسانی پليس . مدیریت دانش در تحقيقات پليس(. 4900. )م, کوثرنشان و, .ع, اسعدی, .م, جواهری کامل

 .پيام سما: تهران (.جلد اول)تئوری های نوین سازمان و مدیریت (. 4903. )ر, جهانيان

. سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمانها از طریق یک مدل بلوغ توسعه یافته مدیریت دانش(. 4900. ) ن, خطيبيان و, .ح, عابدی جعفری, .ط, ور حسنقلی پ

 .410-414, (41شماره  -سال چهارم )فصلنامه علوم مدیریت ایران 

 -سال دوم )فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی . توانمندساز مدیریت دانشسبک های رهبری (. 4903. )ن, عسگری  و, .س, حسينی , .ح, خليفه سلطانی

 .400-413, ( 1و  9شماره 

فصلنامه مدیریت صنعتی . بررسی ارتباط بين فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش(. 4900. )ح, فالح الجيمی و, .م, ابراهيمی نژاد, .غ, خوش سيما

 .15-10, 46شماره 

 .00-18, (4شماره )مطالعات مدیریت راهبردی . تحليل شکاف استراتژیک ابعاد مدیریت دانش (. 4903. )ج, دهقانی سانيج و, .ح, دعایی

 .(19شماره  -پارکها و مراکز رشد )فصلنامه تخصصی رشد فناوری . مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار(. 4903. )م, موسی خانی  و, .م, سعيدی

اولين کنفرانس بين المللی . شناسایی و تعيين راهکارهای پياده سازی موفق مدیریت دانش در سازمانها(. 4931. )س, نيک قدم حجتی و, .ه, ینه باغیضيایی سرو

 .دانشگاه پيام نور واحد نکا و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز: ساری(. 49. ص) مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم تربيتی

, 96 8بازیابی در . (مطالعه موردی شرکت سایپا)بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (. 10 44, 4936. )دیگران و, .م, قلیعلي

: ، از پایگاه مقاالت علمی مدیریت4931

http://system.parsiblog.com/Posts/999/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D9%86%D9%82%D8%B

4+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D9%88+%D8%B

3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%8A+

%D8%A8%D8%B1+%DA% 

فصلنامه علمی . استخراج دانش از پایگاه داده نرم افزارهای مدیریت اطالعت و مستندات با تکنيکهای داده کاوی(. 4903. )ا, بخشی و, .ح, شيرازی, .م, فشارکی

 .153-109, 1، شماره  10پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ، دوره 

 .0, (16شماره  -سال ششم )نشریه علمی پژوهشی . آموزشی نقش مدیریت دانش در موسسات(. بدون تاریخ. )پ, احمدی  و, .ف, قریشی

فصلنامه تخصصی رشد فناوری . ارزیابی وضعيت موجود مدیریت دانش بر اساس مدل ساختمان مدیریت دانش(. 4903. )س, باقری و, .ف, مهرانفر, .ن, کاظمی نژاد

 .3, (19شماره  -پارکها و مراکز رشد )

(. 0. ص) پنجمين کنفرانس سراسری سيستم های هوشمند. نقش زبان های داده کاوی در مدیریت دانش سازمانی(. 4901) .ش, ميرعابدینی و, .م, کنگاوری

 .دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد،ایران

 .رهنما, تهران( مترجم, مصطفوی. س و, حسينی. س) (.چاپ پنجم -ویراست یازدهم )سيستم های اطالعاتی مدیریت (. 4939. )س. ک, الودن و, .پ. ج, الودن

تخصصی اسالم و  -دو فصلنامه علمی . "تمدن دینی"در  "مدیریت دانش"طرح مسئله ( : دین بنيان)مدیریت دانش دینی (. 4931. ) و دیگران  و, .م, موسی خانی 

 .11-8, (شماره سه -سال دوم )مدیریت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

19 
 

ABC of Knowledge Management. (2005, july). Retrieved 10 27, 2014, from Freely extracted from the NHS National Library for 

Health: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/knowledge/docs/ABC_of_KM.pdf 

Allee, V. (n.d.). 12 Principles of Knowledge Management. Retrieved 10 27, 2014, from 

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/12_Principles_of_Knowledge_Management.pdf 

Barclay, R. O., و Murray, P. C. (n.d.). Knowledge Praxis. Retrieved 11 20, 2014, from 

http://www.providersedge.com/docs/km_articles/what_is_knowledge_management.pdf 

Bhojaraju, g. (2005). KNOWLEDGE MANAGEMENT: WHY DO WE NEED IT FOR CORPORATES. Malaysian Journal of 

Library و Information Science, Vol. 10, no.2, 37-50. 

Dalkir, K. (2005). Knowledge Management In The Theory and Practice. Burlington, MA 01803, USA: Elsevier Butterworth–

Heinemann. 

Filemon, A., و Uriarte, J. (2008). Introduction To Knowledge Management. Jakarta 10350 Indonesia: ASEAN Foundation, Jakarta, 

Indonesia. 

Firestone, J. M. , وMcElory, M. W( .1665 .)Doing Knowledge Management .The Learning Organization Journal, Vol. 12, No.2. 

Jelavic, M. (2011). Socio-Technical Knowledge Management and Epistemological Paradigms:Theoretical Connections at the 

Individual and Organisational Level. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 6, 16. 

Jerome, M. (n.d.). Personal Knowledge Management. Retrieved 11 20, 2014, from 

http://www.spottedcowpress.ca/KnowledgeManagement/pdfs/06MartinJ.pdf 

King, W. R. (n.d.). Knowledge Management and Organizational Learning. Retrieved 11 20, 2014, from 

http://www.uky.edu/~gmswan3/575/KM_and_OL.pdf 

Knowledge Management. (n.d.). Retrieved 10 27, 2014, from http://www.mvc.edu/files/ep-knowledge-management.pdf 

Maier, R. (2007). knowledge Management System(information and communication technologies for knowledge management) (Third 

ed.). 

Newman, B. (., و Conrad, K. W. (n.d.). The Knowledge Management Theory Papers. A Framework for Characterizing Knowledge 

Management Methods, Practices, and Technologies, p. 20. 

Wiig, K. M. (2004). People-Focused Knowledge Management. Burlington, MA 01803, USA: Elsevier Butterworth–Heinemann. 

Wolf, B. (n.d.). Introduction Of Knowledge Management. Retrieved 10 27, 2014, from 

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262015080_sch_0001.pdf 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

