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 چکيده 

 مختلف حسطو در ها سازمان روزافزون همت و معز علمی شاهد مجامع دیاز ربسیا تأکید و ها سازمان شدیدز نیا سحساا به با توجه وزهمرا

 عرصه در فشگر تحولی و عظیم گامی دخو نوبه به مرا ینا. هستیم نشدامدیریت  های پروژه کارگیری به و حیراط جهت جیرخا و خلیدا

 موفقیت ،ستا بدیهینیست.  خطر و یسكر از امبر، طرحی هر منجاا و اجرا ستا ضحوا باوجوداین. گردد می بمحسو هغیر و وکار کسب

 عامل یهامانزسا شكست قیمت به فقوو معد د وبو هدانخو سخت انگامی چند آن، حتمالیا اتخطر از فقوو رتصو در ها سازمانین ا

 قبل  ،های پروژه چنین اتخطر و یاامز از گاهیآ افلذ. شد هداخو متما ها پروژه گونه این در گذاری سرمایه جهت ها سازمان یگرد میلی بی و

مدیریت سازی های پیادهمدلکه  ستا ینا رنوشتا در این ساسیا سؤال افلذ  .آید می نظر به وریضر و زمالامی قدا ها آن کارگیری به از

 زمال شناخت و گاهیآ کسب با انتو می چگونه  و مستاکد آن ای شاخصه و دبعاا ،چیست اثرات مفید مدیریت دانش بر سازمان و دانش

 یهارمحو شناسائی به رنوشتا ینا ننویسندگا و مختلف انندیشمندا عملی ربتجا و نوشتهها به دستناا با سساا ینا بر د.نمو استفاده ها آن از

 ست.ا ختهداپر نشدا مدیریت یهاوژپر فواید سازی وپیادهمهم 

 رمحودانش یتژاستر، انشدا مدیریت ینظامها ،نشدا مدیریت یمدلها ،نشدا مدیریتکلمات کلیدی : 

 

 مقدمه 

به  نشدا منابع چگونه  ،یابنددر میکنند شتال نمتخصصا و انهشگروپژ. است 12ن قر در ها شرکت ایبر دیهبررا منبع نخستین نشدا

 ایجرا بر درتمبا به امقدا از قبل ینا بنابر. دکر دهستفاا آن از قابتیر مزیتی انعنو به انبتو تا دشو مدیریت و دآوریگر یموثر رتصو

 دخو ایبر را نشدا مدیریتد هبررا بهترین و مهمترین تا هستند دخو دموجو منابع و مانیزسا یسیستمها یرز یابیارز مندزنیا هانمازسا

  درك ایبر ،نشدا لنتقاا و ارینگهد به امقدا یگرد نسل به نسلی از یبشر یهانتمد ،نیست یجدید مرا نشداکنند.مدیریت شناسایی

 عمق و منهدا روز به روز ،نشدا ایبر تشنگی وزیمرا یپویا و هپیچید ریتجا یمحیطها در. نددمینمو ه،یندآ پیشبینی و گذشته

 نیز ینترنتا و تطالعاا وریفنا. ستا رنتشاا لحا در ها نمازسا از ونبیر در و تغییر لحا در تشد به که نشیدا. دمییاب یتردهگستر

 ء،شرکا ن،کنارکا نمیا بطن، روامازسا تكامل ازاتمو بهاند.آورده دجوو به نشدا مدیریت و ارینگهد ،خلق در ی راجدید یچالشها

 ئیدارا مهمترین مستمر جابجائی ینا. مییابد خاتمه و دیجاا نظمتر بی و رمكر ایبرنامهدر  لیهاو ادمو نکنندگا عرضه و نمشتریا ان،مدیر

 از مناسب مدیریت لعماا ونبد حتماالا دشومی دیجاا بطروا ینا طریقاز که نشیدا هعمد بخش ازد.ندا می خطر به انرآ نشدا یعنی نمازسا

 نشدا موثر مدیریت.  ستا بیشتر صریح مانیزسا نشدا با مقایسه در ضمنی/ شخصی نشدا ایبر یسكر ینا لحتماا. فتر هداخو بین

 یرزسطح  در را یکلید مفاهیم شگستر و دهنمو حفظ شرکتبا  نکنارکا و ءشرکا شرکت طتباار خاتمه از ناشی ییانهاز از را ها سازمان

 حاصل قابتیی رمزیتها از دهستفاا جهت خلیدا عرصه در لفعا یمانهازسا از ریبسیا کنونی یطاشر در. نماید می تسهیل نمازسا یحدهاوا

 و یسكر از  خالی طرحی چنین زیسا دهپیا و حیاطر ماا. ندا ردهگما همت دانش از دهستفار و انتشا،ا خلق، کشف به دانشی ییندهاآفر از
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 از یتصویر ئهارا از پس حاضر مقاله در سساا ینا بر. باشد شتهندا دجوو آن به نسبت نگر کل و جامع کیدر گرا خصوصا، نمیباشد خطر

 هد.اخو ختهداپر آن شد زیسا دهپیا و حیاطر چرخه مختلف حلامر  قالب در وژهپر ینا سیب شناسیآ به  ،نشدا مدیریت

 نشدا مديريت در حمطر يفکر مکاتب

ار شود ربسیا ممفهو نبیا اردمو از برخی در. باشد موثر و مفید نداتو می عموضو آن عمق و منهدا نشد شنرو در موضوعی هر ممفهو نبیا

 بر. ستاردار برخو خاصی پیچیدگی از مفاهیم برخی نبیا شتهر طبیعت و ماهیت لیلد به ،مدیریت زهحو به طمربو مباحث در هیژو به .ستا

 وخلق  نشدا مدیریت، تفسیراری، نگهد و حفاظت ده،ستفاا و شاعها ":جمله از هشد حمطر نشدا مدیریت دی ازیاز یفرتعا سساا ینا

 با مباحثی ممفهو ینا بتاقر بلكه نیست تطالعاا وریفنا و تطالعاا با نشدا طتباار بحث ینا پیچیدگی. "دمیبرگیر در را نشدا پاالیش

 که ستا فعالیتی نشدامدیریت (. Mc Adam & Mc Reedyنقل از(Peters, 1992 ستا نشدا رتتجا و نشناسیروا نظیر

-مینشدا مدیریت تعاریف به جمالیا نگاهی با. دمی شو گرفته نظر در رمحو ننساا یمایهها سر مدیریت ایبر آن یهادهبررا و تاکتیكها

  .با تئوری و عمل رابطه داردنش دا مدیریتتوان دریافت که 

 سنتی دیكررو در .بخشد اومتد را هاآن و یابد ستد قابتیر ییاامز به چگونه نمازسا که ستا ینا دیهبررا مدیریت زهحو در ساسیا سؤال

 و قطعیت معد یشافزا به توجه با .((Porter, 1985دبو قابتیر مزیت مهمترین قبار مقابل در آن ارستقرا و هشد بنتخاا صنعت بیتاجذ

 قابتیر مزیت صلیاکلید انعنو به "ر فتار  –ا جرا -ر ساختا " یلگوا بر جدید دیهبررا یهشهاوپژ تمرکز مانیزسا یمحیطها در پویایی

 ازیندا چشم به و هددمی ننشا را سنتی یهادیكررو در دلتعا و نسكو با بطهرا درضایتی رنا ،تغییر ینا که کند می ضافها گرنت. میباشد

 منابع انعنو به مانیزسا ینمندیهااتوو  ها سرمایه دشو می سبب هیدگاد ینا. دمیشو منجر اریمد  " منبع هیدگاد – مانیزسا " منا به خلیدا

 ،هارتمهاات، تجهیز و هااربزا شامل مانیزمنابع سا. شد قائل تمایز ناییاتو و منبع بین باید هیدگاد ینا در. شوند تلقی قابتیر ییتها مز صلیا

 در منابع ینا از دهستفاا و آوردن ستد بهدر  مانیزسا ناییاتو. میباشند ارپاید قابتیر یهاادنددرو مهمترین نقدینگی و تعااخترا ثبت

 یهاینمنداتو با بطهرا در دازانپر نظریهاز  ریبسیا اریمد - نشدا هیدگاد سساا بر .میباشد قابتیر یفعالیتها و هارکا ایجرا جهت

 (.Grant, 1991ست)ا به اختصار امده 2ها در جدول این توانایی. نداداده تیداپیشنها مانیزسا
 نشدا مدیریت نمتو در مانیزسا ناییاتو مفهوم 2جدول 
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 روی برل لونیتا و کوهن سساا همین بر. شتدا هنداخو ونبیر از نشدا کسب به زنیا هانمازسا که دمیشو طستنباا چنین قفو نمتو سساا بر

هم افر طریق از نداتو می مانیزسا نشدا دآوریگر. ندادهکر تأکید جدید ارزش یك انعنو به نیوبیر تطالعاا بجذ ناییاتو یژگیو

 سساا بر هاآن دمجد ترکیب و زیسا چهریكپا ،مدیریت یفعالیتها مهمترین. دگیر رتصو نیدرو خلق ونی وبیر منابع از نشدا آوری

 ینا توصیف. میکند نبیا را ستا هشد توصیف نمتو در که هاییهیدگاد از سیعیو طیف نشدا مدیریت یهالست. مدا محیطی اتتغییر

های مدیریت دانش باید با د.مدلگیر ارقر دهستفاا ردمو نشدا مدیریت مانیزسا یهادکررکا و ریساختا یهشهاوپژدر  نداتو می هالمد

 در. ستاگرفته  ارقر سیربر ردمو مختلف یهاهیدگاد و جنبهها از مقاله ینا در هشد بنتخاا یهالمدد. گیر ارقر دهستفاا ردمواحتیاط 

 یهالمد و یفكر سرمایه یهالمد ،نشدا یطبقهبندهایمدل: ستا هشد معرفی زهحو ینا در لمد عنو سه نشدامدیریت  منابع برخی

 جتماعی.ی اهارساختا

 نشدا يطبقهبند يهالمد
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 رانش دا مدیریت از باال سطح مفهومی ننموزبا تاکایوچی و نوناکال مد لمثا ایبر. ندارمیپند امجز یعنصر انعنو به را نشدا هالمد ینا

 (.2شكلکند) می تلقی نشدا خلق یندآفر انعنو به  را نشدا مدیریت و هدد می ننشا

  2شكل 

 ل نانوکا و تاگوچیمد

نقل از  polanyi, 1962پوالنی ) تعریف سساا بر ضمنی نشدا .ستا هشد تشكیل ضمنی و عینی عناصر از نشدا لمد ینا سساا بر

Hiscock,2004) یبرنامهها، هانقاشی ،هاحطر ،ها نوشته طریق از هشد رظهاا نشدا عینی نشدا.  ستا هنشد نبیا و تیذا ،لفظی غیر نشیدا 

 منتقل ییگرد دفر ضمنی نشدا  به یجامعهنگر یندآفر لخال از نداتو می ضمنی نشدا که هشد ضفر لمد ینا در. ستا ...و  یکامپیوتر

 به زیسا نیدرو یندآفرتواند از طریق د. همچپنین براساس این مدل دانش عینی میشو تبدیل عینی نشدا به زیسا نیوبر یندآفر در و هشد

 از تر هپیچید ربسیا نشل دانتقاا لبتها. دشو تبدیل ییگرد عینی نشدا به نداتو می رنتشاا و نشد ترکیب طریق از و دشو تبدیل ضمنی نشدا

 در لمد ینا از ای بهینه نسخه. نمی باشد نشدا مدیریت جدید یمراداپا در تفسیر قابل حتیرابه  و ستا نوناکا دیپیشنها دهسا ماتریكس

 رچها لمد ینا سساا بر. سته اشد داده نمایش Hiscock,2004)نقل از  Hedlund & Nonaka, 1993 هدالند) و نوناکا لمد

 نمازسا درون کوچك یهاوهگراد، فرا شامل که هستی شناسی( ر)محو دارد دجوو ها نمازسا در نشدا عاملین یا حاملین از مختلف سطح

 ,Boisotت)بویسو لمد هشد حمطر زهحو ینا در که ییگرد لمد .( میباشد....قبار ن،کنندگا تهیه ،صلیا ن)مشتریا نمازسا ونبیر یا

. ستا دهکر تقسیم هنشد منتشر ه،شد منتشرو  هنشد ینوتد ه،شد ینوتد نشدا به را مانیزسا نشدا وی لمد ینا سساا بر که ستا( 1997

 قابل حتیرا به که ستا نشیدا هنشد ینوتد نشو دا ،مالی یها داده نظیر هشد دیجاا لنتقاا فهد ایبر که ستا نشیدا هشد ینوتد نشدا
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 اكشترا قابل  سانیآ به هنشد منتشر نشدا .ستاری اگذ اكشترا به دهماآ که ست ا نشیدا هشد منتشر نشدا ،تجربه نظیر نیست لنتقاا

 ینوتد نشدا. دمیشو تلقی ه(یدگاد ادراك، شخصی)تجربه نشدا انعنو به تنها باشد هنشد منتشر و هنشد ینوتد نشیدا گرا. نیست اریگذ

 از نداتو می هشد منتشر و هشد ینوتد نشدا تنها.  ستا لنتقااقابل کوچك یهاوهگر در " به زنیا نستندا"سساا بر تنها هنشد منتشر و هشد

 نظر سساا بر نشدا عنو ینا نددا می سلیم عقل را هنشد ینوتد و هنشد منتشر نشدا. باشد سسترد قابل کتابخانهها ،کتابها ،مجلهها طریق

نانوکا و بویسوت وجود های زیادی بین مدل شباهت .دشو مید یجاا دشهو و داتعا ی،جامعهپذیر یهستهآ و کند یندآفر در تبویسو

 .دارد

 ینابیانگر   وی توسط لمد هشد ئهدانست. ارا (Lustri, 2007)یالستر لمد را هشد حمطر ستارا ینا در که مدلی جدیدترین انبتو شاید

 تشكیلمی را مانیزسا نشدا سساا که ستا دیفر نشدا مخا دهما تطالعاا. ستا مانیزسا نشدا خلق زغاآ نقطه دیفر نشدا که ستا

 رظهو صخا موقعیت یك در تجربه و سنعكاا ،تفسیر ت،طالعاا ترکیب از دیفر نشدا دهکر رظهاا رتنپوداو که گونه نهما. هدد

 نشدا. دمیشو دیجاا بعد دو ینا ترکیب از مانیزسا نشدا. دشو نیوبر باید عینی( و ضمنیدی)فر نشدا ،مانیزسا نشدا خلق ایبر. میکند

 نیوبری، پذیر جامعه با مانیزسا نشدا به دیفر نشدا لنتقاا. یابد دبهبو مانیزسا نشدا تا دشو منتقل یگرد یها وهگر و ادفرا به باید دیفر

 ردمودو . فتدق اتفاا هاوهگر درون در یا و وهگر به دفر از د،فر به دفر از نداتو می یندآفر ینا. فتدامی قتفاا ترکیب و زیسا نیدرو زی،سا

 :ست ا مرحله 6دارای مفهومی لمد ینا. باشد موثرتر نشدا لنتقاا ایبر نداتو می خیرا

     دانشتوسعه  فهد با بطهرا در كمشتر هیدگاد یا معنا خلق -2

 ت طالعاا تهیه -1 

 دینش فردا خلق ایبر زیسا نیدرو یندآفر دیجاا -3 

 هیوگریگیردیا به دیفر نشدا تبدیل -4 

 مانیزسا حسطو یگرد به نشدا شاعها -5 

 .نشدا عملی یجنبهها -6 

 ربسیاآن در هشد کرذ ییندهاآفر از برخی چه گرا هندد می ارقر سیربر ردمو را نشدا شكل تغییر یندآفر هالمد ینا خالصه رطو به

 .ستا شكلی و مكانیكی

   يفکر سرمايه يهالمد

 سكاندیامیاشرکت  در هشد ئهارا لمد هالمد ینا ترینوفمعر از. میشوند یبند ستهد مقوله ینا در نشدا مدیریت یهامدل از ادیتعد

    (.1شكل باشد)
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 (Skandiaاسكاندیا) از نشدا مدیریت یفكر سرمایه لمد 1شكل 

 سكاندیاا.کندار برقر مانیزسا یها سرمایه بین یپیوند نداتو می که مینماید حمطر نشدا با بطهرا در علمی دیكررو با فرضی پیش لمد ینا

 یجنبههال مد ینا در. داد ارقر توجه ردمو را شرکت یفكر سرمایه فلسفه و فعالیتها  دخو ساالنه ارشگز در که ستا شرکتی نخستین

سایر همانند . نداتو می نشدا که هشد ضفر چنین و دارد مكانیكی طبیعت لمد ینا.  ستا هشد گرفته هیددنا نشدا مدیریت جتماعیا

 .(Chase, 1997.)قرار گیرد ها و در کنار انهادارایی

   جتماعیا رساختا يها لمد

در  سعی د،یاز یشباهتها باوجود هالمد ینا. میباشند هانمازسا در یگیردیا و جتماعیا ییندهاآفر با تیذا پیوند دارای مدلها ینا

  باشد می ها لمد عنو ینا از مرستد لمد. نددار مانیزسا یگیردیا یا هگیرنددیا نمازسا ممفهو نبیا یجستجو
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 مدیریت دانش دامرست لمد 3شكل 

 مدیریت جتماعیا رساختا بلكه دشو نمی ودمحد نمازسا در دموجو علمی تطالعاا به تنها رساختا ینا ن،مازسا در نشدا رساختا -1

 .دمیشو شامل نیز را نشدا

 نداتو می بلكه  یدآ نمی همافر عینی یبرنامهها لخال از تنها نمازسا در دموجو نشدا رساختا که ستا ینا لمد ضفر پیش -2

 .باشد نیز جتماعیا دلتبا یندآفر حاصل

 .دجوو مانیزسا محیط و نمازسا در نشدا شاعها از ایهکنند پشتیبانی یندآفر -3

 مانیزسا یهاادندوبر از نشدا دیقتصاا دهستفاا -4
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را  یرتكرار پذ و وبمتنا ارتكر ،گشتیزبا یهانجریا سفید یها نپیكا که حالی در. ستا صلیا نجریا جهت ههندد ننشا هسیای پیكانها

 در "دهستفاا" به طمربو بخش. دارد نشدا رساختا به کلی دییكررو لیو دگیر نمی بر در را نشدا مفاهیم یهمه لمد ینا. هددمی ننشا

 در دمكمل شو انبه عنو نداتو می عاملها ینا.  دنمیشو شامل را بخش هاییر یپیشرفتها و هشد ودمحد نمازسا یهاادندوبر به لمد ینا

 رساختا .نیست خطیو  دهسا ییندآفر نشدا مدیریت هددمی ننشا سویه دو یپیكانها. دشوض فر لجمعا مانعه که ینا نه گرفته نظر

 انعنو به نمازسا در که راچه  آن شناسایی زهحو ینا در موفقیت ملاعو. ستانش دا مدیریت ساسیا یها بخش از یكی نشدا جتماعیا

 " را نشدا مدیریت از بخش ینا تاکایوچی و نوناکا. میباشد کنانشرکا و نمازسا در نشدا ینا شدر چگونگی و دشو می شناخته نشدا

 با بطهرا در عملی هیدگاد دجوو نخست یمراداپا. دارد دجوو نشدا رساختا با بطهرا در وتمتفا یمراداپا دو. نامیدند"مانیزسا نشدا خلق

 چه آن که ینا دوم. ستا حمطر نهامنددنین خراقو و قعیتوا منزله به نشدا جا ینا در که ستا  " بر حقیقتابر در نشدا " هیدگاد یا نشدا

 از نشدا رساختا یافتن .یابد رساختا جتماعیا نظراز  نکنارکا تتعامال سساا بر ندامیتو دشو می نشدا رساختا جتماعیا یمراداپا به طمربو

 از ریبسیا. دشو تلقی نمازسا در نشدا مدیریت دیكررو ازبخشی انعنو به نشدا شاعها و تجسم در باید جتماعیا و علمی ییمهاراداپا نظر

 نظر از نشدا رساختا یمراداپا به و کنند می توجه علمی یمرداپا یهادیكررو به فقط که ینا لیلد به نشدا شاعها و تجسم در ها سازمان

 تولید "را دهستفاا مرستدا.  ستا"دهستفاا"نشدا مدیریت صلیا فهد لمد ینا درشوند.  می شكست رچاد هستند توجه بی جتماعیا

رت تجا دبهبو یهاروش که ندادهکر لستدالا چنین تیلموو و نیلكنسوو که حالی در .ستده اکر توصیف "یمشتر ایبر ریتجا ارزش

 از یكیآوری نو و خالقیت. ست یابندد نکنارکا وری هبهر و یافته توسعه رتتجا با  بطرا در جانبه دو پشتیبانی افهدا به تا یابد توسعه باید

 یافته رساختا نشدا "یا  و " نو نشدا " به را آورینو و خالقیت لكروا و یهنر. ستانش دا مدیریت در دهستفاا و یمنددسو یکلیدها

. باشد ها آن به منزلت یعطاا شامل نداتو می نکنارکاه بهر و دسو.  جتماعی باشدا یا وفنی  –علمی ندامیتو نو نشدا. نداداده پیوند " جدید

 آزادی عملری)مختادخو یشافزا ردمو ینا در همچنین. مینماید "راننشكادا هجایگا و منزلت تخصصی"از سخن Peters, 1992))زپیتر

 نمونیزبا و مفید مدلی انعنو به مرستدا هشد حصالا لمد.  دبو هداخو نشدا مدیریت زی،سا دهپیا نتایج از یگیردیا و ،تیذا یمنددسو (

 یهادیكررو نشانگر لمد درون یکلیدی هازهحو. عمومی میباشد و خصوصی یبخشها در نشدا مدیریت زیسا دهپیا و مطالعه ایبر

 باشد.می خصوصیو عمومی بخش دو هر در نشدا مدیریت

   ايمرحله چند مفهومی لمد

 طریق از مانیزسا ناییاتو و نشدا مدیریت که هشد ضفر چنین شد دپیشنها( Lee & kim, 2001)کیم و لی توسط که لمد ینا در 

 لیو نددار وبطبیعت متنا ینظر جنبه از حلامر ینا. میکند شدر ن،شد ای شبكه  –زیسا چهریكپا –رنتشاا – زغاآ ،مرحله رچها از رعبو

 مدیریتی یندآفر یك انبه عنو نشدا مدیریت که معتقدند دازانپر نظریه از ریبسیا. تبی هستندامر سلسله و ختیدر سعه تو و شدر نظر از

 لمد در که دشو می منجر مدیریتیاف هدا به مدیریتی یهادعملكر. دشو مانیزسا و دیفر یهارفتار در ساسیا اتتغییر موجب ندابتو باید

 ناییاتو از ایمرتبه و مانیزسا نشدا کند دآوریگر شامل نشدا مدیریت نتیجه در مانیزسا ناییاتو نتیجه. سته اشد خالصه 4 رهشما

 .کندمی شدر شكلیS منحنی رتصو به که ستا مانیزسا
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 مانیزسایریت دانش مد توسعه ای مرحله -مفهومی لمد 4 شكل

  نشدا مديريت منظا زيسا دهپيا يها لمد

وت، قضا و تجربه که حالی در. دمی شو ینوتد و همددرآ فتصر به سانیآ به که دارد، تأکید عینی نشدا بر نشدا مدیریت در فنی نشدا

 تعریف مدیریت در که گونه نهما. میباشد پذیر نمكاا سختی به آن فتصر و ینوتد که هددمی ننشا را نشدا عیانتزا و ضمنی یجنبهها

 دارد دجوونش دا مدیریت زیسا دهپیا منظا به زنیا ینا به نسیدر ایبر فهد .ستا آن ارزش درك نشدا مدیریت لیهاو فهد مدآ نشدا

 منظا. دارد انبررتوسط کا موثر دهستفاا به بستگی نیز نشدا مدیریت یهامنظا موفقیت. نماید تسهیل را نشدا اكشترا و ارینگهد ،تولید تا

 یهام نظا از مختلفی یهالمد. میکند همافر هانمازسا ایبر را نشدا مدیریت ییندهاآفر ایجرا ایبر زمال یها یرساختزنش دا مدیریت

 مدیریت منظا ستا معتقدQuaddus & Xu, 2005)نقل از  Chait,) 1999چیت که گونه نهما ماا از. دارد دجوو نشدامدیریت 

 :جمله از  باشد شتهدا بر در را مانیزسا نشدا سرمایه یکلید عناصر نش بایددا

    د،شو می نمازسا ناییاتو تقویت سبب که نکنارکا نشدا و ها رتمها با بطهرا در طالعاتیا -2
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    نمازسا نمشتریا با بطهرا در طالعاتیا -1

  موثر و کیفی خدماتیی ها فعالیت منجاا جهت در نمازسا یشناسیها روش و هااربزا با بطهرا در تطالعاا -3

 ن.مازسادر  دموجو یها وهگر و ها فعالیت با بطهرا در تطالعاا-4

تباطی ار یهامنظا و هوشمند یهامنظا وریفنا ،طالعاتیا یهاهپایگا کمك با ارمد نشدا یهامنظا یا نشدا مدیریت یهامنظا ساخت 

 ده ازستفاا و زیسا چهریكپا به که دکر درقا را هانمازسا ارمد –وریفنا دیكرروین ا از دهستفاا چه گرا. هستند زهحو ینا در معا یهالمثا

به  و خلق روی بر بیشتر زهحو ینا انهشگروپژ ماا. نددازبپر ن،مازسا در دموجو عینی ینشهادا با بطهرا در هیژو به د،خو نشدا منابع

 هند.د می ارقر نظر مد را راننشكادا ه نگیزا و زیسا فرهنگ نقش و میکنند تأکید نشدا منابع اریگذ اكشترا

   نشدا مديريت ايبر مانیزسا يها شتال

 ستا مدیریتی یمراداپا یك بلكه ،نیست نیكیولكترا منابع مدیریت جهت نظامی نصب یا ی،گیردیا یهاوهگر تشكیل تنها نشدا مدیریت

 چه که ینا با بطهرا در .هددمی ارقر تاثیر تحت را...   ت وطالعاا وریفنا ،فرهنگ ،مانیزسا فرهنگ قبیل از گیردر منابع سایر و دممر که

 ران،نشكادا ،یندمدیریتآفر ،نشدا  جمله از هشد رهشاا ها آن از برخی به نشدا مدیریت با مرتبط نمتو در دشو مدیریت باید یچیز

 و دعملكر سنجشی هااربزا ،مانیزسا فنعطاا قابل رساختا ر،محو –نشدا فرهنگ ت،طالعاا وریفنا ،قتاصد بر مبتنی نسانیا تتباطاار

 ربسیا نشد مدیریتای بر بلكه دهگستر فقط نه قفو اردمو از برخی که ینا ضمن. ستار اشود ربسیا قفو اردمو همه مدیریت. داشپا منظا

 از ییگرد مدیریتی یهاربه ساختا توجه مندزنیا مانیزسا فرهنگ  انعنو به ستیدر و ستیرا بر مبتنی تتباطاار نمونه انعنو به .ستا هپیچید

 نشدا مدیریت در مهم عاملر چها دشو می همشاهد رهشما شكل در که گونه نهما ماا. ستا هنگیزا و رتقد ی،هبرر ،مدیریت قبیل

  د.گیر ارقر نظر مد دیهبررامانی زسا منابعان عنو به باید مانیزسا نشدا و تطالعاا وریفنا ،نشدا مدیریت یندآفر ران،نشكادا از تندرعبا
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 5 شكل

 مانیزسا یهادیكررو و عناصر

 فرهنگ و رساختا داش،پا منظا و دعملكر یابیارز رت،قد ی،هبرر از تندرعبا هنددمی ارقر تاثیر تحت را راننشكادا که مدیریتیعناصر 

 ایبر .کنندده سا را نشدا مدیریت یندآفر زنیا ردمو یتیمها دیجاا با و عداقو و ئیننامههاآ دنکر مشخص با ننداو می هانمازسا. مانیزسا

 ردمو دخو نسانیا منابع کیفیت دنبر باال ایبر را ریکا ینامهها هشیو و زیمودآخو یبرنامهها نندامیتو هانمازسا اد،فرا نشدا ناییاتو دبهبو

 دخو مانیزنش سادا منابع مندمنظا مدیریت به آن سیلهو به و نددار را دخو صخا شناسی عنو هانمازسا از برخی نشدا .هندار دقر دهستفاا

 یهارموتو وینترنت ا نظیر تباطیار یهالکانا کمك با وند ده اکر دیجاا نشدا نمخز یهامنظا رمنظو ینا ایبر ها آن از برخی. نددازمیپر

اشاره خته داپرآن  به زهحو ینا یها هشوپژ در که ها سازمان در هشد دهپیا یمدلها از برخی به مهادا در. میکنند دهستفاا آن از جستجو

 .شودمی

 مخزنی و اي شبکه يمدلها

 تطالعاا نندابتو آن  کمك به که نظامی  ،کنند اجرا را نشدا مدیریت منظا که هنددمی زهجاا هانمازسا به جدید یهاوریفنا

 سته اشد دپیشنها نشدا مدیریت منظا زیسا دهپیا ایبر لمد عنو دو نمتو برخی در بطهرا ینا در. کنند منتشر و هخیرذ را نیافته رساختا

(Alavi & Leidner, 2001). 

 هد.دپیوند  نشدا نکنندگا دهستفاا با را نشدا نصاحبا تا میکند دهستفاا تباطیار ییهاورفنا و هنماهارا از که ایشبكه لمد-2

 . کنند می دهستفاا نمازسا عینی نشدا یعزتو و هخیرذ ،ماندهیزسا آوردن، ستد به جهت تطالعاا وریفنا از نمخز یهالمد -1

 دو هرل نتقاا  از ای شبكه نشدا مدیریت یهامنظا .داد ارقر توجه ردمو را مانیزسا نشدا طبیعت باید دیكررو دو ینا بین تمایز درك ایبر

 نشدا مدیریتم نظا. مناسبترهستند ضمنی نشدا ایبر هالمد ینا سدرمی نظر به ماا ،کنند می حمایت عینی( – )ضمنی نشیدا عنو
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 دیجاا نشدا ینا ایهنماهایی بررا دارد شتال بلكه ارد،ند همدآ ستد به نمازسا یك در نخبرگا توسط که را نشیدا ینوتد قصد ایشبكه

 دیجاا به منجر مرا ینو ا شوند مشخص زهحو هر در نشدا نندگادار د،شو تعریف نمازسا با مرتبط نشدا دمیشو سبب مرا ینا. کند

 یهااربزا از غنی ایمجموعه ای،شبكه نشدا مدیریت نظام یگرد اءجزا. دشو نمازسا در انیگرد به کمك ایبر جستجو قابل هنماییرا

 دمیشو تلقی ءشی یك انعنو به نشن، دامخز لمد در. دمیشو نشدا اریگذ اكشترا به و یعزتو پشتیبانی ایبر یهاییرهمكا و تباطیار

 ید.آ مانیزسا عینی نشدابر لمد ینا بر مبتنی نشدا مدیریت منظا. دشو منتشر و هخیرذ دآوری،گر نداتو می که

    مديريت منظا نشدا رنتشاا لمد

 اجستخرا تطالعاا حاصل لمد یناست ا هشد دپیشنها وسقد محمد توسط که ستا نشدا مدیریت سیستم رنتشاا از جامعی حطر ل،مد ینا

 مدیریت  منظا ایجرا در که یکلید ادفری انظرها رظهاا سساا بر و ،باشد می شمالی یمریكاا و لیااسترا در رگبز شرکت شش از هشد

 ینا سساا بر.  ستا متغیر64 و فرعی وصلیا رفاکتو 26 دارای لمد ینا. ه استشد ترسیم ستا کترمشا ،شتنددا ها سازمان ینا در نشدا

 توجه ردمو هشوپژ در هکنند شرکت ادفرا جانب همه از و ،هستند یبیشتر همیتا دارای نشدا مدیریت منظا رنتشاا ایبر متغیر رچها لمد

 مدیریت منظا ییارو و ادفرا ایبر یمنددسو ،عالی انحمایت مدیر و پشتیبانی ،مانیزسا فرهنگ از تندرعبا متغیر رچها ینا. دبو گرفته ارقر

 ردمو امجز رتصو به را لمد از بخشهایی انمیتو ماا باشداری شود رکا ل،مد کامل زیسا دهپیا و نموآز ستا ممكن چه گرا. نشدا

  را نشدا. مدیریت منظا رنتشاا حلامر لمد ینا. داد ارقر زیسا دهپیا و نموآز

 هددمی ننشا تجزئیا با اههمرارپاید دهستفاا تا زغاآ از

 (MATE)نشدا مديريت منظا مفهومی لمد

 طتبادر ار یكدیگر با مندمنظا ایچرخه رتصو به که یابیارز و یگیردیا دی،هبررا مدیریت عناصر. دارد تكیه ساسیا منظا سه بر لمد ینا

 نمازسا دیهبررانش دا بر لمد ینا. دشو دهپیا ها سازمان در مانیزسا ونبر و مانیزسا ،تیمی دی،فر سطح رچها در ندامیتو نشدا .هستند

 منظا .میباشد مندمنظاو  اوممد رتصو به دیهبررا بینیزبا و اجرا ،حیاطر شامل نمازسا در تژیكاسترا مدیریت منظا.   ستا دهکر تكیه

 دیهبررا مدیریت منظا نپشتیباو  مكمل د،عملكر یابیارز منظا. دمیشو پشتیبانی یگیردیا و یابیارز یهامنظا توسط دیهبررا مدیریت

 ینا باید دیهبررا زشموآ منظا .دارد حصالذی نسانیا منابع به زنیا دیهبررا یابیارز و بینیزبا ا،جرا هیژو به لمد ینا ساسیا عناصر .ستا

 و اوممد تتجربیا. ستا شیزموآ یهازنیا شامل تحلیل(   MATE) لمد ینا در دیهبررا زشموآ منظا .هدن دنشا خوبی به را یندهاآفر

 که ستا ینا منظا ینا یمنددسو .ستا هشد حمطر به خوبی لمد ینا در کند می عمل و ندیشدا می نمازسا یك چگونه که ینا ردخوزبا

 شایسته ،شفافیت  ،قتاصد ،فعالیتها دنکر ترربا پر ن،کنارکای، تصمیم سازی،اختیارات مشیها خط ینوتد در هیندافز کترمشا سبب

 (( Sotriakoa, 2004 د.شو می بیشتر تعهد و ریهمكا ن،گفتما آزاد، تتباطاار ری،ساال

   نشدا مديريت مرجع لمد

 است گرفته  شكل یرز ییمهاراداپا تغییر با ستا هیدگاد ینا. ستا دهکر رظهو نشدا مدیریت با بطهرا در یجدید هیدگاد خیرا یسالها در

 . دمیشو تولیدزبا و تولید که کاالیی یعنی لمحصو منزله به نشدا -2
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 .  جتماعیا دیكررو به مدیریتی  –فنی دیكررو تبدیل -1

 .ستا ناییدا به بستهوا رکا منجاا و عمل آن در که عمل شناختی معرفت سمت به نشدا با بطهرا در مالكیتی شناختی معرفت از حرکت -3

 مرجعیل مد. شد می سحساا نشدا مدیریت مرجع لمد سمت به حرکت و دموجو نشدا مدیریت یهالمد در نظر تجدید به زنیا ینابنابر 

 : باشد یرز سؤال یپاسخگو ندابتو که

   د؟گیر ارقر یابیارز ردمو و یددرآ عمل مرحله به ده،کر شدر نداتو می چگونه نشدا مدیریت نپشتیبا منظا یك

. ستا هشدد پیشنها یدزبوا توسط منابع و عمل مرحله ،شناختی مرحله شامل ای مرحله سه نشدا مدیریت مرجع لمد سؤال ینا به پاسخ ایبر

 مدیریت مهر نظا که ستا یعناصر  شامل مرحله لیناو. دگیرار قر دهستفاا ردمو نشدا دازشپر یپویا ییندهاآفر در نداتو می لمد ینا

 دازشپر ایبرز نیا ردمو ییندهاآفر شامل که ستا ایمقوله دوم مرحله.  نماییدعمل  آن سساا بر یا دهبو تعامل نماید در آن با باید نشیدا

 مجموعه شناخت مرحله در. ست هستندا منابع الیهو دوم الیه عناصر نپشتیبا که ستا یعناصر شامل الیه سومین .ستا اول مرحله عناصر

 مجموعه نیوبیر شناخت زهحو. دارد دجوو وتتفا آن نیدرو مرحله و شناخت نیوبیر مرحله بین. دمیشو تعریف هم به مرتبطء شیاا از ای

ن، کنندگا یعز)تو ءشرکا ه،کنند تولید ی،مشتر نظیر ؛نماید حفظ را دخو هویت ها آن با تعامل در نداتو می نمازسا که ستا ملاعواز  ای

 ریتجای پیامدها و عداقو ،منابع ،یندهاآفر اف،هدا شامل دشو می مانیزگاهی سادآخو  سبب که نیدرو ملاعو .قبارها( بانك ن،شندگاوفر

 .کرد کار آن اساس بر یا و دبو تعامل در آن با بایستی که ستا نشدا خلق به بستهوا لذکرا قفو ملاعو از یك هر .ستا....  و

 اثرات مفيد مديريت دانش بر سازمان

 که است آن توجه واقبال  این علت. است یافته وکار کسب عرصه در بسیاری اقبال و توجه گذشته دهه طی دانش مدیریت اصطالح

 های دارایی از سازد می قادر را ها سازمان کنند که می قلمداد فرآیندی عنوان به را دانش مدیریت مختلف های سازمان مدیران از بسیاری

 سازمان اصلی کارکردهای و وظایف از یكی عنوان به مدیریت دانش امروزه .کنند استفاده ها سازمان در ارزش ایجاد برای دانش

  نظر به که هستند متمایزی مدیریتی حوزه در مدیریت نوآوری و دانش مدیریت. شود می محسوب

 از که است این ها سازمان ارشد مدیران واصلی عمده های دغدغه از باوجوداین یكی. هستند مجزایی نتایج و تأثیرات دارای رسد می

 .بپردازند نوآوری توسعه و تحكیم ایجاد، دانش به های دارایی مؤثر کاربرد طریق

 :نوآوری و دانش مدیریت ترکیب -2

 مدیریت یا مدیریت دانش های حوزه تفكیك عدم یا تفكیك که است شده باعث جهانی مقیاس در ها بنگاه بین رقابت افزایش

 فرآیندهای در دانش مدیریت کاربرد و مهم استراتژیك موضوع عوض در. نیاید شمار به مهمی و استراتژیك چندان موضوع نوآوری

 برای جدید نوآوری بر تكیه با ها سازمان درگذشته ببخشند را ارتقا خود عملكرد ها سازمان شود می موجب که است نوآوری مدیریت

 بر تكیه با امروزه که درحالی ببخشد ارتقا را سازمانی عملكرد تواند می چگونه پرسیدند نوآوری می خود از سازمان عملكرد ارتقا

 دنیای در که سازد می قادر را ما دانش نوآوری به توسل چگونه پرسند می خود از رقابتی مزیت بالقوه عنوان منبع به دانش نوآوری

 نائل شویم. بلندمدت رقابتی مزیت به وکار کسب پرتالطم

 :دانش اهمیت -1

 نیروی زمین، مانند سنتی تولید عوامل سایر و است صنعتی و اقتصادی توسعه اصلی منبع دانش نوین اقتصاد در: دانش انقالب به گذر

 رو روبه محدودیت با دامنه و مقیاس تولید ازنظر سنتی عوامل (Drucke, 1994)دارند قرار اهمیت بعدی مرتبه در سرمایه و کار



 3131سیزدهم شهریور                                              سومین همایش علوم مدیریت نوین

The Conference on Modern Management Sciences                 ISSN: 2322-1151 

 
 فرماست حكم دانش بازده بر دیگر اقتصادی قانون مقابل در شود. منجر می گذاری سرمایه نزولی بازده به ها آن نهایی افزایش و بوده

 هایدارایی بر تأکید از نوآوری به سنتی نگرش. شد خواهد ختم باالتری بازدهی اطالعات به یا دانش در بیشتر گذاری سرمایه.

چنین  در. است شده مبدل دانش در نوآوری ایجاد برای دانش تسهیم و همانندسازی و جذب به فرآیندهای ملموس و فیزیكی

 به را دانش نوآوری اهمیت رشته نظران صاحب هرچند .است شده تبدیل سازمانی عملكرد ارتقای کلیدی عامل به دانش شرایطی

 فناوری در دالر میلیاردها که ساخته است ناچار را ها سازمان اطالعات و دانش ارزش بین موجود ابهام اما. شناسند می رسمیت

 .کنند گذاری سرمایه اطالعات

 :دانش مدیریت مهارت -3

 دانش مدیریت که شود. درحالی می ها سازمان برای ارزش ایجاد موجب افراد و فرآیندها محصوالت در اثرگذاری طریق از دانش

 به ها سازمان نیاز دلیل به  (Dell, 1996) کند. می تبدیل ماندگار و دیرپا های ارزش به را فكری های دارایی و داده اطالعات

 و مهم دانش مدیریت دستاوردهاى تاکنون .است بوده همگام و همراه نوآوری مدیریت به توجه با دانش مدیریت به توجه نوآوری

 امتیاز اعطای یا اختراع حق مانند محصول است عبارت وکار کسب حیطه در دانش مدیریت دستاوردهای از یكی .است بوده چشمگیر

 سرمایه – متخصص نیروی مانند افراد ساختاری( )سرمایه تولید های روش مالی( با های مانند رویه فرآیند ( فكری سرمایه فناوری

 های و ظرفیت ها توانایی با ها سازمان رقابت قابلیت گیرند می نظر در دانش منابع عنوان به را ها سازمان جدیداً دانشگاهی مجامع .انسانی

 مدیریت در که هایی بحث تبیین نماییم. ها سازمان در را دانش بر متكی دیدگاه دانش مدیریت بر تمرکز با شود. می مشخص سازمانی

 و داده از ای یافته سازمان مجموعه عنوان به اطالعات مواد خام عنوان به داده معموالً. هست دانش -اطالعات – داده شود می بیان دانش

 اطالعات و داده است شده داده نشان شكل در که گونه همان. دارند ارتباط تنگاتنگی شود. می شناخته مفهوم اطالعات عنوان به دانش

 است جداشده یكدیگر از تفسیر مبنای بر و دانش اطالعات و سازمان مبنای بر

 سازمانی دانش ماهیت -4

. نیست فردی های دانش از ای ساده جمع حاصل سازمانی دانش هرچند. است ضروری سازمانی پایه دانش توسعه برای فردی دانش

 انسان و فنون فناوری بین تعامل الگوی بخشد زیرا می عمق را دانش مدیریت مفهوم انسان و فنون فناوری بین با تعامل) 1222،)بات

 دارای های سازمان طورکلی به .نیست دیگر های سازمان توسط یا تقلید دادوستد قابل راحتی به که است فرد منحصربه سازمان هر برای

 و ضمنی که درحالی .است آسان زمینه پیش دانش از برداری نسخه و تنظیم تدوین دستیابیهستند  زمینه پس دانش و زمینه پیش دانش

آن  کیف و کم و سازمانی تاریخچه به بستگی امر این. است کرده مشكل آن از تقلید و برداری نسخه زمینه پس دانش بودن مستقر

 یك برای دانش مدیریت حوزه در عامل پنج این دانیم می دانش کاربرد و توزیع ارائه تأیید ایجاد فرآیند را دانش مدیریت ما.دارد

 های قابلیت احیاء و نگهداری ایجاد برای معموالً آورده می فراهم را آموزش حذف یا و مجدد آموزش بازخورد آموزش زمینه سازمان

 .است موردنیاز سازمان

 دانش ایجاد فرهنگ -5 

 به اعضا میان در دانش تقابل و انتقال اشتراك برای را محیطی باید سازمانی اهداف جهت در فردی دانش هدایت منظور به ها سازمان

 هدایت کارکردها بین منطقی تعامل توسعه راستای در را فعالیتی هر باید مجموعه( دانش1995) (تاکوپی، و )نوناکا آورند وجود

 کار این. دارد اشاره اطالعات اشتراك ساختن ممكن منظور تجاری به فرآیندهای و همكاری فرهنگ تغییر به دانش مدیریت. نمود

 و ناخواسته مسائل سلسله یك با ها سازمان پویا های محیط در. است و اجتماعی فرهنگی های زیرمجموعه در فعالیت همانند

 تعامل الگوهای کارگیری به حال بااین. است دشوار سازمان در فرد توسط ها آن کنترل که هستند رو روبه نشده بینی پیش های موقعیت
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 و )روبرتس( این یك و Hutchins , 1991))شود  رو روبه دشوار شرایط با تواند می سازمان یك فرهنگ و ها اعضاء فناوری بین

 گیرد نمی انجام فرد یك توسط سازمان یك در پیچیده کارهای که معنا این به اند نامیده سازمان های عقل مجموعه را تعاملی الگوی

وظایف  از یكی بنابراین کند؛ می خودیاری خطیر انجام وظایف در را سازمان یك که است افراد و فنون ها فناوری بین تعامل بلكه.

 .است اطالعات اشتراك و تبادل طریق از مختلف دانش های بسته بین همكاری ایجاد مدیرتی دشوار

 سازمان در دانش مدیریت -6

 به دستیابی برای اینكه بر )تأکید کیفیت جنبش دهه را 1980 دهه. گردید ارائه وکار کسب نظران صاحب سوی از که بندی دسته در

 برای فناوری از )استفاده مجدد دهه مهندسی را 1991 کنند( دهه استفاده بهتر خود فكری قدرت از باید کارکنان همه بهتر کیفیت

 ها ایده ذهنی صورت همان دانش. اند داده لقب دانش مدیریت دهه را 2000 دهه کنند( استفاده بهتر خود فكری بهبود فرآیندهای

 که است اطالعاتی بر مبتنی و گیرد؛ می سرچشمه انسان مغز از که است؛ انسان حافظه شده در ثبت های فن و ها داده مفاهیم ها واقعیت

دیگری  فرد با دانش شخص هر دانش. شود می بارور و دگرگون وی عمل و تصمیم با همراه شخصی های و ارزش باورها و باتجربه

 به نسبت تا سازد ناگزیر می را ها سازمان حاضر عصر در دانش فزاینده اهمیت. نیست یكسان کند، می دریافت را اطالعات همان که

 موضوع این بیندیشند بیشتر تعمقی با یا استراتژیك سازمانی خالقیت و فرآیند یا محصول در خالقیت فن خالقیت، چون معانی

 ایجاد برای خود یكپارچه مدل در نوناکا .سازد می مواجه آن و ایجاد دانش پردازش چگونگی ٴ  درزمینه هایی چالش با را ها سازمان

 و بود خواهد اطالعات درواقع باشد، برنداشته در مفهومی که دانشی. کند می یاد محرك درونی عامل عنوان به دانش از پویا دانش

داده  مفهوم آن به و شده آمیخته ها آن تعهدات و عقاید با گردیده تفسیر اشخاص توسط که گردد می تبدیل به دانش زمانی اطالعات

 خلق های بر روش اشراف و توسعه به نیاز جوامع و ها سازمان بقای و رقابت برای استراتژیك منبع به دانش تبدیل تبع به  و شود می

 منجر آن توزیع و دانش افزایش ذخیره برای تقاضا به خود نوبه به دانش برای تقاضا .شود می حیاتی آن کارگیری به و اشتراك

 دانش مدیریت. است سازمان در دانش منبع استراتژیك کارگیری به و فهم برای فرآیندها از ای مجموعه دانش مدیریت. گردد می

 و نیازها تأمین منظور به دانش کارگیری به و ذخیره دهی سازمان و ارزیابی شناسایی برای را هایی رویه که است یافته ساخت رویكردی

 تسهیم های روش مدیریت و جدید دانش ایجاد در تسهیل اطالعات مدیریت بر عالوه دانش مدیریت .سازد می برقرار سازمان اهداف

 نوع دانش دو را آن توان می و گیرد می قرار کجا در فیزیكی ازلحاظ دانش اینكه به بسته. دارد عهده بر نیز را کاربری دانش و

 توسعه تصریحی و ضمنی میان دانش اجتماعی تعامل طریق از سازمانی دانش نوناکا عقیده به. کرد بندی تقسیم ضمنی و تصریحی

 ایجاد با و است سازی یكپارچه و هماهنگی سازمان مستلزم اصلی سرمایه عنوان به دانش که اساسی فرض این به توجه با وی یابد می

 دانش )از سازی ضمنی( بیرون دانش به ضمنی دانش )از کردن اساسی اجتماعی راهبرد چهار به دانش از نوع دو بین پویا تعاملی

 در)ضمنی )دانش به تصریحی( دانش )از سازی درونی تصریحی( دانش به تصریحی )از دانش ترکیب تصریحی( دانش به ضمنی

 .کند اقدام جدید دانش توسعه و خلق به بود خواهد قادر سازمان طریق این از کند می اشاره دانش تبدیل فرآیند

 اجتماعی های سیستم و فناوری بین تعامل -7

 و پیشرفته کامپیوترهای از استفاده. بود خواهد تواناتر اطالعات تولید در باشد کارآمدتر داده پردازش در سازمان چه هر مطمئناً

 از چراکه. است باقی هنوز تفسیر حال مسئله است. بااین سازمان یك در داده استخراج برای مؤثری ابزارهای ارتباطی های شبكه

 مسائل با هرروزه سازمان که محیطی پویا محیط یك در. استفاده کرد توان می محدودی مسائل تفسیر برای تنها اطالعات های فناوری

 تنها جست، بهره اطالعات به داده تبدیل برای اطالعات فناوری از توان می حالت در بهترین. شود می رو روبه ای غیرمنتظره و جدید

دانش  و اطالعات داده میان چرخه شد بیان قبالً که طور همان. کنند می تبدیل دانش به و کرده تفسیر که اطالعات هستند ها انسان
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 نباید سازمان همان حال در. نماید تبدیل دانش به را اطالعات و اطالعات به را داده سرعت به باید سازمان بنابراین است بازگشتی

 کند. تبدیل داده به را اطالعات و به اطالعات را دانش غفلت اثر در که ای گونه به. باشد داشته تأکید خود پایه دانش بر ازحد بیش

 در. نماید حذف پایه دانش از را آن سرعت به باید سازمان و گنجد کنونی نمی محتوای در زیادی زمان دانش از ای پاره دیگر عبارت به

 .شود می برخوردار اطالعات تفسیر قابلیت از افراد و دهند می یاری اطالعات به در تبدیل داده را سازمان ابزارها شرایطی چنین

 دارد را خود فنون و فناوری افراد میان موجود های تقابل مجدد تعریف و دهی شكل به نیاز سازمان یك دانش مدیریت در بنابراین

 و قرارگرفته مورداستفاده فنّاوری چه شكلی به که دهد می نشان. گیرد می قرار مورداستفاده کاربران و متصدیان توسط که فنونی.

 نیست اجتماعی یا فنی کامالً سیستم یك سازمان یك که توانیم بگوییم می پایان در. است شده استنباط اطالعات معنای چگونه

 یا فردی عوامل از ناشی های محدودیت کاستن با فناوری است فناوری و اجتماعی روابط شخصی تجربیات از دستگاهی سازمان

 حال درعین است متخصصان عهده بر روند این به دادن معنا حال بااین دهد می افزایش را کاری های گروه بین همكاری فیزیكی

 گیرد قرار موردتوجه مختلفی منظرهای از ها آن های یافته که هستند مند عالقه و داشته تعامل فنون و ها فناوری با ها زمانسا متخصصین

 سازمان در را دانش بدنه اجزا یكپارچگی و انسجام امكان و بوده مفید ها واقعیت به جامع دیدگاهی گسترش در تعامل فرآیند این.

 .آورد می فراهم

 دانش نوآوری تكامل -8

 هوشمندانه کاربرد تمایز ایجاد برای الزم توانایی کسب. کنند متمایز رقبایشان از را خود تا کنند می تالش وقفه بی امروزی های سازمان

 های مهارت تولید خاص فرآیندهای مبنای بر درصدند ها سازمان از بسیاری بنابراین است نوآوری مقاصد برای دانش های دارایی

 بیازمایند را جدید های فن مشتری روابط مدیریت و عرضه ،زنجیره مدیریت نظیر مدیریتی اقدامات و خالقیت کمیاب و خاص

(Gold et al 2000) 
 و تالش مزد طریق این از و شده شناخته دانش مدیریت های مهارت پیشگامان عنوان به که کنند می تالش سخت ها سازمان امروزه

 توان نمی را اطالعات انواع همه .است پذیر امكان نوآوری مقاصد برای دانش کاربرد طریق از مهم این بگیرند را خود کوشش

 چرا که سازند مشخص وکار کسب اهداف و به محیط توجه با قادرند که هستند ها سازمان این. گرفت نظر در دانش دارایی عنوان به

 بندی طبقه ذهنی های دارایی و عینی های دارایی دودسته به را دانش های داراییکرد. معموالً  قلمداد دانش دارایی توان می را اطالعاتی

 فناوری از استفاده با توان می را اطالعات نوع این غیره و تجاری مارك اختراع حق از اند عبارت های عینی دارایی مثال برای. کنند می

 ثبت ،را ها آن توان نمی که دارد اشاره مردم افكار در موجود اطالعات به ذهنی های دارایی. کرد کد دار و بایگانی و اطالعات ثبت

 Amidon 1997 Druker 1998)) کرد کد دار و بایگانی

 مدار دانش اقدامات -9

  دسترسی آسان، کاربرد خاطر به اینترنت. است اطالعات پهناور دریای بین از دانش گوهر شناسایی مدار دانش اقدامات هدف

 حدود تا نوآوری بر مدار دانش تأثیر اقدامات رود می شمار به مدار دانش اقدامات برای سودمندی ابزار دارد که ای هزینه کم و سریع

 روی بر که ای مطالعه بر اساس(Malhotea, 2001) بستگی دارد موجود دانش های دارایی و انسانی تخیل و خالقیت به زیادی

 :از اند عبارت مدار دانش گانهنه  و اقدامات گرفته انجام اینترنت از کننده استفاده های سازمان دانش مدیریت های مهارت

 محصوالت

نوع دانش  2- تعیین 

های دانش پایگاه  ایجاد   -1 

 جدید خدمات و محصوالت به دانش تبدیل -3
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 فرآیندها

عنوان دانش کسب و کاربرد مجدد اطالعات به -2 

 1-آموزش فرایندهای دانش از طریق توزیع، انتشار یا برقراری ارتباط شخصی 

 دانش های دارایی ارزش مدیریت و سنجش -3

 افراد

 فكری سرمایه های گروه یا دانش ایجاد- 2

 مدار مردم دانش مراکز تأسیس- 1

 افراد بین دانش مبادله برای گروهی فنون از استفاده- 3

 گيري نتيجه

 مفاهیم بررسی .شود می سازمان سودمندی و وری بهره کیفیت، بهبود و ها هزینه کاهش سبب سازمانها در دانش مدیریت از استفاده

 در .دارد وجود حوزه این در دیدگاهها و نظرات از متنوعی طیف که دهد می نشان دانش مدیریت زمینه در موجود بندیهای و رده

 و مجازی های گروه طریق از و جدید فناوریهای از استفاده با توانند می جغرافیایی های پراکندگی وجود با ها سازمان حال حاضر

 اهداف این به رسیدن برای ارزشی با بالقوه های توانایی دارای دانش مدیریت های نظام .نمایند همكاری یكدیگر با راه دور از ارتباط

 از سودمندتر چه هر استفاده در مدیریتی مالحظات از یكی دانش مدیریت سازی پیاده برای مناسب نظام و انتخاب ابزارها .باشند می

 که است زیرساختی ای سرمایه دانش مدیریت نظام در استفاده مورد سرمایه .باشد می ها سازمان در و نهان آشكار های دانش

 این در ای گسترده مطالعات باید دانش مدیریت سازی پیاده از قبل رسد می نظر به .دارد ظریفی و بسیار هوشمندانه های سودمندی

 مدت بلند و مند نظام رویكرد یك به دانش مدیریت جامع نظام سازی پیاده برای چه اگر دهد نشان می ها شاخص .داد انجام زمینه

 .کرد پیاده سازمانها در موجود امكانات با را این نظام از درجاتی میتوان اما است، نیاز
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