
 
 

 
  ١۵ از ١ صفحه 

  مروري بر مدلهاي پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
  1زهره عباسي

   كتابداري دانشگاه فردوسي مشهد اطالع رساني ودانشجوي دكتري علوم

  مديريت دانش، مدلهاي مديريت دانش، نظامهاي مديريت دانش، دارايي فكري: واژه هاي كليدي

  چكيده

دهند تا سيستم هاي مديريت دانش را به منظور ذخيره و اشاعه اطالعات ساختار نيافته فناوريهاي جديد به سازمانها اين امكان را مي 
به دليل نوظهور . امروزه عالقه مندي فزاينده اي به حوزه مديريت دانش در سازمانها و محافل علمي وجود دارد. مورد استفاده قرار دهند

بطه با مدل هاي پياده سازي مديريت دانش در منابع پژوهشي و سازماني  دسته بندي استاندارد و مشخص در را، كمبودبودن اين مساله
در همين راستا اين مقاله به توصيف، تحليل و ارزيابي مدل هاي پيشنهادي مديريت دانش  كه در سه حوزه اصلي يعني . احساس مي شود

سپس چند نمونه از . دي شده اند، مي پردازدمدلهاي طبقه بندي دانش، مدل هاي سرمايه فكري و مدلهاي ساختار اجتماعي دسته بن
 .مدلهاي پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمانها كه حاصل گزارشهاي پژوهشي در اين زمينه است مورد بررسي قرار گرفته است

  مقدمه

چگونه منابع دانش به  پژوهشگران و متخصصان تالش مي كنند دريابند، . است21دانش نخستين منبع راهبردي براي شركت ها در قرن 
بنابر اين قبل از اقدام به مبادرت بر اجراي . صورت موثري گردآوري و مديريت شود تا بتوان به عنوان مزيتي رقابتي از آن استفاده كرد

ين راهبرد طرح هاي مديريت دانش ، سازمان ها  نيازمند ارزيابي زير سيستم هاي سازماني و منابع موجود خود هستند تا مهمترين و بهتر
  . مديريت دانش را براي خود شناسايي كنند

مديريت دانش امر جديدي نيست، تمدن هاي بشري از نسلي به نسل ديگر اقدام به نگهداري و انتقال دانش، براي درك  گذشته و پيش 
دامنه و عمق گسترده تري مي در محيط هاي تجاري پيچيده و پوياي امروزي تشنگي براي دانش، روز به روز . بيني آينده، مي نمودند

فناوري اطالعات و اينترنت  نيز چالش هاي جديدي . دانشي كه به شدت در حال تغيير و در بيرون از سازمان ها در حال انتشار است. يابد
  . را در خلق، نگهداري و مديريت دانش به وجود آورده است

                                                 
1 -zohre_abbassi@yahoo.com 



 
 

 
  ١۵ از ٢ صفحه 

اين توسعه و پيشرفت ناشي از .  بهبود تجارت به طور مداوم توسعه يافت  فلسفه ها،  رويكردها و روش شناسيهاي90 و 80در دهه هاي 
مباحثي از قبيل يادگيري سازماني، سازمان هاي ياد گيرنده، . تركيب فعاليت هاي تجاري و نظريه هاي علمي در دهه هاي اخير است

بررسي نوشته ها نشان مي دهد  .اي جديد مي باشدمثالهايي از اين رويكرده... مديريت كيفيت جامع، مهندسي مجدد،  فرآيند تجارت و 
، رسانه هاي دانش، رايانه، )نظامهاي توليد صنعتي انعطاف پذير(  مباحث مربوط به اقتصاد، سرمايه فكري، رويكردهاي مهندسي هك

، جنبه هاي ) شناختيشامل يادگيري، شناخت موقعيتي و روانشناسي( معرفت شناسي ) مردم شناسي و جامعه شناسي(مطالعات سازماني 
 .در اين حوزه مطرح شده است....مربوط به هوش مصنوعي، مباحث مربوط به منابع انساني و

  مكاتب فكري مطرح در مديريت دانش

در برخي از موارد بيان مفهوم بسيار دشوار . بيان مفهوم  هر موضوعي در روشن شدن دامنه و عمق آن موضوع مي تواند مفيد و موثر باشد
.  به دليل ماهيت و طبيعت رشته بيان برخي مفاهيم از پيچيدگي خاصي برخوردار است، به ويژه در مباحث مربوط به حوزه مديريت.است

 مديريت دانش خلق ، تفسير ، اشاعه و استفاده، حفاظت و نگهداري ":  بر اين اساس  تعاريف زيادي  از مديريت دانش مطرح شده از جمله
پيچيدگي اين بحث ارتباط دانش با اطالعات و فناوري اطالعات نيست بلكه قرابت اين مفهوم با .  "گيرد بر ميو پااليش دانش را در 

مديريت ) . Mc Adam & Mc Creedy,1999 نقل از Peters, 1992  ( مباحثي نظير روانشناسي و تجارت دانش است 
با نگاهي اجمالي به . مايه هاي انسان  محور در نظر گرفته مي شوددانش فعاليتي است كه تاكتيك ها و راهبردهاي آن براي مديريت سر

  )1(.تعاريف مديريت دانش مي توان دريافت كه مديريت دانش با تئوري و عمل رابطه دارد

 در رويكرد. سوال اساسي در حوزه مديريت راهبردي اين است كه سازمان چگونه به مزاياي رقابتي دست يابد و آن ها را تداوم بخشد
با توجه به افزايش . )Porter, 1985() 2(سنتي جذابيت صنعت انتخاب شده و استقرار آن در مقابل رقبا مهمترين مزيت رقابتي بود 
 به عنوان كليد 2 " اجرا–  رفتار - ساختا ر "عدم قطعيت و پويايي در محيط هاي سازماني تمركز پژوهش هاي راهبردي جديد بر الگوي 

گرنت اضافه مي كند كه اين تغيير، نارضايتي  در رابطه با سكون و تعادل در رويكردهاي سنتي را نشان مي .  باشداصلي مزيت رقابتي مي
 اين ديدگاه سبب مي شود سرمايه ها و . منجر مي شود3" مداري سازماني–ديدگاه منبع "دهد و به چشم اندازي داخلي به نام 

منابع . در اين ديدگاه بايد بين منبع و توانايي تمايز قائل شد . يتهاي رقابتي تلقي شوندتوانمنديهاي سازماني به عنوان منابع اصلي مز
توانايي سازماني در . سازماني شامل ابزارها و تجهيزات ،مهارت ها، ثبت اختراعات و نقدينگي مهمترين دروندادهاي رقابتي پايدار مي باشند

 مداري بسياري از –بر اساس ديدگاه دانش . راي كارها و فعاليت هاي رقابتي مي باشدبه دست آوردن و استفاده از اين منابع در جهت اج
 ( . آمده است1اين توانايي ها به صورت خالصه در جدول شماره . نظريه پردازان در رابطه با توانمندي هاي سازماني پيشنهاداتي داده اند

Grant, 1991.() 3(  

  

  

  

                                                 
2 - Structure – Conduct - performance 
3 - Resource – based view of firm 



 
 

 
  ١۵ از ٣ صفحه 

  Lee & Kim, 2001 برگفته از . متون مديريت دانشمفهوم توانايي سازماني در : 1جدول 

  مفهوم توانايي سازماني  توانايي سازماني  نظريه پرداز

توانايي خلق دانش با آغاز مدل تغيير و    توانايي خلق  (Nonaka,1994)نوناكا ، 
  مدل حلزوني

 توانايي سازماني به منزله يكپارچگي  توانايي يكپارچه سازي  (Grant, 1996) گرنت ،
دانش و توانايي اجراي مكرر يك عمل پر 
  بار و مفيد براي ايجاد ارزش در بروندادها

 ,Kogut & Zander)كوگوت و زاندر، 

1992)  

 Galunic)  گالونيك ورودن

 & Rodan, 1998)  

توانايي سازماني در فراگيري مهارت هاي   توانايي تركيب كردن
جديد با تركيب يادگيري هاي دروني و 

  بيروني

 & Cohen)هن و لونيتال، كو

Levinthal, 1996) 

توانايي جذب و توانايي شناخت ارزش   توانايي جذب
اطالعات جديد و بيروني و جذب آن، به 
كارگيري آن در فعاليت هاي تجاري براي 

  ايجاد توانايي هاي خالقانه سازماني

 & Janarkar, 1997)ژاناركاروكوئين، 

Quin, 1996)  
وانايي نيروبخشي به سازمان با مديريت ت  توانايي نيرو بخشي

كردن دانش سازماني بر اساس تغييراتي 
  در محيط با چشم اندازي پويا

 Badaracco, 1991)باداراكو و پاول، 

& Powell, 1998)  
توانايي سازماني براي فراگيري يا به دست   نوانايي پيوند دانش

  آوردن دانش مورد نياز از ديگر سازمان ها

  

بر همين اساس كوهن و لونيتال  . متون فوق چنين استنباط مي شود كه سازمان ها نياز به كسب دانش از بيرون خواهند داشتبر اساس 
گردآوري دانش سازماني مي تواند از طريق فراهم . بر روي ويژگي توانايي جذب اطالعات بيروني به عنوان يك ارزش جديد تاكيد كرده اند

مهمترين فعاليت هاي مديريت، يكپارچه سازي و تركيب مجدد آن ها بر اساس . ي و خلق دروني صورت گيردآوري دانش از منابع بيرون
 .تغييرات محيطي است

توصيف اين مدل ها مي تواند در . مدل هاي مديريت دانش طيف وسيعي از ديدگاه هايي كه در متون توصيف شده است را بيان مي كند
مدلهاي مديريت دانش بايد با احتياط مورد استفاده . سازماني مديريت دانش مورد استفاده قرار گيردپژوهش هاي ساختاري و كاركردهاي 



 
 

 
  ١۵ از ٤ صفحه 

در برخي منابع مديريت . مدل هاي انتخاب شده در اين مقاله از جنبه ها و ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. قرار گيرد
مدلهاي طبقه بندي دانش، مدل هاي سرمايه فكري و مدل هاي ساختارهاي : دانش سه نوع مدل در اين حوزه معرفي شده است 

  )4 (.اجتماعي

  مدل هاي طبقه بندي دانش

براي مثال مدل نوناكا  و تاكايوچي بازنمون مفهومي سطح باال از مديريت دانش . اين مدل ها دانش را به عنوان عنصري مجزا مي پندارند
  ). 1شكل (به عنوان فرآيند خلق دانش تلقي مي كند را نشان مي دهد و مديريت دانش را  

 Hiscock,2004برگرفته از  1995مدل نوناكا و تاكويوچي، : 1شكل 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  نقل ازpolanyi, 1962( اساس تعريف پوالني دانش ضمني بر. بر اساس اين مدل دانش از عناصر عيني و ضمني تشكيل شده است

Hiscock,2004 ( دانش عيني دانش اظهار شده از طريق نوشته ها، طرح ها، نقاشيها، .دانشي غير لفظي، ذاتي و بيان نشده است 
دانش ضمني فرد  در اين مدل فرض شده كه دانش ضمني مي تواند از خالل فرآيند جامعه نگري به .است... برنامه هاي كامپيوتري و 

همچنين بر اساس اين مدل دانش عيني مي تواند از طريق . ديگري منتقل شده و در فرآيند بروني سازي به دانش عيني تبديل شود
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  ١۵ از ٥ صفحه 

البته انتقال . فرآيند دروني سازي به دانش ضمني تبديل شود و از طريق تركيب شدن و انتشار مي تواند به دانش عيني ديگري تبديل شود
نسخه . يار پيچيده تر از ماتريكس ساده پيشنهادي نوناكا است و به راحتي قابل تفسير در پارادايم جديد مديريت دانش نمي باشددانش بس

نمايش داده شده ) Hiscock,2004نقل از Hedlund & Nonaka, 1993(بهينه اي از اين مدل در مدل نوناكا و هدالند 
كه شامل افراد، ) 4محور هستي شناسي(  حاملين يا عاملين دانش در سازمان ها وجود دارد بر اساس اين مدل چهار سطح مختلف از. است

مدل ديگري كه در اين حوزه . مي باشد.....) مشتريان اصلي، تهيه كنندگان، رقبا و(گروه هاي كوچك درون سازمان يا بيرون سازمان 
 وي دانش سازماني را به دانش تدوين شده، تدوين نشده و است كه بر اساس اين مدل) Boisot, 1997(مطرح شده مدل بويسوت 

دانش تدوين شده دانشي است كه براي هدف انتقال ايجاد شده نظير داده هاي مالي، و . منتشر شده، منتشر نشده  تقسيم كرده است
ست كه آماده به اشتراك گذاري دانش تدوين نشده دانشي است كه به راحتي قابل انتقال نيست نظير تجربه، دانش منتشر شده دانشي ا

اگر دانشي تدوين نشده و منتشر نشده باشد تنها به عنوان دانش شخصي . دانش منتشر نشده به آساني  قابل اشتراك گذاري نيست.  است
چك قابل  در گروه هاي كو"نياز به دانستن"دانش تدوين شده و منتشر نشده تنها بر اساس . تلقي مي شود) ادراك، ديدگاه، تجربه( 

دانش منتشر نشده و . قابل دسترس باشد تنها دانش تدوين شده و منتشر شده مي تواند از طريق مجله ها، كتابها، كتابخانه ها. انتقال است
بويسوت در فرآيند كند و آهسته ي جامعه پذيري، عادات و شهود ايجاد   مي داند اين نوع دانش بر اساس نظر5تدوين نشده را عقل سليم

  )5 (.شباهت هاي زيادي بين مدل نوناكا و بويسوت وجود دارد. شودمي 

مدل ارائه شده توسط وي  بيانگر  .دانست) Lustri, 2007(شايد بتوان جديدترين مدلي كه در اين راستا مطرح شده را مدل الستري 
است كه اساس دانش سازماني را تشكيل اطالعات ماده خام دانش فردي . اين است كه دانش فردي نقطه آغاز خلق دانش سازماني است

همان گونه كه داونپورت اظهار كرده دانش فردي از تركيب اطالعات، تفسير، انعكاس و تجربه در يك موقعيت خاص ظهور مي . مي دهد
.  ايجاد مي شود دانش سازماني از تركيب اين دو بعد). 6 (.بايد بروني شود) عيني و ضمني(براي خلق دانش سازماني، دانش فردي . كند

انتقال دانش فردي به دانش سازماني با جامعه پذيري، . دانش فردي بايد به افراد و گروه هاي ديگر منتقل شود تا دانش سازماني بهبود يابد
دو . ها اتفاق افتداين فرآيند مي تواند از فرد به فرد، از فرد به گروه و يا در درون گروه . بروني سازي، دروني سازي و تركيب اتفاق مي افتد
  : مرحله است6اين مدل مفهومي داراي . مورد اخير مي تواند براي انتقال دانش موثرتر باشد

  خلق معنا يا ديدگاه مشترك در رابطه با هدف توسعه دانش - 1
 تهيه اطالعات - 2
 ايجاد فرآيند دروني سازي براي خلق دانش فردي - 3
 تبديل دانش فردي به يادگيري گروهي - 4
 ديگر سطوح سازمانياشاعه دانش به  - 5
 )7 (جنبه هاي عملي دانش - 6
به طور خالصه اين مدل ها فرآيند تغيير شكل دانش را مورد بررسي قرار مي دهند اگر چه برخي از فرآيندهاي ذكر شده در آن  .

   .بسيار مكانيكي و شكلي است

  

                                                 
4  - Ontology  
5 - Common Sense 
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  مدل هاي سرمايه فكري

 6از معروف ترين اين مدل ها مدل ارائه شده در شركت اسكانديا. مي شوندتعداد ي از مدلهاي مديريت دانش در اين مقوله دسته بندي 
   .) 2شكل (مي باشد 

  Chase, 1997: بر گرفته از )skandia( مدل سرمايه فكري مديريت دانش اسكانديا-2شكل 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

. ي كند كه مي تواند پيوندي بين سرمايه هاي سازماني برقرار نمايد اين مدل پيش فرضي با رويكرد علمي در رابطه با دانش مطرح م
در اين مدل . اسكانديا نخستين شركتي است كه در گزارش ساالنه خود  فعاليت ها و فلسفه سرمايه فكري شركت را مورد توجه قرار داد

رد و چنين فرض شده كه دانش مي تواند اين مدل طبيعت مكانيكي دا. جنبه هاي اجتماعي مديريت دانش ناديده گرفته شده است
  )Chase, 1997.()8( .همانند ساير دارائيها و در كنار آنها قرار گيرد

  

                                                 
6 - Skandia 

  تجاريارزش

 دارايي خالص سرمايه فكري

 سرمايه انساني سرمايه ساختاري

 سرمايه مشتري سرمايه سازماني

 سرمايه  خالقيت سرمايه فرآيند
 مشتري مداري

 ارتباطات مشتريان

 پتانسيل مشتري



 
 

 
  ١۵ از ٧ صفحه 

  مدل هاي ساختار اجتماعي

اين مدل ها با وجود شباهت هاي زياد، سعي در . اين مدلها داراي پيوند ذاتي با فرآيندهاي اجتماعي و يادگيري در سازمان ها مي باشند
  از اين نوع مدل ها مي باشد ) Damerest, 1997(مدل دمرست . ان مفهوم سازمان يادگيرنده يا يادگيري سازماني دارندجستجوي بي

  Mc Adam and MC Creedy,1999: برگرفته از  1997مدل مديريت دانش دامرست، : 3شكل 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  :ت دانش تاكيد شده استدراين مدل بر چهار بعد كليدي مديري

 ساختار دانش

 علمي پارادايم پارادايم اجتماعي

 اشاعه دانش تجسم دانش

 استفاده

 آزادي عمل كارمند سودمندي حرفه



 
 

 
  ١۵ از ٨ صفحه 

ساختار دانش در سازمان، اين ساختار تنها به اطالعات علمي موجود در سازمان محدود نمي شود بلكه ساختار اجتماعي  - 1
  .مديريت دانش را نيز شامل مي شود

كه مي تواند پيش فرض مدل اين است كه ساختار  دانش موجود در سازمان تنها از خالل برنامه هاي عيني فراهم نمي آيد بل - 2
 .حاصل فرآيند تبادل اجتماعي نيز باشد

 .فرآيند پشتيباني كننده اي از اشاعه دانش در سازمان و محيط سازماني وجود دارد - 3
 استفاده اقتصادي دانش از بروندادهاي سازماني - 4

ير را ذمتناوب و تكرارپدر حالي كه پيكان هاي سفيد جريان هاي بازگشتي، . پيكانهاي سياه نشان دهنده جهت جريان اصلي است
بخش مربوط به . اين مدل همه ي مفاهيم دانش را در بر نمي گيرد ولي رويكردي كلي به ساختار دانش دارد. نشان مي دهد

اين عاملها مي تواند به .  در اين مدل به بروندادهاي سازمان محدود شده و پيشرفت هاي رهايي بخش را شامل نمي شود"استفاده"
پيكانهاي دو سويه نشان مي دهد مديريت دانش فرآيندي ساده و . ر نظر گرفته شود نه اين كه مانعه الجمع فرض شودعنوان مكمل د
عوامل موفقيت در اين حوزه شناسايي آن چه . ساختار اجتماعي دانش يكي از بخش هاي اساسي مديريت دانش است. خطي نيست

نوناكا و تاكايوچي اين . چگونگي رشد اين دانش در سازمان و كاركنانش مي باشدرا كه در سازمان به عنوان دانش شناخته مي شود و 
پارادايم نخست . دو پارادايم متفاوت در رابطه با ساختار دانش وجود دارد.  ناميدند"خلق دانش سازماني "بخش از مديريت دانش را 

 است كه در اين جا دانش به منزله واقعيت و قوانين "دانش در برابر حقيقت"وجود ديدگاه عملي در رابطه با دانش يا ديدگاه 
دوم اين كه آن چه مربوط به پارادايم اجتماعي ساختار دانش مي شود مي تواند بر اساس تعامالت كاركنان از . خردمندانه مطرح است

 و اشاعه دانش به عنوان بخشي ساختار دانش از نظر پارادايم هاي علمي و اجتماعي بايد در تجسم يافتن. نظر اجتماعي ساختار يابد
بسياري از سازمانها در تجسم و اشاعه دانش به دليل اين كه فقط به رويكردهاي . از رويكرد مديريت دانش در سازمان تلقي شود

  )1 (.پاردايم علمي توجه مي كنند و به پارادايم ساختار دانش از نظر اجتماعي بي توجه هستند دچار شكست مي شوند

.  توصيف كرده است"توليد ارزش تجاري براي مشتري"دامرست استفاده را .  است"استفاده" هدف اصلي مديريت دانش در اين مدل
چنين استدالل كرده اند كه روش هاي بهبود تجارت ) Wilkinson & Willmott,1994(در حالي كه ويلكنسون و ويلموت 

خالقيت و نوآوري . ه با تجارت توسعه يافته و بهره وري كاركنان دست يابندبايد توسعه يابد تا به اهداف پشتيباني دو جانبه در رابط
خالقيت و نوآوري ) Henry & Walker, 1991(هنري و والكر . يكي از كليدهاي سودمندي و استفاده در مديريت دانش است

سود و بهره .  فني  و يا اجتماعي باشد–ي دانش نو مي تواند علم.  پيوند داده اند"دانش ساختار يافته جديد" و يا "دانش نو"را به 
 دانشكاران "7منزلت و جايگاه تخصصي"سخن از ) Peters, 1992(پيترز . كاركنان مي تواند شامل اعطاي منزلت به آن ها باشد

يريت ، سودمندي ذاتي، و يادگيري از نتايج پياده سازي  مد)آزادي عمل(همچنين در اين مورد افزايش خودمختاري . مي نمايد
مدل اصالح شده دامرست به عنوان مدلي مفيد و بازنموني براي مطالعه و پياده سازي مديريت دانش در بخش  .دانش خواهد بود

حوزه هاي كليدي درون مدل نشانگر رويكردهاي مديريت دانش در هر دو بخش عمومي و . هاي خصوصي و عمومي مي باشد
  )4 (.خصوصي مي باشد

  

  

                                                 
7  - Expert Status 



 
 

 
  ١۵ از ٩ صفحه 

  له اي مدل مفهومي چند مرح

پيشنهاد شد چنين فرض شده كه مديريت دانش و توانايي سازماني از ) Lee & kim, 2001(در اين مدل كه توسط لي و كيم 
 اين مراحل از جنبه نظري طبيعت  . شبكه اي شدن، رشد مي كند– يكپارچه سازي – انتشار –طريق عبور از چهار مرحله، آغاز 

بسياري از نظريه پردازان معتقدند كه مديريت دانش به . سعه درختي و سلسله مراتبي هستندمتناوب دارند ولي از نظر رشد و تو
عملكردهاي مديريتي به اهداف . عنوان يك فرآيند مديريتي بايد بتواند موجب تغييرات اساسي در رفتارهاي فردي و سازماني شود

ه توانايي سازماني در نتيجه مديريت دانش شامل گردآوري در نتيج.  خالصه شده است4مديريتي منجر مي شود كه در مدل شماره 
  )4 (. شكلي رشد مي كند Sدانش سازماني و مرتبه اي از توانايي سازماني است كه به صورت منحني 

 Lee & kim, 2001برگرفته از .  مرحله اي توسعه مديريت دانش سازماني-مدل مفهومي :  4شكل شماره 

  شبكه سازي  يكپارچه سازي  انتشار  آغاز  

  هدف
آماده سازي براي فعاليت هاي مديريت 

  دانش در سازمان
فعاليت ها و زيرساختها 
  براي فعاليتهاي دانش

يكپارچه سازي تالشهاي 
مديريت دانش و موفقيت 

  هاي سازماني

پيوند مديريت دانش با 
  شركاي بيروني

تالش 
هاي 

  سازماني

  اشاعه نيازهاي مديريت دانش

 نشارزيابي مديريت دا

ساخت و اشتراك ديدگاه ها و 
 اهداف مديريت دانش

ساخت يك طرح بلند مدت براي 
 مديريت دانش

ارزيابي معيارها با انجام طرح 
  هاي آزمايشي

راه اندازي اوليه 
فرآيند مديريت 

  دانش

 ساخت نظام پاداش

توسعه برنامه هاي 
آمزش، كارآموزي و 

 بازآموزي

توسعه ريخت 
 شناسي دانش

ريت ساخت نظام مدي
دانش مبتني بر 
 دانش سازمان

هدايت وقايع به 
سمت فعال سازي 
  فعاليت هاي دانش

ارزيابي موثر بودن 
  دانش

بررسي تغييرات 
 نيازهاي محيطي

بازبيني و كنترل 
فعاليتهاي مديريت 

 دانش

تعريف و تمركز بر 
حوزه هاي اصلي 

 ذانش

اشاعه بهترين 
فعاليتهاي مديريت 

  دانش

  تحليل دروني و بيروني

بهره وري مديريت 
 دانش

ارتباط دادن دانش با 
 شركا

اشتراك ديدگاه ها و 
اهداف مديريت دانش 

 با شركا

پيوند مديريت دانش با 
 شركا

تسهيل و مديريت 
اشتراك دانش درون 
  سازماني و همكاران

  



 
 

 
  ١۵ از ١٠ صفحه 

 مدل هاي پياده سازي نظام مديريت دانش

در حالي كه تجربه و قضاوت، .  به آساني به تصرف درآمده و تدوين مي شوددانش فني در مديريت دانش بر دانش عيني تاكيد دارد، كه
همان گونه كه در تعريف . جنبه هاي ضمني و انتزاعي دانش را نشان مي دهد كه تدوين و تصرف آن به سختي امكان پذير مي باشد

 نياز به نظام پياده سازي مديريت دانش براي رسيدن به اين هدف. مديريت دانش آمد هدف اوليه مديريت دانش درك ارزش آن است
موفقيت نظام هاي مديريت دانش نيز بستگي به استفاده موثر توسط . وجود دارد تا توليد، نگهداري و اشتراك دانش را تسهيل نمايد

نظام مديريت دانش . در متون  مطالعات زيادي در رابطه با عوامل موفقيت يا شكست نظام هاي مديريت دانش وجود دارد. كاربران دارد
مدل هاي مختلفي از نظام هاي مديريت . زيرساخت هاي الزم براي اجراي فرآيندهاي مديريت دانش را براي سازمان ها فراهم مي كند

معتقد است نظام مديريت دانش ) Quaddus & Xu, 2005 نقل ازChait, 1999(اما همان گونه كه چيت . دانش وجود دارد
  :ايه دانش سازماني را در بر داشته باشد از جملهبايد عناصر كليدي سرم

   اطالعاتي در رابطه با مهارت ها و دانش كاركنان كه سبب تقويت توانايي سازمان مي شود، -1 

   اطالعاتي در رابطه با مشتريان سازمان - 2

   كيفي و موثر اطالعات در رابطه با ابزارها و روش شناسي هاي سازمان در جهت انجام فعاليت هاي خدماتي- 3

  )9 (. اطالعات در رابطه با فعاليت ها و گروه هاي موجود در سازمان-4 

 مدار با كمك پايگاه هاي اطالعاتي، فناوري نظام هاي هوشمند و نظام هاي ارتباطي –ساخت نظام هاي مديريت دانش يا نظام هاي دانش 
 مدار سازمان ها را قادر كرد كه به يكپارچه سازي و استفاده –كرد فناوري اگر چه استفاده از اين روي. مثال هاي عام در اين حوزه هستند

اما پژوهشگران اين حوزه بيشتر بر روي خلق و به . از منابع دانش خود، به ويژه در رابطه با دانش هاي عيني موجود در سازمان، بپردازند
 .)1995نوناكا و تاكايوچي،(ه دانشكاران را مد نظر قرار مي دهند اشتراك گذاري منابع دانش تاكيد مي كنند و نقش فرهنگ سازي و انگيز

)10(  

  تالش هاي سازماني براي مديريت دانش

مديريت دانش تنها تشكيل گروه هاي يادگيري، يا نصب نظامي جهت مديريت منابع الكترونيكي نيست، بلكه يك پارادايم مديريتي است 
  .را تحت تاثير قرار مي دهد... گ سازماني، فرهنگ، فناوري اطالعات وكه مردم و ساير منابع درگير از قبيل فرهن

دانش، فرآيند : در رابطه با اين كه چه چيزي بايد مديريت شود در متون مرتبط با مديريت دانش به برخي از آنها اشاره شده از جمله
 محور، ساختار قابل انعطاف سازماني، ابزارهاي – دانش ت، دانشكاران، ارتباطات انساني مبتني بر صداقت، فناوري اطالعات، فرهنگيمدير

ضمن اين كه برخي از موارد فوق نه فقط گسترده بلكه براي . مديريت همه موارد فوق بسيار دشوار است. سنجش عملكرد و نظام پاداش
نگ سازماني نيازمند توجه به به عنوان نمونه ارتباطات مبتني بر راستي و درستي به عنوان فره. مديريت شدن بسيار پيچيده است

 مشاهده مي شود چهار 5اما همان گونه كه در شكل شماره . ساختارهاي مديريتي ديگري از قبيل مديريت، رهبري، قدرت و انگيزه است
ابع سازماني عامل مهم در مديريت دانش عبارتند از دانشكاران، فرآيند مديريت دانش، فناوري اطالعات و دانش سازماني بايد به عنوان من

  .راهبردي مد نظر قرار گيرد



 
 

 
  ١۵ از ١١ صفحه 

 Lee & Kim, 2001عناصر و رويكردهاي سازماني برگرفته از : 5شكل شماره

 

 

عناصر مديريتي كه دانشكاران را تحت تاثير قرار مي دهند عبارتند از رهبري، قدرت، ارزيابي عملكرد و نظام پاداش، ساختار و فرهنگ 
. سازمان ها مي توانند با مشخص كردن آئين نامه ها و قواعد و با ايجاد تيم هاي مورد نياز فرآيند مديريت دانش را ساده كنند. زمانيسا

براي بهبود توانايي دانش افراد، سازمان ها مي توانند برنامه هاي خودآموزي و شيوه نامه هاي كاري را براي باال بردن كيفيت منابع انساني 
 خاص خود را دارند و به وسيله آن به مديريت نظام مند منابع دانش 8برخي از سازمان ها نوع شناسي دانش. مورد استفاده قرار دهندخود 

و با كمك كانال هاي ارتباطي نظير اينترنت  برخي از آنها براي اين منظور نظام هاي مخزن دانش ايجاد كرده اند. سازماني خود مي پردازند
در ادامه به برخي از مدلهاي پياده شده در سازمانها كه در پژوهش هاي اين حوزه به آن . جستجو از آن استفاده مي كنندو موتورهاي 

  )4 (.پرداخته شده اشاره مي شود

 9مدلهاي شبكه اي و مخزني

 آن بتوانند اطالعات فناوري هاي جديد به سازمان ها اجازه مي دهند كه نظام مديريت دانش را اجرا كنند،  نظامي كه به كمك
در اين رابطه در برخي متون دو نوع مدل براي پياده سازي نظام مديريت دانش پيشنهاد شده . ساختار نيافته را ذخيره و منتشر كنند

  ). Alavi & Leidner, 2001 (است 

  . فاده كنندگان دانش پيوند دهدمدل شبكه اي كه از راهنماها و فناوريهاي ارتباطي استفاده مي كند تا صاحبان دانش را با است - 1

                                                 
8 - Knowledge Typology 
9  -  Network and repository 

 دانشكاران

 دانش سازماني
 فرآيند مديريت دانش

 فناوري اطالعات

 مديريت دانش

يادگيري و / مديريت آموزش 
 انگيزه و مديريت كيفيت

موتورهاي جستجو، چند رسانه 
اي ها، نقشه هاي دانش، نقشه 

 

ساختار قابل انعطاف، قدرت، 
 فرهنگ ، رهبري

نظام مديريت دانش، داده كاوي 
بحثاينترانت، گروه هاي/ اينترنت  



 
 

 
  ١۵ از ١٢ صفحه 

مدل هاي مخزن كه از فناوري اطالعات جهت به دست آوردن، سازماندهي، ذخيره و توزيع دانش عيني سازمان استفاده مي  - 2
 .كنند

قال نظام هاي مديريت دانش شبكه اي از انت. براي درك تمايز بين اين دو رويكرد بايد طبيعت دانش سازماني را مورد توجه قرار داد
نظام . حمايت مي كنند، اما به نظر مي رسد اين مدل ها براي دانش ضمني مناسب ترهستند)  ضمني–عيني (هر دو نوع دانشي 

مديريت دانش شبكه اي قصد تدوين دانشي را كه توسط خبرگان در يك سازمان به دست آمده ندارد، بلكه تالش دارد راهنماهايي 
ر سبب مي شود دانش مرتبط با سازمان تعريف شود، دارندگان دانش در هر حوزه مشخص شوند و اين ام. براي اين دانش ايجاد كند

اجزاء ديگر نطام مديريت دانش شبكه اي . اين امر منجر به ايجاد راهنمايي قابل جستجو براي كمك به ديگران در سازمان شود
در مدل مخزن،  . توزيع و به اشتراك گذاري دانش مي شودمجموعه اي غني از ابزارهاي ارتباطي و همكاريهايي براي پشتيباني ،

نظام مديريت دانش مبتني بر اين مدل بر . دانش به عنوان يك شيء تلقي مي شود كه مي تواند گردآوري، ذخيره و منتشر شود 
 )11( .تاكيد دارد و دانش به شكل قابل مشاهده اي به تصرف در مي آيد دانش عيني سازماني

  ظام مديريت دانشمدل انتشار ن

پيشنهاد شده است ) Quddus, 2004( اين مدل، طرح جامعي از انتشار سيستم مديريت دانش است كه توسط محمد قدوس 
اين مدل حاصل اطالعات استخراج شده از شش شركت بزرگ  در استراليا و امريكاي شمالي مي باشد، و بر اساس اظهار نظرهاي 

 فاكتور اصلي 16اين مدل داراي .  ترسيم شده استمشاركت داشتند،مديريت دانش در اين سازمانها افراد كليدي كه در اجراي نظام 
بر اساس اين مدل چهار متغير براي انتشار نظام مديريت دانش داراي اهميت بيشتري هستند، و از جانب .  متغير است64و فرعي و 

اين چهار متغير عبارتند از فرهنگ سازماني، پشتيباني و حمايت . همه افراد شركت كننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود
اگر چه ممكن است آزمون و پياده سازي كامل مدل، كار دشواري . مديران عالي، سودمندي براي افراد و روياي نظام مديريت دانش

 اين مدل مراحل انتشار نظام مديريت .باشد اما مي توان بخش هايي از مدل را به صورت مجزا مورد آزمون و پياده سازي قرار داد
  )9(. دانش را از آغاز تا استفاده پايدارهمراه با جزئيات نشان مي دهد

 )MATE 10(مدل مفهومي نظام مديريت دانش

عناصر مديريت راهبردي، يادگيري و ارزيابي كه به صورت چرخه اي نظام مند با يكديگر در . اين مدل بر سه نظام اساسي تكيه دارد
اين مدل بر دانش . دانش مي تواند در چهار سطح فردي، تيمي، سازماني و برون سازماني در سازمانها پياده شود. باط هستندارت

نظام مديريت استراتژيك در سازمان شامل طراحي، اجرا و بازبيني راهبردي به صورت مداوم و . راهبردي سازمان تكيه كرده است
نظام ارزيابي عملكرد، مكمل و . هبردي توسط نظام هاي ارزيابي و يادگيري پشتيباني مي شودنظام مديريت را. نظام مند مي باشد

عناصر اساسي اين مدل به ويژه اجرا، بازبيني و ارزيابي راهبردي نياز به منابع انساني ذي . پشتيبان نظام مديريت راهبردي است
شامل  ) MATE( نظام آموزش راهبردي در اين مدل . بي نشان دهدنظام آموزش راهبردي بايد اين فرآيندها را به خو. صالح دارد

تجربيات مداوم و بازخورد اين كه چگونه يك سازمان مي انديشد و عمل مي كند در اين مدل به . تحليل نيازهاي آموزشي است
يم سازي، اختيارات سودمندي اين نظام اين است كه سبب مشاركت فزاينده در تدوين خط مشي هاي تصم. خوبي مطرح شده است
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 كاركنان، پر بارتر كردن فعاليتها، صداقت،  شفافيت، شايسته ساالري، ارتباطات آزاد، گفتمان، همكاري و تعهد بيشتر مي شود

 )Sotriakoa, 2004(.) 12(  

  مدل مرجع مديريت دانش

  با تغيير پارادايم هاي زير شكل گرفته استاين ديدگاه . در سالهاي اخير ديدگاه جديدي در رابطه با مديريت دانش ظهور كرده است

  .دانش به منزله محصول يعني كااليي كه توليد و بازتوليد مي شود - 1
 . مديريتي به رويكرد اجتماعي–تبديل رويكرد فني  - 2
حركت از معرفت شناختي مالكيتي در رابطه با دانش به سمت معرفت شناختي عمل كه در آن عمل و انجام كار وابسته به  - 3

 .ي استداناي
مدل . بنابر اين نياز به تجديد نظر در مدل هاي مديريت دانش موجود و حركت به سمت مدل مرجع مديريت دانش احساس مي شد

  :مرجعي كه بتواند پاسخگوي سوال زير باشد

  يك نظام پشتيبان مديريت دانش چگونه مي تواند رشد كرده، به مرحله عمل درآيد و مورد ارزيابي قرار گيرد؟

اي پاسخ به اين سوال مدل مرجع مديريت دانش سه مرحله اي شامل مرحله شناختي، مرحله عمل و منابع توسط ابوزيد پيشنهاد  بر
اولين مرحله شامل عناصري است كه هر . دل مي تواند در فرآيندهاي پوياي پردازش دانش مورد استفاده قرار گيردماين . شده است

مرحله دوم مقوله اي است كه شامل فرآيندهاي مورد نياز .  تعامل بوده يا بر اساس آن عمل نمايدنظام مديريت دانشي بايد با آن در
  . براي پردازش عناصر مرحله اول است

در مرحله شناخت مجموعه اي از اشياء . سومين اليه شامل عناصري است كه پشتيبان عناصر اليه دوم هستند واليه منابع است
حوزه شناخت بيروني مجموعه اي از . بين مرحله بيروني شناخت و مرحله دروني آن تفاوت وجود دارد. مرتبط به هم تعريف مي شود

توزيع كنندگان، (عوامل است كه سازمان مي تواند در تعامل با آنها هويت خود را حفظ نمايد؛ نظير مشتري، توليد كننده، شركاء 
اهي سازماني مي شود شامل اهداف، فرآيندها، منابع، قواعد و پيامدهاي عوامل دروني كه سبب خودآگ. رقبا) فروشندگان، بانك ها

  .  هر يك از عوامل فوق الذكر وابسته به خلق دانش است كه بايستي با آن در تعامل بود و يا بر اساس آن كار كرد. است.... تجاري و 

به همين دليل اليه عمل مدل . غيير مداوم آن استاگر چه بسياري از عوامل سازماني ثابت هستند، ولي ويژگي بارزعوامل دانش ت
در چرخه ي حيات  يك سازمان، دانش سازماني مي تواند . مرجع مديريت دانش از دو مقوله از فرآيندهاي دانش تشكيل شده است

ري، سازگاري، به شيوه هاي مختلف وجود داشته باشد و با مقوله هاي زيادي از قبيل خلق ، كشف ، تركيب ، بروني سازي، نگهدا
  .در ارتباط باشد... روزآمد سازي، ارزيابي شدن و ارزيابي كردن، قابل مشاهده شدن، واقعيت يافتن و

. اليه منابع مديريت دانش منابع ارتباطي و اطالعاتي و ابزارهايي كه از فرآيندهاي پردازش دانش پشتيباني مي كند را شامل مي شود
)13(  
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  نتيجه گيري

بررسي مفاهيم و . يريت دانش در سازمانها سبب كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت، بهره وري و سودمندي سازمان مي شوداستفاده از مد
در حال . رده بنديهاي موجود در زمينه مديريت دانش نشان مي دهد كه طيف متنوعي از نظرات و ديدگاهها در اين حوزه وجود دارد

غرافيايي مي توانند با استفاده از فناوريهاي جديد و از طريق گروه هاي مجازي و ارتباط از راه حاضر سازمان ها با وجود پراكندگي هاي ج
انتخاب . نظام هاي مديريت دانش داراي توانايي هاي بالقوه با ارزشي براي رسيدن به اين اهداف مي باشند. دور با يكديگر همكاري نمايند

ت دانش يكي از مالحظات مديريتي در استفاده هر چه سودمندتر از دانش هاي آشكار و ابزارها و نظام مناسب براي پياده سازي مديري
سرمايه مورد استفاده در نظام مديريت دانش سرمايه اي زيرساختي است كه سودمندي هاي هوشمندانه و . نهان در سازمان ها مي باشد

شاخص ها نشان . ايد مطالعات گسترده اي در اين زمينه انجام دادبه نظر مي رسد قبل از پياده سازي مديريت دانش ب. بسيار ظريفي دارد
مي دهد اگر چه براي پياده سازي نظام جامع مديريت دانش به يك رويكرد نظام مند و بلند مدت نياز است، اما ميتوان درجاتي از اين 

  .نظام را با امكانات موجود در سازمانها پياده كرد
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