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زير ساخت هاي الزم جهت موفقيت در اجراي مديريت  و دانش مديريت سازيپياده هايمدلبررسی 

 دانش

 دکتر محمد مهدی مظفری
 (ره)استاد دانشگاه امام خمینی

 ساالر ندیمی

 (ره)ع کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینیدانشجوی مقط

 

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

 در فشگر تحولی و عظیم گامی دخو نوبه به مرا ینا .هستیم نشدا مدیریت های پروژه کارگیری به و حیارط جهت جیرخا و خلیدا مختلف
 موفقیت ،ستا بدیهی. نیست خطر و یسكر از امبر، طرحی هر منجاا و اجرا ستا ضحوا باوجوداین. گردد می بمحسو هغیر و وکار کسب عرصه

 و عامل یهامانزسا شكست قیمت به فقوو معد د وبو هدانخو سخت انچند گامی آن، حتمالیا اتخطر از فقوو رتصو در ها سازمانین ا
 از قبل  ،های پروژه چنین اتخطر و یاامز از گاهیآ افلذ. شد هداخو متما ها پروژه گونه این در گذاری سرمایه جهت ها سازمان یگرد میلی بی
و  مدیریت دانشسازی های پیادهمدل که ستا ینا رنوشتا در این ساسیا سؤال افلذ  .آید می نظر به وریضر و زمالامی قدا ها آن کارگیری به

 ها آن از زمال شناخت و گاهیآ کسب با انتو می چگونه  و مستاکد آن ای شاخصه و دبعاا ،چیست ها سازمان در دانش مدیریت موفقیت عوامل
-پیاده مهم یهارمحو شناسائی به رنوشتا ینا ننویسندگا و مختلف انندیشمندا عملی ربتجا و نوشتهها به دستناا با سساا ینا بر .دنمو استفاده
 .ستا ختهداپر ها سازمان در دانش مدیریت موفقیت و عواملسازی 

 
  دانش مدیریت موفقیت عوامل، نشدا مدیریت ینظامها ،نشدا مدیریت یمدلها ،نشدا مدیریت :مات کليدي کل
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 مقدمه 
به  نشدا منابع چگونه  ،یابنددر میکنند شتال نمتخصصا و انهشگروپژ. است 12ن قر در ها شرکت ایبر دیهبررا منبع نخستین نشدا

 یبشر یهانتمد ،نیست یجدید مرا نشدامدیریت.دکر دهستفاا آن از قابتیر مزیتی انعنو به انبتو تا دشو مدیریت و دآوریگر یموثر رتصو
 یپویا و هپیچید ریتجا یمحیطها در. نددمینمو ه،یندآ پیشبینی و گذشته  درك ایبر ،نشدا لنتقاا و ارینگهد به امقدا یگرد نسل به نسلی از
 لحا در ها نمازسا از ونبیر در و تغییر لحا در تشد به که نشیدا. دیابمی یتردهگستر عمق و منهدا روز به روز ،نشدا ایبر تشنگی وزیمرا
 تكامل ازاتمو به.اندآورده دجوو به نشدا مدیریت و ارینگهد ،خلق در را یجدید یچالشها نیز ینترنتا و تطالعاا وریفنا. ستا رنتشاا

 ینا. مییابد خاتمه و دیجاا نظمتر بی و رمكر ایبرنامهدر  لیهاو ادمو نکنندگا عرضه و نمشتریا ان،مدیر ء،شرکا ن،کنارکا نمیا بطن، روامازسا
 حتماالا دشومی دیجاا بطروا ینا طریقاز که نشیدا هعمد بخش .ازدندا می خطر به انرآ نشدا یعنی نمازسا ئیدارا مهمترین مستمر جابجائی

 بیشتر صریح مانیزسا نشدا با مقایسه در ضمنی/ شخصی نشدا ایبر یسكر ینا لحتماا. فتر هداخو بین از مناسب مدیریت لعماا ونبد
 مفاهیم شگستر و دهنمو حفظ شرکت با نکنارکا و ءشرکا شرکت طتباار خاتمه از ناشی ییانهاز از را ها سازمان نشدا موثر مدیریت.  ستا

 از دهستفاا جهت خلیدا عرصه در لفعا یمانهازسا از ریبسیا کنونی یطاشر در. نماید می تسهیل نمازسا یحدهاوا یرز سطح در را یکلید
 طرحی چنین زیسا دهپیا و حیاطر ماا. ندا ردهگما همت دانش از دهستفااو  رنتشا،ا خلق ،کشف به دانشی ییندهاآفر از حاصل قابتیی رمزیتها
 ئهارا از پس حاضر مقاله در سساا ینا بر. باشد شتهاند دجوو آن به نسبت نگر کل و جامع کیدر گرا خصوصا، نمیباشد خطر و یسكر از  خالی

 .هداخو ختهداپر ها سازمان در دانش مدیریت موفقیت عوامل دانش ومدیریت  سازیپیاده هایمدل به  ،نشدا مدیریت از یتصویر
 

 نشدا مديريت در حمطر يفکر مکاتب
 از هشد حمطر نشدا مدیریت از دییاز یفرتعا. باشد موثر و مفید نداتو می عموضو آن عمق و منهدا نشد شنرو در موضوعی هر ممفهو نبیا

 با نشدا طتباار بحث ینا پیچیدگی. "دمیبرگیر در را نشدا پاالیش و خلق نشدا مدیریت ،تفسیر اری،نگهد و حفاظت ده،ستفاا و شاعها ":جمله
 که ستا فعالیتی نشدا مدیریت. ستا نشدا رتتجا و نشناسیروا نظیر مباحثی با ممفهو ینا بتاقر بلكه نیست تطالعاا وریفنا و تطالعاا

توان مینشدا مدیریت تعاریف به جمالیا نگاهی با. دشو می گرفته نظر در رمحو ننساا یسرمایهها مدیریت ایبر آن یهادهبررا و تاکتیكها
  .با تئوری و عمل رابطه داردنش دا مدیریتدریافت که 

 سنتی دیكررو در .بخشد اومتد را هاآن و یابد ستد قابتیر ییاامز به چگونه نمازسا که ستا ینا دیهبررا مدیریت زهحو در ساسیا سؤال
 یمحیطها در پویایی و قطعیت معد یشافزا به توجه با. دبو قابتیر مزیت مهمترین قبار مقابل در آن ارستقرا و هشد بنتخاا صنعت بیتاجذ
 می ضافها گرنت. میباشد قابتیر مزیت صلیاکلید انعنو به " رفتار  – اجرا - رساختا " یلگوا بر جدید دیهبررا یهشهاوپژ تمرکز مانیزسا

 – مانیزسا " منا به خلیدا ازیندا چشم به و هددمی ننشا را سنتی یهادیكررو در دلتعا و نسكو با بطهرا در ضایتیرنا ،تغییر ینا که کند
 تلقی قابتیر ییتها مز صلیا منابع انعنو به مانیزسا ینمندیهااتو و ها سرمایه دشو می سبب هیدگاد ینا. دشومی منجر اریمد  " منبع هیدگاد

 نقدینگی و تعااخترا ثبت ،هارتمها ات،تجهیز و هااربزا شامل مانیزسا منابع. شد قائل تمایز ناییاتو و منبع بین باید هیدگاد ینا در. شوند
 یفعالیتها و هارکا ایرجا جهت در منابع ینا از دهستفاا و آوردن ستد به در مانیزسا ناییاتو. میباشند ارپاید قابتیر یهاادنددرو مهمترین

  .نداداده تیداپیشنها مانیزسا یهاینمنداتو با بطهرا در دازانپر نظریه از ریبسیا اریمد - نشدا هیدگاد سساا بر .باشدمی قابتیر
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 روی برل لونیتا و کوهن سساا همین بر. شتدا هنداخو ونبیر از نشدا کسب به زنیا هانمازسا که دمیشو طستنباا چنین قفو نمتو سساا بر
 نشدا آوریهم افر طریق از نداتو می مانیزسا نشدا دآوریگر. ندادهکر تأکید جدید ارزش یك انعنو به نیوبیر تطالعاا بجذ ناییاتو یژگیو
. میکند نبیا را ستا هشد توصیف نمتو در که هاییهیدگاد از سیعیو طیف نشدا مدیریت یهالمد .دگیر رتصو نیدرو خلق ونی وبیر منابع از

های مدیریت دانش مدل.دگیر ارقر دهستفاا ردمو نشدا مدیریت مانیزسا یهادکررکا و ریساختا یهشهاوپژ در نداتو می هالمد ینا توصیف
 .ستاگرفته  ارقر سیربر ردمو مختلف یهاهیدگاد و جنبهها از مقاله ینا در هشد بنتخاا یهالمد .دگیر ارقر دهستفاا ردموباید با احتیاط 

 

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

 .کند می تلقی نشدا خلق یندآفر انعنو به  را نشدا مدیریت و هدد می

 
 عینی نشدا.  ستا هنشد نبیا و تیذا ،لفظی غیر نشیدا ضمنی نشدا .ستا هشد تشكیل ضمنی و عینی عناصر از نشدا لمد ینا سساا بر
 هشد منتقل ییگرد دفر ضمنی نشدا  به یجامعهنگر یندآفر لخال از نداتو می ضمنی نشدا که هشد ضفر لمد ینا در. ستا هشد رظهاا نشدا



 

4 
 

 نشدا به زیسا نیدرو یندآفر تواند از طریقبراساس این مدل دانش عینی می پنینچهم. دشو تبدیل عینی نشدا به زیسا نیوبر یندآفر در و
 ماتریكس از تر هپیچید ربسیا نشل دانتقاا لبتها. دشو تبدیل ییگرد عینی نشدا به نداتو می رنتشاا و نشد ترکیب طریق از و دشو تبدیل ضمنی

 و نوناکا لمد در لمد ینا از ای بهینه نسخه. نمی باشد نشدا مدیریت جدید یمراداپا در تفسیر قابل حتیرا به و ستا نوناکا دیپیشنها دهسا
اد، فرا شامل که دارد دجوو ها نمازسا در نشدا عاملین یا حاملین از مختلف سطح رچها لمد ینا سساا بر. سته اشد داده نمایش هدالند

 لمد ینا سساا بر که ستا تبویسو لمد هشد حمطر زهحو ینا در که ییگرد لمد .میباشد نمازسا ونبیر یا نمازسا درون کوچك یهاوهگر
 ایبر که ستا نشیدا هشد ینوتد نشدا. ستا دهکر تقسیم هنشد منتشر ه،شد منتشرو  هنشد ینوتد ه،شد ینوتد نشدا به را مانیزسا نشدا وی
 هشد منتشر نشدا ،تجربه نظیر نیست لنتقاا قابل حتیرا به که ستا نشیدا هنشد ینوتد نشو دا ،مالی یها داده نظیر هشد دیجاا لنتقاا فهد
 هنشد منتشر و هنشد ینوتد نشیدا گرا. نیست اریگذ اكشترا قابل  سانیآ به هنشد منتشر نشدا .ستاری اگذ اكشترا به دهماآ که ست ا نشیدا

 کوچك یهاوهگر در " به زنیا نستندا"سساا بر تنها هنشد منتشر و هشد ینوتد نشدا. دمیشو تلقی شخصی نشدا انعنو به تنها باشد
 و هنشد منتشر نشدا. باشد سسترد قابل کتابخانهها ،کتابها ،مجلهها طریق از نداتو می هشد منتشر و هشد ینوتد نشدا تنها.  ستا لنتقااقابل

 .دشو می دیجاا دشهو و داتعا ی،جامعهپذیر کند یندآفر در تبویسو نظر سساا بر نشدا عنو ینا نددا می سلیم عقل را هنشد ینوتد
 

   يفکر سرمايه يهالمد
 شرکت  در هشد ئهارا لمد هالمد ینا ترینوفمعر از. میشوند یبند ستهد مقوله ینا در نشدا مدیریت یهامدل از ادیتعد

ار برقر مانیزسا یها سرمایه بین یپیوند نداتو می که مینماید حمطر نشدا با بطهرا در علمی دیكررو با فرضی پیش لمد ینا .باشد سكاندیامیا
ل مد ینا در. داد ارقر توجه ردمو را شرکت یفكر سرمایه فلسفه و فعالیتها  دخو ساالنه ارشگز در که ستا شرکتی نخستین سكاندیاا.کند

سایر همانند . نداتو می نشدا که هشد ضفر چنین و دارد مكانیكی طبیعت لمد ینا.  ستا هشد گرفته هیددنا نشدا مدیریت جتماعیا یجنبهها
 .(Chase, 1997.)ردقرار گی ها و در کنار انهادارایی

 

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

  .باشد می ها لمد عنو ینا از مرستد لمد. نددار مانیزسا یگیردیا یا هگیرنددیا نمازسا ممفهو نبیا
 :است شده تاکید دانش مدیریت کلیدی بعد چهار بر مدل دراین

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

  می بلكه  یدآ نمی همافر عینی یبرنامهها لخال از تنها نمازسا در دموجو نشدا رساختا که ستا ینا لمد ضفر پیش -2
 .باشد نیز جتماعیا دلتبا یندآفر حاصل نداتو

 .دجوو مانیزسا محیط و نمازسا در نشدا شاعها از ایهکنند پشتیبانی یندآفر -3
 مانیزسا یهاادندوبر از نشدا دیقتصاا دهستفاا -4

 به لمد ینا در "دهستفاا" به طمربو بخش. دارد نشدا رساختا به کلی دییكررو لیو دگیر نمی بر در را نشدا مفاهیم یهمه لمد ینا
 نه گرفته نظر در دمكمل شو انبه عنو نداتو می عاملها ینا.  دنمیشو شامل را بخش هاییر یپیشرفتها و هشد ودمحد نمازسا یهاادندوبر
 شناسایی زهحو ینا در موفقیت ملاعو. ستانش دا مدیریت ساسیا یها بخش از یكی نشدا جتماعیا رساختا. دشوض فر لجمعا مانعه که ینا

 ینا تاکایوچی و نوناکا. میباشد کنانشرکا و نمازسا در نشدا ینا شدر چگونگی و دشو می شناخته نشدا انعنو به نمازسا در که راچه  آن
 هیدگاد دجوو نخست یمراداپا. دارد دجوو نشدا رساختا با بطهرا در وتمتفا یمراداپا دو. نامیدند"مانیزسا نشدا خلق " را نشدا مدیریت از بخش
 دوم. ستا حمطر نهامنددنین خراقو و قعیتوا منزله به نشدا جا ینا در که ستا  " بر حقیقتابر در نشدا " هیدگاد یا نشدا با بطهرا در عملی

 رساختا یافتن .یابد رساختا جتماعیا نظراز  نکنارکا تتعامال سساا بر ندامیتو دشو می نشدا رساختا جتماعیا یمراداپا به طمربو چه آن که ینا
. دشو تلقی نمازسا در نشدا مدیریت دیكررو ازبخشی انعنو به نشدا شاعها و تجسم در باید جتماعیا و علمی ییمهاراداپا نظر از نشدا

 از نشدا رساختا یمراداپا به و کنند می توجه علمی یمرداپا یهادیكررو به فقط که ینا لیلد به نشدا شاعها و تجسم در ها سازمان از ریبسیا
 ارزش تولید "را دهستفاا مرستدا.  ستا"دهستفاا"نشدا مدیریت صلیا فهد لمد ینا در. شوند می شكست رچاد هستند توجه بی جتماعیا نظر
 توسعه باید رتتجا دبهبو یهاروش که ندادهکر لستدالا چنین تیلموو و نیلكنسوو که حالی در .ستا دهکر توصیف "یمشتر ایبر ریتجا
 یکلیدها از یكی آورینو و خالقیت. یابند ستد نکنارکا وری هبهر و یافته توسعه رتتجا با  بطرا در جانبه دو پشتیبانی افهدا به تا یابد
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-داده پیوند " جدید یافته رساختا نشدا " یا و " نو نشدا " به را آورینو و خالقیت لكروا و یهنر. ستا نشدا مدیریت در دهستفاا و یمنددسو
 ,Peters))زپیتر. باشد ها آن به منزلت یعطاا شامل نداتو می نکنارکا هبهر و دسو.  باشد جتماعیا یا و فنی –یعلم ندامیتو نو نشدا. ندا

 از یگیردیا و ،تیذا یمنددسو ریمختادخو یشافزا ردمو ینا در همچنین. مینماید "راننشكادا هجایگا و منزلت تخصصی"از سخن 1992
 مدیریت زیسا دهپیا و مطالعه ایبر نمونیزبا و مفید مدلی انعنو به مرستدا هشد حصالا لمد.  دبو هداخو نشدا یریتمد زی،سا دهپیا نتایج

 عمومی بخش دو هر در نشدا مدیریت یهادیكررو نشانگر لمد درون یکلید یهازهحو. میباشد عمومی و خصوصی یبخشها در نشدا
 .باشدمی خصوصیو
 

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

 و شدر نظر از لیو نددار وبطبیعت متنا ینظر جنبه از حلامر ینا. میکند شدر ن،شد ای شبكه  –زیسا چهریكپا –رنتشاا – زغاآ ،مرحله رچها
 موجب ندابتو باید مدیریتی یندآفر یك انبه عنو نشدا مدیریت که معتقدند دازانپر نظریه از ریبسیا. تبی هستندامر سلسله و ختیدر سعه تو

 هشد خالصه 4 رهشما لمد در که دشو می منجر مدیریتی افهدا به مدیریتی یهادعملكر. دشو مانیزسا و دیفر یهارفتار در ساسیا اتتغییر
 رتصو به که ستا مانیزسا ناییاتو از ایمرتبه و مانیزسا نشدا کند دآوریگر شامل نشدا مدیریت نتیجه در مانیزسا ناییاتو نتیجه. ستا

 .کندمی شدر شكلیS منحنی

 
 
  نشدا مديريت منظا زيسا دهپيا يها لمد
وت، قضا و تجربه که حالی در. دمی شو ینوتد و همددرآ فتصر به سانیآ به که دارد، تأکید عینی نشدا بر نشدا مدیریت در فنی نشدا

 تعریف مدیریت در که گونه نهما. میباشد پذیر نمكاا سختی به آن فتصر و ینوتد که هددمی ننشا را نشدا عیانتزا و ضمنی یجنبهها
 ،تولید تا دارد دجوونش دا مدیریت زیسا دهپیا منظا به زنیا ینا به نسیدر ایبر فهد .ستا آن ارزش درك نشدا مدیریت لیهاو فهد مدآ نشدا

 مدیریت منظا. دارد انبررتوسط کا موثر دهستفاا به بستگی نیز نشدا مدیریت یهامنظا موفقیت. نماید تسهیل را نشدا اكشترا و ارینگهد
 مدیریت یها منظا از مختلفی یهالمد. میکند همافر هانمازسا ایبر را نشدا مدیریت ییندهاآفر ایجرا ایبر زمال یها یرساختزنش دا
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 از باشد شتهدا بر در را مانیزسا نشدا سرمایه یکلید عناصر باید نشدا مدیریت منظا ستا معتقدچیت  که گونه نهما ماا از. دارد دجوو نشدا
 :جمله 

    د،شو می نمازسا ناییاتو تقویت سبب که نکنارکا نشدا و ها رتمها با بطهرا در طالعاتیا -2
    نمازسا نمشتریا با بطهرا در طالعاتیا -1
  موثر و کیفی خدماتی یها فعالیت منجاا جهت در نمازسا یشناسیها روش و هااربزا با بطهرا در تطالعاا -3
 .نمازسا در دموجو یها وهگر و ها فعالیت با بطهرا در تطالعاا-4
 

   نشدا مديريت ايبر مانیزسا يها شتال
 که ستا مدیریتی یمراداپا یك بلكه ،نیست نیكیولكترا منابع مدیریت جهت نظامی نصب یا ی،گیردیا یهاوهگر تشكیل تنها نشدا مدیریت

 مدیریت باید یچیز چه که ینا با بطهرا در .هددمی ارقر تاثیر تحت را...   و تطالعاا وریفنا ،مانیزسا گفرهن قبیل از گیردر منابع سایر و دممر
 وریفنا ،قتاصد بر مبتنی نسانیا تتباطاار ، ،یندمدیریتآفر ،نشدا  جمله از هشد رهشاا ها آن از برخی به نشدا مدیریت با مرتبط نمتو در دشو

 از برخی که ینا ضمن. ستا ارشود ربسیا قفو اردمو همه مدیریت. داشپا منظا ،مانیزسا فنعطاا قابل رساختا ر،محو –نشدا فرهنگ ت،طالعاا
 نگفره  انعنو به ستیدر و ستیرا بر مبتنی تتباطاار نمونه انعنو به .ستا هپیچید ربسیا نشد مدیریت ایبر بلكه دهگستر فقط نه قفو اردمو
 می همشاهد شكل در که گونه نهما ماا. ستا هنگیزا و رتقد ی،هبرر ،مدیریت قبیل از ییگرد مدیریتی یهارساختا به توجه مندزنیا مانیزسا
 منابع انعنو به باید مانیزسا نشدا و تطالعاا وریفنا ،نشدا مدیریت یندآفر ران،نشكادا از تندرعبا نشدا مدیریت در مهم عامل رچها دشو
  .دگیر ارقر نظر مد دیهبررا مانیزسا

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

 ناییاتو دبهبو ایبر .کنند دهسا را نشدا مدیریت یندآفر زنیا ردمو یتیمها دیجاا با و عداقو و ئیننامههاآ دنکر مشخص با ننداو می هانمازسا
 ارقر دهستفاا ردمو دخو نسانیا منابع کیفیت دنبر باال ایبر را ریکا ینامهها هشیو و زیمودآخو یبرنامهها نندامیتو هانمازسا اد،فرا نشدا
 از برخی. نددازمیپر دخو مانیزسا نشدا منابع مندمنظا مدیریت به آن سیلهو به و نددار را دخو صخا شناسی عنو هانمازسا از برخی نشدا .هندد

 دهستفاا آن از جستجو یهارموتو و ینترنتا نظیر تباطیار یهالکانا کمك با وند ا دهکر دیجاا نشدا نمخز یهامنظا رمنظو ینا ایبر ها آن
 .شوداشاره میخته داپر آن به زهحو ینا یها هشوپژ در که ها سازمان در هشد دهپیا یمدلها از برخی به مهادا در. کنندمی

 

 مخزنی و اي شبکه يمدلها
 تطالعاا نندابتو آن  کمك به که نظامی  ،کنند اجرا را نشدا مدیریت منظا که هنددمی زهجاا هانمازسا به جدید یهاوریفنا

  : هشد دپیشنها نشدا مدیریت منظا زیسا دهپیا ایبر لمد عنو دو نمتو برخی در بطهرا ینا در. کنند منتشر و هخیرذ را نیافته رساختا
 .هددپیوند  نشدا نکنندگا دهستفاا با را نشدا نصاحبا تا میکند دهستفاا تباطیار ییهاورفنا و هنماهارا از که ایشبكه لمد-2
 . کنند می دهستفاا نمازسا عینی نشدا یعزتو و هخیرذ ،ماندهیزسا آوردن، ستد به جهت تطالعاا وریفنا از نمخز یهالمد -1
 عنو دو هر لقانتا  از ای شبكه نشدا مدیریت یهامنظا .داد ارقر توجه ردمو را مانیزسا نشدا طبیعت باید دیكررو دو ینا بین تمایز درك ایبر
 را نشیدا ینوتد قصد ایشبكه نشدا مدیریت منظا. ترهستندمناسب ضمنی نشدا ایبر هالمد ینا سدرمی نظر به ماا ،کنند می حمایت نشیدا

 نشدا دمیشو سبب رما ینا. کند دیجاا نشدا ینا ایبر هنماهاییرا دارد شتال بلكه ارد،ند همدآ ستد به نمازسا یك در نخبرگا توسط که
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 به کمك ایبر جستجو قابل هنماییرا دیجاا به منجر مرا ینا و شوند مشخص زهحو هر در نشدا نندگادار د،شو تعریف نمازسا با مرتبط
 به و یعزتو پشتیبانی ایبر ریهمكا و تباطیار یهااربزا از غنی ایمجموعه ای،شبكه نشدا مدیریت نظام یگرد اءجزا. دشو نمازسا در انیگرد
 منظا. دشو منتشر و هخیرذ دآوری،گر نداتو می که دمیشو تلقی ءشی یك انعنو به نشدا ن،مخز لمد در. دشومی نشدا اریگذ اكشترا

 .یدآ مانیزسا عینی نشدابر لمد ینا بر مبتنی نشدا مدیریت
 

    مديريت منظا نشدا رنتشاا لمد
 و لیااسترا در رگبز شرکت شش از هشد اجستخرا تطالعاا حاصل لمد ینا. ستا نشدا مدیریت سیستم رنتشاا از جامعی حطر ل،مد ینا
 ستا کترمشا ،شتنددا ها سازمان ینا در نشدا مدیریت  منظا ایجرا در که یکلید ادفرا ینظرها رظهاا سساا بر و ،باشد می شمالی یمریكاا

 شرکت ادفرا همه جانب از و ،هستند یبیشتر همیتا دارای نشدا مدیریت منظا رنتشاا ایبر متغیر رچها لمد ینا سساا بر. است هشد ترسیم
 ادفرا ایبر یمنددسو ،عالی انمدیر حمایت و پشتیبانی ،مانیزسا فرهنگ از تندرعبا متغیر رچها ینا. دبو گرفته ارقر توجه ردمو هشوپژ در هکنند

 به را لمد از بخشهایی انمیتو ماا باشد اریشود رکا ل،مد کامل زیسا دهپیا و نموآز ستا ممكن چه گرا. نشدا مدیریت منظا ییارو و
 ننشا تجزئیا با اههمرارپاید دهستفاا تا زغاآ از را نشدا. مدیریت منظا رنتشاا حلامر لمد ینا. داد ارقر زیسا دهپیا و نموآز ردمو امجز رتصو
 هددمی

 

 (MATE)نشدا مديريت منظا مفهومی لمد
 طتباار در یكدیگر با مندمنظا ایچرخه رتصو به که یابیارز و یگیردیا دی،هبررا مدیریت عناصر. دارد تكیه ساسیا منظا سه بر لمد ینا

 تكیه نمازسا دیهبررا نشدا بر لمد ینا. دشو دهپیا ها سازمان در مانیزسا ونبر و مانیزسا ،تیمی دی،فر سطح رچها در ندامیتو نشدا .هستند
 مدیریت منظا .میباشد مندمنظا و اوممد رتصو به دیهبررا بینیزبا و اجرا ،حیاطر شامل نمازسا در تژیكاسترا مدیریت منظا.   ستا دهکر
 عناصر .ستا دیهبررا مدیریت منظا نپشتیبا و مكمل د،عملكر یابیارز منظا. دشومی پشتیبانی یگیردیا و یابیارز یهامنظا توسط دیهبررا
 به را یندهاآفر ینا باید دیهبررا زشموآ منظا .دارد حصالذی نسانیا منابع به زنیا دیهبررا یابیارز و بینیزبا ا،جرا هیژو به لمد ینا ساسیا

 که ینا ردخوزبا و اوممد تتجربیا. ستا شیزموآ یهازنیا تحلیل شامل (  MATE) لمد ینا در دیهبررا زشموآ منظا .هدد ننشا بیخو
 هیندافز کترمشا سبب که ستا ینا منظا ینا یمنددسو .ستا هشد حمطر خوبی به لمد ینا در کند می عمل و ندیشدا می نمازسا یك چگونه

 ن،گفتما آزاد، تتباطاار ری،ساال شایسته ،شفافیت  ،قتاصد ،فعالیتها دنکر ترربا پر ن،کنارکا ، تصمیم سازی،اختیاراتیمشیها خط ینوتد در
  .دشو می بیشتر تعهد و ریهمكا

 

   نشدا مديريت مرجع لمد
 :گرفته  شكل یرز ییمهاراداپا تغییر با هیدگاد ینا. ستا دهکر رظهو نشدا مدیریت با بطهرا در یجدید هیدگاد خیرا یسالها در
 . دمیشو تولیدزبا و تولید که کاالیی یعنی لمحصو منزله به نشدا -2
 .  جتماعیا دیكررو به مدیریتی  –فنی دیكررو تبدیل -1
 .ستا ناییدا به بستهوا رکا منجاا آن در که عمل شناختی معرفت سمت به نشدا با بطهرا در مالكیتی شناختی معرفت از حرکت -3

 که مرجعیل مد. شد می سحساا نشدا مدیریت مرجع لمد سمت به حرکت و دموجو نشدا مدیریت یهالمد در نظر تجدید به زنیا ینابنابر
 : باشد یرز سؤال یپاسخگو ندابتو

   د؟گیر ارقر یابیارز ردمو و یددرآ عمل مرحله به ده،کر شدر نداتو می چگونه نشدا مدیریت نپشتیبا منظا یك
 می لمد ینا. ستا هشدد پیشنها منابع و عمل مرحله ،شناختی مرحله شامل ای مرحله سه نشدا مدیریت مرجع لمد سؤال ینا به پاسخ ایبر
 در آن با باید نشیدا مدیریت منظا هر که ستا یعناصر  شامل مرحله لیناو. دگیرار قر دهستفاا ردمو نشدا دازشپر یپویا ییندهاآفر در نداتو

 .ستا اول مرحله عناصر دازشپر ایبر زنیا ردمو ییندهاآفر شامل که ستا ایمقوله دوم مرحله.  نمایید عمل آن سساا بر یا دهبو تعامل نماید
 هم به مرتبط ءشیاا از ای مجموعه شناخت مرحله در. هستند ستا منابع الیهو دوم الیه عناصر نپشتیبا که ستا یعناصر شامل الیه سومین
 نمازسا که ستا ملاعو از ای مجموعه نیوبیر شناخت زهحو. دارد دجوو وتتفا آن نیدرو مرحله و شناخت نیوبیر مرحله بین. دمیشو تعریف

 می مانیزساگاهی دآخو  سبب که نیدرو ملاعو .قبار ،ءشرکا ه،کنند تولید ی،مشتر نظیر ؛نماید حفظ را دخو هویت ها آن با تعامل در نداتو می
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 با بایستی که ستا نشدا خلق به بستهوا لذکرا قفو ملاعو از یك هر .ستا....  و ریتجا یپیامدها و عداقو ،منابع ،یندهاآفر اف،هدا شامل دشو
 .کرد کار آن اساس بر یا و دبو تعامل در آن

 

 :زير ساخت هاي الزم جهت موفقيت در اجراي مديريت دانش 

 در دانش مدیریت انجام. ببرند سود ارشد مدیریت حمایت از باید دانش مدیریت های پروژه ها، برنامه بیشتر مانند: دانش مديريت در رهبري

 و شود می توجه ارزش با منبع یك عنوان به دانش به سازمانهایی چنین در. است سازمان در تاثیرگذار و آگاه رهبری وجود مستلزم سازمان یك
 و فكری نیروی درباره صحبتها همه رغم علی. است توجه مورد "شدیدا شود، می انجام منبع این ارزش رساندن حداکثر به برای که فعالیتهایی

  .اند کرده درك را دانش مبنای بر سازمان واقعی ماهیت مدیران از کمی تعداد معنوی، سرمایه

 برای مناسب ساختار و فرهنگ. باشد سازمان در دانش مدیریت سیستم پشتیبان باید سازمانی ساختار و فرهنگ: دانش مديريت در فرهنگ

 ابعاد از یكی شود می محسوب ارزش یك "نوآوری و خالقیت" آن در که سـازمانی فرهنــگ: شود تعریف زیر صورت به تواند می سازمان

 .است دانش مدیریت برنده پیش

 این از حفاظت و برداری بهره و سازمان دانش سازماندهی و آوری جمع دانش، مدیریت در فرایندها از منظور: دانش مديريت در فرايندها

 طریق از افراد آموزش بنابراین. هستند تكرار به محكوم آورند خاطر به را گذشته توانند نمی که کسانی. است شده کسب دانشی، های سرمایه
. دارند دانش به نیاز بهتر، عملكرد برای سازمانها، در کار و کسب فرایندهای. است سازمان در بسیار کاریهای دوباره برای مانعی ها آموخته

 کسب فرایندهای تحقق جهت نیاز مورد دانش کارآمد و بخش اثر طور به که باشند توانایی این دارای باید سازمان در دانش مدیریت فرایندهای
 الزم یكپارچگی فرایندها این که است سازمان فرایندهای با سازمان در کار جریان بین هماهنگی نیازمند امر این. کنند پردازش را سازمانی کار و
 .نشود انباشته سیستم در نیز زائد اطالعات و دانش و شود ارضا دانش به فرایندها نیاز که معنی این به. باشند داشته فعالیتها جریان با را

 منابع بتوانند باید سازمانها. است توجه مورد بودن دسترس قابل و نگهداری جنبه دو از دانش مدیریت از بخش این: آشکار دانش کنترل

. باشند داشته خود اختیار تحت را مرتبط سازمانی اطالعات کلیه و کرده مدیریت سیستماتیك طور به را خود سازمان خارجی و داخلی اطالعاتی
 به منظم زمانی مقاطع در و نگهداری مناسب طور به سازمان ارزش با اطالعات تا است راهگشا سازمان اطالعاتی پایگاه داشتن منظور این برای
 در سازمان تصمیمات و فعالیتها از بسیاری اساس اطالعات این. گیرد قرار کنترل تحت باید اعتبار و صحت نظر از نیز اطالعات کیفیت. شود روز

 دسترسی تا شده سازماندهی باید اطالعات این. شود دار خدشه نباید آنها اعتبار و صحت زمان گذشت با نتیجه در و بود خواهند مختلف سطوح

  .باشد پذیر امكان سهولت با آنها به

 قابلیتهای و ذهن در که دانشی یعنی است، سازمان پنهان دانش بر مدیریت دانش، مدیریت زمینه در مشكالت از یكی: پنهان دانش کشف

  :شود می اتخاذ سازمانها اغلب توسط کلی رویكرد دو منظور این برای. است نهفته افراد

  شود؛ تبدیل آشكار دانش به و استخراج باید گیرد، می قرار متخصصان از محدودی تعداد مورداستفاده مكرر طور به که دانشی  -2

 و گو گفت و بحث جلسات ، متخصصان اطالعاتی بانك تهیه نظیر روشهایی از توان می مبادله، این در که پنهان دانش مستقیم مبادله روش -1
 . کرد استفاده قبیل این از و آموزشی کارگاههای و سمینار جلسات مجازی، و حضوری طور به نظر تبادل

 تهیه، کانونها، این ایجاد از هدف. هستند دانش انتشار و سازماندهی آوری، جمع مكان سازمانها، در دانش کانونهای: دانش کانونهاي وجود

 کانونها، این مزیت. کند می عبور آنها از دانشی جریانهای کلیه و هستند دانش شریانهای کانونها، این. است دانش سازی بهنگام و نگهداری
 برگیرنده در کانونها. کند می جلوگیری دانش کسب در خصوصاً کاریها، دوباره بسیاری از سازمان، دانش محتوای انسجام و یكپارچگی بر عالوه

 آنها کارآمدتر دسترسی در تسهیل منظور به مختلف دانشهای بندی دسته. شود می یافت چگونه و کجا در نیاز مورد دانش هستندکه موضوع این

 .است دانش کانونهای وظایف از نیز

 بهبود مانند هایی شیوه با مهم این. است فرایندها بهبود و کاریها دوباره کاهش برای سازمانها دانشی اقدامات از بسیاری: دانش بازار تقويت

. شود حاصل تواند می نیز بهتر خدمات و محصول ارائه برای مشتری دانش از استفاده و دانش بر مبتنی خدمات ارائه یا و محصوالت و خدمات در
 داخل دانش همچنین. اند گرفته کمك محصوالت بهبود در مشتری از اطالعات کسب و زمینه این در هایی پرسشنامه ارائه با شرکتها بیشتر

 متجلی سازمان خروجی در را خود دانش تا کنند تالش باید سازمانها. بود خواهد فروش قابل گردد ارائه مكتوب صورت به چنانچه نیز سازمان
 عنوان به سازمان دانش فروش سازمانها، از بسیاری در. باشد دانش بازار خصوص به بازار، تقویت جهت در باید دانش مدیریت عملكرد. سازند

 . کند می نقش ایفای جنبی خدمات و محصوالت
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. است دانش مدیریت زمینه در فعالیتهای و خدمات تاثیر گیری اندازه دانش، مدیریت برنده پیش پارامترهای از دیگر یكی: گيري اندازه روش

 اندازه شناسایی، مند نظام طور به گردند می منجر دانایی سازی دوباره یا و تعامل به که تغییراتی باید سازمان در دانش مدیریت توسعه برای
 به را الزم مهارت زیر فعالیتهای در باید کنند، تقویت و داده توسعه را دانش مدیریت بتوانند اینكه برای سازمانها. شوند حمایت و تشویق گیری،

 :از عبارتند مهارتها این. آورند دست

 آنها؛ کارگیری به و دیگران موفقیتهای از تجربه کسب توانایی -2

 فعلی؛ و قبلی تجارب از تجربه کسب -1

 خود؛ روشهای با آنها مقایسه و موفق سازمانهای از برداری الگو -3

 .سازمان سطوح تمام در دانش سریع و مؤثر انتقال توانایی -4

 باید سازمان مدیران. است ضروری بسیار سازمان موفقیت برای سازمان کارکنان مهارت: آنان هاي مهارت و درگير افراد تعداد افزايش

 دانش مدیریت. کارگیرند به خود سرپرستی تحت های تیم و سازمان در آنها و آموخته را دانش مدیریت های تكنیك و اصول تا باشند موظف
 برای سازمان کارکنان تمامی و شود انجام سازمان در عمومی آموزش باید بنابراین،. ماند خواهد عقیم سازمان پرسنل تمامی همكاری بدون

 که گروهی دادن اختصاص. شوند کارگیری به مناسب صورت به و شناسایی باید دانش مدیریت با مرتبط ینقشها. کنند تالش آن موفقیت

 .است موثر دانش مدیریت پیشبرد در باشند داشته عهده بر را مهم این مسئولیت

 این. است اطالعات فناوری کننده خیره و شگرف پیشرفتهای سازمانی، دانش مدیریت با مرتبط موضوعهای از یكی: تکنولوژيک ساخت زير

 درنظرگرفتن بدون و جانبه یك طور به سازمانها که است آن مشكل زمینه این در. است گردیده سازمانها توجه قابل گذاری سرمایه باعث امر
 قابلیت راحتی به که دانش، پایگاه از بخش آن فقط تا است شده باعث کار این. کنند می گذاری سرمایه آن در مربوط های زمینه و ابعاد تمامی
 آن انكار قابل غیر نقش با پنهان دانش آن، مقابل در. گیرد قرار توجه محور شود، می داده قرار افراد دسترس در سهولت به و دارد شدن فرموله

 که است داده نشان نتایج. گیرد می قرار حاشیه در شدن فرموله قابلیت فقدان دلیل به صرفاً که است، سازمان رقابتی توان میزان تعیین در
 توجه بدون آن از استفاده و اطالعات فناوری در گذاری سرمایه آنگاه کند، ایفا را اصلی نقش سازمان رقابتی مزیت ایجاد در پنهان دانش چنانچه
 سرمایه نوع این که باشند داشته انتظار نباید سازمانها رو این از. شود می شده یاد مزیت سریع رفتن دست از موجب پنهان، دانش به کردن

 تواند می کارآمد، ابزارهایی عنوان به اطالعات، فناوری مختلف کاربردهای البته. منجرگردد آنان برای رقابتی مزیت حفظ و ایجاد به گذاری
 ارتباطات و اطالعات فناوری ابزار (کارگیری به سازی، ذخیره ایجاد،)دانش  عمر چرخه تمامی در. باشد دانش مدیریت فرایندهای کننده تسهیل

  .دباش مفید تواند می

 گیری نتیجه

  دانش مدیریت ارزیابی به اقدام بتوان و معرفی را دانش مدیریت در موثر کلیدی عوامل تا است این بر سعی شده، داده توضیحات با
 سازی پیاده برای الزم شرط دانش، مدیریت مفاهیم با کافی آشنایی و شناخت باشد می اهمیت حائز آنچه صورت هر در. نمود سازمان در

 و قرارداده ارزیابی مورد را سازمان دانش مدیریت وضعیت توان می محور، ده این با اجمالی آشنایی با. است سازمان در دانش مدیریت های پروژه
 مدیریت سازی پیاده کردن تر عملی و اجرایی در تواند می شناخت این. شناخت شده، مطرح عوامل اساس بر را سازمان ضعف و قوت نقاط

  .کند شایانی کمك بعدی مراحل در دانش
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