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   مقدمه
 صورت گرفته است "سوئد"طي چند سال گذشته بحثهاي فشرده اي درباره اهميت مديريت دانش در جامعه ما

استادان و پژوهشگران از ديسيپلين هايي آن چنان متفاوت مانند جامعه شناسي ، اقتصاد، و علم مديريت توافق . 
مديريت دانش و مفاهيم استراتژي مرتبط به . ه است  در كانون صحن"دانش "-دارند كه تحولي رخ داده است 

توجه به مديريت . عنوان اجزاءمهم و ضروري براي سازمانها به منظور بقا و حفظ توان رقابتي ترويج مي شوند
براي بخش خصوصي و دولتي هردو،مديريت دانش به عنوان پيش . دانش توسط مديران ضروري شده است 

نيروهاي قدرتمندي درحال تجديد شكل دنياي اقتصاد و .تر محسوب مي شودشرط بهره وري و انعطاف بيش
كسب وكار هستند وخيلي ها يك جابجايي بنيادين در فرآيندهاي سازمان و استراتژي منابع انساني را اعالم مي 

ون ، نيروهاي اوليه تغيير شامل جهاني شدن ، درجه باالتر پيچيدگي ، تكنولوژي جديد، رقابت روزافز. دارند
سازمانها دريافته اند كه .نيازهاي درحال تغيير مشتري ، و ساختارهاي درحال تغييراقتصادي و سياسي هستند

.  پايه گذرا هستند و تنها مزيتهاي رقابتي پايداري كه دارند كاركنانشان هستند-مزيت هاي رقابتي تكنولوژي 
را سازمانها براي تطبيق سريع ، پاسخگويي اين تحول باعث شيب دارترشدن منحني هاي يادگيري گرديده زي

به منظور باقي ماندن در خط .سريع تر، و شكل دهي پيش نگرانه صنايع خود درحال تالش مضاعف هستند



مقدم و حفظ لبه رقابتي ، سازمانها بايستي داراي ظرفيت مناسبي براي حفظ، توسعه ، سازماندهي ، و بهره 
وجه مشترك مطالعات پيش گفته اين است كه همگي دانش را به عنوان .ندبرداري از شايستگيهاي كاركنان باش

به هرحال ، دانش همواره يك دارايي باارزش و جزء مهم . عامل اساسي بقاي يك سازمان قلمداد مي كنند
توليد بوده است ، اما مديريت دانش چيست ؟ آيا روش نويني براي فهم سازماندهي وسازمانهاست ، آيا ابزاري 

ي بهره برداري از دانش است ، يا اينكه تغيير عنوان ديگري درجريان بي پايان مفاهيم مديريتي مدگراست ؟ برا
منظور اين مقاله شناسايي محتواي مديريت دانش ، تعريف و حوزه آن درنظر و عمل ، كاربرد و پيامدهاي آن ، 

از . نش ، بررسي ادبيات ضرورت داردبراي رسيدن به مديريت دا.و نشان دادن برخي مسائل مفهومي آن است 
آنجايي كه پوشش همه ادبيات امكان پذير نيست ، هدف اين بررسي خيلي خالصه كردن نيست بلكه گرفتن 

گام اول جستجو براي مقاالت در پايگاههاي اطالعاتي با استفاده از كليد . نتايجي درباره مديريت دانش است 
بررسي ادبيات محدود است به خاطر .  بود"استراتژي " و"ت دانش مديري" و تركيب "مديريت دانش "واژه 

اكثرا ادبيات موردبررسي ماهيت عملي دارند تا . اين كه فقط مطالعات با اين كليدواژه ها را شامل مي شود
به نظر مي رسد عامل پيدايش مديريت دانش تاحد . " پايه - پايه و نظريه شايستگي -يعني نظريه دانش "نظري 

تعداد محدود كليد واژه ها احتماال عامل توزيع نامتجانس مقاالت به نفع . دي كسب وكار بوده است زيا
آنچه . محدوديت ديگر مربوط به چگونگي تلقي ما از مفهوم دانش برمي گردد. مقاالت با گرايش عملي است 

 شده است ، با اين حال ، اينها كه در بررسي ادبيات يافته شد البته فقط كسري است از آنچه درباره دانش نوشته
در توصيف دانش ، قصد ندارم تعريف كاملي ازمفهوم . چيزهايي است كه در ادبيات به آنها اشاره شده است 

ارائه كنم ، بلكه توصيف دانش به عنوان ابزاري براي توصيف مفهوم مديريت دانش مورداستفاده قرار مي 
  .گيرد

بخش دوم . بخش اول اختصاص به مبادي و حوزه مديريت دانش دارد. مقاله در سه بخش سامان يافته است 
مديريت دانش را به عنوان ابزاري براي مديريت ، ابزاري براي جابجايي اطالعات ، و ابزاري استراتژيك 

من سعي دارم اثبات . در بخش پاياني ، آزمون نقادانه مفهوم و پيامدهاي آن ارائه مي گردد. توصيف مي كند
امپراتور در " آيا مفهوم مديريت دانش ،ابزاري ضروري براي مديريت كارآتر است ، يا اينكه فقط كنم كه

  . است "لباس جديد
  

   مبادي و حوزه مديريت دانش

  
   مبادي نظري مديريت دانش



تمايز زير .  دانست "سرمايه معنوي "حوزه مديريت دانش را مي توان به عنوان جزء يكپارچه مفهوم گسترده تر 
سرمايه "مديريت دانش درباره مديريت .  انجام داد"سرمايه معنوي "را هم مي توان بين مديريت دانش و 

 كنترل شده توسط شركت است ،به هرحال در غالب اوقات خط كشي بين دو اصطالح واضح نيست "معنوي 
سرمايه "مفهوم نويسندگان . مسئله مديريت دانش چيز جديدي نيست . و بندرت موردتوجه قرار مي گيرد

 به عنوان "سرمايه معنوي "در شركت بيمه اسكانديا، .  را به عنوان يك اصطالح چتري به كار برده اند"معنوي 
مالكيت دانش ، تجربه كاربردي ، تكنولوژي سازماني ، روابط مشتري ، ومهارتهاي حرفه اي كه براي "

ارچوب توصيفي ، اسكانديا، داوكميكال و خيلي در اين چ. "اسكانديا لبه رقابتي در بازار فراهم مي كند
  .شركتهاي ديگر ترجيح مي دهند تمايزي عملياتي بين سرمايه هاي انساني ، سازماني و مشتري قائل شوند

استراتژي :  را مي توان در دو جريان فكري تعقيب كرد"سرمايه معنوي "روس و همكاران پيشنهاد مي كنند كه 
احيه استراتژيك ، تمركز بر مطالعه خلق وبكارگيري دانش و رابطه بين دانش و در درون ن. واندازه گيري 

اندازه گيري بر نياز به توسعه نظامهاي جديد اطالعاتي ، اندازه گيري اطالعات . موفقيت يا ايجاد ارزش است 
 تصوير 1ريشه هاي مفهومي سرمايه معنوي در شكل . غيرمالي به موازات شاخصهاي سنتي مالي تمركز دارد

  .شده است 
مقاله تالش .  دانش عناوين مهمي هستند"عملياتي "در رابطه با اين مطالعه ، طرح ريزي استراتژيك و مديريت 

سواالت كليدي موردتوجه . دارد خلق و بكارگيري دانش و روش اهرم كردن آن در ارزش راكشف كند
 آن را اجرا كرد؟ چه عوامل مهمي براي چگونه دانش به ارزش ترجمه مي شود؟چگونه مي توان: اينهاست 

  طرح ريزي استراتژيك و اجراموردنيازند؟
 به 1996درپژوهش تي هيندا "منابع مشهود و نامشهود موسسه كه تحت كنترل ارگان اداري شركت است 

منابع موسسه و توانمنديهاي موسسه : ، ممكن است در دو طبقه اصلي قرارگيرند"عنوان وضعيت شركت 
،اين تقسيم بندي تلويحا مي گويد كه منابع ، داده هاي ورودي به "1991"طبق نظر گرانت . "1991گرانت "

فرايند توليد هستند وتوانمندي يك موسسه ظرفيت آنچه مي تواند انجام دهد است ، كه نتيجه كار مشترك 
  .تيمهاي منابع مي باشد

در مطالعه اي . ك تمايز برابر منطقا موردنياز است به نظر مي رسد به تمايز بين منابع مشهود و نامشهود، يا ي
نويسندگان نتيجه گرفتند كه . ، سوال منظور از نامشهودهاچيست مطرح شد"1998"توسط جانسون و همكاران 

نامشهودها را مي توان حداقل از سه منظر موردمطالعه قرار داد . تعريف قابل قبول عام از نامشهودهاوجود ندارد
مقاله حاضر نامشهودها را از نقطه نظر مديريتي تعريف مي كند، يعني . "ي ، آمار، و مديريتي مثل ،حسابدار"

  .مديريت بر هر دو سطح استراتژيك و عملياتي 



به كوتاه سخن ، درحالي كه طبقه بندي نامشهودها به عنوان پژوهش و توسعه ،نرم افزار، بازاريابي ، و آموزش 
سال پيش بوده ، امروزه طرحهاي طبقه بندي گرايش به وجه افتراق بين به نظر مي رسد وضعيت غالب ده 

تحت . وداخلي ، از يك طرف ، و سرمايه انساني ، از طرف ديگر دارند"مرتبط با مشتري "ساختارهاي خارجي 
 تعدادي منابع "1997" و هالن و لوندال "1997"، لوندال "مثال ، بن روز"پايه موسسه -نفوذ نظريه منبع 

چون به نظر مي رسد اجماع كمي در تعريف . شهود را از منظر مديريت استراتژيك طبقه بندي كرده اندنام
  :منابع حاوي اقالم زير است .  رجوع كرده اند"1987" هست ، هانس و لوندال به ايتامي "منابع "

دانش پايه ، ازقبيل منابع .منابع فيزيكي ، انساني ، و پولي كه توسط كسب وكار براي فعاليت مورد نيازند
  .مهارتهاي مديريتي ، تكنولوژي ، اطالعات مصرف كننده ، نام تجاري ، شهرت ، و فرهنگ شركت 

پس از دقت بيشتر بر روي مفاهيم منابع نامشهود، دارائيهاي نامشهود، توانمنديها، وشايستگيها، هانس و لوندال 
اصطالح منابع رابطه اي به نامشهودهايي مانند . اي كردندمنابع نامشهود را به منابع شايستگي و رابطه اي طبقه 

شايستگي به عنوان . شهرت ، روابط، و وفاداري مشتري برمي گردد كه براي عملكرد موسسه بنيادي هستند
در سپهر فردي ،شامل . قابليت اجراي يك وظيفه محوله و بقا در هر دو سطح فردي و سازماني تعريف مي شود

 در درون سپهر سازماني ، شامل پايگاه اطالعاتي ويژه مشتري ، تكنولوژي ، ;و استعدادها است دانش ، مهارتها، 
لوندال . آمده است 2طرح بايد در شكل . روشهاي جاري ، روشها، دستورالعمل ها، و فرهنگ سازماني است 

در گروههاي فردي و  تقسيم بندي را يك گام جلوتر مي برد، زيرا وي طبقات شايستگي ورابطه اي را "1997"
  :جمعي ، بستگي به اينكه آيا فرد يا سازمان موردتوجه است ، تقسيم مي كند

 توصيف مي "مزاياي سازماني " آغاز به تاكيد بر منابع و شرايط آنچه كه به عنوان "نظريه موسسه "استادان 
شگران چنين مزيت سازماني را نوعا، پژوه.شده كرده اند، تا اينكه برعلل و پيامدهاي شكست بازار توجه كنند

  .به عنوان اكتسابي از توانمنديهاي ويژه سازمانهابراي ايجاد و مشاركت در دانش مي بينند
شايستگي ممتاز يك موسسه مبتني بر منابع تخصصي ، دارائيها، و مهارتهايي است كه در تملك دارد، و توجه 

  .ت رقابتي وثروت اقتصادي متمركز مي كندرا بر بهره برداري بهينه از آنها به منظور ايجاد مزي
 پايه -نظريه دانش . پايه - پايه و نظريه دانش -نظريه منبع : از نظريه موسسه ، دو نظريه پايه اي پيدايش يافته اند

مي گويد كه دانش تنها منبع فراهم آوردن مزيت رقابتي است ، و بنابراين ، توجه و تصميم سازي : موسسه 
  .بتدا بر دانش و توانمنديهاي رقابتي منبعث از آن متمركز شودموسسه بايستي ا

نقش موسسه نه كسب ونه ايجاد دانش سازماني است . موسسه به عنوان نهاد يكپارچه ساز دانش شناخته مي شود
دانش در افراد و با افرادمي ماند، موسسه به واسطه فراهم ساختن ترتيبات .  اين نقش و پيش نياز فرد است ;

. تاري ، هماهنگي و همكاري كاركنان دانشي متخصص ، صرفا دانش با مالكيت فردي را يكپارچه مي كندساخ



يعني موسسه بر فرآيندهاي سازماني جاري در اين ترتيبات ساختاري تمركز مي كند كه از طريق اينهاافراد 
  .مشغول ايجاد، ذخيره و توزيع دانش هستند

   مبادي عملي مديريت دانش

  :  از دو جابجايي بنيادين حاصل شده است "مديريت دانش " بحث مي كنند كه رشد "1997" و اودر دي مايتا
  .كوچك سازي و توسعه تكنولوژيكي 

   كوچك سازي

طي دهه هشتاد، كوچك سازي ، استراتژي محبوب كاهش باالسري و افزايش سودبود، به هرحال ، سرازيري 
استراتژي كوچك سازي منجر به دست از رفتن دانش بااهميت .  خيلي زود ظاهر شد"خيس شدن و نرم شدن "

با گذشت . شد، زيرا كاركنان با ترك كار، دانش رابا خود مي بردند كه طي سالها در آنها تجميع شده بود
زمان ، سازمانها متوجه شدند كه آنها سالها اطالعات و تجربه باارزش را از دست داده اند و اينك مصمم 

اين امر مديريت را واداشت در تالشي براي حفظ ونگهداري .از تكرار اين بليه مصون بدارندبودندخود را 
سازمانها اينك سعي مي . را اتخاذ كنند"مديريت دانش "كاركنان دانشي براي سود آينده شركت استراتژي 

د، تا بتوان آن را كنند با بكارگيري تكنولوژي و سيستم ها، دانش انباشته درذهن كاركنان خود را بدست آورن
دانش ذخيره شده در سيستم تبديل به يك منبع قابل استفاده . به آساني با ديگران در درون سازمان تسهيم كرد

مجدد مي شودكه مي تواند ثروت مزيت رقابتي را فراهم كند، شامل ظرفيتهاي ثابت سازماني ، بازده هاي 
  .تسهيل كننده ، و هزينه هاي پايين تر

  لوژيكيتوسعه تكنو
رشد انفجاري منابع :  را به واسطه دو منبع افزايش داده است "مديريت دانش "توسعه تكنولوژيكي عالقه به 

توسعه اخير تكنولوژي اطالعات بر حيات فرد و .اطالعاتي مانند اينترنت و روند شتابان تغيير تكنولوژيكي 
.  احساس را داده كه منكوب و بي قرار شده ايم جريان مستمر اطالعات به ما اين. سازمان تاثير گذاشته است 

مديريت دانش "دي مايتا و اودر تصريح مي كنند كه . "مثال ما داريم جزئيات مهمي را از دست مي دهيم 
  .تالشي براي تطبيق با انفجار اطالعات و سرمايه گذاري بر دانش روزافزون در محل كاراست "

 جهاني اطالعات را در سراسر قاره هاممكن مي سازد، و مي تواند به توسعه تكنولوژيكي درحال پيدايش تسهيم
بدست آوردن و گردآوري دانش . عنوان ابزاري در درون سازمان براي بكارگيري كارآمدتردانش خدمت كند
 و سپس "بدانند واقعا چه مي دانند"و تجربه جمعي در پايگاههاي اطالعاتي مي تواند به سازمانها كمك كند 

  .نش رابه صورت سيستماتيك منظم مورد بهره برداري قرار دهداين دا
   حوزه مديريت دانش



براي شناسايي حوزه هاي دانش ،نشانه هاي مفهوم دانش برمبناي . بخش اساسي مديريت دانش البته دانش است 
  .جريان بررسي پژوهشي ارائه شده است 

فه درباره آن طي صدهاسال بحث كرده اند، اما اگرچه فالس. سوال ماهيت دانش فوق العاده چالش آور است 
تعاريفي كه در ادبيات مطرح مي شوند در طيفي از مطالعه دانش . جستجو براي يك تعريف رسمي ادامه دارد

  .بررسي حاضر منتج به دو تعريف از دانش شده است . از منظري گسترده تا تعاريف پيچيده تر قرارمي گيرند
   خصوصيات دانش

  :مديريت دانش طبقه بندي زير از دانش تعريف شده است در ادبيات 
دانش چيزي است كه درذهن انسان مي نشيند تا . "1995گوپال و گانيون ، "دانش به آساني ذخيره نمي شود 

برخالف مواداوليه ، دانش معموال كدنمي شود، حسابرسي نمي شود، موجودي . "1997بانكر "در كامپيوتر 
دانش . ك انبار روي هم چيده نمي شود تا كاركنان از آن برحسب نياز استفاده كنندگيري نمي شود، و در ي

 دانش را "1979"ديگر اينكه الي . "1997گاالگان "پخش است ، پراكنده است ، وراحت از دست مي رود 
ي  به دنبال جامعه م; خود سازمان ده است ;دانش پراكنده است : برحسب دوازده كيفيت تعريف كرده است 

 ; تا ابد رشد نمي كند; تجربه مي كند; رهابودن را دوست دارد; غلطان است ; بر زبان سفر مي كند;گردد
  . و چندبعدي است ; چندوجهي است ; تطور ارگانيك دارد;پديده اي اجتماعي است 

 و "1998يو ما"اطالعات ما بايستي ورود و دسترسي به اطالعات راآسان كنيم /براي استفاده از جريان داده ها
بايستي سيستم هايي تعبيه كنيم كه افراد بتوانند با كارآمدي . "1998شافر "اطالعات مفيد را از نامفيد سوا كنيم 

اين كار را مي توان باذخيره اطالعات در چندين پايگاه اطالعاتي انجام داد و به افراد .  كنند"بحرپيمايي "
  ."1998مايو "احتي و با سرعت داد امكان كنترل متقابل واتصال اسنادي را به ر

كرچنر "اطالعات ارزش كمي دارد و به دانش تبديل نخواهدشد مگراينكه در ذهن انسان پردازش شود 
فرآيند با واقعيتها و داده ها شروع مي . اگرچه اطالعات دانش نيست ، ولي جنبه مهمي از دانش است . "1997

در مرحله بعدي ، براي توليد . دهي و ساخت يافته مي شوندشود، كه براي توليد اطالعات عمومي سازمان
اطالعات زمينه اي ،سازماندهي و فيلتركردن اين اطالعات براي تطبيق با نيازهاي جامعه مشخصي از كاربران 

  .است 
فرآيندتبديل و تحول تحت تاثير . سپس ، افراد اطالعات زمينه اي را با همانندسازي ، تبديل به دانش مي كنند

 اگر اطالعات و ;مرحله پاياني پيوستار رفتار است . تجارب ، طرزتلقي ها، و زمينه كاري افراد قرار مي گيرد
  .دانش منجر به يك اقدام يا تصميم آگاهانه نشود، كل فرايند بي اعتبار مي گردد

ست كه سطح دانش اطالعات تركيب شده باتجربه ، زمينه ، وتفسير ا. دانش بايستي در مضمون مطالعه شود



پيشنهاد مي كند دانش زماني معنادار است "1997b"الي . "1997فراپائولو ". جديدي از خرد را اضافه مي كند
  .كه در زمينه گسترده تر فرهنگ مان آن را ببينيم ،كه ناشي از باورها و فلسفه ماست 

ترين شكل اطالعات است كه دانش باارزش. ويژگي پاياني اين است كه دانش اگر استفاده نشود بي اثر است 
 آن را ظرفيت اقدام بر "1997"سويبي ."1998داونون پورت "آماده كاربرد در تصميمات و اقدامات است 

  .اطالعات تعريف مي كند كه نتيجتا آن را باارزش مي سازد
  

   دانش روشن و دانش خاموش

نوناكاو تاكه . "1966پولياني "  است"روشن " و "خاموش "راه ديگر تعريف دانش ايجاد تمايز بين دانش 
  : همين نكته را در عبارات واضح تر آورده اند"1995"اوچي 

دافي ، " ساخت يافته ، با محتواي ثابت ، بروني شده وآگاهي است ;دانش روشن مستند و عمومي است 
  .كرددانش روشن آن چيزي است كه مي توان به دست آورد وازطريق تكنولوژي اطالعات تسهيم . "2000

دانش خاموش از تعامل افراد ظهور . "2000داني "دانش خاموش در ذهن ، رفتار و ادراك انسان مقيم است 
  .مي يابد و به مهارت و عمل نياز دارد

نوناكا وتاكه اوچي پيشنهاد مي دهند كه دانش خاموش پنهان است و بنابراين نمي توان به آساني آن را به 
، شخصي "1996گوت "اموش به شهود، بصيرت و خرد و حكمت برمي گردد خ. صورت الكترونيكي نماياند

است ، غيرمستند است ، حساس به زمينه است ، باپويايي ايجاد و مشتق مي شود، دروني شده و مبتني بر تجربه 
منظورنوناكا و تاكه اوچي اين است كه دانش محصول تعامل دانش خاموش و روشن . "2000دافي "است 
با افرادي كه دانش خاموش داخلي خود .  ايجاد دانش منتج به يك مارپيچ كسب دانش مي شودفرآيند.است 

ديگران سپس . را به وسيله مالقات يا به شكل آنالوگ يا ديجيتال با ديگران سهيم مي شوندآغاز مي گردد
د، با دانش جديدا سپس اين افرا. دانش سهيم شده را دروني مي سازند و اين فرايند دانش جديد ايجاد مي كند
 اين فرايند را "1997"هي بارد . ايجاد شده ، آن را با سايرين سهيم مي شوند و فرايند دوباره آغاز مي شود

  .نوآوري مي نامد
   مديريت دانش به عنوان ابزار مديريتي

زار عملياتي به صورت دقيق تر،يا به عنوان اب. مديريت دانش غالبا به عنوان يك ابزار مديريتي توصيف مي شود
  .و يا به عنوان ابزار مديريتي با تمركز استراتژيك تعريف مي شود

   مديريت دانش به عنوان ابزار جابجايي اطالعات



با . ، دانش غالبا به عنوان يك مسئله جابجايي اطالعات تلقي مي شود"3شكل "در درون زمينه مديريت دانش 
برخي ادبيات با تعريفي از مديريت دانش همخواني . داردايجاد، مديريت و بهره برداري از دانش سروكار 

  .دارند كه حاوي مراحل جداگانه اما مرتبطاست 
به عنوان گام اول فرآيند، كسب .دو مرحله اول بهم متصلند، هم براساس زمينه هاي نظري مجرد و هم درعمل 

 به صورت منطقي سازماندهي مي در مرحله دوم ، اطالعات در يك سيستم ذخيره وارد و. اطالعات وجود دارد
  .تقريبا هر تعريفي از مديريت دانش شامل ذخيره دانش مي شود. شود

مديريت دانش درباره كسب و ذخيره دانش كاركنان ، و قابل دسترس ساختن اطالعات براي ساير كاركنان 
 پايگاههاي اطالعاتي حاصل اين امر غالبا با بكارگيري انواع تكنولوژيها مانند اينترنت و. درون سازمان است 

 همين كه اطالعات در پايگاههاي "1998پاپوز "مي شود، و تبديل دانش خاموش به دانش روشن است 
در اين مرحله اطالعات ذخيره شده تا حدامكان براي كليه . اطالعاتي ذخيره شد، مرحله سوم آغاز مي شود

اين امر يعني توزيع اطالعات به دست كاربران . "1997پدانته لوال"كاركنان سازمان قابل دسترسي مي شود 
مرحله پاياني . "1997نرني " و به جايي كه داراي بهترين استفاده است "1997اوسترو"درست در زمان درست 

اين فرآيند با تسهيم دانش افراد ازطريق مالقاتها با يكديگر با مبادله . درباره بهره برداري از اطالعات است 
  ."1998البريس "كترونيكي اطالعات آغازمي شود ال

  مديريت دانش به عنوان ابزار مديريت استراتژيك
تعداد شركتهايي كه . مديريت دانش و پيامدهاي آن به وفور در سمينارها و كنفرانسها موردبحث قرارمي گيرد

ددي صورت گرفته است تا بررسيهاي متع. ادعا دارند با مديريت دانش كار مي كنند بتدريج درحال رشداست 
مسئله . مشخص شود چند سازمان درحال كار ويا درحال برنامه ريزي براي كار با مديريت دانش هستند

 بندرت تعريف مي "يعني استفاده از مديريت دانش "تكراري درباره اين مطالعات اين است كه مفاهيم 
اين بررسيها .  اين مطالعات را مشكل كرده است اين نامعلومي ، كار استخراج تفسيرهاي مطلوب از نتايج.شوند

تالشهايي هستند يا براي اجراي استراتژي هاي مديريت دانشي و يااجراي نظامهاي اندازه گيري درباره 
ايده كانوني زيربناي يك استراتژي اين .چگونگي اندازه گرفتن دارائيهاي نامشهود مختلف ، ياتركيبي از هر دو

 را با يك محيط خارجي پيچيده "يعني منابع و مهارتهايشان "تي توانمنديهاي خوداست كه سازمانها بايس
 صريحا مي گويند كه مديريت دانش كارآمد با يك "1995"گوپال و گانيون .درحال تغيير تطبيق دهند
در درون يك استراتژي مديريت دانش ، دانش به عنوان باارزش ترين و كم كارترين . استراتژي آغازمي شود

براي . "1998اش "نبع شناخته مي شود و سرمايه معنوي را در مركز آنچه سازمان انجام مي دهد مي گذاردم
شروع به ايجاد استراتژي ، يك سازمان نياز به ساخت سيستم هايي براي بدست آوردن و انتقال دانش داخلي و 

براي مثال ، . با مديريت دانش فراوانندمنظور، هدف كلي و نتايج موردانتظار از كار سازمان .بهترين كارها دارد



مديريت دانش را مي توان به عنوان روشي براي بهبود عملكرد، بهره وري ورقابت پذيري ، روشي براي بهبود 
كارآمدانه كسب ، تسهيم و استفاده از اطالعات درون سازمان ، ابزاري براي تصميم سازي بهبوديافته ، روشي 

رها،راهي براي كاهش هزينه ها و ديركردهاي پژوهشي ، و راهي براي يك براي بدست آوردن بهترين كا
 درصد شركت 89مطالعه مركز بهره وري و كيفيت آمريكا نشان مي دهد كه .سازمان نوآورترشدن ديد

كنندگان درمطالعه مي گويند هدف محوري براي مديريت دانش بدست آوردن و انتقال دانش وبهترين 
ت از يك بررسي كه در آن با افراد مسئول اجراي استراتژي مديريت دانش مصاحبه مجله مديري. كارهاست 

، " درصد64"نتايج نشان مي دهد كه موانع اصلي اجرا عبارتند از نداشتن مالكيت . شده است گزارش مي دهد
ق ، پاداش و تشوي" درصد46"، تعهد مديريت ارشد " درصد54"، ساختار سازماني " درصد60"نداشتن زمان 

 مسائل اصلي "10000فورچون "در ميان شركتهاي . " درصد45"، و تاكيد برافراد تا كارتيمي " درصد46"
برمبناي يك بررسي .باپروژه هاي مديريت دانش عبارتند از كمبود توجه و مقدار زيادي اختراع مجدد چرخ 

 عبارتند از نداشتن مدلي گسترده از شركتها توسط مركز بهره وري و كيفيت آمريكا، موانع مديريت دانش
مشترك براي ايجاد و توزيع اطالعات ، و عدم وجود نظامها يا فرآيندهاي طراحي شده براي پشتيباني و ارزيابي 

اكثر شركتهايي كه سيستم مديريت دانش آنها صرفا مبتني بر راه حل تكنولوژيك . كارآمدي مديريت دانش 
اگرچه ممكن است تكنولوژي براي مديريت .  شكست است است متوجه شدند كه چنين رويكردي محتوم به

به منظور ايجاد و اجراي موفقيت آميز استراتژي .دانش الزم باشد، اما به نظر مي رسد هرگز كافي نيست 
اجزايي كه من آنها را . مديريت دانش ، محققان پيشنهادكرده اند كه اجزاء معين اساسي بايستي مشمول شوند

  :قرار زيرندبااهميت يافتم به 
  "خوب كه چي ؟"سوال 

  پشتيباني مديريت رده باال
  ارتباط

   خالقيت
  "كاركنان "فرهنگ و مردم 

   تسهيم دانش

  انگيزه ها
   زمان

   ارزيابي
  

  "خوب كه چي ؟"اهميت سوال 



همچنين مهم . يك استراتژي مديريت دانش بايستي به آنچه كه سازمان مي خواهد حاصل كند وصل باشد
سازمان انتظار دارد از كار با مديريت دانش چه .ور از استراتژي مديريت دانش به وضوح بيان شوداست كه منظ

  مزايايي بدست آورد؟ چگونه بر كار كاركنان تاثير مي گذارد؟
  

  اهميت پشتيباني مديريت رده باال
ه يادگيري و تسهيم واحد پرسنل بايستي بر مديريت رده باال تمركز كند تا آنها فرآيندهايي را ترغيب كنندك

اين امر شامل كمك به برپايي و احياناتامين مالي شبكه هاي دانش ، و همچنين . فرامرزي را تشويق مي كنند
سازمانهايي كه باالترين موفقيت را از مديريت دانش . تعريف و توسعه مهارتهاي يادگيري از ديگران مي شود
رايي را در سمت تمام وقت مدير ارشد اجرايي دانش كسب كرده اند آنهايي هستند كه يك مدير ارشد اج

  .منصوب كرده اند
  اهميت ارتباط

براساس نظر مشاوران مديريت ، . ساندرز دريافت كه عامل گمشده در متون مديريت استراتژيك ارتباط بود
 يك طرح فقط معدودي از شركتها. كثر سازمانها به علت فقدان ارتباط در اجراي استراتژي ها ناموفق بودند

 مقاله از 200كين پس از بررسي . را براي پيگيري استراتژي هاي كسب وكار طراحي كردند"خوب "ارتباطي 
 - مجالت و كنفرانسها درباره انبارداري داده ها،شگفت زده شد كه چقدر كم درباره اقدام صحبت شده است 

آنها به اينكه چگونه اين افراد واقعي . دارد "واقعي " را مي گيرند كه آثار "واقعي " تصميمات "واقعي "افراد 
  .مطلع مي شوند نگاه نمي كنند

   اهميت خالقيت

 مي گويد، داشتن يك استراتژي خوب براي كار با مسائل مديريت دانش كافي "1997"همانگونه كه كائو 
القيت كسب وكار پيامدهاي خ. ارتباط بين اين دو به سازمانها اجازه مي دهد در آينده باقي بمانند. نيست 

  .بستگي به نوع جوش ايجادشده بين مديريت دانش و مهارتهاي پايه اي خالقيت مديريت خواهد داشت 
   اهميت فرهنگ و كاركنان

در مطالعه اي كه . اجراي موفقيت آميز مديريت دانش به عواملي مانند فرهنگ و كاركنان وصل شده است 
ژي و فرآيندها هنگام اجراي يك استراتژي مديريت دانش اخيرا اهميت كاركنان را در مقابل تكنولو

 درصد گزارش 75 درصدگزارش دادند كه كاركنان مهم ترين عامل هستند و 70موردبررسي قرار مي داد، 
ازنظر سازمانهاي با بهترين كارها، فرهنگ و كاركنان .دادند كه تاكيد بيشتري بايستي بركاركنان صورت گيرد

مطالعات متعددي نشان مي دهد كه حل مسائل فرهنگ و .  پايه است -ان موفق دانش در قلب ايجاديك سازم
بزرگترين چالش براي مديريت دانش يك .كاركنان خيلي مشكل است ، اما بيشترين مزايا را بدست مي دهد



 است  بلكه فرهنگ- حل كرد "تكنولوژي اطالعات " زيرا مي توان آن را باهر تعداد سيستم -مسئله فني نيست 
وظيفه مشكل تفوق بر موانع فرهنگي ، بويژه احساسي است كه مي گويد اطالعات باارزش تر از آن است كه . 

 درصدپاسخ دهندگان بزرگترين مانع 53مطالعه ديگري نشان مي دهد كه فرهنگ شركتي توسط . تسهيم شود
به شوندگان فرهنگ را  درصد مصاح80در يك مطالعه ديگر . استقرار كاربردهاي مديريت دانش است 

  .بزرگترين مانع ايجاد يك سازمان دانش پايه ديده اند
  اهميت تسهيم دانش

تالش براي استقرار گروه ، .قابليت تسهيم دانش و مشاركت تمام آن چيزي است كه غالبا در سازمانها نداريم 
دليل احتمالي اين امر .  است افزار مديريت دانش همواره با اكراه كاركنان براي تسهيم تجاربشان روبرو شده

اين است كه كاركنان ماهيتا رقابت جوهستند و ممكن است تمايل به احتكار دانش ملكي داشته باشند تا تسهيم 
يافته هاي يك پژوهش گسترده از .ازطرف ديگر، يك فرآيند خوب تسهيم دانش به نفع موسسه است . آن 

 دانش اين است كه كاركنان نمي دانند تجربه هايشان براي شركتها نشان مي دهد كه دليل اصلي عدم تسهيم
  .ديگران باارزش خواهدبود

مايو احساس مي كند كه استخدام كنندگان بايستي دنبال توانمندهايي باشند كه دانششان را با كاركنان جديد 
بخشي از . نندسهيم شوند، و همينطور ارزيابي كنندكه آنها چه دانش جديدي را مي توانند وارد سازمان ك

اگرچه اكثر .  دانش و تجربه شان شود"بدست آوردن " تازه استخدامها بايستي صرف "آشنايي "فرآيند 
كاركنان جديد تخصص مفيدبا خودشان مي آورند، اما تعداد معدودي از اين ذخيره غني اطالعات استفاده مي 

   .نيان به كاركنان جديد نيز صورت گيرددرعين حال ، بايستي معارفه اي درباره انتقال تجارب پيشي.كنند
وقتي كاركنان شركت را ترك مي كنند، اداره منابع انساني بدنبال كليد ماشين شركت : مايو اظهار مي دارد كه 

چرا يك مصاحبه استخدامي معكوس برگزار نمي كند تا اطالعات را بازيابي . و از اين جور چيزها مي رود
يك . ر اعتماد به كاركنان براي انتقال اطالعات به آنها تمايلي وجود نداردكند؟وي همچنين مي گويد كه د

 است ، كه منعكس كننده عدم تمايل اعتماد به "حساسيت تجاري "بهانه رايج سازمانها براي حبس اطالعات 
ين در چند سازمان ا. بررسي حقوق مثال خوبي از اين مورد است . كاركنان براي دادن اطالعات به آنهاست 

  قبيل اطالعات آزادانه دراختياركليه كاركنان عالقه مند است ؟
  اهميت انگيزه ها

يكي از مهمترين موارد هنگام كار با يك استراتژي مديريت دانش عبارت از ايجادانگيزه هاي صحيح براي 
نش نظامهاي پاداش شخصي بايستي از فرهنگ تسهيم دا. كاركنان به منظور تسهيم و كاربرد دانش است 

براي بهبود اين فرآيند مهم است كه به كاركناني پاداش داده شود كه تجربه شان را ارائه مي . پشتيباني كنند
سازمانها بايستي سوالهاي . كنند و حصول اطمينان شود كه كاركنان مزاياي مديريت دانش را درك كرده اند



كه فرايند تسهيم دانش را ترغيب كند؟ چه آيا كاركنان عالئمي دريافت مي كنند : زير را ازخودشان بپرسند
معياري براي ارتقاء كاركنان بكار مي رود؟ آيا در مواردي كه سازمان از تسهيم دانش سود برده است به اطالع 
عموم رسيده است ؟ آيا اشتباهاتي رخ داده كه مي شد ازآنها اجتناب كرد اگر دانسته مي شد كه خطاهاي 

  ه است ؟مشابهي در گذشته صورت گرفت
مشكل بسياري از نظامهاي پاداش و انگيزه ها براي تسهيم دانش اين است كه دانش مفيد از سطح نسبتا پايين 
سازمان مي آيد، از افرادي كه در نظام پاداشها نمي گنجند واحتماال به اين احساس كه آنها متعلق به يك گروه 

اين امر شايد به اين معناست كه درنهايت نقش محوري يا . بسيار باانگيزه و نوآور هستند سريع ترپاسخ مي دهند
توسط فرهنگ ،با يك كد سوال نشدني و حتي ناخودآگاه بازي مي شود كه رفتار تسهيم دانش و همكاري را 

  .ترغيب مي كند
   اهميت زمان

ست كه يك رويكردموفقيت آميز اين ا. اين مهم است كه براي كاركنان زمان و فرصت يادگيري ايجاد كنيم 
. شبكه هاي رسمي يادگيري را ايجاد كنيم به نحوي كه شناسايي وانتقال كارهاي كارآمد بخشي از شغل بشود

بزرگترين دشمنان تسهيم دانش يكي زمان است كه براي ورود و دسترسي به اطالعات موردنياز است و ديگري 
  .فقدان انگيزه درميان كاربران بالقوه 

   اهميت ارزيابي

سيستم ارزيابي . ست كه به منظور ارزيابي تالشهاي استفاده از مديريت دانش يك سيستم ايجاد شوداين مهم ا
 در درون "بهترين كارها"مي تواند از تالشهاي غيررسمي ، مانند صحبت با افراد درباره چگونگي تسهيم 

الصه براي اجراي موفقيت آميز خ.سازمان ، تا استفاده از ابزار پيچيده تر براي اندازه گيري نتايج گسترده باشد
  .يك استراتژي مديريت دانش هم ايجاد و هم اهرم دانش بايستي به حساب آورده شوند

   جمع بندي

با اين وصف ، . ادبيات و نظريه هاي راجع به مديريت دانش در چندسال اخير رشد قابل مالحظه اي داشته اند
 "لباس جديد امپراتور؟"جي كسب وكار است يا چه نتايجي از مديريت دانش حاصل شده است ؟ آيا من

سازمانها بخاطر كوچك سازي مجبور شدندسيستم ها و فرايندهايي ايجاد كنند تا وابستگي آنها را به دانش 
 به منظور بهره برداري كاراتر از دانش سعي دارند دانش "شركتها"اينك سازمانها .مقيم در افراد كاهش دهد

 كنند، يعني دانش خاموش را روشن و دانش سازماني را بجاي دانش فردي افراد راكدگذاري و ذخيره
فرآيندهاي اين تحوالت و نقل و انتقالها به واسطه توسعه سريع تكنولوژي اطالعات ميسر شده . جايگزين كنند

. دانش چون عمدتا خاموش و در تملك فردي است ، دراختيار گرفتن و كنترل مسير آن مشكل است .است 
 ادبيات پيشنهاد مي كند كه دستاورد عمده دانش مديريت مربوط به تالش براي جابجايي دانش خاموش بررسي



يك مسئله . به اطالعات روشن است ، كه منجر به امكانات زيادي براي اداره و كنترل كارآمد دانش خواهدشد
اين است كه اين فرآيند ترجمان عمده كه قبال موردبحث قرار گرفت ، و بنابراين ، نياز به تبيين بيشتر دارد 

مديريت دانش ممكن است از دو جنبه نظري موردبررسي قرار .دانش خاموش به روشن چگونه كار مي كند
 و دومي شامل نظريه هايي است كه ;يك جنبه مربوط به نظريه هايي است كه تمركز بر دانش فردي دارد. گيرد

دانش ، ":  سرمايه انساني را چنين تعريف مي كند"1985"فالم هرلمز . در آن خود دانش كانون توجه است 
  .در درون نظريه هاي سرمايه انساني ،كارمند به عنوان حامل دانش تلقي مي شود. "مهارتها و تجربه افراد

در چنين نظريه هايي ، فرد وجود دارد . جنبه ديگر، كه دانش كانون توجه است ، نظريه دانش پايه موسسه است 
ازنظر . اين دو جنبه را مي توان فردگرايانه يا كل گرايانه توصيف كرد. بيشتر بر دانش است تا فرداما تمركز 

كل گرايي ، جمع يك سازمان بيشتر از جمع افراد است ، درحالي كه ازنظر فردگرايي ، جمع يك سازمان 
، تمركز از يك جنبه " پايه موسسه -يعني نظريه هاي دانش "درتوسعه نظري اخير . همان جمع افراد است 

  .فردي به تاكيد بر دانش مقيم در سازمان بطوركل جابجا شده است ، يعني يك رويكرد كل گرايانه 
 متوجه شد كه شركتهاي زيادي طي دهه ها درحال مديريت دانش بوده اند، اما شركتهاي معدودي "198"مايو 

يك مسئله درباره . بطور منظم استفاده مي كنند، چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي ، از اين ديسيپلين ها 
اين بررسي مي خواهد نياز به تبيين بهتر سوال .دانش و مديريت دانش نحوه تبيين محتوا و حوزه نفوذ آن است 

 استفاده مي كنيم منظور ما "مديريت دانش " و "دانش "باال را مطرح كند، هنگامي كه ازمفاهيمي همچون 
بحث مي كند كه مي توان متنوع ترين عناوين را در مديريت دانش به كار  "2000"كاريلو. چيست 

همينطور كساني هستند كه عقيده دارند اين اصطالح ناسازگار است چون نمي توان دانش را به اين نحو .برد
. فقدان مفاهيم بوضوح تعريف شده در زمينه خيلي مرتبط بامديريت دانش نيز كشف شده است . مديريت كرد

هوش رقابتي "بگذاريد اينطور مطرح كنيم ، تفاوت بين . هستند"مبهم "هاي مديريت دانش همچنين فازي مرز
 ومديريت دانش چيست ؟برخي اوقات دانش در منبع اصلي خوب تعريف مي شود، اما "سرمايه انساني "، "

بنابراين .حتمل است بخاطر ماهيت دانش ، بدست آوردن يك تعريف رسمي از دانش غيرم.غالبا اينطور نيست 
  . استفاده مي شود، داريم درباره چه چيزي صحبت مي كنيم "دانش "نياز است روشن گردد وقتي از واژه 

در اينجاتمركز بيشتر بر ايجاد . بخش عمده اي از بررسي حاضر مبتني بر جنبه تكنولوژي اطالعات است 
ردن آنهاست ، بنابراين بررسي ادبيات اصال بر پايگاههاي اطالعاتي براي ذخيره اطالعات و قابل دسترسي ك

جزء اول مديريت دانش ، يعني ذخيره اطالعات ، جزيي است كه در اغلب اوقات . دانش روشن تمركز يافت 
. شايدچون ذخيره اطالعات اولين و ساده ترين مرحله مديريت دانش است اينطور مي شود. توصيف مي شود

چگونگي استفاده و ترجمه اين اطالعات به دانش ويكپارچه سازي آن در به هرحال ، آنچه كه وجود ندارد 
ابهام در تمايز بين اطالعات و دانش يك منبع عمده مشكل بوده ، و در خيلي .پايگاه دانشي سازمان است 



 بحث مي كند كه فروشندگان "2000"دافي . ازمقاالت ، نسبت به تمايز بين اين دو به روشني بحث نشده است 
هر تكنولوژي كه بااطالعات ديجيتالي سروكار دارد يك محصول . ولوژي به اين سردرگمي دامن زده اندتكن

دانش را غالبا به عنوان چيزي مشابه . مديريت دانش ، و يا حتي راه حل كامل مديريت دانش محسوب مي شود
 خاموش ممكن است دانش. درحالي كه اين دو خيلي زياد با هم تفاوت دارند. اطالعات بكارمي برند

دانش . بااطالعات شروع شود، اما چون با ذهن انسان پردازش مي شود، مي تواند به دانش روشن ترجمه شود
مثال در "روشن معادل اطالعات است ، زيرا مي توان آن را به آساني خارج ازذهن انسان ذخيره كرد 

آثار مديريت دانش .ان دانش تلقي نمي گردد، ولي با اين وصف تا پردازش نشودبه عنو"پايگاههاي اطالعاتي 
. اگر مديريت دانش به عنوان ابزاري استراتژيك استفاده شود، تخمين نتايج مشكل است . زمينه پيچيده اي دارد

اگر ارزشي . مشكل تخمين ارزش مديريت دانش باقي مي ماند حتي اگر به عنوان ابزار عملياتي استفاده شود
چون . به صورت نظري ، تعيين ارزش مديريت دانش آسان تراست . ا استفاده نمي كندنداشته باشدسازمان آن ر

موضوع مرتبط ديگري كه هنگام توصيف ارزش .ازطريق كوچك سازي ، دانش يك منبع كمياب است 
هيچيك از ادبيات بررسي شده اتصال بين هزينه . مديريت دانش در ادبيات مفقودمي گردد عامل هزينه است 

يعني ارزشهاي ايجادشده توسط مديريت دانش به هزينه . سازمان و مديريت دانش را بحث نكرده اندهاي كار
هنگام بررسي مدل روس درباره ريشه هاي مفهومي سرمايه معنوي .هاي متصل به كار ارتباط پيدا نكرده اند

روش : توجه دارد،مي بينيم كه كليه مشاركت هاي استراتژيك درباره دانش بر دو ويژگي اساسي"1شكل "
برخي مفاهيم تقريبا به صورت انحصاري بر يك نكته يادگيري . ايجاد دانش و روش اهرم كردن آن به ارزش 

به . تمركز دارند، مثل مفاهيم سازمانهاي يادگيرنده كه اكثرامكانيسم توسعه دانش را موردبررسي قرار مي دهند
طبقه اهرم . بيشتري برخوردارند و بر دو نكته تمركز دارندهرحال ، ساير مفاهيم مانندمديريت دانش از توازن 

به همين .مديريت دانش ، شايستگيهاي محوري ، و دارائيهاي نامشهود: دانش به سه زير طبقه تقسيم مي شود
سازمان يادگيرنده ، مديريت مباحثه :  توسعه دانش به سه زير طبقه تقسيم مي گردد"طبقه "ترتيب كالس 

كار سازمان با مديريت دانش بايستي برجابجايي دانش خاموش به دانش روشن تمركز . وآوري ، و ن"محاوره "
اين امر را نه تنها مي توان توسط نياز سازمانها . كند و متوجه باشد كه دانش فردي تبديل به دانش سازماني شود

 شاخصهاي عملكرد ازطريق به اداره بهتر دانش بااستقرار شايستگيهاي محوري براي افراد، قضاوت موفقيت و
شناسايي دارائيهاي نامشهود توضيح داد، بلكه همچنين سازمانها تالش مي كنند كه يك سازمان نوآور و 
  .سازمان يادگيرنده در يك فرهنگ تسهيم دانش شوند
به . سوال نهايي اين مقاله اين است كه آيا دانش همواره چيز خوبي است ؟ دانش عمومامثبت فرض مي شود

 پايه -در چارچوب نظريه دانش . حال ، غيرقابل دفاع است كه فرض كنيم دانش همواره مثبت وخوب است هر
معذالك ، چنين . ، ادعا مي شود كه تنها منبع فراهم كننده مزيتهاي رقابتي پايدار براي يك سازمان دانش است 



ط دانش مرتبط مي توانددر چنين دانشي ارزش چنداني در ساخت مزيت رقابتي سازمان نخواهد داشت زيرا فق
  .ظرفيتي عمل كند

براي اينكه شاهد حذف مفهوم مديريت دانش مانند ساير مفاهيم مديريتي نباشيم ،مهم است كه مديريت دانش 
اگر اينطوربشود، اين ريسك هست كه شايد مديريت دانش .  تلقي نكنيم "حالل همه مشكالت "را به عنوان 

   . شود"حالل هيچكدام "تبديل به 
 


