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 دمهقم (1
 بود لي حا در اين .گرديد مشهور سازمانها بين در رقابت دارايي عنوان به دانش اهميت 1980 سال اواسط در

امروزه هم حتي  و بود نقصان داراي آن مديريت متدهاي و روشها با رابطه در هنوز كالسيك اقتصاد علم كه

 قرن در استراتژيك منبع عنوان به دانش ايدة رشد با زمان هم. دارد وجود غفلت اين ها، سازمان از برخي براي

اكنونهم .گرفت قرار جدي توجه مورد پيشرو، هاي سازمان در مهم رقابتي مزيت يك مانند دانش ،اخير

بازارحتيوكارخانجاتازناشيانباشتههايداراييدرنهراخوداصليبرتريدنيا، هايشركتبزرگترين

 از بسياري كه است چندي رو اين ازاند. نمودهكسب "خودهايفرآيندجريان دردانش"دربلكهبزرگ،

 ايجاد راه از سازمان در دانش از استفاده كردن مند نظام براي را شهايي تال سازمان، و مديريت علم دانشمندان

كنار مديريت منابع انساني و  مديريت دانش در با عنوان مديريت دانش آغاز كردند. مديريت در جديدي باب

اقتصادمديريت سيستم هاي اطالعاتي به عنوان پشتيبان واحدهاي ايجاد كننده ارزش در سازمان قرار مي گيرند. 

البته در  شودميياد  "محوردانش اقتصاد"عنوان بهآنازكهگرفتهشكلدانشپايهبرچنانآنامروز

نگريسته مي شود كه اين نگاه  رويه كاري جانبي و فرعيدانش به عنوان يك بسياري از سازمانها، به مديريت 

رايانه و موضوع  فناوري عمدتا ناشي از غير ملموس بودن ارزش افزوده مديريت دانش در كوتاه مدت است.

 هيتوج قابل تنوع امر اين كه كند كار در سال هاي اخير  فراواني و سنگيني با اطالعات شده باعث الكتدونيك

 شكل براي نظر مورد حل راه از قسمتي خود فناوري اين ترتيب بدين و كند مي ايجاد فن آوري محدوده در

مديريت دانش . گرديد مطرحنياز  پيش وسيله يك عنوان به دانش مديريت سيستم .گرديد دانش مديريت گيري

ه سازمان ها در سرتاسر جهان در به عنوان منبع مهم مزيت رقابتي براي سازمان ها شناخته شده است و در هم

 حال گسترش مي باشد.
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 ( تعاریف، مفهوم و کاربرد مدیریت دانش2

 .اهميت اقتصاد دانش محور و ارزش دارايي هاي ذهني سازمان به طور فزاينده اي آشكار گرديدد 0991از سال 

دانش  .ا ي دنيا شده استامروزه مديريت دانش به عنوان يك عامل مهم واساسي در توسعه اقتصاد ملي كشوره

كند ارزشمند است و را كسب مي خاص، كه براي شخصي كه آن« زمينه»عبارت است از اطالعات در يك بافتِ 

تعداري   .سازد دست به كاري بزند كه پيش از كسب آن اطالعات قادر به انجدام آن نبدوده اسدتاو را قادر مي

يسندگان مختل  ارايه شده است كه به برخدي از معدرو  از سوي نو مربوط به دانش و دانش مديريتمناسبي 

   ترين آنها در زير پرداخته مي شود:

در جايي ديگر آمده  رود.دانش عبارت است از اطالعات سازمان يافته كه براي حل مسئله به كار مياز يك نظر 

حل مسئله و اتخاذ تصدميم منظور هدايت انجام كار، دانش عبارت است از استدالل درباره اطالعات بهاست كه 

عندوان مهمتدرين دارايدي ه طدور روز افزوندي بده دانش بدبه اين ترتيب   .براي عمل كردن، آموختن و ياد دادن

. داونپدورت و مدي رودشدمار ه استراتژيك سازمان ها، و يك منبع مهم براي دستيابي به مزيت رقابتي پايددار بد

تجارب، ارزش ها، اطالعات مبتني بر شواهد و قراين و ديدگاه ( دانش را به صورت تركيبي از 0991) 0پروساک

 هاي تخصصي مي دانند كه چارچوبي براي ارزيابي تجارب و اطالعات جديد فراهم مي آورد. 

 شناختي ، شخصي دانش قلمرو در معموال ضمني دانش كنند. مي تصور صريح و ضمني نوع دو به را دانش

 ها، مشي خط ، ها مانند داده كه گردد مي اطالق دانشي به بيشتر صريح انشد حاليكه ميگيرد. در قرار وتجربي

دانش در ابتدا به صورت ضمني عمل .  دارد تر فني و تر عقالني- تر نرم افزارها و اسناد جنبه عيني ها، روش

                                                           
1 Davenport & prusak 
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مي كند و بوسيلۀ تجارب، ادراكات و موارد دروني ايجاد مي شود. سپس دانش ضمني، آشكار مي شود 

 .صورت رسمي و قاعده دار در مي آيد(، و با رويه هاي آشكار بيان مي شود)ب

 را مي توان موارد زير برشمرد:  در سازمان ها دانش تيريمد به شيگرا ليدال

 افزايش مشاغل مبتني بر خلق و استفاده دانش؛ 

 ي كند؛جهاني شدن و اينكه سازمان استفاده كننده از دانش مي تواند قيمت را در بازار رهبر 

 خالقيت و نوآوري موفق؛ 

 سازمان دهي مجدد و كوچك كردن ساختار؛ 

 به اشتراک گذاشتن بهترين عملكرد؛ 

  مثل نگرش بر منابع كه بر دارايي هايي مثل دانش ضمني كه قابل تقليد نيستند، تاكيد مي  نظريتوسعه (

 .كند(

 مديريت نقش اوليه كه است شده نهاده ابن الگويي بر اساس دانش مديريت اصلي كاربرد چهاردر اين راستا 

و  كردن، برونيسوم گري،  ميانجينقش دوم  كند. مي تلقي سازمان در سراسر دانش تسهيم سازي را دانش

 است. شناخت كردن درونينهايتا چهارمين نقش در مديريت دانش 

 در اساسي گام و رحلهيك م گري انسان. ميانجي و دانش بين برقراري ارتباط از است عبارت گري: ميانجي

آن  براي دانش شخصي مطلوب منابع با جوينده دانش دادن ارتباط آن نقش است. و بيروني دروني گويي پاسخ

 است. جوينده

 و بيروني آگاهي به بخشيدن نظم دانش روي كردن بروني دانش. با دانش از ارتباط است عبارت كردن: بروني 

 دارد.  دروني تمركز
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 كردن. تحقيق با دانش بين از رابطه است رتعبا كردن: دروني

 شناخت، است. جوينده دانش با شخصي ارتباط ايجاد منظور به پااليش آن و بروني منبع از دانش كشيدن بيرون 

 به از شناخت خود شكل ترين در ساده است. موجود دانش اساس بر بازنمايي تصميمات يا خلق فرايند

 دست به چالشيا  و فرصت ، بديع و جديد اتفاق يك در مورد نتيجه ترين مناسب تعيين براي كارگيري تجربه

 .ديآ يم

براي دانش تقسيم بندي هاي مختلفي ارايه شده است و دانش هايي با عنوان هاي دانش كد بندي شده ، داندش 

  شدده نهفته ، دانش مهاجر ، دانش آشكار ، دانش ضمني ، دانش نهان ، دانش سيستمي و دانش ارتبداط تعريد

 (:77،ص 0811است. پنج نوع دانش از دانش هاي مذكور تشريح مي شود )سي  الدين، 

 دانش سيستمي 

دانش سيستمي ، الگو هايي مي باشند كه تركيب مي شوند. دانش سيستمي هم يك فرايند و هم يدك محصدول 

دار اسدت ، تحدت  است. دانش سيستمي افراد را در تشخيص اين كه چه نوع دانش آشكاري براي شركت معندا

نفوذ قرار مي دهد . اشخاص يك شركت كه در جاي گوناگوني از دانش سيستمي دارند ، تفسير هداي متفداوتي 

از يك پديده ، ارايه خواهند داد. از اين رو مفاهيم متنوعي براي فرصت ها و چدالش هداي يدك شدركت ارايده 

 خواهد شد. 

 دانش آشكار 

است كه مي توانند به عنوان اطالعات به راحتي با ديگدران مدراوده شدود . دانش آشكار قسمتي از پايگاه دانش 

دانش آشكار درگير دانستن حقايق است . دانش كد بندي ، نوعي از دانش آشكار است كه به طور منظم نوشدته 

 . شده و ذخيره مي شود . دانش آشكاربه سادگي قابل بيان و نوشتن است و مي تواند مزيت رقابتي ايجاد كند 
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 دانش ضمني 

دانش ضمني يا تلويحي شكلي از مهارت ، قابليت يا تكنه )هنر ساختن( ، يعني دانش چگونگي اسدت . مدراوده 

اين نوع دانش به صورت اطالعات با ديگران مشكل است ولي قابل بيان است . دانش ضمني كمتر مشهود است 

فرهنگ سازماني ناميده مي شود . اين نوع دانش و به طور عميق در عمليات اجرايي سازمان ريشه دارد و اغلب 

 را به سختي مي توان تكثير نمود ، بنايراين مي تواند يك منبع ثابت مزيت رقابتي باشد 

 دانش نهان 

دانش نهان، شرط الزم بر تمايل فكري و عملي مي باشد. دانش نهان توسعه مدل هاي ذهني ، تجريدي كه انجام 

خاب مي شود ، پديده ها، واقعيتي كه انتخاب مي شود تا روي آن تمركز شود، اصول مي شود، متغير هايي كه انت

اساسي مواضع ماوراي طبيعي ما ، سليقه ما و غيره را سازمان دهي مي كند  . اين دانش به آسداني از ميدان مدرز 

 هاي سازماني نمي تواند گذر نمايد . تحرک آن مقيد به شبكه يا روايط اجتماعي معين است. 

 دانش روابط 

اشخاص است. اين دانش درگير شايستگي هاي اجتماعي براي بناي گدروه هداي و درک  دانش روابط ، دانستن

اجتماعي در زمان هايي است كه آشفتگي وجود دارد. براي بقاي سازمان، سرمايه گذاري در دانش روابط حياتي 

 ن است به عنوان دانش آشكار طبقه بندي شود.است. نوعي از دانش روابط كه به آساني قابل مراوده است، ممك

هايي توانايي رقابت را دارا هستند  عدم قطعيت است، شركت  كه مشخصه اصلي آن حال حاضردر بازار رقابتي 

، دانش  كه دانش جديد را در سازمان خود ايجاد نموده و آنرا تبديل به كاالها و خدمات مي نمايند. بدين ترتيب

هاي جديد را مدي  ل و تصر  فرصتي، امكان حل مسا سازمان ت رقابتي ايجاد مي كند و به، مزي براي سازمان

هنگامي كده  دهد. بنابراين دانش نه فقط يك منبع مزيت رقابتي خواهد شد بلكه در واقع تنها منبع آن مي گردد.
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ش پويايي و ارزش موجود مي گيرد، سازمان شاهد ارتقاء و افزاي بهره برداري قرار منابع دانش يك سازمان مورد

در كسب و كار مي شود. مهمترين پرسش در دنياي رقابتي امروز اين است كه دانش موجود در هدر سدازمان را 

چگونه مي توان شناسايي كرد و از آن به بهترين نحوه بهره جست. ايجاد سيستم هاي مدديريت داندش يكدي از 

شاخصه هاي كاركردي مديريت دانش ،  شمرده مي شوند كارهاي بهبود سطح دانش در هرسازماني مهمترين راه

 : ، پشتيباني مي كند توانمندهاي و مهم زير را در سازمان 

 ايجاد  دانش(. فرآيندهاي كش  دانش يا ساخت دانش جديد و پااليش دانش موجود( 

  سازماني ) مديريت كردن دانش( اموربه اشتراک گذاري دانش ميان افراد در سطح همه. 

 عنوان بخشي از تصميم ه بخشي از كار روزانه افراد و ب به عنوانو استفاده از دانش  ايجاد

  .) كاربردي كردن دانش(آنها   گيري

اسدتراتژيك و تصدميم  حل مسئله، يادگيري پويا، برنامه ريزي ييساختاردهي به دانش موجب بهبود موثر و كارا

 گيري اثر بخش مي شود. 

 :شرح مهمترين آنها به  انش در مقاالت مختل  وجود دارد كهتعاري  بسياري از مديريت د

انتقدال   و شناسايي، سازماندهي، انتشار) توزيدع( به سازمان ها دراست كه مديريت دانش فرآيندي  از يك نظر،

اطالعات و تخصص هاي مهم كه بخشي از حافظه سازماني هستند و غالبا به صورت سداختارنيافته در سدازمان 

 د كمك مي نمايد.وجود دارن

مديريت دانش به مجموعه فرآيندهايي اطالق مي شود كه در نتيجه آنها دانش كسب، نگهدداري و از ديد ديگر، 

برداري از دارايي هاي فكري به منظور افزايش بهره وري، ايجاد ارزش هاي  استفاده مي شود و هد  از آن بهره

 جديد و باال بردن قابليت رقابت پذيري است. 
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ريت دانش بر شناسايي دانش، شرح و ساخت دهي و افزايش ارزش آن از طريق استفاده مجدد، تمركز مدي يمد

  كند.

سرمايه معنوي )تجربه و دانش اندوخته نزد هدر فدرد( و  مديريت دانش يعني توانايي يك سازمان در استفاده از

داندش ، تسدهيم داندش و  امل توليددانش دسته جمعي به منظور دست يابي به اهدا  خود از طريق فرآيندي ش

 .استفاده از آن به كمك فناوري

انتقدال و بكدارگيري داندش  ، ، ذخيره سازي و بازيابي توانايي خلق، سازماندهيعبارت است از  مديريت دانش

 .سازماني

سدب ، با هزينه مناسب و در زمان منامناسب دانش صحيح، به شكلي يعني اطمينان از اين كه يكمديريت دانش 

 در دسترس افراد مي باشد. 

كارگيري دانايي ه فرايند كش ، كسب، توسعه و ايجاد، نگهداري، ارزيابي و برا مديريت دانش برخي ديگر نيز 

متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طريق پيوند ميان منابع انساني، فناوري اطالعات و 

 كلي، سطح يك در. مي دانند دي دستيابي به اهدا  سازماني صورت پذيرارتباطات و ايجاد ساختاري مناسب برا

 از ه گيري و بهر اشاعه خلق، بر ناظر كه كرد فرايندها تعري  از اي ه مجمو عنوان به توان مي دانش را مديريت

 ارهايابز از استفاده ،ءاعضا تسهيل روابط حمايتي، سازماني، ساختارهاي مستلزم خلق تعري  اين است. دانش

 است.  دانش توضيح و شبكه در تكنولوژي اطالعات

تا شده، بر آن بوده است سازمان دولتي( انجام  6سازمان خصوصي و  6سازمان ) 01در مورد كه مطالعه عملي 

 : ناميدند، مشخص سازد. نتيجه حاصله عبارت بود ازهاي مديريت دانش ميآنچه را كه آنها روش
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  شودهاي پرسش و پاسخ ناميده ميهاي همكار و محلوهتمركز بر ارتباطات كه گر. 

 شودهاي اطالعاتي خبره و دانش ناميده ميتمركز بر ذخيره و بازيابي دانش كه بانك. 

 شودهاي اطالعات و اخبار و يادگيري سازماني ناميده ميتمركز بر اشاعه گزيده كه آگاهي رساني. 

 شودتمركز بر عمل كه همكاري مجازي ناميده مي. 

كوششي هماهنگ براي تصر  دانش حياتي سازمان، اشتراک دانش مديريت دانس را  ،تمامي تعاري  ياد شده

ميان يك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعي سازماني براي بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وري، 

ارزش افزوده كاركنان  . مديريت دانش شامل تصر  دانش، خرد، تجربيات بامي دانندخالقيت و نوآوري 

براي تبديل دانش كاركنان  آنسازمان، آسان كردن بازيابي دوباره و نگهداري آن به عنوان دارايي سازماني است. 

براي دستيابي  البته .به وجود آمده استساختاري(  –)سرمايه انساني( به دارايي مشترک سازماني )سرمايه فكري 

نش، الزم است ابتدا مفاهيم داده، اطالعات، دانش و خرد تعري  شده به تعري  جامعي در مورد مديريت دا

 :مؤلفه هاي كليدي مؤثر در مديريت دانش نيز مشخص شوند

يك واقعيت از يك موقعيت و يا يك مورد از يك زمينۀ خاص بدون ارتباط با ديگر موارد است. به : داده -0 

در مورد رويدادها هستند و از ديدگاه سازماني، داده ها  عبارت ديگر داده ها، رشته واقعيت هاي عيني و مجرد

  .يك سلسله معامالت ثبت شدة منظم تلقي مي شوند

داده ها در واقع، مادة خام پايگاه هاي اطالعات هستند. همچنين داده يعني مجموعه اي از حقايق مجزا از هم و 

ت درون سازمان تعبير مي شوند. داده ها اولين مرتبط با يك واقعه. بنابراين به عنوان ثبت ساختارمند تعامال

سطح از هرم دانش را تشكيل مي دهند و عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودارها و نظاير اينها كه به خودي خود 

 معني دار نيستند.
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اطالعات، داده هايي با ويژگي هاي مرتبط و با هد  . "و هد  دار پردازش شدهداده هاي "اطالعات: يعني  -1

دومين سطح مديريت  .يكسان هستند و به شكل و محتواي پيغام هاي شنيداري، مجازي و يا اسناد مي باشد

دانش را اطالعات تشكيل مي دهد. اين سطح، داده اي كمي خالصه شده را در برمي گيرد كه گروه بندي، 

 دانش را نشان نمي دهند. ذخيره، پااليش و سازمان دهي شده اند تا بتوانند معني دار شوند. اين داده ها 

به شمار مي آيند. لذا داشتن ارتباط و  "پيام"نيستند بلكه نوعي   "هد  دار"و  "مربوط"داده ها به تنهايي 

معموالً دسترسي به اطالعات كه يكي از اجزاي اساسي مزيت رقابتي  .هد ، ويژگي اطالعات محسوب مي شود

هزينه هاي فراوان است. بر اين اساس مي توان به اطالعات به در سازمان ها به شمار مي رود، مستلزم صر  

  .صورت يك منبع نامشهود نگريست كه سازمان را قادر به ارائه محصوالت و خدمات به مشتريان مي كند

 دانش: يك ادراک و فهم است كه از طريق تجربه، استدالل، درک مستقيم و يادگيريحاصل مي شود. -8

اطالعات است كه به آن ديدگاههاي تخصصي، مهارت ها و تجربيات افزوده مي شود تا  دانش تركيبي از داده و

 دارايي هاي ارزشمندي براي كمك به اتخاذ تصميمات صحيح به دست آيد.

دانش اطالعات در مرحلۀ عمل است. دانش به توانايي و قابليت براي انجام عمل بستگي دارد. قدرت خلق 

تعري  در مي آيد و دانش به ارزش ها و تجارب كاربران مرتبط مي شود. دانش از دارد، بنابراين به سختي به 

  .اطالعات و اطالعات از داده ها ريشه مي گيرند

مي توان گفت كه اين مفاهيم مرتبط با يكديگر بوده نشان داد، مفاهيم داده، اطالعات و دانش در مورد آنچه كه 

نشان دهندة اين رابطه به صورت ( 0شماره ) كديگر مي باشند. شكلو داراي ارتباط و پيوستگي تنگاتنگي با ي

 .كامل مي باشد
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  (Batt,2001,p:2)( روابط بين داده، اطالعات و دانش 1) شماره  شكل

خرد: وقتي كه دانش براي تصميم گيري و بهبود تصميمات، فرايندها و بهره وري يا سودآوري به كار گرفته  -4

 .مي شود

 ترسيم كرد. (1شماره ) به تعاري  و مفاهيم فوق مي توان هرم دانش را مطابق شكل با توجه

 

 خرد       

 دانش     

 اطالعات     

 داده  

 

 (p:2 Hall,2004,) ( هرم دانش2شماره ) شكل

 اده،د كننده تعيين ها موقعيت و افراد .نيست مطلق و مراتبي سلسله "الزامادانش، و اطالعات داده، ميان روابط

 كارل و استيوهالس پروساک، و داونپورت نظير نظراني صاحب .هستند عوامل اين بودن دانش يا و اطالعات

 

 

 داده اطالعات
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. آنهاست دوي هر گيرنده بر در و بوده بيشتر ها داده و اطالعات از دانش تكامل سطح كه اند القول متفق ويگ

 گيري شكل براي داده باشد مي نيز آن رندهگي بر در و بوده بيشتر داده از اطالعات وجود تكامل سطح همچنين

 .است ضروري دانش ايجاد براي اطالعات وجود و اطالعات

 

 (Bajaria, 2000: 563)دانش و اطالعات داده، روابط (8شكل شماره )

 در كه كساني به بيشتري نسبت دانش سطح از دارند، اختيار در عميق اطالعاتي خاص، اي زمينه در كه رادياف

دانش  به هم و اطالعات به هم و داده به هم ها، برخوردارند. سازمان ندارند، چنداني اطالعات هزمين آن

دانش  دانش، و اطالعات داده، به سازمان نياز وجود با كه است معتقد نام سوكنانان به نظري صاحب نيازمندند.

گفته مي شود  "مجددا است. يريگ تصميم به اليه ترين نزديك دانش زيرا است؛ برخوردار واالتر از جايگاهي

 مثال عنوان به .نيست مراتبي سلسله و نبوده مطلق دانش، و اطالعات داده، بين روابط كه نمود توجه كه بايد

 مفهومي و معني هيچ كه هاست داده از اي مجموعه صرفاً نيست آشنا موسيقي به كه كسي براي موسيقي نتهاي

 مي اطالعات به تبديل لذا .باشند مي خاصي معاني بيانگر هستند آشنا يموسيق به كه كساني براي اما نداشته،

 و مهارت زيرا .بود دانش بيانتگر است، نموده تدوين را انها كه كسي براي اطالعات اين اينكه نهايتاً  و شوند

 .رساند مي را او تجربه

 فن آوريز اهميت دانش و كارامدي عبارتند از: تهديد رقبا، آگاهي يافتن ادر مديريت دانش ترين اهدا  اصلي

بزرگترين موانع عبارتند از: فرهنگ سازماني )فقدان اعتماد، ارتباطات و اشتراک دانش( و نيز . مديريت دانش
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مهمترين عامل موفقيت: فرهنگ سازماني )افراد، اعتماد،  فقدان آگاهي و درک و بصيرت درباره مديريت دانش

هاي ايجاد ترين راههاست. از عمومييريت دانش، ايجاد ارزش در سازماناز اهدا  آشكار مد. اشتراک( است

مد است. ايجاد ارزش، لزوماً به معني ايجاد آگيري كاراز سوي دانشكاران، پشتيباني براي تصميم نيز ارزش

اد هاي غيراقتصادي ايجهاي دولتي و خيريه، به روشهاي غيرانتفاعي، سازمانارزش اقتصادي نيست. سازمان

توانند با شود. دانش دانشكاراني كه ميكنند كه سرمايه اجتماعي ناميده ميكنند. آنها چيزي ايجاد ميارزش مي

 .گيري مؤثر در سازمان ارزش ايجاد كنند، پيش نياز مديريت دانش استتصميم

  :ها، عبارتند ازكارگيري مديريت دانش در سازمان برخي فوايد به

 ا( در دانش سازمانيتشخيص كمبودها )خاله، 

  هاي انسانيوري بيشتر از سرمايهبهره، 

 يادگيري كارامدتر و مؤثرتر كاركنان، 

 ارائه كاالها و خدمات داراي ارزش افزوده، 

 افزايش رضايتمندي مشتريان، 

 جلوگيري از تكرار اشتباهات، 

 كاريكاهش دوباره، 

 جويي در زمان به هنگام حل مسئلهصرفه، 

 ت و نواوريبرانگيختن خالقي، 

 اي نزديكتر با مشتريانايجاد رابطه، 
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 تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش (2

 قديمي خواسته يك دانش مديريت كه دارد اشاره مطلب اين به امروزي، دانش مديريت از تاريخي دورنماي

 قبل سال ارهز شايد مدون صورت به غربي فالسفه بوسيله دانستن داليل و دانستن شامل دانايي. است بوده

 تأكيد بيشتر اگرچه داشتند، دانايي تدوين در هماندازه مشاركت يك شرقي فالسفۀ همچنين. باشد شده ايجاد

 دريا  آوردن بدست سمت به تالشها اين از بسياري و بود مذهبي زندگي و روحاني هدايتهاي دريافت بر آنها

 برخي حتي(.  0811 انتظاري،)ميگشت مربوط دميده قرار بحث مورد دانايي كه آنچه از فرضي و مجرد تهاي

 خود زندگي ناآشناي محيط در اوليه نهاي انسا نيروهاي و تالشها كه معتقدند و رفتهاند فراتر هم اين از ديگر

 بررسي در . است خود سود به دانايي آن هدايت و دانايي جستجوي از عملي نمونههاي بقا، و روابط فهم براي

اينگونه  به را ها سازمان تغيير دراكر نحوه دانشمدار، هاي سازمان سوي به ها ازمانس حركت تاريخي روند

 احساس ولي بودند، كشور هر كارگران گروه ترين بزرگ كشاورزان، جهاني، جنگ آغاز از پيش :كند مي مطرح

 شروع داران مزرعه راين،بناب. شد كارگران مي از استفاده با ها كارخانه اداره لزوم نيز، آن از پيش حتي« آبي يقه»

 و شدند سازماني و اجتماعي عمده نيروي جزء ، 0911 در سال آنان. كردند ها كارخانه سمت به مزرعه ترک به

و  جوامع گترين بزر ها، آبي يقه ، 0911 دهه اواخر تا كه هاي گون به شد، تعدادشان افزوده بر سرعت به

 كار بار، اين و كرد افول صنعتي كار نيروي ، 11 قرن آخر هاي هده در .دادند مي تشكيل را صنعتي هاي سازمان

اين نتيجه در سايه حداقل دو نهضت اساسي زير صورت  .يافت هاي ويژ اهميت گران و دانش دانش پايه بر

 گرفته است )انقالب اطالعات، انقالب دانش(.

 همراه به محصول به توجه سازي، بهينه چون موضوعاتي قرن بيستم رخ داد. دوم نيمه در اطالعات انقالب

 آوري جمع اطالعات، فناوري آمدن پديد با .بود مطرح بهتر خدمات با يتر كاربرد محصوالت ارايه و بازار مزيت
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 به شد، پذير امكان پيش از بيش مشتريان، و كنندگان تأمين و ها شركت بين آن تبادل و اطالعات تر گسترده

 اين به شد مي مشاهده عمالً غيره، و خودكار هاي كنترل بهنگام، توليد و عجام مديريت هاي نظام كه هاي گون

 به يدي كارهاي از مردم نقش و مالي تبادالت و تجاري معامالت شكل اعتباري، تهاي كار آمدن پديد با ترتيب،

 نيافته را خود جايگاه دانشي، و فكري كامالً كارهاي هنوز اين، وجود با اما يافت، تغيير ميزي پشت كارهاي

 . بودند

 موفقيت و بوده تغيير حال در رقابت اساس كه داشتند اذعان دانشمندان اخير دهه دو يكي در دانش انقالب

 را پيشرفته نهاي سازما از بسياري مسأله اين .است مرتبط دانش بر آنان توجه و تأكيد ميزان سمت به ها سازمان

 .دهند قرار استفاده مورد ممكن، شكل بهترين به را آن كرده يتمدير خود سازمان در را دانش تا داشت آن بر

 ويژه به هستند، سازمان در دانش اصلي حامالن و توليدكنندگان انساني،كه منابع بر بيشتر توجه و تأكيد همچنين

 ويژ توجه مورد داد، مي شكل را سازمان داخل در دانش جريان كه سازماني، فرهنگ و دانش تسهيم زمينه در

 .گرفت قرار ايه

 شركت چندماليترازنامهزيابيارمشغولكهزمانيميالدي91دههدرسوئدي،حسابدار،1سيوبياريككارل

 حسابداري، طوالنيعملياتانجامازپسهاشركتاينازبسياريشدجالبينكتهمتوجهبود،سوئديبزرگ

 كهشركتها اينواقعيقيمتآنكهحالدادندمينشانكرونيكحتيوسوئدكرونچندحدوددرارزشي

 سيوبي دادمي نشانحسابداريسرمايهكهبودقيمتهاييازبيشتربسياربودند،آنفروشبهحاضرسهامداران

 درون شركتهاارزشينباختال اختال اينازاعظمبخشكهگرديدمتوجهمختل هايبررسيازپس

 ازبرخاسته بهسازمانهااينمشهودييهايداراقيمتوسهامبازاردردانشيهايهسرمايوگرددبرميسازمان

                                                           
2 Karl Eric Siveby  



 

16 
 

 هايسرمايه ايننشدنواردجالبنكتهامااستشانتخصصيمسائلحلدرانسازمايندانشيتوان

 و نداشتوجود مفهومعنوانتحتچيزياساساً كهچرابود،حسابداريهايترازنامهدرهاداراييناملموس

 برنامه بودنمحدوددومجهانيجنگازتقريباً پيشهاسالازملموسهايسرمايهافزايشبهنيازوفيزيكي

 پژوهش وخطيريزيبرنامهمثال،عنوانبهبودشدهمختل علميهايشاخهخلقبهمنجرآنها،شدهريزي

  هايسرمايه آالت،ماشينوريبهرهنگهداري،وتعميراتكارخانه،طراحيتخصيص،ويابيمكانعملياتي،

 توجهموردزمانآنتاامابودشدهايجادملموسهايسرمايهمديريتجهتدرهمگيوتوليدريزيرنامه

 .بودنگرفتهقرار

تافلر و در كتاب خود از مديرت دانش نام برد، اما قبل از وي پيتر دراكر،  كارل ويگ  0916نخستين بار در سال 

به طور خالصه چهار عامل عمد در به وجود  .سايرين نيز به طور ضمني ظهور اين پديده را بشارت داده بودند

 آمدن اين پديده عبارتند از:

  دگرگوني مدل كسب و كار صنعتي كه سرمايه هاي يك سازمان اساساً سرمايه هاي قابل لمس و ملي

نيروي كار ارزان( به سمت سازمان هايي كه دارايي اصلي  بودند )امكانات توليد، ماشين، زمين و حتي

آنها غير قابل لمس بوده و با دانش، خبرگي و توانايي براي خالق سازي كاركنان آنها گره خورده است. 

از زماني كه حرفه ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد به طريقي دارايي خود را ارزش گذاري و هزينه ها 

 وره اي آغاز شد كه امتياز رقابتي بر خلق دانش و استفادل موثر از آن استوار گشت.را كنترل نمايند، د

  افزايش فوق العاده حجم اطالعات، ذخيره الكترونيكي آن و افزايش دسترسي به اطالعات به طور كلي

 افزايش دانش را افزوده است؛ زيرا فقط از طريق دانش است كه اين اطالعات ارزش پيدا مي كند، زيرا
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به اقدام نزديك تر است. اطالعات به خودي خود تصميم ايجاد نمي كند، بلكه تبديل اطالعات به 

 دانش مبتني برا انسان هاست كه به تصميم و بنابراين به اقدام مي انجامد. 

  .تغيير هرم سني جمعيت و ويژگي هاي جمعيت شناختي كه فقط در منابع كمي به آن اشاره شده است

مان ها دريافته اند كه حجم زيادي از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگي است. اين بسياري از ساز

آگاهي فزاينده وجود دارد كه اگر اندازه گيري و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده اين دانش و 

 خبرگي حياتي به سادگي از سازمان خارج مي شود.

 ست رفتن دانش سازماني و خبرگي به واسطه تخصصي تر شدن فعاليت ها نيز ممكن است خطر از د

 .انتقال يا اخراج كاركنان را به همراه داشته باشد

 های مدیریت دانش نظریه ها و الگو (4

بدا ايدن  .كه مورد توافق همگان باشد وجدود نددارد مديريت دانش الگويي ازكنون  تامي توان گفت از يك نظر 

 آشدنااين زمينه بر حسب مورد و متناسب با موضوع مورد نظر آنهدا  هاي ارايه شده درالزم است تا با مدلحال 

 :تواند به دو صورت انجام پذيردها ميبندي مدلدستهاز يك نظر  .استفاده كردآنها  ازو برحسب مورد  شد

 ستا هاايجاد الگوساز يكي از نظر ديدگاهي كه زمينه،  

 ده است.هاي ارايه شديگري با توجه به مراحل فرايندي مدل 

 به شرح زير دسته بندي شده اند:ي كلي مديريت دانش انواع الگوهااز منظري ديگر 

ها تمركز بر روي ارتباطات، كسب، تسهيم و انتقال به طريق در اين نوع از مدل -الگوهاي شبكه اي -ال 

ار مختل  ارتباطاي متشكل از افراد كه بوسيله ابزهاي مهم در شبكهباشد. دانشتبادل اطالعات افقي مي

هاي رسمي، ها و اطالعات، خارج از گروهها و تيمپيوندند نهفته است. آگاهي از اين بينشدهنده به هم مي
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رود. در اين نگرش ساختن روابط اجتماعي، سرمايه اجتماعي و قايل بودن روابط عاملي كليدي به شمار مي

 رار گرفته است.متقابل بعنوان كار و فعاليت اصلي دانشي مورد توجه ق

دانش به عنوان يك دارايي سازماني است كه نيازمند دستيابي دقيق، بيان، ذخيره،  -الگوهاي شناختي -ب

هاي شده دارد. ايجادارزش از طريق كاربرد متوالي بهترين روشگيري، نگهداري و انتشار كنترل اندازه

شده  هاي آموختهبردن از درسبي و نيز بهره يابي شده و كتحاصل و نيز پرهيز از خطاهاي غيرآشكار ريشه

هاي قديمي كه آيد. در اين نگرش بر روي استفاده مجدد، تكثير، استانداردسازي و حذ  روشبه دست مي

 اند، تمركز مي شود. كارآيي خود را از دست داده

كاري كه مي بايستي  اين نوع از مدل ها  در باره ويژگيهاي گروه هايدر -الگوهاي جمعي/ يا ارتباطي -ج

سازماندهي، فراگيري مستمر و تبادالت غير رسمي را داشته باشند، بحث مي  -قابليت هاي نظير، خود 

گردد كه در يك انجمن گردش ميكند. دانش در تفكري پيدا ميشود. براي مديريت دانش را مشخص مي

هاي دهد، آرايهها را مياري از مكاشفهبردكند؛ جايي كه يك زبان مشترک وجود دارد، اعتماد اجازه بهره

هاي كاري متوالي بوسيله حلهاي مهم و راهريزي شود و نشانهنهفته ممكن است بصورت خالقانه برنامه

  شوند.هاي كاري منتشرميبيان داستان

 اين مدل ها بر پايه گفتگوي دوطرفه در يك زمينه استراتژيك، پرسش در مورد در -الگوهای فلسفي -د

كاو مداوم در باره رفتار رقبا، بازارها و فرايندهاي داخلي مورد توجه قرار مي گيرد. اين  و فرضيات و كند

دهد. كمي را مورد استفاده قرار مي فن آوريشمارد و مي رمزي كردنسازي را مقدم بر ديدگاه، شخصي
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شويق انعكاس و فراگيري عميق، هاي فرهنگي اصلي براي اين كار، حفظ ارتباط آزاد )تبادل نظر(، تمحرک

 كنكاش خالقانه و اثبات عقيده و نظر است.

از يك ديدگاه متفاوت تر نوع رابطه بين مديريت داندش و ندوع داندش در سدازمان طبقده بنددي ديگدري را در 

 ( به شرح زير هستند:4كه اعم آنها مطابق شكل شماره ) .الگوهاي مديريت دانش به همراه دارد

هايي كه داراي روش منفعل هستند، تمايل كمي به مديريت دانش دارند و به ازمانس روش منفعل: -0

ها تعري  مناسبي از دانش در اين نوع از سازمان صورت يك روش سيستماتيك اداره نمي شوند.

 يابد.هاي فوق در طول مدت زمان كاهش ميوجود ندارد، از اينرو اثربخشي در سازمان

كنند، تأكيد بيشتري بر كدگذاري و ايي كه از روش سيستم محور استفاده ميهروش نظام محور: سازمان -1

استفاده دوباره از دانش )آشكار( دارند و از طريق فناوري، اطالعات تأثير پذيري خود را افزايش مي

دهند. جواب سريعهاي دسترسي به اطالعات و استفاده از آن را كاهش ميدهند و در مقابل، پيچيدگي

مشتري و هزينه اندک تبادل اطالعات در اين روش امكانپذيرت است. در اين روش، معموال تر به 

توان به سطح مناسبشود و از استفاده مجدد اطالعات كدگذاري شده، ميدانش آشكار  بهتر تقسيم مي

ا را ههاي سازمانهاي آموزشي استاندارد و گروهي اين روش، توانائيتري از دانش دست يافت. برنامه

 دهد.باال برده، نياز به داشتن اطالعات گسترده را درميان اعضاي يك سازمان كاهش مي

شود، برپايه تقسيم دانش هاي تأكيدي كه بر روش انسان محوري ميروش انسان محور: اين روش  -8

شود و افراد خود ميهاي فردي غيررسمي توزيع ميضمني است. در اين روش اطالعات از راه شبكه
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تري را شناسايي كنند. چرا كه در اين روش رابطه ميان اعضاي يك سازمان، هاي مناسبنند روشتوا

 بسيار با ارزش در نظر گرفته شده است.

كنند، از هر دو نوع دانش ضمني و آشكار بهره هايي كه از روش ديناميك استفاده ميروش پويا: سازمان -4

 دهند.جه و استفاده قرار ميگيرند و آنها را به بهترين نحو، مورد تومي

 زياد                                                                                                                                                   

 

 كم                                                                                                                        

   كم                       تمركز برسطح غير آشكاري                     زياد                      

 (0819-0891( افرازه )4شكل شماره )

چنددي هسدتند. تمدامي  الگوهايي هستند كه بر فرآيند مبتني اند و داراي مراحلمديريت دانش اصلي  مدل هاي

ولي داراي يكديگرند از نظر محتوايي مشابه البته  مرحله هستند. 1تا  8شامل مراحل  الگوهاي ارايه شده از نظر 

 فرض مي شود كه فعاليت ها همزمان و پي در پي رخ مي دهدددر همه آنها  .متفاوت هستند گام هايواژه ها و 

 .است لاص تا كيد بر استفاده از دانشو در اجرا 

 عبارتند از:بر اين اساس انواع مدل هاي اصلي 

 . مدل عمومي دانش در سازمان0

، مدل عمومي دانش در سازمان ها را نشان مي دهد . همان گونه كه در مدل مذكور مشاهده (5)شكل شماره 

ي دانش ، مي شود ، مدل عمومي دانش از چهار فعاليت اصلي تشكيل شده است : توليد دانش ، حفظ و نگهدار

 تبديل دانش و به كارگيري دانش.
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 (111،ص 1931مدهوشي ونيازی، (مدل عمومي دانش در سازمانها  (5شماره ) شكل

  8.مدل بويست1 

مدل بويست از جمله مدل هاي ديگري است كه روابط ميان داده ، اطالعات و دانش را به خوبي ترسيم كرده 

. مدل از سه قسمت شامل داده ،اطالعات (1)شكل شماره  ه شده استاست. اين مدل توسط ماكس بويست ارائ

 و دانش و در قالب يك فرايند متاثر از فيلترهاي ادراكي و مدل هاي ذهني تشكيل شده است. 

 

 

 

 

 

 (111،ص 1931مدهوشي ونيازی، (مدل بویست : روابط داده ، اطالعات و دانش  (1شماره ) شكل

                                                           
3 Boiost model 

تمركز برسطح 

 آشكاري

 نگهداری دانش

 به کار گیری دانش تولید دانش جدید

  تبدیل دانش

 

 داده های

جدید   

 

 

هومی فیلتر مف

 و ادراکی

 مدل ذهنی

 اقدام

 

 

 منابع داده

      دانش 

               

               

           

  اطالعات

               

داده         
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  4. مدل نوناكا8

لي پويا براي مديريت دانش در خصوص فرآيندهاي ايجاد دانش ارائه داده است كه در شكل شماره نوناكا، مد

اين مدل، نحوه ايجاد دانش در سازمان ها را از طريق تركيب اشكال دانش آشكار و مالحظه مي گردد. ( 1و  7)

 ضمني به تصوير كشيده است.

 دروني سازي تركيب

 جامعه پذيري بروني سازي

 

 (Nonaka and Takeuchi, 1995) تعامل دانش ضمني و صریح (7شماره ) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Nonaka 

 تغییر

 به : دانش آشكار  

به :                  

 دانش ضمني 

از : دانش آشكار     

 از : دانش ضمني 
نش ایجاد دانش از طریق تعامل بین دا

و دانش صریح ضمنی  

ای فضا ، مکان و شرایط الزم بر

 ایجاد دانش

 تعدیل کننده

دارایی های 

 دانش

 درونداد
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 (Nonaka,2001,pp,83-105)( چارچوب مفهومي فرآیندهای ایجاد دانش 8)شكل 

 . مدل شش بعدی مدیریت دانش 4

ديريت ( نيز در مدل پيشنهادي خود بر اين باورند كه هر گونه جزئي نگري موفقيت م1110) 1پري و تومي

دانش را با مشكالت جدي روبرو خواهد ساخت . آنها بر اساس اين نگرش ، مدلي شش بعدي را براي به 

 به تصوير كشيده شده است، ارائه كرده اند. ( 9)كارگيري مديريت دانش به نحوي كه در شكل شماره 

 

 

 

 

 (111،ص 0891)مدهوشي ونيازي،مدل شش بعدی مدیریت دانش ( 9شماره ) شکل

 

 فرآیندهای مدیریت دانش( 5

ديدگاه بهترين شيوة مديريت دانش در شركت را معرفي نمود و نشان داد كه چهار مرحله   1996)) 6زوالنسكي

 در اين فرايند وجود دارد كه عبارتند از:

                                                           
5 tuomi & pery 

6 Szulanski 

 برونداد

 

 

چارچوب مدیریت 

 دانش

 ابزار دانش

 مديريت

 مفهوم دانش
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: مرحلۀ اول، با شناخت منگاره و جستجو براي دانش مورد نياز جهت حل  )جستجو (شروع  0-1

جو براي دانش ممكن است منجر به يافتن يك راه حل اوليه باشد، زماني كه آن آغاز مي شود. جست

دانش يافت  به كار گيريدانش مورد نياز براي حل منگاره يافت شد، فرايند از طريق مرحلۀ دوم يعني 

 شده ادامه مي يابد.

قرار  : اين مرحله جاييست كه در آن منابع و دريافت كنندگان برنامه)يادگيري  (راه اندازي  1-1

 دارند و همۀ فعاليت هاي الزم براي انتقال دانش انجام مي شود.

: در اين مرحله در يافت كنندگان، شروع به استفاده از دانش كسب )تمرين(وارد عمل شدن  8-1

شده مي كنند. مباحث و منگارهات جهت اطمينان از اين كه در يافت كنندگان قادر به دستيابي به 

ورد ارزيابي قرار مي گيرند. مرحلۀ عمل، روزنۀ كوچكي به سوي فرصت عملكرد رضايتبخش هستند، م

 هايي براي برطر  كردن منگارهات غير منتظره مي گشايد.

ادغام )درک (: مرحلۀ ادغام، پس از اين كه گيرنده به نتايج رضايت بخش از طريق دانش  4-1

و با چالش هايي جهت منتقل شده دست يافت، شروع مي شود. آن در تالش براي رفع موانع بوده 

  .روزمره كردن فعاليت هاي جديد سرو كار دارد

مديريت دانش تالش و كوشش هوشيارانه سازماني در جهت كسب و افزايش توان رقابتي، خالقيت، نوآوري و 

بهره وري در دنيايي با تغييرات سريع تكنولوژي و بازار آشفته و پردردسر امروزي مي باشد. مديريت دانش را 

توان فرايند ايجاد، تأييد، ارائه، توزيع و كاربرد دانش دانست. اين پنج عامل در حوزه مديريت دانش براي مي 

يك سازمان زمينل آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و يا حذ  آموزش را فراهم مي آورد كه معموالً براي 
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ايند مديريت دانش را در قالب پنج فر 1-8ايجاد، نگهداري و احياي قابليت هايسازمان مورد نياز است. نگاره 

 نشان مي دهد.( 01به صورت شكل شماره )مرحله 

 

 ايجاد دانش                                                                                                 

 

    اعتبار بخشي به دانش

 

 سازماندهي دانش                                             

 

 توزيع دانش                                         

                             

                               

 كاربرد دانش                                    

 (Batt,2001 )منبع:  فرایند مدیریت دانش( 11شماره ) شكل

 ايجاد دانش -ال 

به توانايي سازمان ها در ايجاد ايده ها و راه حل هاي نوين و مفيد اشاره دارد. سازمان ها با توسعه  ايجاد دانش

و تجديد ساختار دانش قبلي و كنوني با روش هاي مختل  به خلق واقعيت ها و مفاهيم جديد مي 

مهمي ايفامي كنند. معيار پردازند.ايجاد دانش فرايند مهمي است كه در آن انگيزه، تلفيق، تجربه و شانس، نقش 

سنجش دانش نو، نقش موثر آن در حل مسايل جاري و نوآوري در بازار است.با اين حال، توصيه نمي شود كه 

مديريت 

 تغيير

 اندازه گيري

 دانش

محتواي 

 دانش
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سازمان ها بكوشند تحت هر شرايطي، دانش جديد ايجاد كنند. روش هاي مختلفي وجود دارد كه با ان ها مي 

يك سازمان مي تواند با استفاده از استراتژي تقليد، تكرار و توان تجربيات را دوباره آزمود. در برخي موارد 

جايگزيني بخشي از دانش موجود را دوباره ايفا كند. در برخي موارد يك سازمان مي تواند با تكيه بر توانايي 

 قابليت ايجاد دانش مبنايي  براي  توانايي  شركت ها  .هاي خود و كاهش كاستي ها قابليت خود را بهبود بخشد

 درايجاد نواوري را نشان مي دهد.

 اعتبار بخشي به دانش -ب

اعتبار بخشي به دانش، به گستره اي اشاره دارد كه شركت ها مي توانند بر روي دانش اثر گذاشته و اثرات ان را 

بر محيط سازماني ارزيابي كنند. چرا كه با گذشت زمان بخشي از دانش گذشته نياز به بازنگري و انطباق با 

قعيت هاي كنوني دارد. اغلب تقابل مداوم و چند وجهي بين فناوري، فنون و افراد براي سنجش اعتبار دانش وا

مورد نياز است براي مثال وقتي سازمان مجموعه  جديدي از فناوري ها، ابزار، رويه ها و فرايند ها را بكار مي 

ت تا بتواند به خوبي خود را با واقعيت هاي گيرد، نيازمند بهبود و روزآمد سازي مهارت هاي كاركنان خود اس

رقابتي جديد منطبق سازد.اعتبار بخشي به دانش، فرايند سختي از كنترل، آزمون و بهبود مداوم دانش پايه براي 

رسيدن به واقعيت هاي موجود و بالقوه است. با تغيير واقعيت ها، نياز به تبديل دانش به اطالعات و داده پيش 

ن دليل كه پيشزفت در يك زمينه، اطالعات، فرضيه ها، قوانين و مقررات جديدي را ايجاد كرده و مي آيد. به اي

بخشي از قواعد و فرضيه هاي قديمي را از رده خارج مي سازد. بنابراين براي سازمان ها مرور، آزمون و 

  افزايش مداوم اعتبار دانش پايه براي رسيدن به دانش جاري ضروري است.

 ندهي دانشسازما  -ج
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الزم است كه دانش قبل از بهره برداري در سطوح سازماني در درون سازمان به اشتراک گذارده شود. تعامل بين 

فناوري هاي سازمان، فنون و افراد مي تواند اثر مستقيم بر توزيع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار 

فرصت هاي توزيع دانش و تعامل بين فناوري ها، فنون و  سازماني با توجه به نگاره كنترل ها و نقش هاي سنتي

افراد كاهش مي دهد. به عبارت ديگر، ساختار افقي سازماني، تقويت، و سياست درهاي باز، جريان دانش را در 

ميان بخش ها و افراد سرعت مي بخشد. استفاده از پست الكترونيكي، شبكه داخلي، بولتن و گروه خبري به 

نش در درون سازمان كمك كرده و به واسطه آن ها افراد مي توانند با يك ديگر از جنبه هاي توزيع بهتر دا

 مختل  تبادل نظر نمايند.

 انتشار دانش -د 

توزيع دانش حاكي از شيوه هايي است كه از آن طريق دانش به اعضاي سازمان ارائه مي شود. به طور كلي 

ت ايجاد دانش پايه خود اتخاذ كنند. با اين وجود دانش سازماني سازمان ها مي توانند روندهاي مختلفي در جه

در موقعيت هاي مختلفي توزيع شده، روندهاي مختلفي را در بردارد و در رسانه هاي مختل  چاپي و 

الكترونيكي ذخيره شده است و هر كدام گونه متفاوتي از ارائه دانش را ايجاب مي كند. به دليل گونه هاي 

ساختار و منسجم ساختن اين دانش از منابع مجزا براي اعضاي سازمان دشوار است. براي مثال مختل ، تجديد 

ممكن است در يك سازمان هر بخش از داده هاي خود را به نگارهي پردازش كند كه با ديگر بخش ها 

سازمان  هماهنگي نداشته باشد چرا كه استانداردي براي يك فرمت يكسان وجود نداشته است. اگر چه اعضاي

امكان دارد اطالعات مربوط را از طريق ساماندهي داده ها در پايگاه هاي مختل  بيابند اما باز هم منسجم 

 .ساختن و تعبير اطالعات از جهات مختل  دشوار است 

 كاربرد دانش  -ه
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ات جديد كاربرد دانش به توانايي شركت ها دربه كاربردن دانش وعلوم درتوسعه ودستيابي به محصوالت وخدم

اطالق مي شود. بطور كلي دانش سازماني بايد در جهت محصوالت، خدمات و فرايند سازمان بكار گرفته شود. 

اگر سازماني به راحتي نتواند نگاره صحيح دانش را در جاي مناسب آن مشخص نمايد در عرصه هاي رقابتي با 

ي در جهان امروز است، سازمان بايد بتواند منگاره مواجه خواهد شد. زماني كه خالقيت و نوآوري راه پيروز

 دانش مناسب را در جاي مناسب بكار گيرد. 

 ( هشت مرحله را براي فرآيند مديريت دانش پيشنهاد داده است:0999بك من )( مدل بك من: 6

 هاي دروني، منبع استراتژي، قلمرو دانش.تعيين صالحيت شناسایي: •

 د. رسمي كردن دانش موجو يا گرفتن: تسخير •

 هاي ناسازگار.تعيين ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش كردن:انتخاب  •

 معرفي حافظه يكي شده در مخزن دانش با انواع الگوهاي دانش. كردن:ذخيره •

توزيع دانش براي استفاده كنندگان بطور خودكار برپايه عالقه و كار و تشريك  كردن: پخش •

 واقعي.  مساعي دانش در ميان گروه هاي

ها، حل مسائل، خودكار كردن و پيشتيباني گيريبازيافتن و استفاده دانش در تصميم :ه كار بردنب •

 كار و مددكاري شغل و آموزش.

 توليد دانش جديد در حين تحقيقات، تجربه كردن كار و فكر خالق. :ایجاد •

 ات.فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه كردن دانش جديد در محصوالت و خدم تجارت: •
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  دانش مدیریت های نظریه (5

 :نمود بررسيبه شرح زير  مقوله سه در اين نظريه ها راميتوان

 در هدفي سوي به اطالعات فن آوري با همراه كه آورد مي حساب به اي رشته را دانش كه اي نظريه  -0-7

 توجه با .شود مي آموخته و تمرين دانش، در انسان شدن سهيم با رساني اطالع هاي شبكه طريق از بوده حركت

 در ضمني و صريح دانش تفسيرهاي عنوان به دانش توليد و سازماني يادگيري انساني، عوامل ديدگاه اين به

 به و بندي طبقه ساختار طريق از محتوي مديريت تنظيم نظريه اين در سوم گام .گيرد مي قرار بعدي مرحلۀ

 .شد اظهار 2002 سال در كوئينگ مارک توسط نظريه ينا .باشد مي اطالعات فناوري جهت در آن كارگيري

 تصميم براي اطالعات توزيع روي بر بيشتر كه باشد مي تغيير نظريۀ همان كه اسنودن ديويد نظريه -1-7

 و كرده ياد حكايت و زمينه عنوان به آن از پرداز نظريه اين .باشد مي گيري تصميم معين زمان در گيرندگان

 مطلوبيت طريق از سازمان، درک نظريه اين اساس بر. گيرد مي قرار دانش مديريت ركزم در محتوا مديريت

 از استفاده .داد خواهند نظم آنها به شوند مي محدود انساني آزاد اعمال وسيلۀ به كه تطبيقي نظام هاي پديده

 ها يادگيري و ها بينش كه حالي در نموده محدود را مناسب هاي زمينه علمي، مديريت هاي فعاليت و ها بينش

 .آورد خواهد فراهم را جديد شهاي بين اين ايجاد ههاي زمين پيچيده و غائي نظم هاي نظريه از

 ائتال  شوراي در را آن 1999 سال در الوري مك كه باشد مي دانش مديريت عرضۀ جنبۀ سوم، نظريۀ -8-7

 : گرفته نظر در را دانش انسجام و انتظام نموده، مطرح جهاني

 ، دانش در ارزشمندانه مشاركت و رمزگذاري دستيابي، ايجاد. ال  

 .بندند كار به را ها آن مناسب زمان در و درست كه مردمي براي صحيح، اطالعات يافتن .ب
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 عرصه در را دانش جايگاه مديريت خاص نوعي به يك هر كه دارد وجود ديدگاه دو دانش، مديريت ادبيات در

 آنها به زير در كه بود خواهد متفاوت ها ديدگاه به اين توجه با دانش مديريت هد  .ميكنند تعري  مديريت

 دوم، دانش ديدگاه در كه حالي در ميگيرد، قرار مد نظر سرمايه عنوان به دانش اول، ديدگاه شده است. در

 دانش. تسهيم و ايجاد در افراد به كمك براي است ابزاري

 به درست اطالعات رساندن رويكرد اين در دانش مديريت از هد  .مایهسر یك عنوان به دانش  :اول دیدگاه

 .است هزينه كمترين با و مناسب زمان در الزم، افراد

 به و ايجاد در افراد به كمك رويكرد اين در دانش مديريت از هد  .ابزار یك عنوان به دانش :دوم دیدگاه

 و سازمان كارآيي كه طريقي به است دانش ساسا بر كردن عمل در افراد به كمك دانش، گذاشتن اشتراک

 .يابد بهبود سنجشي قابل طور به همكارانش،

 دانش مدیریت مكاتب( 6 
 

مكتب  هر كه است او معتقد دهد. مي قرار بحث مورد را دانش مديريت مكتب نوع سه صاحبنظران از يكي

سه  است. اين بهتر ديگري از يكي دده نشان كه، ندارد وجود مدركي هيچ و كند مي دنبال را خاصي ديدگاه

  .راهبردي مكتب -ج سازماني، و مكتب  -اقتصادي، ب مكتب  -از: ال  عبارتند مكتب

. است سازمان دانشي هاي دارايي از برداري بهره آن هد  و دارد تمركز درآمد بر مكتب اين .اقتصادی مكتب

 شركت فكري يا دانشي يهاي داراي از برداري بهره و حفظ به صريح هطور ب مكتب اين تر، واضح عبارت به

 يا دانشي هاي دارايي .كند مي توجه دارايي يك مثابه دانش به مكتب اين .يپردازد م درآمد توليد منظور به
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 بنابراين، .فني دانش و برداري بهره انحصاري حق تجاري، عالئم اختراعات، انحصاري حق :از عبارتند فكري

 .آن خلق تا دارد توجه دانش از برداري بهره به بيشتر مكتب اين

 سازي ذخيره يا تسهيم براي را روابط هاي شبكه يا سازماني ساختارهاي از استفاده مكتب اين .سازماني مكتب

 هاي گروه اين .شود مي استفاده تجربه تسهيم هاي گروه از مكتب اين در .دهد مي قرار توجه مورد دانش

 سازماني هد  يك با كه كاند مشتر تجربه يا مسئله، يا منافع، با سازماني بين يا درون افراد از متشكل اجتماعي

 غيررسمي و رايگان صورت به اغلب افراد كه دهد مي نشان تحقيقات .شود مي تشكيل و طراحي مشخص

. نندك وتقويت خلق را طها محي نوع اين بايد ها سازمان نتيجه در پيارد و وارد كنند مي تسهيم را خود تجارب

 يكديگر كنار در غيررسمي طور به كه هستند افرادي از متشكل تجارب تسهيم هاي گروه تر، روشن عبارت به

 هاي تيم با ها گروه اين .پردازند مي خود اعضاي تهاي قابلي توسعه به آن طي در و دانش، تبادل و خلق به

 .اند متفاوت شوند، مي تعيين مديريت توسط شان اعضاي كه پروژه

 در .گيرد مي نظر در رقابتي استراتژي بعد يك عنوان به را دانش مديريت مكتب اين هك .استراتژی تبمك

 مكتب .شود مي گرفته نظر در شركت استراتژي جوهره عنوان به دانش مديريت مكتب اين در حقيقت،

 .است دانشي هاي ليتقاب خلق و برداري بهره شناسايي، آن در هد  كه دارد تمركز رقابتي مزيت بر يكژاسترات

 دانش داراي اگر تنها شود، رقابتي نبرد پيروز تواند مي شركت يك كه معتقدند استراتژيك مكتب طرفداران

 هد . باشد تجاري دانش نظر، مورد دانش كه است اين مهم ويژه به. باشد خود رقباي به نسبت تري مناسب

. شود مي ناشي آن دانش و شركت از اساساً  رقابتي تمزي ديدگاه اين از. است مؤثر عملكرد تضمين مكتب اين

 هاي جويي صرفه اثرات تابع كه چرا است، رقابتي مزيت خوب منبع شركت يك دانشكه  است شده گفته

 باشد مناسب دانش داراي كه زماني شركت، يك كه است معني بدين اين. است قلمرو و مقياس از حاصل
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 .كند استفاده ناچيز نهايي هاي هزينه با كاري هاي حوزه از بسياري در دانش اين از تواند مي

 ،داده است: ارائه دانش مدیریت اصول عنوان به زیر شرح به را اصل ده داونپورت 

 سرمايه آن مستلزم اثربخشي اما است، دارايي يك دانشاست.  هگذاری سرمای مستلزم دانش، مدیریت •

 نيازمند دانش، مديريت هاي فعاليت از زيادي بخش همچنين .هست نيز ديگر يهاي داراي در گذاري

 .است نيازمند گذاري سرمايه به كه است فعاليتي كاركنان آموزش مثال عنوان به است؛ هگذاري سرماي

 خود خاص توانايي كدام هر رايانه و انسان است. فناوری و انسان پيوند نيازمند دانش، اثربخش مدیریت •

 داد به محدود آنها قدرت اما كنند پردازش سريع را اطالعات توانند مي ها رايانه مثال، عنوان به. دارند را

 دانش كه آنجا از .يشود م پردازش آنجا در فقط و است انسان ذهن در دانش ولي است، اطالعات و هها

 يتمدير براي ها سازمان لذا .باشند مؤثر توانند مي هم با ارتباط در دو اين است، اطالعات و داده بر مبتني

 .بزند پيوند هم با را دانش و انسان كه هستند هايي حل راه نيازمند دانش اثربخش

 باشد تعجب جاي نبايد لذا و است قدرت دانش كه نيست پوشيده كسي بر است. سياسي دانش، مدیریت •

 و پول قدرت، با ارتباط در دانش اگر .است داده انجام سياسي كار كه كرده مديريت را دانش كه كس هر كه

 .باشد مي نيز سياسي تعامالت و دسيسه و توطئه فشار، هاي گروه با ارتباط در بنابراين پس است، موفقيت

 سياسي هاي پديده ظهور شاهد دانش مديريت حوش و حول و روند در اگر كه است معتقد داونپورت

 سياسي تهاي فعالي يرانمد از بعضي. است نداده رخ ارزش با چيزي كه رسيد نتيجه اين به توان مي نباشيم،

 براي تهايي فرص بايد آنها .باشند مدار سياست و تيزبين بايد دانشي مديران اما. كنند مي نكوهش را

 .كنند خلق سازمان در يادگيري
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 مي كه هستند مديراني دانش مديران از داونپورت مقصود .است نيازمند دانش مديران به دانش مديريت •

 دولت بخش در موضوع اين و شوند قائل اعتبار و ارزش آن براي و دريافته را نهفته هاي دانش توانند

 .باشند دانش براي خوبي هكنندگان ادر بايد دانش مديران .است مهمتر

 افراد ذهني هاي نقشه ترسيم به دانش ترسيم. است دانش ترسيم از گرفته سرچشمه دانش، مديريت مزاياي •

 افراد ذهني هاي مدل و ها نقشه .كنيم مي عمل خود ذهني هاي نقشه براساس ما از كدام هر .شود مي منجر

  .ببينيم چگونه را اطالعاتي چه گويند مي كه هستند مفهومي فيلترهاي منزله به واقع در

 آورد، مي خود همراه به را قدرت و است ارزشي با منبع دانش، اگر .نيست ذاتي دانش، بكارگيري و تسهيم •

 دارند گرايش اين به طبيعي طور به ها انسان كنند مي فرض كه دانشي مديران نمود؟ تسهيم را آن بايد چرا

 ممكن ما .ندارند را تصوري چنين كه هستند آنهايي از تر موفق كنند، ذخيره و اندوخته را خود دانش كه

 نهزمي اين در آنكه مگر .آوريم حساب به تهديد يك عنوان به را خود دانش به ديگران شدن وارد است

 .باشيم شده برانگيخته شديداً  و شده ايجاد الزم اعتماد

 هاي دخالت كه است اين مستلزم دانشي كار بهبود است كاردانش فرايندهاي بهبود معني به دانش مديريت •

 بتوانند تا باشند، داشته خود كار در را الزم استقالل و عمل آزادي بايد كاركنان .شود كمتر پايين به باال از

 .بگيرند كار به ها گيري تصميم و مسائل حل راستاي در را خود ايه دانش

 آن با دانش مديريت موفقيت اما است، مهم دانش به يابي دست .است كار شروع تنها دانش، به دستيابي •

 به منجر كه اي گونه به كرد وارد سازماني فرايندهاي در و گرفته كار به بايد را دانش .شود نمي تضمين

 .نمود ايجاد افراد در را الزم هاي انگيزه بايد نيز امر اين موفقيت براي .شود سازماني ردعملك بهبود
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 اند توانسته آنها اگر كه كنند تصور دانش مديران است ممكن .رسد نمي پايان به هيچگاه دانش مديريت •

 چه كه كرد تعيين توان نمي وقت هيچ. است رسيده پايان به كار بگيرند، خود كنترل تحت را سازماني دانش

 نيز انساني منابع مديريت مورد در كه طوري همان است، كافي دانش مديريت به دادن پايان براي زماني

 .كنند مي تغيير همواره ما دانشي نيازهاي زيرا كرد، كاري چنين توان نمي

 قانوني جهتو كه طلبد مي است، مهمي منبع دانش اگر .است دانشي قرارداد يك نيازمند دانش، مديريت •

 تمام مالك آنها آيا است، آنها به متعلق است نهفته كاركنان ذهن در كه دانشي تمام آيا. بشود آن به خاصي

 بايد دانش قراردادهاي در اند، داده پاسخ شها پرس اين به ها سازمان از كمتري درصد هستند، خود دانش

 سازمان در خود به خود دانش، مديريت كه است آن از حاكي دانش مديريت اصول. شود روشن موارد اين

 اجراي وظيفه است ممكن سازمانها از بعضي .طلبد مي را خاصي تهاي مهار و زمينه و گيرد نمي شكل ها

 تنها كه است داده نشان تجارب .كنند تفويض خود كاركنان يا و مديران از بخشي به را دانش مديريت

 .اند ه كرد درگيرر امر اين در را خود ازمانيس مختل  سطح كه اند بوده موفق هايي سازمان

 مولفه های مدیریت دانش( 7

ديدگاه  نگرش و بررسي ابعاد مديريت دانش در دوره هاي مختل  نشان ميدهد در خصوص اين موضوع،

بعضي از ديدگاه ها عوامل فني وتكنولوژيكي،برخي ديگر عوامل انساني وفرهنگي و دسته  .ردادواحدي وجود ن

(، از جمله 1118)7آالزمي و زئيري كيبي از اين عوامل را در موفقيت مديريت دانش،حياتي دانسته اند.سوم تر

پژوهشگراني هستندكه در اين زمينه پژوهش هاي زيادي انجام داده اند.آنه مجموعه  متنوعي از عوامل كليدي 

                                                           
7 Alazmi & Zairi 
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 خالصه اي از آنها در جدولموفقيت مديريت دانش را از نگاه صاحب نظران مختل ،شناسايي كرده اند كه 

 آورده شده است: (0شماره )

  Alazmi & Zairi, 2003, pp.199-204)( مولفه های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف) 1شماره ) جدول

 (1991)نقل از مدهوشی ونیازی،

 مولفه هاي مديريت دانش نويسنده

Wiig (1996) 

به كارگيري ونگهداري -تبديل-انتقال-هيسازماند-فرايند هاي مربوط به دانش:ايجاد

 دانش

Davenport (1998) 

حاكميت فرهنگ وجو دوستانه در -ساختاردانش-زيراساختارهاي سازمان وفني

-وجودمسيرچندگانه براي انتقال دانش-هد  هاي روشن وزبان مشترک-سازمان

 رفع موانع انگيزش-حمايت مديريت عالي

Davenport 

&Prusak(1998) 

فزهنگ -آموزش-مخازن الكتريكي دانش-توزيع دانش-ايجاددانش-يتكنولوژ

 اعتماد-ورهبري

Morey (1998) قابل استفاده بودن-اثربخش بودن-درست بودن-در دسترس بودن دانش 
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 دانش سازمان هاو زیر ساخت ( منابع 8

 ساختار دانش و ساختاريافته، دانش : دارن تعلق عمده بندي طبقه دو از يكي به دانش منابعدر يك نگاه كلي 

 .نيافته

 اختارس خود خودي به كه يافته ساختار اطالعاتي منابع و ها داده از شده استخراج دانش :ساختاریافته دانش

 و ها داده انبارهاي دانش، يها پايگاه اي، داده هاي پايگاه از عبارتند يافته، ساختار هاي داده منابع. است يافته

 .ها داده تجاري مراكز
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 نمايه گرافيكي، هاي نمايه متوني، اسناد همچون هاي نيافت ساختار منابع از حاصل دانش. نيافته ساختار دانش

 مي شامل را كاركنان ضمني دانش كليه و اينترنتي هاي سايت اكثر الكترونيكي، هاي پست بصري، -سمعي هاي

  .شود

 اين دانش، مديريت ابتكارات اصلي هد  .است ساختاريافته دانش از بيشتر خيلي نيافته، ساختار انشد ميزان

 عاري يافته ساختار دانش براي هم و نيافته ساختار دانش از وسيع مجموعه اين براي هم را ساختاري كه است

 خبري خوراک شامل بيروني وسيع اتياطالع منابع و هها دا به بايد سازمان اين بر عالوه .نمايد فراهم دقت، از

 مي عايد شركاء و كنندگان عرضه از كه اطالعاتي سنديكايي، شهاي پژوه گوناگون، اطالعاتي هاي سرويس از

 هاي اندازه در را خام مواد منابع، اين .باشد داشته دسترسي اي رايانه هاي سايت از حاصل اطالعات و شود،

 دانش، مديريت فرايند در ها اين اگرچه آورد؛ مي فراهم است، يافته اختارس غير دانش اوليه شكل كه گير چشم

 .شوند مي يافته ساختار

 مشاوران، استادان، كارشناسان،. كنند مي كسب بيروني منابع از را خود دانش از مهمي بخش ها سازمانهمچنين 

 درون در اما الز كه باشند مي هايي ليتقاب و اطالعات داراي آنها اند؛ دانش حامالن همه مشتريان كنندگان، تهيه

 مشتريان، : از عبارتند معموال كه باشند مي ذينفعان شركت بيرون دانش منابع جمله از. كنند نمي فعاليت سازمان

 ي عامه و نظران صاحب و ها رسانه رهبران مداران، سياست كاركنان، نمايندگان/ كاركنان مالكان، كنندگان، تهيه

 مديريت بنيادي عناصر از يكي) دانش اكتساب در مهمي عامل ذينفعان دانش براي ورود هاي انالك ايجاد.  مردم

 كه است مشتريان دانش منابع مهمتر همه از اما .باشد اهميت حائز تواند مي ذينفعي گروه هر. است( دانش

 مشتريان هاي ايده مروز،ا پردازش صنعت در كه است داده نشان هيپل، فون. يابند دسترسي آن به دباي ها شركت
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سفارش ها،  مشتريان، رقبا، اطالعات بازار، اطالعات برخي ديگر نيز. است ها شركت براي نوآوري اصلي منبع

 محصوالت و شكايات مشتريان را منابع دانش مي داند. خدمات و

 و فعل در يحيات نقشي كه وجود دارد دانش جريان نوع سه مشتري، دانش مديريت مفهوم شدن ملموس براي

 مرحله در .مشتري دربارهدانش  -ج  و از -ب براي، -ال  دانش: كنند مي بازي مشتريان و شركت بين انفعال

 مشتريان به شركت از كه پيوسته دانش جريان يك خريدشان، چرخه در مشتريان از پشتيباني براي نخست،

 محصوالت، درمورد اطالعاتي شامل ريانمشت براي دانش. است نياز پيش( مشتري براي دانش) شود مي هدايت

. گذارد مي تاثير خدمات، كيفيت از مشتري درک روي بر همچنين دانش بعد اين. است كنندگان تامين و بازارها

 بهبود و ايده توليد محصول، و درخدمات نوآوري خلق جهت در بايد مي مشتريان از دانش زمان، همين در

 دخيل و مشتري دانش كردن تسخير. شود داده پيوند هم به سازمان توسط وخدمات، محصوالت براي مستمر

 مورد در مشتريان دانش مثال براي. است دستيابي قابل مختلفي طرق از نوآوري فرآيند در مشتريان كردن

 كردن فراهم براي مناسب بازخورد مكانيزم طريق از تواند مي بازار هاي گرايش و كنندگان تامين محصوالت،

 يكي قطعاً مشتري درباره دانش تحليل و آوري جمع. شود استفاده محصوالت، نوآوري و سيستماتيك بهبود يك

 خام هاي داده بر عالوهمديريت دانش در مديريت ارتباط با مشتري است.  فعاليت اشكال  ترين قديمي از

 فعاليت ارتباط، آتي، ايه خواسته مشتريان، كنوني نيازهاي مشتري، مورد در دانش گذشته، معامالت و مشتريان

مديريت ارتباط  خدمات و پشتيباني فرآيند در مشتريان درباره دانش. گيرد مي درنظر هم را مالي توانايي و خريد

 . گيرد مي قرار تحليل و تجزيه موردمديريت ارتباط با مشتري   آناليز فرآيند در و شود مي آوري جمعبا مشتري 
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 ديدگاه از. كند اقدام دانش اجراي و انتقال توليد، امر به است الزم زمانيسا هر محوري، دانش ديد اساس بر

 دست به مشتري دادههاي روي تجربي مطالعات از كه اطالعاتي و موارد به دانش، مديريت ارتباط با مشتري

 .ميشود اطالق آمده

 تا باشد مي اط با مشتريمديريت ارتب از حاصله هاي داده مديريت روشهاي اصالح و جستجو نيازمند سازمانها

 نيازمند ها تالش اين كه دهند مي نشان محققان. آورند دست به مشتريانشان از را ارزشمندي اطالعات

 دانش انبارهاي درون در پراكنده غالبا  هاي داده از مختلفي هاي شكل سازي يكپارچه و آوري جمع شناسايي،

 بازاريابي اطالعات سنجش نيز و بازاريابي مشتريان، قيقات،تح هاي داده سازي يكپارچه معني به امر اين. است

. است دانش مديريت سازي توانمند مهم عامل دادهها سازي انبار قابليت .است مشتريان و رقيبان خود، فعاليت

 دانش انبار هادر داده سازماندهي عملكرد از پشتيباني براي دادهاي مناسب هاي مدل و استانداردها ساختار،

 ضرورير ساختا زير. است سازمان درون فناوري ساختار زير ها توانمندي اين اساس .ميباشند الزم نسازما

 يكديگر با بايد همگي شبكه سرورهاي و ها داده انبارهاي ارتباطات، هاي شبكه يعني مديريت ارتباط با مشتري

 بهبود براي مشتري با مرتبط تاطالعا موقع به تحويل و مديريت و كسب در سازمان توانايي .نمايند همكاري

. گويند دانش مديريت توانمندي را واقعي اطالعات براساس تر سريع گيري تصميم و مشتري به گويي پاسخ

 پايه هاي دانش همۀ كه كند مي سازماندهي اي گونه به را دانش مديريت هاي سيستم ، دانش مديريت فرايند

 سازمان براي اي افزوده ارزش به نتيجه در. باشند دسترس در سانيآ نيازبه مورد هاي زمينه در زيرمجموعه و اي

 اساس بر را دانش تا كند مي فراهم كارمندان براي را هايي زمينه و فرايندها ابزارها، دانش، مديريت. شود منجر

 مي پي مشتريان ة شد يكپارچه دانش ارزش به دانش مديريت كمك به كارمندان. بگذارد اشتراک به مشتري نياز
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 به دانش مديريت بنابراين، . كنند ارائه تري كامل خدمات ارزشمندتر مشتريان به توانند مي طريق اين از و برند

 . پردازد مي خدمت به مشتري با ارتباط مديريت محيط در اي وسيله منزلۀ

ا مديريت مديريت ارتباط با مشتري ي براي ديگري نام تنها است ممكنمديريت دانش مشتري  اول نگاه در

مديريت  در رايج شيوه از متفاوت نگرشي نيازمند جوانب برخي در مشتري دانش مديران اما برسد؛ نظر بهدانش 

دانش و مديريت ارتباط با مشتري هستند. در جدول زير به مقايسه مديريت دانش مشتري با مديريت دانش  

 روابط مديرانمديريت ارتباط با مشتري  صهمشخ يك عنوان به ومديريت ارتباط با مشتري پرداخته شده است.

 هاي سازمان ديگر، بيان به. مشتري درباره دانش بر تا دارند تمركز مشتري از دانش بر همه از پيش مشتري

 بامشتري مستقيم انفعال و فعل ميان از را دانش كه هستند كارمندي از تر آگاه مشتريانشان كه اند دريافته باهوش

 مديران مشابه،به طور . كند مي جستجو فروش نمايندگان از مشتريان مورد در دانش يجو و پرس همچنين و

 اين دارند، تمركز دانش كنندگان تسهيم به دانش كنندگان جمع از كارمندان تبديل در تالش روي معمول، دانش

 .شود مي اجرا اينترانت بر مبتني دانش تسهيم هاي نقشه توسط معموالً امر

 اگر »شعار راستاي در مشاركتي و مولد روابط تقويت و تشويق رويمديريت دانش  اختصاصي تمركز مقابل در

 تنها ما اگر» كند مي پيشنهاد را ديگري بعدمديريت دانش مشتري «  دانيم مي چيزي چه كه دانستيم مي تنها ما

 شركت براي ارزش خلق يبرا را خود دانش خواهند مي مشتريان چرا اما «دانند مي چه مشتريان كه دانستيم مي

 اين كنند؟ پرداخت پول يافته بسط شركت خدمات و محصوالت در كه خود دانش براي سپس و كنند تسهيم

 اي گسترده مفهوم نگرش تغيير اين. گردد مي باز دانش نهاد عنوان به مشتريان به نسبت نگرش تغيير به امر

 دانش مديريت در كه آنگونه خدمات و محصوالت لمنفع كننده دريافت يك از مشتري همه از تر مهم. دارد

مديريت ارتباط  در مشتري وفاداري رايج برنامه زنجيره در اسارت از مشتري همچنين. است شده رها بود، سنتي
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مديريت دانش سنتي  از اهدا  پيگيري در همچنين. مديريت دانش مشتري است يافته رهايي نيزبا مشتري 

. مديريت دانش است سود بازدهي و راندمان دنبال بهمديريت دانش  اينكه فتنگر نظر در با. است متفاوت

 با مشاركت تهاي فرص جستجوي در مشتري دانش مديران. است پيشرفت و نوآوري راستاي درمشتري 

 با مقايسه در همچنين امر اين. هستند هم با مساوي و همراه سازمان، ارزش سازندگان هم با عنوان به مشتريان

 .است مشاهده قابلمديريت ارتباط با مشتري  در موجود مشتري پايگاه پرورش و نگهداشتن يلتما

 كه كنند مي ندهي سازما اي گونه به را دانش مديريت هاي سيستم فرآيندها، دانش مديريت هاي برنامههچنين 

 به نتيجه در و اشندب دسترسي قابل آساني به نياز مورد هاي زمينه در وزيرمجموعه هاي پاي هاي دانش همه

 كارمندان براي را هايي زمينه و فرآيندها ابزارها، دانش مديريت. شود مي منجر سازمان براي اي افزوده ارزش

 ارزش به دانش مديريت كمك به كارمندان. بگذارد اشتراک به مشتري نياز اساس بر را دانش تا كند مي فراهم

 ارائه تري كامل خدمات ارزشمندتر مشتريان به يتوانند م طريق ناي از و برده پي مشتريان شده يكپارچه دانش

 پردازد مي خدمت به مشتري با ارتباط مديريت محيط در اي وسيله عنوان به دانش مديريت بنابراين. كنند

 مديريت از ما انتظار كه نمود گيري نتيجه توان باالمي مباحث به نگاهي با. را مالحظه نماييد( 1)جدول شماره 

  .باشد مي استرتژيك  سطح يك در دانش مديريت و دانش از ارزش بيشترين خلق مشتري، انشد

 افراد و كرده مديريت را دانش آن طريق از سازمان كه است كاري و سازاز سوي ديگر، ،دانش زیرساخت

 كه هطوري ب كنند، تسهيم زيرساخت اين طريق از را خود دانش توانند مي مختل ، هاي بخش در مختل 

 بيشتري سرعت با شده، تر كامل دانش بنابراين .كنند استفاده اثربخش كامالً  طور به دانش آن از بتوانند اعضا

 ميشود باعث زيرساخت اين .ميرود بكار خالق شيوهاي به و ميگيرد خود به مشخصي شكل بوده، دسترس قابل

 هر افزارها نرم و افزارها سخت از اعم فناوري از گرفته، صورت كارايي حداكثر با دانش ضروري فرايندهاي
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 چيزي زيرساخت، اين اصلي هد  .پذيرد انجام دانش بكارگيري و تسهيم خلق، و شده استفاده كارآمدتر قدر

 كاري فرايندهاي همان دانش فرايندهاي. نيست سازمان كاري فرايندهاي هاي رگ در دانش دادن جريان جز

 .شوند مي ختم گيري اندازه قابل نتايج به و بوده سازمان يك درون هاي فعاليت از اي مجموعه كه اند سازمان

 را هايش ديدگاه و اهدا  بتواند سازمان تا سازماناند براي ابزارهايي ساختن فراهم بدنبال كاري، فرايندهاي

 شامل دانش سازماني زيرساخت مباني. ميشود مشاهده (00شماره ) شكل در كه طور همان .بخشد تحقق

 است. دانايي فرهنگ و فناوري يندها،فرا

 

 (11: 0816انتظاري، و زاهدي)دانش سازماني زيرساخت مباني (00شماره ) شكل

 دانش از كامل استفاده به منجر مباني اين كه ميشود ايجاد قوي مباني اساس بر دانش قوي زيرساخت يك

 تعامالت حاصل دانش تسهيم و خلق. دارد ركزتم آنها تعامالت و افراد بر دانش مديريت ميان، اين در .ميگردند
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 شامل ارتباط اين .كند مرتبط اطالعات به را افراد بايد ابتدا دانش مديريت لذا .است كار حين در ها انسان

 بلكه موجود، اطالعات از استفاده و اعتماد ايجاد براي صرفاً نه كه است افراد براي الزم تشويق و فرايندها

 قادر بايد آنها .شوند مرتبط هم با افراد بايد سپس .ميباشد اطالعات جهاني منبع در شدن هيمس براي آن، بدنبال

 به كار اين .باشند راحت شان تجارب انتشار و كمك دريافت و درخواست مورد در و بوده يكديگر يافتن به

 ببينند. مسهي سازمان استراتژيك اهدا  تحقق در همواره را خود كه دهد مي را احساس اين آنان

 مشتری با ارتباط مدیریت و دانش مدیریت با مقایسه رمدیریت دانش مشتری  ( 2)شماره  جدول
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 جامع کیفیت مدیریت و دانش ( مدیریت9

 كيفيت و ها قابليت و ها مهارت بهبود براي نها سازما بر فشار افزايش باعث جهاني رقابت از ناشي چالش

 عنوان به جهان سطح در گسترده صورت به ،جامع كيفيت مديريت اصول .است شده خدمات و محصوالت

 مورد بازارها ويژه هاي چالش با رويارويي چگونگي و ها سازمان ماهيت بهبود سازماني، عملكرد بهبود ابزار

 در ماندن رقابتي و بيشتر پذيري انعطا  منظور به ها سازمان ، 1990 دهه طي در .است گرفته قرار پذيرش

 ترتيب، هر به .آوردند روي سازماني سازي كوچك و فرايندها مجدد مهندسي سمت به جهاني رقابتي يبازارها

 مطرح جامع كيفيت مديريت رويكرد برابر در چالشي عنوان به آنكه جاي به كسازي كوچ و مجدد مهندسي

 نوين ههاي ديدگا اساس بر .نداشتند بر در ها سازمان تخصص و دانش رفتن دست از جز پيامدي شوند،

 هاي ظرفيت آوردن در كنترل تحت براي تالش در كه است سازماني موضوع يك دانش مديريت صاحبنظران،

 كه باورند اين بر نظران صاحب از برخي امروزه .است كاركنان هاي مهارت و تجارب و نامشهود و معنوي

 در سنجش و گيري اندازه ابزار يك عنوان به جامع كيفيت مديريت با جايگزيني حال در دانش مديريت رويكرد

 مبناي بر جامع كيفيت مديريت واقع، در .است مستمر بهبود جامع، كيفيت مديريت فلسفه .است كيفيت رويكرد

 :حصول براي سازماني فرايندهاي مستمر تحليل برگيرنده در كه كايزن مفهوم

 آنها وقوع از پيش اشتباه و خطا از گيري پيش•

 ها سيستم و خدمات ، محصوالت طراحي در عجام كيفيت اهميت •

 سازمان براي مشتريان اهميت شناسايي و تشخيص •

 كيفيت بهبود در همگاني مشاركت •

 دارد بهبود قابليت كه فرايندي صورت به كار و كسب فعاليت هر گرفتن نظر در •
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 ها سازمان اساسي هاي دارايي از يكي به دانش دانش، بر مبتني اقتصاد به منابع، بر مبتني سنتي اقتصاد از گذر با

 .رسد مي نظر به ضروري امري آن مديريت و است شده تبديل

 جامع كيفيت مدیریت و دانش مدیریت های شباهت 

 ذي كه است نتايجي به يابي دست با برابر تعالي جامع، كيفيت مدیریت در كارها نتایج گيری جهت -الف

 است آن بر دانش، مديريت تأكيد .كند خشنود را اجتماع كنندگان، تأمين مشتريان، كاركنان، شامل سازمان نفعان

 راهبرد از حمايت مانند) كند پشتيباني و حمايت كار و كسب استراتژي يا راهبرد از سازماني دانش چگونه كه

 .كند نمي متمركز نفعان ذي كردن خشنود چگونگي به را خود توجه تنها، و( ينفعان ذ كردن خشنود

 آن انجام چگونگي گيرد، انجام بايد كه آنچه دانستن شامل جامع كيفيت مدیریت افراد بر مبتني یریتمد  -ب

 وظاي  جديد آماده باشند. گرفتن عهده بر براي افراد تا است عملكرد از بازخورد گرفتن و

 كردن كار طريق از تا كند مي فراهم افراد براي را فرصتي گروهي كار جامع، كيفيت مدیریت در تيمي كار -ج

 از بندرت هستند، فردي كارهاي انجام به تمايل داراي كه افرادي .يابند دست جامع كيفيت به يكديگر، با

 نازلي كيفيت به نسبت ، رو تك كاركنان شرايط، اين تحت .شوند مي مطلع ديگران توسط شده انجام كارهاي

 هد  به يابي دست قالب در افراد يكه صورت رد آنكه حال .شوند نمي آگاه اند، بوده آن مسبب هم خود كه

 گوناگون واحدهاي كه بلندي ديوارهاي وراي در كيفيت در بهبود ايجاد شوند، جمع هم كنار در مشترک هاي

 فردي، عملكرد بر حد از بيش أكيد ت دانش، مديريت در .بود خواهد تر آسان كند، مي جدا هم از را سازمان

 تسهيم بر مبتني هاي فعاليت حالت، اين در .شود مي ديگران با دانش تسهيم به نكاركنا تمايل كاهش به منجر

 ها اين بر عالوه كه جايگاهي و قدرت دادن دست از ترس دليل به افراد زيرا شود، مي متوق  سازمان در دانش
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 مي بنابراين .ندهند نشان دانش انتقال براي ضروري منابع و زمان صر  براي خود از تمايلي آنها است، ممكن

 مديريت هاي طرح موفقيت براي فردي عملكرد جاي به تيمي كار بر بسيار كيد تأ كه كرد بيان صراحت به توان

 .است ضروري و الزم دانش،

 مأموريت تعيين طريق از افراد در انگيزش و اتحاد ايجاد با رهبران جامع، كيفيت مدیریت در رهبری -د

 كاركنان به را آن و كنند مي تعيين سازمان براي را مشخصي و شفا  ويس و سمت منابع، تخصيص و سازمان

 خلق اهميت پيرامون سازمان در مذاكره باب گشودن طريق از رهبران هم، دانش مديريت در .دهند مي انتقال

 بازگشت اينها، بر افزون. بخشند مي دانش مديريت به را الزم مشروعيت آن، عمومي كاربرد و تسهيم دانش،

 مدير تعهد و حمايت جلب و بسيار زمان صر  مستلزم معموالً  و نيست آني دانش مديريت هاي طرح مايهسر

 ايجاد و بپردازند دانش خلق به بتوانند تا است افراد براي شرايط ايجاد معناي به رهبري واقع، در .است ارشد

 .است افراد در مسئوليت پذيرش تشويق مستلزم شرايط اين

. است بيروني و دروني مشتريان مشتريان، از مقصود جامع، كيفيت مدیریت در مشتریان كردن خشنود -ه

 افزوده ارزش ايجاد براي دروني روابط ايجاد به نياز و كننده تأمين -مشتري زنجيره بر نظران، صاحب از بسياري

 در بودن بهترين معناي به مشتريان كردن خشنود .اند كرده تأكيد بيروني مشتريان كردن خشنود و مشتريان براي

 كه است چيزهايي آن

 بلندمدت، در جامع كيفيت مديريت سمت به حركت ،جامع كيفيت مدیریت بحث در سازمان فرهنگ -و

 باورهاي و مفروضات طريق از مستمر، بهبود كه ترتيب بدين است، سازمان در فرهنگي تغييرات ايجاد، مستلزم،

 آثار شاهد نصورت اي غير در .شود نهادينه افراد ذهن در بايد هستند، رکمشت سازمان اعضاي بين در كه بنيادين

 اساسي اهميت از دانش بر مبتني فرهنگ ايجاد هم دانش مديريت در .بود خواهيم آن مدت كوتاه و گذرا
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 به ديگران با آن تسهيم از هراس نداشتن و دانش به نسبت مثبت نگرش داشتن كه ترتيب بدين .است برخوردار

 گنجانده افراد انديشيدن شيوه و ادراكات باورها، ها، ارزش مجموعه در بايد قدرت، دادن دست از ترس تعل

 .شود حك

 جامع كيفيت مدیریت و دانش مدیریت تفاوتهای 

 مدت، كوتاه هد  يك عنوان به توان نمي را جامع كيفيت جامع، كيفيت مدیریت در مستمر بهبود  -الف

 است، فرايندي و مديريتي نگرش يك بلكه يابد، مي خاتمه هد  به رسيدن با كه گرفت نظر در پروژه يا برنامه

 و كنند مي پيشروي بهبودي به تيابي دس در نيز آن رقباي يابد، بهبود سازمان، يك قدر هر اينكه بر مبني

 مستمر بهبود رب اينكه از بيش دانش، مديريت آنكه حال .است تغيير حال در روز به روز هم مشتريان انتظارات

بهبود تعري  مي  براي فرصتهايي و ابزارها دانش، مديريت در چند هر .شود مي متمركز نوآوري بر كند، تأكيد

 شود.

 و محصوالت فعلي عملكرد سطح از داشتن آگاهي جامع، كيفيت مدیریت در حقيقت مبنای بر مدیریت  -ب

 جهت در گام نخستين سازمان، كاركنان ردعملك سطح از آگاهي كسب و مشتريان دسترس در كه خدماتي

 و پيشرفت ميزان ارزيابي به قادر كنيم، آغاز خواهيم مي كجا از كه بدانيم اگر .است بهبود سمت به حركت

 به افراد به صحيح اطالعات ارائه .بود خواهيم خود خدمات و محصوالت فرايندها، در شده حاصل بهبودي

 در ضروري اقدامات از احساسات، مبناي بر مگيري تصمي به نسبت يقتحق بر مبتني تصميمات اتخاذ منظور

 اهدا  به يابي دست از اطمينان حصول براي دانش مديريت دستاوردهاي ارزيابي چند هر .است مستمر بهبود

 چندان دانش مديريت است، ضروري ، دانش مديريت هاي طرح با رابطه در ارشد مديران حمايت جلب و آن

 .كند نمي تأكيد حقايق مبناي بر ارزيابي بر
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 باشد، مشتريان نيازهاي با مطابق كه آنچه يعني كيفيت بر تأكيد جامع، كيفيت مدیریت در حيات چرخه  -ج

 هاي خواسته .ندارد انجامي و آغاز كه كند مي حركت مستمر مسير يك در سازمان كيفيت، بهبود بحث در .است

 كيفيت تغيير و بهبود مگر اي چاره سازمان و است تغيير حال رد لحظه به لحظه و روز به روز مشتريان

 هستند، مستمر تكامل و تغيير حال در مديريتي مفاهيم امروز، دنياي در كه آنجا ازخدمات ندارد.  و محصوالت

 بيشتر چه هر ساختن روشن منظور به متفاوت مفاهيم اين پيرامون مقايسه انجام مواردي در رسد، مي نظر به

 .نباشد فايده از مديران، خالي ذهن

 دانش توسعه( حاشیه ای بر نتایج 11

 ما به دانش مديريت .است ها سازمان از بسياري براي مزيت بزرگترين و دارايي مهمترين دانش مديريت امروزه

 يها كانون به بايد.در اين رابطه بسازيم حال درعين و بگيريم فرا دهيم، انتشار را جديد دانش تا كند مي كمك

 اين .هستند دانش انتشار و سازماندهي آوري، جمع مكان ها، سازمان در دانش هاي كانون .شود توجه دانش

 هنگامه ب و نگهداري تهيه، ها، كانون اين ايجاد از هد  .باشند مجازي يا فيزيكي طور به است ممكن ها كانون

. كند مي عبور آنها از دانشي هاي جريان كليه و هستند دانش هاي شريان ها، كانون اين .است دانش سازي

 خصوصاً ها، كاري دوباره بسياري از سازمان، دانش محتواي انسجام و يكپارچگي بر عالوه ها، كانون اين مزيت

 و كجا در نياز مورد دانش هستندكه موضوع اين برگيرنده در ها كانون .كند مي جلوگيري دانش كسب در

 وظاي  از نيز آنها كارآمدتر دسترسي در تسهيل منظور به مختل  هاي دانش بندي دسته. شود مي يافت چگونه

 هستند. ها سازمان در رساني اطالع مراكز همان كه دانش هاي كانون

 و بندي رده سازماندهي، گردآوري، براي هايي روش جستجوي در هموارهشازمان ها  مركز مديريت دانش
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 رسمي غير و رسمي فنون از استفاده با كاربران با آن گذاشتن کاشترا به و خود دروني دانش و اطالعات ثبت

 سازماندهي گردآوري، تسخير، براي برانركا به كمك در اي بالقوه توان دانش مديريت. اند بوده يدانش مديريت

 به خدمات ارائه و بيشتر كارآمدي و وري بهره در مديران و كاركنان به كمك و دانش و جمعي حافظه اشاعه و

 ساختار، عمليات، با ناگشودني طور به آن فرآيندهاي و دانش كه آنجا از .است سازمان كاركنان يا كاربرانير سا

 نياز هايي مخزن به كارآمد دانش مديريت استراتژي يك اين بنابر .اند خورده پيوند سازمان يك هد  و فرهنگ

 يك حافظه آنها .باشد داشته بزرگترشان سازمان در استفاده چگونگي و دانش و فكر از عميقي فهم كه دارد

 سمت به اطالعات مديريت و سازماندهي انتخاب، جستجو، وظاي  از فراتر بايد و هستند شركت يا سازمان

 از كه بشوند واقعي دانشكاران و باشند اداري كاركنان از فراتر بايد آنها. كنند حركت دانش مديريت و ايجاد

 . شوند باال سطوح در دانش و ها مهارت واجد و كرده استفاده رشانكا برجسته وجه عنوان به دانش

 نياز كاركناني به كه ايست چرخه و پويا فرآيندي عكس بر نيست ايستا و خطي فرآيندي دانش مديريت فرايند

 اصالح براي را آن و باشند كرده كسب را جديد دانشِ  .باشند داشته كار سرو اطالعات با دائماً كه دارد

 هاي موقعيت در را جديد دانش و آورده دست به را جديدي اطالعات فرآيند اين طي .كارگيرند به ماتتصمي

 .برند مي كار به جديد

 بهره دانش، نگهداري دانش، اكتساب دانش، شناسايي شامل كه دارند دخالت فرايندهايي دانش مديريت در

 توانند مي ها كتابخانه شده ارائه مطالب به توجه با .باشد مي دانش توسعه و ترويج اشتراک، دانش، از گيري

 مراكز سايز و ها دانشگاه ها، اداره ها، سازمان در ممكن نحو بهترين به را دانش مديريت فرآيند اصلي نقش

با توجه به اهميت فرآيند مديريت دانش و اجراي كارآمد آن در سازمان ها )در  .نمايند ايفا تحقيقاتي و علمي
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شده  پرداخته فعاليتها اين از هريك بررسيتحليل و  به ادامه درر سازمان هاي عمومي و دولتي( شرايط حاضر د

 است.

 دانش شناسایي 

 .دنبپرداز( ها شركت يا سازمانخود ) دانش محيط تحليل و توصي  شناسايي، به بايد ابتدا مديران در سازمان ،

 همچنين و كاركنان يابي طالع يا ها مهارت ان،سازم در موجود دانش نوع از كلي تصويري آن اساس بر سپس

 چرا آن تا كنند كمك كاركنان به و آورند بدست جهان سطح و سازمانها ديگر در موجود اطالعات از تصويري

 . بگذارند اشتراک به سازمان اهدا  پيشبرد جهت را خود دانش درضمن .بيابند دارند نياز كه

 دانش اكتساب 

 هاي زمينه در. آورند مي بدست بيرون از را خود دانش مهم تحقيقي نهادهاي يگرد و ها شركت ها، سازمان

 سازمانها، ساير با رقابت چگونگي جمعي، كارهاي در شركا و رقبا از اطالعاتي آوردن بدست چون تحقيقي

 كه را انشيد توانند مي اين بنابر. سازماني دانش مقاطع در همچنين و سازمان به رجوعان ارباب با ارتباط نحوه

 از يكي خود نيز اين . كنند تهيه مربوط رساني اطالع مراكز توسط نيستند، آن توسعه و اكتساب به قادر خود

 .است دانش مديريت در دانش اكتساب فرايندهاي

 دانش نگهداری 

 دباش مي آينده براي اي بالقوه ارزش داراي كه دانش منظم روزآمدسازي و سازي ذخيره گزينش، فرآيندهاي

 دانش مديريت در كه رساني اطالع مراكز و ها كتابخانه وظاي  از نيز اين كه شود سازماندهي دقت به بايستي

 مناسب زمان مؤثردر استفاده به موجود دانش نگهداري زيرا نمايند، اقدام نيز موجود دانش نگهداري به خود

 .است وابسته خود
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 دانش از گيری بهره 

 موفقيت جهت در مفيدي طور به موجود دانش آيا كه كند حاصل اطمينان تا نستآ بر دانش مديريت سعي تمام

 خدمات اگر باشد، داشته پويا و غني اي مجموعهبرخي معتقدند كه سازمان ها بايد  .شود مي برده بكار آن

  .شوند نمي واقع استفاده مورد آن مجموعه ندهد ارائه مناسب

 دانش توزیع و اشتراك 

 شود مي اجرا سازمانها درون در اكنون كه است دانش دادن گسترش و گذاشتن اشتراک ندفراي دانش، توزيع

 دانش .باشد منفعل يا فعال تواند مي اشتراک و انتقال شود تقسيم ديگران با بايد شود ارزش با دانش اينكه براي

 شخصي تعامل طريق از ايسازمان  در (اطالعاتي نظامهاي) دانش مديريت ابزارهاي از استفاده با توان مي را

 سازماني سطوح در برداري بهره از قبل دانش كه است الزم دانش مديريت فرآيند به توجه با اين بنابر .داد انتقال

 بر مستقيم اثر تواند مي افراد و فنون سازمان، هاي فناوري بين تعامل .شود گذارده اشتراک به سازمان درون در

 فرصت سنتي هاي نقش و ها كنترل شكل به توجه با سازماني ساختار مثال انعنو به. باشد داشته دانش توزيع

 افقي ساختار ديگر، عبارت به .دهد مي كاهش را افراد و فنون ها، فناوري بين تعامل و دانش توزيع هايِ

 از استفاده .بخشد مي سرعت افراد و ها بخش ميان در را دانش بازِجريانِ  درهايِ سياست و تقويت، سازماني،

 به و كرده كمك سازمان درون در دانش بهتر توزيع به خبري گروه و بولتن، داخلي، شبكهء الكترونيكي، پست

 نام به مكاني در توان مي را آن .نمايند نظر تبادل مختل  هاي جنبه از يكديگر با توانند مي افراد آنها واسطه

 اشتراک به كاربران استفاده جهت لزوم صورت در و دكر بازيابي و ذخيره ها شركت و ها سازمان در ها كتابخانه

 . گذاشت
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 توسعه دانش 

 تالش همه كه باشد مي موضوع اين است مطرح دانش مديريت بحث در ها سازمان در كه مهمي مسائل از يكي

 تقويت، را جديد دانش دانش، توسعه زيرا .است دانش گسترش و توسعه دانش مديريت اصلي فرايندهاي در ها

 مديريتي هاي تالش همه بردارنده در دانش توسعه.شود مي جديد دانش توليد به منجر ضمن در و رشگست

 يا درون در حتي يا و اند نشده ارائه سازمان درون هنوز كه دارد تمركز هايي توانايي توليد بر آگاهانه كه است

 دارد اشاره مفيد و نوين هاي حل راه و ها ايده ايجاد در نها سازما توانايي به دانش ايجاد .ندارد وجود آن بيرون

 مفاهيم و ها واقعيت خلق به مختل  روشهاي با كنوني و قبلي دانش ساختار تجديد و توسعه با ها سازمان

 .كنند مي ايفا مهمي نقش تجربه،و تلقين، انگيزه، آن در كه است مهمي فرآيند دانش ايجاد. پردازند مي جديد

  .است بازار در نوآوري و جاري مسائل حل در آن مؤثر نقش نو، دانش سنجش معيار

 روز توجه و نياز آن، تبعِ  و اجتماعي توسعه در دانش، همتاي بي نقش ،برخي از دانشمندان شرقي اعتقاد به

. استشده  نهاده ها مخازن اطالع رساني در سازمان روي فرا مطلوب شرايط دانش، و اطالعات به جامعه افزون

 بر الزمست كه بود خواهد دانش مديريت چگونگي دور چندان نه اي آينده در راكز اطالع رسانيم اصلي دغدغه

 مداوم آموزش بران،ركا بين در دانش اشتراک و تبادل آن، مباني ايجاد و دانش توسعه كارآمد، پژوهش پايه

 يم متمركز نآ شاعها و انتقال و صريح دانش به ضمني دانش تبديل و پردازش امر به بخشي سرعت كاركنان،

 .است دانش مديريت مختل  مسائل با مديران رويارويي زمان حاضر قرن واقع در .شود
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