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 های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بنیان. 

دانش و فرایندها و اهداف مدیریت دانش و  باید ابتدا برای فهم مدیریت دانش و یادگیری سازماني،

 .های مدیریت دانش را درک کنیم سیستم

 دانش.   - 

های زیادی  تقسیم بندی. شده است تعریف «1های شخصي قابل توجیه عقیده»صورت  دانش اغلب به

بودن « ضمني»و « صریح»تمایز اساسي، بین . کند وجود دارند که انواع مختلفي از دانش را مشخص مي

سخن گفتن  دانش ضمني در ذهن افراد جای دارد و( 1311)0براساس تعریف پوالني. دانش است

ای در  وقفه های بي تالش. ها ضمني هستند بیشتر دانش در اصل .مکن استی آن سخت و غیرم درباره

دانند که چه  ها نمي سازمان»وخطا صورت گرفته است؛ زیرا  زمان طوالني از طریق آزمون مدت

ها و روابط ایجادشده  وکار، فعالیت ها در فرایند کسب برخي دانش(. 3،1331اودیل و گریسون)«دانند مي

 .ها شوند تا در دوره طوالني باعث بهبود آن اند شده و تعبیه

های کامپیوتر  برنامه. یافته وجود دارد های سازمان دانش صریح در قالب کلمات، جمالت، اسناد و داده

اگر بپذیریم که صحبت کردن در مورد دانش ضمني سخت است؛ . نیز از اشکال دانش صریح است

ضمني و در دسترس قرار دادن این دانش برای پس چالش مدیریت دانش در آشکار کردن دانش 

 و مکتوب مدون که سازماني رسمي آشکار، عیني، است دانشي: صریح دانش). است استفاده دیگران

 .(دارد وجود سازمان و نظیر آن در روزمره های برنامه ها، رویه قوانین، شکل به و است شده

.ه بدانم و چرا دانستن تمایز قائل شددانم، چگون چه مي های دانش توان بین سطح همچنین مي

داند چه  مجموعه شد مي وقتي یک شخص وارد یک دانشي خاصي است که« 0دانم چه مي»

های مختلف چه  داند در موقعیت برای مثال یک فروشنده مي. تواند به عهده بگیرد هایي را مي فعالیت

 .سطحي از دانش است« دانم چه مي».تولیداتي بهترین هستند

گویي  گیری برای پاسخ چگونگي تصمیم است که دانش مرتبط به« 5چگونه بدانم» بعدی دانش سطح

این دانش هنگامي الزم است که بخواهیم برای برقراری رابطه بین . مناسب به یک محرک است

برای مثال  .ناکافي است« دانم چه مي»به همین سبب . ریزی ساده انجام دهیم محرک و پاسخ، یک برنامه

که ارتباط مستقیم بین  طوری توجه در عالمت بیماری وجود دارد؛ به وقتي نوعي اختالل یا صدای قابل

نوعي از دانش است که اجازه ( چگونه بدانیم)مهارت . عالئم و تشخیص پزشکي نامعلوم و مشکل است

1.Justified Personal Belief

2.Polanyi

 .O’Dell & Grayson 

4.know what

5.know-how



 

که چه عمل و ای و متخصص مشخص کند  توجه، فرد حرفه دهد حتي باوجود یک اختالل قابل مي

 .درماني بهترین است

در این سطح یک فرد درک عمیق از روابط علت و . است( چرایي)« 1چرا دانستن»باالترین سطح دانش 

آورد و این معموالً به درک  دست مي شده به های مشاهده معلولي و اثرات متقابل بین عالئم و محرک

به استثنا عقل  -ها  ا در مورد تعامالت و ناهنجاریه ها و یا طیف وسیعي از تجربه اساس نظریه درستي از

 .شود را شامل مي -متعارف و هنجارها

فرایندها و اهداف مدیریت دانش. 1-2

های سازمان  کنترل مردم، فرایندها و سیستم ایجاد انگیزه و دهي، ریزی، سازمان مدیرت دانش به برنامه

شده  طور مؤثر استفاده بوط به دانش بهبودیافته و بههای مر پردازد تا اطمینان حاصل شود که دارایي مي

انواع اشکال چاپي نظیر اسناد، اختراعات و  های مربوط به دانش، دانش موجود در دارایي. است

 پایگاهي که -«0بهترین شیوه ها»های  الکترونیکي نظیر پایگاه شده در مخازن و دانش ذخیره راهنماها

که در  هایي گروه موجود در دانش و های بهتر انجام کار هست حاوی دانش کارکنان درباره شیوه

 .شود از محصوالت، فرایندها و روابط سازمان را شامل مي کنند و دانش مرکب موضوع خاصي کار مي

گذاری و  سازی، انتقال، به اشتراک فرایندهای مدیریت دانش شامل فراهم آوری، خلق، پاالیش، ذخیره

ها  وظیفه مدیریت دانش در سازمان، اداره کردن این فرایندها، توسعه روش .برداری از دانش است بهره

 .هاست ها و تشویق مردم برای مشارکت در آن های حمایت از آن و سیستم

گیری بهتر و  نفوذ در بهبود دانش سازماني، بهبود رفتار سازماني، تصمیم هدف مدیریت دانش اعمال

توانند هر یک از فرایندهای مدیریت را  طور شخصي مي د بهاگرچه افرا .بهبود عملکرد سازمان است

های مدیر  اما مدیریت دانش تا حدود زیادی یک فعالیت سازماني است که به توانایي انجام دهند،

تواند افراد را  تواند به اهداف مدیریت دست یابند و چگونه مي متمرکزشده است که وی تا چه حد مي

تواند با انجام فرایندهای اجتماعي موفقیت در  یق کنند و چگونه ميتشو در دستیابي به اهدافشان

 .مدیریت دانش را تسهیل کند

های خودسازماني از افراد است که اهداف مشترکي  گروه -فرایندهای اجتماعي شامل اقدامات ارتباطي 

 دهند کساني که تخصص کمتری دارند هایي که اجازه مي شبکه -های تخصصي  و شبکه -دارند

چنین فرایندهای اجتماعي الزم هستند؛ زیرا . باکساني که تخصص بیشتری دارند ارتباط برقرار نمایند

دانش . آمیز است دانش در ابتدا در ذهن افراد وجود داشته است و این برای مدیریت دانش موفقیت

بیشتر مردم بر این  رو این ها انتقال پیدا کند، از ها و شبکه های اجتماعي، گروه وسیله گروه معموالً باید به

باورند که فرایندهای مدیریت کامالً مردمي هستند و کمتر به فنّاوری وابسته است، اگرچه باید بر دانش 

1.know-why

2.Best-Practices
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مناسب  آوری اطالعاتي و ارتباطاتي به فن برای پشتیباني از مدیریت دانش. گذاری شود سرمایه جدید

 (.0441کینگ، )نیاز است 

دانشهای مدیریت  سیستم.   -1

های اطالعاتي و  محور سازماني و سیستم کامپیوتر های کاربردی برنامه 1های مدیریت دانش سیستم

معموالً ( سیستم های مدیریت دانش) ها آن. پشتیبان فرایندهای مختلف مدیریت دانش هستند 0ارتباطي

های داده ازقبیل  پایگاه شوند؛ اما شامل و ارتباطي متمایز نمي های اطالعاتي آوری از سیستم وسیله فن به

ها برای برقراری  که این شبکه باشند مي ها و شامل راهنماها و شبکه «3های آموخته شده درس»مخازن 

 .اند موضوعات مختلف طراحي شده يشده درزمینه شرکای سازماني با متخصصان شناخته تماس

های اطالعاتي و ارتباطاتي این  های مدیریت دانش و سیستم تفاوت حائز اهمیت بین بسیاری از سیستم 

های مدیریت دانش ممکن است کمتر خودکار باشند و در عملکردهای خود به  است که سیستم

های اطالعاتي معموالً توسط انسان در مرحله  که سیستم های انساني احتیاج دارند؛ درحالي فعالیت

های مدیریت  شوند، سیستم ميصورت خودکار اداره  ازآن به شوند و پس طراحي انتخاب و ساخته مي

که یک  برای مثال هنگامي. هایشان به مشارکت انساني احتیاج دارند دانش گاهي اوقات در اداره فعالیت

گیری کنند و در  شود، مردم باید از روی محتوا و ساختار آن تصمیم پایگاه داده فروش طراحي مي

شده، دانشي را ایجاد  های آموخته که درس هنگامي. کند طور خودکار عمل مي مرحله عملیاتي خود به

ها نیز باید مشارکت داشته باشند و  شده استفاده کنند و آن های انتخاب کنند مردم باید از همان طرح مي

 .شده است فرد ارسال کنند و این رابطه، بسیار مهم ارزیابي طور منحصربه نظرات خود را به

 یادگیری سازمانی. 2

اسمیت  .تفهیم رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازماني وجود دارد های مختلفي برای راه

محتوایي که  روندها و مدیریت دانش را با تمرکز بر یادگیری سازماني را با تمرکز بر( 0443) 0و لیلز

 .کنند کنند، مطرح مي کنند و درنهایت استفاده مي آورند یا ایجاد مي ها فراهم مي سازمان

عنوان هدف  تفهیم رابطه بین دو موضوع، دیدگاهي است که یادگیری سازماني بهراه دیگر برای 

ایجاد انگیزه، انتشار و استفاده از دانش، موجب ورود  مدیریت دانش با. شود مدیریت دانش تلقي مي

را  ها و رفتارها شیوه طور مداوم بتوانند به ها ای که سازمان گونه شود؛ به مي دانش به فرایندهای سازماني

های مهمي است  از این نظر، یادگیری سازماني یکي از راه. بهبود بخشیده و به اهداف خود دست یابند

در ( 1330) 5در واقع دیکسون. تواند استفاده از دانش را بهبود بخشند طور مداوم مي که سازمان به

1.Knowledge Management System

2. Communication & Information System

 .lessons learned 

1.Smith& Lyles

2.Dixon
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ی نسبت به دهد که دانش انباشته از اهمیت کمتر نشان مي« 1چرخه یادگیری سازماني»توصیف 

این فرایندها به . طور مداوم احتیاج به تجدیدنظر یا ایجاد دانش دارند، برخوردار است فرایندهایي که به

این  .یابند ها شناسایي، نهادینه  و بهبود مي نزدیک است که از طریق سازمان« 0بهبودی مستمر»مفهوم 

شود و محدودیت کنترل  ن نوشته ميهای سازما ها از طریق کارهایي که در سیاست بهبود در سازمان

 .شود موقعیتي که بارها اتفاق افتاده قرار داده مي های بهتر در کیفیت و یا شیوه

 ها مدیریت دانش در سازمان - 

های  طور مستقیم موجب بهبودی فرایند ی فرایندهای مدیریت دانش است که به دهنده شکل یک نشان

این بهبود . شود مي -مشترک، یادگیری جمعي و فردیگیری  مانند خالقیت، تصمیم -سازمان 

رفتار سازماني، محصوالت، خدمات و روابط  گیری، فرایندهای سازماني نتایجي مانند بهتر شدن تصمیم

 .شود نوبه خود منجر به بهبود عملکرد سازماني مي و این به سازماني است؛

 چرخه فرایندهای مدیریت دانش.  - 

راه مفید برای  ای یک های چرخه چنین مدل. خه فرایندهای دانش استشکل دو مدلي برای چر

ای متعددی برای فرایند  های چرخه مدل. ساماندهي نظرات در مورد فرایندهای مدیریت دانش است

مانند داونپورت و -. کنند وجود دارند که روابط فرایندهای کلیدی مدیریت دانش را توصیف مي دانش

( 0440) 0، وارد و آروم(انتقال متناسب کردن،/ایجاد، تدوین)ای  مرحله مدل سه( 0444) 3پروساک

 (.اجرا توزیع، دهي، تطبیق، سازمان شناسایي، فراهم آوری، ایجاد،)ای  مرحله 7مدل 

یکي از انواع خلق و فراهم آوری دانش توسط  با دهد که چرخه مدیریت دانش نشان مي 0مدل شکل 

یا جایگزیني دانش موجود با محتوای  باعث توسعه دانش جدید و خلق دانش. شود سازمان شروع مي

تمرکز معموالً بر خلق دانش درون مرزهای یک شرکت و یا در رابطه با (. 1330نوناکو،) شود جدید مي

 .شرکاست

 .Organizational Learning Cycle 

4.Continues improvement

2. Davenport and Prusak

 . Ward and Aurum 
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 مدیریت دانش در سازمان.  شکل 

 :دانش

خلق-  

اوریفرآهم -  

پاالیش-  

سازی ذخیره-  

انتقال-  

گذاری اشتراک-  

کارگیری به-

 :بهبود یافتن

نوآوری-

 فردییادگیری -

 یادگیری اجتماعي-

همکاری در -

گیری تصمیم

 :بهبود یافتن

 رفتار سازماني-

 گیری تصمیم-

 محصوالت-

 خدمات-

 فرایندها-

 تأمین)ارتباطات

ها،  کننده

 ها و مشتری

(شرکا

بهبود 

عملکرد 

سازماني

فرایندهای 

مدیریت دانش
فرایندهای سازمانينتایج میاني
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مدل فرایند مدیریت دانش. 2شکل   

خلق

 اجتماعي کردن-
بروني سازی-
 دروني سازی-
ترکیب-

فراهم 

آوری

جستجو-
 یافتن منابع-

ضمیمهپیوند،

پاالیش

 تبیین-

 کد گذاری-

 گلچین کردن -

حذف-

 تمیز کردن-

 سازی نمایه-

 استانداردسازی-

 دهي سازمان-

 تقطیر-

 سازی یکپارچه-

 تجدیدنظر-

مناسب بررسي -

 بودن

هرس-

انتخاب-

حافظه
انتقال

 اشتراک

گذاری

استفاده و 

کارگیری به

عملکرد 

سازماني

 بسط -

 تزریق-

 نظم و دقت-

 (تسهیلبرای )

نوآوری-  

یادگیری فرد-

یادگیری جمعي-  

همکاری حل -

 مسئله

یکپارچه کردن -

 دانش

 پویا های ایجاد قابلیت-

استفاده مجدد دانش-
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شده است که شامل  ارجاع داده( 1330) 1چهار مورد زیر خلق دانش به چهار نوع خلق دانش نوناکو

تبدیل دانش ضمني به دانش ضمني جدید از طریق تعامالت اجتماعي و تجارب ) اجتماعي کردن

و ( ها و ترکیب دانش صریح موجود صریح جدید از طریق ادغام گروه خلق دانش)و ترکیب ( مشترک

خلق دانش نهان جدید از )و دروني سازی ( تبدیل دانش ضمني به دانش صریح جدید)سازی  بروني

 .است –( دانش صریح

اغلب فراهم آوری دانش شامل جستجو برای درک و تشخیص و جذب دانش  ابر خلق دانش،در بر

   هوبر) از خارج از سازمان است بالقوه
نقاط زیر فراهم آوری برخي از فرایندهای فراهم (. 0،1331

گزینش ) و یافتن منابع( 0443، 3منون و ففر) و جستجو در اینترنت( اضافي) منابع بیروني -آوری دانش

اضافه کردن فردی که بر دانش مطلوب ) و پیونددهي( 0441، 0کینگ و لکسي( )برای استفاده از منابع

آهم آوری دانش جدید، باید  بعد از خلق یا فر. را به تصویر کشیده است-(1331هوبر،( )مسلط باشد

تأثیر و  به روشي وارد سازمان شود که مکانیسم مدیریت دانش توانایي آن را داشته باشد که دانش

 .استفاده مجدد را به حداکثر برساند

سازی دانش برای  های مرتبط با گزینش، فیلتر، پاک کردن و بهینه پاالیش دانش به فرایندها و مکانیسم

در شکل دو در بخش پاالیش، موارد زیر . سازی مختلف اشاره دارد ذخیره های گنجاندن در رسانه

دهند که این دانش باید عیان و مدون شود و در شکل مناسبي  ميپایه را نشان  دانش ضمني یا دانش

. ای از معیارهای فراهم آوری حافظه رسمي سازمان ارزیابي شود دهي شده و برحسب مجموعه سازمان

 .دهي و ارزیابي و گزینش نیاز است به شکل البته در دانش صریح فقط

دهي به  سازمان .دغام مجموعه اشاره داردترین نمونه برای ا توجه به شناسایي قابل 5گلچین کردن

و تقطیر  شناسایي موضوعات تکراری و برقراری ارتباط اقالم دانش انفرادی با موضوعات اشاره دارد

 (.1337، 1مک دونالد و اکرمن) کند ای از نمادها را ایجاد مي مجموعه

زن الکترونیکي شده در ذهن اعضای شرکت است که در مخا حافظه سازماني شامل دانش ذخیره

ها یا تیمها فراهم آوری شده است و دانشي که در  شوند و دانشي که توسط شبکه نگهداری مي

، 7کراس و بیرد) وجود دارد ها با مشتریان و شرکا فرایندهای تجاری، محصوالت، خدمات و ارتباط آن

0444.) 

1.Nonaka

2.Huber

 .Menon & Pfeffer 

4.King & lekse

5.Culling

6.Mc Donald & Ackerman

1.Cross & Baird
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سازماني داشته باشد؛ باید  تردهشده است برای اینکه، دانش تأثیر گس گونه که در شکل نشان داده همان

عنوان دو انتهای یک  گذاری ممکن است به انتقال و اشتراک. انتقال یابد و به اشتراک گذاشته شود

 انتقال شامل ارتباط متمرکز و هدفمند دانش از یک فرستنده به گیرنده مشخص است. زنجیره تلقي شود

برای مثال اشاعه از طریق یک مخزن . ه داردگذاری تمرکز کمتری به اشاع اشتراک (.0441aکینگ، )

بسیاری از نقاط زنجیره فرضي شامل ترکیبي از دو . اند کنندگان ناشناخته برای افرادی که برای توزیع

وقتي دانش . عنوان فرستنده و گیرنده باشند نیز به ها فرایند گروهي و فردی است و ممکن است سازمان

شناسایي )تزریق  -عنوان یک کل پیچیده شود ممکن است به ته ميیابد و به اشتراک گذاش انتقال مي

کینگ و ) -های مختلف توسط افراد یا گروه( توسعه مفاهیم چندگانه) و نظم وقت( ای مسائل زمینه

حل مسئله  منظور کمک به تسهیل نوآوری، یادگیری جمعي، یادگیری فردی و به( 0441، 1کو

ها، محصوالت و  سیستم همچنین ممکن هست در فعالیتها، آن(. 0445کینگ، ) مشترکیکپارچه شود

.(1311، 0لویت و مارس) ترکیب شود روابط سازماني از طریق ایجاد دانش

کساني که . دهد در شکل دو انتهای طرف راست چرخه، دانش مؤثر بر عملکرد سازمان را نشان مي

دنبال بهبود  کنند که مدیریت دانش به ميعالقه دانشگاهي به مدیریت دانش دارند برخي مواقع فراموش 

ی ارزش  ها از آن برای قضاوت درباره ای است که سازمان بیني، پایه بهبود پیش. است عملکرد سازماني

های ارزشمند مدیریت  در غیر این صورت بسیاری از تالش. گیرند ابتکارات مدیریت دانش به کار مي

بیني و ارائه استدالل برای تأثیر  دانش برای ارزیابي، پیشزیرا متخصصان مدیریت  شود دانش متوقف مي

 .اند وری، درآمد، سود و بازگشت سرمایه تالش نکرده بر اهداف بهره

 راهبردهای مدیریت دانش. 2- 

و  3هانسن) تمرکز دارند -مدون یا شخصي -ها بر یکي از راهبردهای مدیریت دانش اکثر سازمان

ر درجه اول اجراشدن مدیریت دانش بردانشي است که در قالب راهبرد مدون د(. 1333دیگران، 

شده است و امکان اشاعه و استفاده مجدد به سهولت فراهم  های الکترونیکي مدون و ذخیره سیستم

بار در خلق و خرید دارایي  گذاری یک سرمایه -بر اساس استفاده مجدد علم اقتصاد این راهبرد. است

 .مبتني است -آندانش و استفاده چندباره از 

گذاری دانش بین مردم  ها برای تسهیل انتقال و به اشتراک دیگر راهبرد شخصي بر توسعه شبکه عبارت به

هدایت تخصص افراد به فرد دیگر با تخصص  -آن بر اقتصاد پیشرفته .از فردی به فرد دیگر تأکید دارد

 .تأکید دارد -کاربرد کمتر که ممکن است آن را برای پیشبرد اهداف سازمان به

2.Ko

 .Levitt & March 

1.Hansen
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او این سطوح را در . یا سطوح مختلف را تعریف کرده است راهبردهای فرعي مختلف( 0441) 1ارل

 :اند های مرتبط فهرست شده این سطوح در زیر راهبرد. های زیادی توسعه داد شرکت

 :های فرعی راهبرد مدون راهبرد

اد تا تولید محتوا نمایند؛خلق و پاالیش مخازن دانش و ایجاد انگیزه در افر: ها سیستم .1

شده  فرایندهای قبالً انجام توسعه و استفاده از فرایندهای تکرارپذیری که بادانش: فرایندها .0

شود؛ پشتیباني مي

مدیریت مالکیت فکری مانند ثبت اختراعات، عالئم تجاری و غیره؛: تجاری .3

ساس راهبرد رقابتي را بوجود تواند پایه و ا های دانشي که مي توسعه قابلیت: راهبرد استراتژیک .0

.آورد

 :راهبردهای فرعي راهبرد شخصي

.هایي برای وصل شدن افراد به همدیگر های دانشي یا راهنماها و شبکه ایجاد نقشه: کشي نقشه  .1

منظور تسهیل اجتماع عملي های داخلي به افزارها یا شبکه ارائه گروه: سازماني .0

آهم آوردن  ی برای خلق و مبادله دانش، بر فرعنوان ابزار اجتماعي کردن به: اجتماعي .3

.های فیزیکي جهت مباحثه تأکید دارد مکان

های فرعي تمرکز دارند برخي  ها یا راهبرد ها بر یکي از این راهبرد که برخي از سازمان درحالي

 .کنند صورت ترکیبي استفاده مي دیگر متناسب با نیاز خود از این راهبردها به

مدیریت دانش سازماندهی .3-3

 کارکرد مدیریت دانش. شده است گرفته های متفاوتي بکار ها به روش مدیریت دانش در سازمان

متنوع از راهبردهای  ای های پیچیده، مجموعه در موقعیت. توسط مدیر ارشد دانش به اوج رسیده است

لف وجود دارد اما های فرهنگي در راهبردهای مخت طبیعتا تفاوت. تواند اجرا شود مدیریت دانش مي

در چنین . کنند که یک بخش منفرد، برای مدیریت دانش سازمان بهترین راه نیست ها پیشنهاد مي آن

؛ 0445کینگ، ) های مختلف مدیریت دانش اهمیت فراواني دارد مواردی برقراری لینک بین گروه

ات و موفقیت مدیریت اقدام سازماني بر و تأثیر فرهنگ مرتبط با این بحث، درک نقش(. 0441کینگ 

است که  روش زندگي سازماني». سازماني است فرهنگ دانشي نوع خاصي از فرهنگ. دانش است

2.Earl
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گذاری و یکپارچه کردن دانش برای سودمندی و به موفق به  مردم را تشویق و قادر به خلق، اشتراک

 (.1. ،ص0441، 1اولیور و قندادی) « شود پایان رساندن سازمان مي

سازماني بر دانش مرتبط با رفتار افراد، تیم، واحدهای سازمان و کالً بر  این است که فرهنگاعتقاد بر 

در چه زماني برای چه کساني مناسب است  گذارد؛ بدین علت که بر تعیین اینکه دانش سازمان تأثیر مي

 .گذارد تأثیر مي

 دگرسازمانی مدیریت دانش .0 -3

کنندگان، شرکا و مشتریان  های چندگانه از قبیل تأمین نمدیریت دانش ممکن است در سراسر سازما

 شود های ارتباطي دیده مي ها و شبکه های مدیریت دانش در رابطه با سیستم چنین فعالیت. انجام شود

 (.0445، 0وان و ون)

فروشاني از  شوند تا خرده صورت مشترک استفاده مي سازماني به های درون شبکه: زنجیره تأمین ارزش

دارند تا اطمینان حاصل شود که موجودی  کنندگان فعال نگه را در تعامل با تأمین 3وال مارت قبیل

فروشان و انبارها وجود دارد و تحویل  های فروشگاه و مخازن خرده همیشه در سطح موردنظر در قفسه

ه عمل پای این سیستم، خودکار. شده صورت گرفته است کاالها با توجه به یک برنامه از پیش تعیین

 .شرکای شرکت ایجاد شود افزارهای نرم ی ترکیبي از دانش پایه کند که ممکن است بر مي

. کنندگان داوطلبانه دانش بود پروژه معروف توسعه لینوکس مثالي از استفاده مؤثر از شبکه آزاد از خلق

های مداوم  پیشرفتو دیگری  کند یکي نسخه بهبودیافته فعلي سیستم ساختار موازی عمل مي آن با دو

 (.0443، 0لي و کول) دهد توسعه و آزمایش آن را نشان مي

آینده مدیریت دانش .4

صورت تجربي تعدادی از مسائل مدیریت دانش را از طریق مطالعه دلفي  به( 0440) کینگ و دیگران

در  که مدیریت دانش بیني از این در تحلیل این مسائل یک پیش. مدیران ارشد دانش مشخص نمودند

 .آینده چگونه متفاوت خواهد شد ارائه گردید

 :اند از ده مسئله عبارت

چگونه استفاده از مدیریت دانش راهبردهای رقابتي را فراهم خواهد آورد؟ -

مدیریت دانش حمایت خواهند کرد؟ چگونه مدیران ارشد از-

1.Oliver & Kandadi

2.Van & Ven

ای مواد  های زنجیره یک شرکت خرده فروشی بین المللی  در امریکا هست که بزرگترین شبکه فروشگاه( Walmart)وال مارت .  

 .باشد ها و هایپرمارکت ها را در جهان می غذایی و سوپرمارکت

1.Lee & Cole
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شد؟ چگونه از انتشار دانش سازماني حفظ خواهد-

گذارند؟ تا دانش خود را در سیستم مدیریت دانش به اشتراک انگیزند چگونه افراد را برمي-

چگونه دانش سازماني شناسایي خواهد شد تا وارد سیستم مدیریت دانش شود؟-

های مالي و سودمندی مدیریت دانش ارزیابي خواهد شد؟ چگونه هزینه-

چگونه کارایي و مشروعیت و ربط دانش سیستم مدیریت دانش مشخص خواهد شد؟-

در طراحي و توسعه سیستم مدیریت دانش پیشرفت خواهیم کرد؟چگونه -

چگونه روند ترقي را در سازمان تقویت خواهیم کرد؟-

چگونه از امنیت دانش اطمینان خواهیم داشت؟-

مدیریت دانش حل شوند، با مشخص شدن  پای رشد مدیریت دانش، همه یا بیشتر این مسائل اگر پابه

 .صورت گسترده تبیین شده هست مدیریت دانش نیز به ی های حل این مسائل آینده روش
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بحث .5

باهدف بهبود دانش، اقدامات مربوط به  های سازماني نسبتاً جدید ای از فعالیت مدیریت دانش مجموعه

خلق، فراهم  -بر فرایندهای دانش مدیریت دانش. سازماني و عملکرد سازماني است دانش و تصمیم

این فرایندها از . تمرکز دارد -گذاری و استفاده دانش انتقال، به اشتراکآوری، پاالیش، ذخیره و 

گیری مشارکتي  های جدید یادگیری فردی، یادگیری جمعي و تصمیم فرایندهای سازماني نظیر روش

ای مدیریت دانش، رفتارهای سازماني بهبودیافته، تصمیمات،  واسطه برونداد. کند حمایت مي

سازد تا عملکرد کلي را بهبود  دها و روابطي است که سازمان را قادر ميمحصوالت، خدمات و فراین

.بخشد

:در پنج بخش تنظیم شده است( های اطالعاتي ی سیستم جلد چهارم سالنامه) مجلد حاضر .1

ای از مدیریت  مفهوم پایه( نخست بخش) بعدازاینکه فصل مقدماتي توسط ویراستار جلدها تألیف شد

مقاله اندیشمندانه . های اساسي در این زمینه فراهم گردید از برخي از ایده دانش و نمایش روزآمدی

به مدیریت دانش در بافت تاریخي نگریسته « ؟0مدیریت دانش یا مدیریت دانش»با عنوان  1فرانک لند

از دانش پنهان تا دانش سازماني برای مدیریت دانش » در فصل 3کیلو جونز و لوری لئونارد. است

های طرح مدیریت دانش را که ممکن است مدیریت دانش موفق  های سازماني و ویژگي گي، ویژ«موفق

برداری و  عنوان مکانیسم خلق، بهره به روال سازماني» در فصل .را موجب شود مشخص کردند

کند که نقش روال تعبیه دانش در سازمان و تأکید بر  توصیف مي 0جیمز بلود گود ،«دانش سازی ذخیره

حاصل  5در فصل بعدی دیوید شوارتس و دورون توبور. است برای مدیریت مشکل باشد ها ممکن آن

های اطالعاتي مستند در طول  گانه مدیریت دانش و دستگاه مربوط به توسعه پانزده پروژه تحقیقاتي

ارائه « های مدیریت دانش سازی سامانه مدل آرماني یکپارچه» در فصلي با عنوان ساله را دوره پنج

 .دنمودن

های  مباحث دانش در گروه» مسائل مدیریت دانش عنوان این بخش است که با فصلي به نام :بخش دوم

در این فصل اوین ویلهن و برین . شود شروع مي« امتحان دوباره نقش فناوری گیتکیپر: توسعه و تحقیق

فهمیدند که این ، نقش سنتي گیتکیپر را در عصر اینترنت بررسي نمودند و 1دونئان و ویلیام گولدون

مدیریت » در فصل 7پیتر سان در ادامه،. نقش از بین رفته است و دو نقش جدید جایگزین آن شده است

1.Frank Land

2.knowledge management or management of knowledge

 .Kiku Jones & Lori Leonard 

4.James Bloodgood

5. David Schwartz & Doron Tauber

1. Eoin Whelan & Brian Donnellan & Willie Golden

2.Peter Sun
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دانش ضمني بین دو طرف رخ  ، رفتارهایي را که ممکن است در انتقال«مدیریت نامتقارن دانش ضمني»

 1وئن، سارمیلد خوزهدر فصل بعدی سوزانا برز لوپز، خوزه مانوئل مانتسي ی. دهد موردبحث قراردادند

ریچارد هرچیل و ایرا . عنوان یک توانمند ساز مدیریت دانش تأکید کردند بر فناوری اطالعات به

سوابق روند دولتي  3به مدیریت دانش و هوش تجاری و لینو گری کنودسن و بو برنارد نیلسون 0یرمیش

گذاری  مورد مدیریت سرمایهدر 0در فصل قبلي ویلیلم لکسي همچنین. در اتحاد راهبردی پرداختند

 .گسترده در سرمایه فکری بحث نموده است

 :بخش سوم

عامل برای  عنوان سیستم دنیای مجازی به»پردازد که با فصل  بخش سوم به کاربردهای مدیریت دانش مي

. شده است نوشته 5و لیک لوز شود که توسط کلشمي گول، اریني جونگلز آغاز مي« اقدامات اجتماعي

درباره تلفیق کاربران نهایي  1دی گانگي و مالي واسکو. م. توسط یول« نوآوری از طریق جوامع آنالین»

 .نهایي با فرایندهای نوآوری سازمان بحث شده است

برای غلبه بر تقسیمات  های دانشي شبکه»فصلي را با نام  7سجدا کورش، مهروز کمیل و پیتر کین

 .دارائه نمودن« دیجیتالي

ارزیابي اثربخشي » با فصل« و یادگیری سازماني سنجش و ارزیابي مدیریت دانش» بخش: بخش چهارم

آغاز  1نوشته ملحا هندزیک« وتحلیل اولیه تجزیه: تصمیم های مدیریت دانش برای پشتیباني از سامانه

اني، بازیگران دانش سازم» با عنوان 3فصل دیگر با همکاری رني جي جورنا نیلز و هنگ هدرز. شود مي

 .پایه و اساسي را برای سنجش دانش سازماني نوشتند« های چندکاره احتمالي شناخت و سیستم

 :بخش پنجم

استفاده از » در فصلي به نام 14شیان یانگ و جیانگ ژوئن. بخش پنجم درباره یادگیری سازماني است

مدیریت دانش و یادگیری به رابطه « های دانش سازماني برای ارزیابي یادگیری سازماني ظرفیت

یادگیری سازماني و عملکرد دو فرهنگ » در فصل 11میها کرهاوج و ولد دیموسکي. سازماني پرداختند

تاثیر یادگیری سازماني را بر عملکرد سازماني در دو  «کاربرد مدل معادالت ساختاری چند گروهه: ملي

 . Susanna Perez 

4. Susanna Perez Lopez, Jose Manuel Montes Peon & Carmilo Jose

5. Richard Herschel & Ira Yermish

6. Line Gry Knudsen & Bo Bernard Nielsen

7. William Lekse

8. Lakshmi Goel, Iris Junglas & Blake Ives
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