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افزایی. دانش جدید از راه هم مدیریت دانش، یك فعالیت استراتژیك است برای ارزشمند شدن دانش و خلق: چكيده

انداز بسیار عنوان عامل حیاتی در موفقیـت و دستیابی به اهداف چشم کنترل و ارزیابی مدیریت دانش در سازمان، به

-می شهروندان مشارکت ضرورت و شهروندمحوری ها،دولت سازیکوچك شدن، جهانی نظیر عواملی.  .باشد مهم می

 را خود دانش هایسرمایه مؤثر ایگونه به بتوانند باید هاسازماند. آی عمل به دانش مدیریت به ایویژه توجه که طلبد

 رنج پایین وریبهره و کارایی کاهشسازمانها  که از  کارشناسان، و صاحبنظران برخی گمان به امروزه. کنند مدیریت

د. و زمینه را برای کر توانمند را افراد  آن مدیریت و دانش آوری جمع با برد.آیا بتوان با ایحاد مدیریت دانش و می

،از طرفی، گاه داشتشدن با چالشهای موثر و متعدد در رقابت تجاری در اختیار  بهبود کارآیی داخلی و مواجه

فرایندها جهت  هایی چون مهندسی مجدد،کافی برخوردار نبوده و مدیران را به اندیشه از کاراییفرایندهای سازمان 

طور ه مقایسه بین برای درک بهتر این مبحث در ابتدا بلذا دارند.اصالح مکانیسمها و فرایندهای سازمان خود وا می

ابتدا  بایست درکدام یك میکه  نمود، پرداخت  خواهیممهندسی مجدد و دانش و مدیریت  دانشمختصر تعاریفی از

دانش با  تیریمدانتقال این مقاله به  سپس در در دستور کار سازمان قرار گیرد تا بهترین نتیجه عاید سازمان گردد؟

مزیت  کسب وعالیه اهداف جهت  دردانش سازمان از تا می پردازیم  یدانش نوناکا و تاکه اوچ لیمدل تبداستفاده از

 .گرفته شودابتی بهرهرق

 یمدل نوناکا و تاکه اوچ، مهندسی مجدد ،دانش نتقال ا دانش،  مدیریت دانش،  واژگان کليدی:

 

 :  مقدمه -1

 سـبب  به سازمانها رو این از. رودمی شمار به ها سازمان و جوامع پویایی عامل ترین مهم پرتوان و ماهر انسانی نیروی امروزه

 تنـو   کـه  آنجـا  از. هسـتند  کارآمـد  و توانمنـد  انسـانی  منابع مدیریت و حفظ تدارک، به ناگزیر خود هایفعالیت گسترش و توسعه

 بـه  خطیـر  وظیفـ   انسـانی  منـابع  مـدیریت  است، آورده وجود به جهان در متنوعی و متعدد هایمهارت و تخصص انسانی، نیازهای

 (.1811)کفاشی و حاتمی نژاد، ددار عهده به را سازمان اعضای خدمات از درست استفاده و کارگیری

هـا  هـای فکـری سـازمان   با تحوالت رخ داده در عرصه جهانی توجه مدیران و نظریه پردازان مدیریت بیش از پیش به دارائی

است که بایستی از دانش آنها محافظت کرد  سازمانهامعطوف شده است. از آنجا که سرمایه انسانی بهترین سرمایه فکری بسیاری از 
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گذاری کرد دانشـی کـه امکـان یـادگیری و پیشـرفت مـداوم را بـه وجـود مـی آورد          دانش را از افراد تا سطح مورد نظر ارزش و این

 (.1811)نامداری، 

 بيان مسئله -2

باشد تا بتوانند به اهداف خود دست یابنـد. از آنجـایی کـه    های سازمانهای امروزی بحث رقابت میترین چالشیکی از بزرگ

نیای امروز داشتن دارایی نیست بلکه دو عنصر مهم دیگر دارد یکی داشتن کارکنانی توانمند و دیگری اسـتفاده از دانـش   رقابت در د

کارکنانی توانمند که تجربه چندین ساله همین کارکنان توانمند می باشد. پس سازمانی خواهد توانسـت بـه فعالیـت خـود در بـین      

ترین سازمان باشد که از دانش نهانی و تجربیات کارکنان توانمند خود که معمـوال  مـدیران   قسایر سازمانها ادامه دهد و بعبارتی موف

 سازمان هستند استفاده نماید و به دنبال روشهایی برای انتقال این دانش به سایر کارکنان باشد.

-می یاد منابع مهمترین وانعن به فیزیکی های دارایی و تجهیزات ثروت، مانند مواردی از سازمانی پردازان نظریه زمانی

 کارها، ماهیت است، آمده وجود به اطالعات فناوری ویژه به ها، فناوری در که شگرفی هایپیشرفت و تغییرات با امروزه ولی کردند،

اشی )کفتآنهاس موفقیت و توسعه رشد، برای منبع ترین کلیدی سازمانها انسانی منابع رو این از است شده محور انسان و اطالعاتی

 (.1811و حاتمی نژاد، 

ضرورت تحول را احساس کرده و مرتبا  خـود را   ای است که اکثر سازمانهاسیر تغییرات کنونی در فضای کسب وکار به گونه

شده اغلـب سـمت و سـوی     های ایجادسازند که مجموعههای خبری، ما را با این حقیقت آشنا میرسانه .کنندبا تغییرات همسو می

بایست صورت پذیرند تا سازمان بـا نیازهـای کسـب و کـار     چنان سرعتی می اند و تغییرات سازمانی نیز بادر پیش گرفتهخالقیت را 

 (.111شماره -سال هفدهم-ماهنامه تدبیر)داشته باشند تطابق

یر اسـت بـه   امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است. این فضا به سرعت در حال تغی

گونه ای که برای بیشتر سازمانها، این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. تغییــرهای مستمر دانش 

نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجود آورده است. جریان بی پایان دانش، بازارها را در حـال تغییـر مـداوم قـرار     

 (.83: 1811کند )مشبکی و زارعی، ر سازمانها را ملزم به تغییرهای مستمر میداده که این ام

و و به کارگیری دانش اسـت  ، انتقال بازیابیو سازی ذخیره اصلی ایجاد،بخش چهار دانش دارای مدیریت  ،منابعدر اغلب     

وجـود   است، در حـالی کـه  افتاده از قلم دانش  مدیریت اصلیدر مراحل  دانش باشدگیری تواند اندازهکه می مرحلهپنجمین  همواره

روشـها،   نیـاز بـه   اجرای اثر بخـش  برای دانشاست. مدیریت  امری ضروریسایر فرایندهای مدیریت دانش  اجرای موفقیت برای آن

 (.1811همکاران،  آوری و ابزارهای درست دارد )جعفری وفن
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بـرای   الزم ینجا ناشی می شود که در سالهای اخیر آیا سازمانها  توانسته اند با اسـتفاده از مـدیریت دانـش زمینـه    مساله از ا

نماینـد کـه بتوانـد راهگشـای     نمایند و آیا مدیران سازمانها به انتقال دانش ضمنی خود اقدام مـی  توانمند را فراهم کارکنان پرورش

و توانمندسازی بهتر کارکنان در سازمانها باشد بنابراین محقق در این مقالـه بـدنبال ایـن     مدیریت بهتر انتقال دانش ضمنی مدیران

 مـی  رنـج  پـایین  وریبهـره  و کارایی سازمانها  که از کاهش کارشناسان، و صاحبنظران برخی گمان به ما کشور در است که امروزه

بهبود کارآیی داخلی د. و زمینه را برای کر توانمند را افراد  آن یتمدیر و دانش آوری جمع با برد.آیا بتوان با ایحاد مدیریت دانش و

دو عامل عمده و اساسی وجود دارد کـه   در اصلچرا که  ،داشتشدن با چالشهای موثر و متعدد در رقابت تجاری در اختیار  و مواجه

باشند پـس در ایـن مفالـه مـا بـا ایـن پرسـش         می کنند: مشتریان و کارکنانسازمانها ایجاد می تاثیر فراوانی در فضای رقابت برای

 "آیا بین انتقال مدیریت دانش با توانمند سازی  و عملکرد کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ "اساسی روبرو هستیم که 

 اهميت و ضرورت تحقيق -3

نی و یـك منبـع سـازما    نـوآوری نقـش مهمـی را بـه عنـوان      دانش ضمنی بـه عنـوان محرکـی مهـم در فراینـد خالقیـت و      

ــا مــی  ــش ضــمنی زمــانی توســط   .(81: 1333دراکــر،)کنــدعامــل موفقیــت در ســازمان ایف و کــه ا شــد آشــکار 1واهاهمیــت دان

   .( 11:1331)واه، شده است ها در ذهن افراد جمع آوریازدانش سازمان %33مستند آوردکه  دالیل

ت. اسـ  انکارناپـذیر  سـازمان  در دانـش  تمـدیری  کارگیریبه  ضرورت که دهدمی نشان نظرانصاحب آرای بررسی همچنین

 بـه  ایویـژه  توجـه  کـه  طلبـد می شهروندان مشارکت ضرورت و شهروندمحوری ها،دولت سازیکوچك شدن، جهانی نظیر عواملی

و صـلواتی،   ابطحـی )کننـد  مـدیریت  را خـود  دانـش  هـای سرمایه مؤثر ایگونه به بتوانند باید هاسازماند. آی عمل به دانش مدیریت

1815: 8.)  

ها، آنها به تسخیر و شمار دانش ضمنی برای سازماندند با توجه به اهمیت و فواید بی( بیان کر 1212، 1فیل هانلون سون ماری وآلی

کند ال دانش ضمنی به سازمان هاکمك میانتق (. 1212آلیسون ماری و فیل هانلون ، تقال این دانش مهم تشویق می شوند)ان

رده توسعه فرآو ایجاد دانش جدید و ،هم چنین در بهبود بخشیدن به نوآوری هایشان سازند و محیطی سازگارتغییرات  با تاخود را

 (. 8،1331مدهاون و گراورجدیدتر آنها را یاری می کند)

شود تا نیازها و ضروریات نسبت به سرعت تغییر و می رسانی و فرایند جهانی شدن آن سببهمگرایی فناوری اطال 

مدیریت دانش به عنوان یك استراتژی کاری و شغلی به طور همزمان برروی  .از پیش احساس شود سازمانی بیش پیشرفتهای

گردد. مدیریت دانش با ایجاد محسوب می چندگانه سازمان عمل کرده و نیز ابزاری برای پیشرفت کلی برنامه یك سازمان مرزهای

                                                 
7Wah 
8Alison murray & Philomena Hanlon  
4 Madhavan, & Grover 
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موجود در  برداری از منابع دانشخارجی را دارد و این امر با بهره ساختن چالشهای قدرت داخلی در سازمان سعی در برطرف

کنندگان انجام خواهد همچنین ارتباط آنها با مشتریان و تامین رسانی، فناوری اطالعاتی و کاربردهای آن وکارکنان، منابع اطال 

تواند شامل اجزای مختلف کار، توزیع، می همدیریت دانش تعیین کننده ابزاری برای انجام و پیشرفتهای کاری است ک شد. مفهوم

بهبود مستمر  موفقیت آن در این نکته نهفته است که توانایی اجرای فعاالنه برای توسعه و توسعه محصوالت و خدمات باشد و کلید

 (.111شماره -سال هفدهم-ماهنامه تدبیر)را در بر داشته باشد

ایـن   قال یابد فواید بی شماری برای اشـخا  و سازمانهاخواهدداشـت.  درصورتی که دانش ضمنی به صورت موفقیت آمیز انت

همچنـین کـاهش    تصمیم گیری و بخشیدن به فرآیند ، بهبودسازمانها سایر بخشیدن برتری رقابتی با مزایا بطورخالصه شامل بهبود

 (.1221، 4ماریبرای سازمان دربر خواهد داشت) های مالیهزینه

 تعاریف دانش -4

 و ایزمینـه ، ارزشها، اطالعات یافته ساخت تجربیات ازای پیچیدهجریان دانش به معنای  و پروساک اونپورتطبق تعریف د

مـی   افراد نشـتت تفکر از  کهکند می جدید فراهماطالعات و تجارب  تلفیق وبرای ارزشیابی را که چارچوبی  کارشناسی استبینش 

-مدیریت  کیفیت(. 1818آید)گنجی،میبه وجود گیرند، کار می به را آن کهذهن هایی راه از  دانشد مدیریت گیرد. دانش در فراین

 شـود کـه بیشـترین    انجـام بایستی  در کجاچه اقدامی  که دقیقا مشخص شود که دارداین بستگی به  پیاده شده در سازمان، دانش

-این امر، ابزار و مهمترین به وجود آورد را در سازمان  مثبت تاثیردانش و بیشترین دانش مدیریت وسعه ایجاد و ترشد را در فرایند 

 (.1818 است )خدیور و نظافتی،دانش در سازمان دانش و مدیریت گیری اندازه امکان

از جمله این که دانش اطالعات قابل ( تعاریف متعددی از دانش ارائه داده است 1228فرهنگ اصطالحات مدیریت دانش)

تواند اشکال گوناگونی خلق کند. این عمل مستلزم درک الگوها عمل و فعال است. این تعریف تلویحا  اشاره دارد که اطالعات می

کنند و یفا میرا ا 5اند و نقش صورت نوعیاست در واقع الگوها، مأورای روابط وجود دارند، آنها روابط منسجم، منطقی و توسعه یافته

قابلیت تکرار پذیری و پیش بینی را دارند. وقتی روابط الگویی میان داده ها و اطالعات ایجاد شود الگو ها توانایی نمایش دانش را 

های ضمنی آن را داشته باشد اطالعات به دانش مبدّل دارند، بدین ترتیب وقتی که شخص توانایی تشخیص و درک الگو ها و داللت

دهد عدم ثبات آن است. دانش بسیار شکننده و ناپایدار است. دانش ویژگی مهم دانش که آن را در مقابل اطالعات قرار می شود.می

 (.4: 1814عدلی،به نقل از ویژگی عجیبی دارد و آن تغییر به چیز دیگری است )

 اند: هایی برای دانش بیان کرده ( ویژگی1221) 3گاندری و متس

 به فرد بشری است . دانش توانای منحصر 

                                                 
9 Murray 
1 Archetype 
3 Gundry & Metes 
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 .اکتساب دانش پویا است 

 .دانش زایا )موّلد( است 

 .دانش مبسوط و پیچیده است 

 .بهترین راه کسب دانش درباره کار چیزی نیست جز کار و عمل 

 (12: 1814عدلی، به نقل از گفتگو دانش است.) 

 داده → اطالعات → دانش → 1معرفت

دانشی است که 

برای تصمیم گیری و 

صمیمات بهبود ت

فرایندها و بهره وری با 

سودآوری به کار گرفته 

 می شود.

اطالعــاتی اســت 

ــه، تغییــر و  ــا تجرب کــه ب

تأمل ترکیب می شـود و  

اقــدام صــحیح را ممکــن 

می کند.دانش زیر بنـای  

تجربه و تخصص  مهارت،

 هر فرد است .

هایی هستند کـه  داده

در الگوهـــــای معنــــــادار،  

اند. اطالعـات  سازماندهی شده

ورت پیام و تفسیر قابـل  به ص

انتقال است و معمـوال  مبنـای   

هـا در سـازمان   گیـری تصمیم

 می باشد.

واقعیت های 

خــام و امــور مســلم 

درباره پدیده ها کـه  

ــایی دارای  بـــه تنهـ

ــاربردی  ــوم کـ مفهـ

ــرای ســــازمان   بــ

 نیستند.

 (1815سیر بلوغ دانش )هاتفی،: 1شکل

  

 مهندسي مجدد ؟با مدیریت دانش تفاوت بين  -5

مجـدد بـه دنبـال ایجـاد تغییـرات اساسـی در        و مهندسـی  مدیریت دانش به دنبال ذخیره و اشتراک دانش در سازمان بوده

فناوری اطالعات،  توسط عواملی چون بازنگری و به دور ریختن روشهای قدیمی و منسوخ، استفاده از سازمان است. مهندسی مجدد

پـذیرد. در حـالی کـه مـدیریت     تغییر ساختارهای سازمانی صورت مـی  از کارکنان و ایسازی سازمان، بازخرید یا اخراج پارهکوچك

سـوال اینجـا اسـت کـه یـك       های دانشی سازمان است. حالحفظ و ثبت و ضبط دانش موجود در سازمان و سرمایه دانش به دنبال

بایسـت در ابتـدا   آیـا مـی  . در ابتدا برگزیند بایستپرالتهاب رقابت کدام یك را می سازمان برای رقابتی شدن و باقی ماندن در فضای

  مهندسی مجدد را در سازمان اجرا کرده و پس از تغییر و اصالح فرایندها سیستم مدیریت دانش را مستقر کرد؟

و یا اینکه در ابتدا باید اجرای سیستم مدیریت دانش را در دستور کار سازمان قرار داد و پس از آن اقدام به مهندسی مجدد 

  ؟کرد

دهـیم و در انتهـا بهتـرین گزینـه     قرار می در این بخش به بررسی سناریوهای ممکن پرداخته و آنها را مورد تجزیه و تحلیل

  .کنیممی ممکن را جهت سازمان پیشنهاد

از  همچنین عدم تسلط بر مدیریت دانش سازمانی جهت این امر، سازمانی را در نظر بگیرید که به واسطه فرایندهای ناکارآ و

 .نیست پذیری کافی برخورداررقابت

                                                 
1 Wisdow 
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سناریوی اول: چنانچه این سازمان ابتدا مهندسی مجدد و پس از آن مدیریت دانش را در دستور کار قرار دهـد چـه اتفـاقی    

  خواهد افتاد؟

تـوان  ریختـه و بـا فراینـدهای جدیـد و بـا       سازمان مذکور به واسطه مهندسی مجدد، روشهای قدیمی وکهنه خود را به دور

ریختـه   عین حال توجه دارید که با مهندسی مجدد بسیاری از روشهای قدیمی نیز بـه دور  دهد. درمضاعف به حیات خود ادامه می

 اند ولی آیا ضبط و ثبت مزایا و معایب آنها مانع از بسیاری ازنبوده شوند. اگر چه این روشها و فرایندها از کارآیی کافی برخوردارمی

بیشـتر   سازی سازمان جهت انعطاف و چـابکی کوچكهمچنین یکی از اهداف مهندسی مجدد، در سازمان نخواهد شد؟ کاریهادوباره

ای از به کارکنان را دنبال خواهد داشت. کارکنانی کـه  پاره سازی سازمان معموال  بازخرید، بازنشستگی اجباری و اخراجاست. کوچك

با مهندسی مجدد، خیل عظیمی از کارکنان مجبور به ترک سازمان خود  ! شودمان یاد میترین دارایی سازبا ارزش از آنها به عنوان

برنـد، بـدون اینکـه ایـن اطالعـات،      مـی  کارکنانی که کوله باری از تجربیات کسب شده از سازمان را هم بـه همـراه خـود    شوند،می

داده  را در محلی از سازمان به امانت سپرده یا تحویـل  کسب شده طی سالیان خدمت خود ها و در یك کالم، دانشها، تجربهدانسته

هـای مـدیریت میـانی    معموال  با حذف الیـه  همچنین مهندسی مجدد به دنبال ساختارشکنی و افقی کردن سازمان است که .باشند

بسـیاری از مـدیران    سازمان نیز دارای مزایای بسیاری است ولی در هموارسازی ساختار سازمانی شود. اگر چه افقی شدنحاصل می

  د.یریتی خود را به همراه خواهند برهای مدنیز تجربه شوند که این توده مدیرانمیانی نیز مجبور به ترک خدمت می

دانش باعث از دسـت رفـتن بسـیاری از     گیری کرد که مهندسی مجدد قبل از استقرار مدیریتتوان چنین نتیجهدر کل می

 بایسـت آن را بپردازنـد،  شد و این بهـای سـنگینی اسـت کـه چنـین سـازمانهایی مـی        ی خواهدتجربیات، اطالعات و دانش سازمان

انسانی سازمان خود، به مهندسی مجدد پرداخته و این  سازمانهایی که بدون توجه به حجم عظیم دانش موجود در فرایندها و نیروی

 .دهنداز دست می سرمایه بزرگ را به راحتی

عین حال فاقد تسلط کافی جهت هـدایت و   زمان مذکور که سازمانی با فرایندهای نارکارآ و درسناریوی دوم: فرض کنید سا

  .دو گزینه مدیریت دانش و مهندسی مجدد، ابتدا مدیریت دانش را انتخاب کند های دانشی خود است بینمدیریت سرمایه

استفاده خواهد برد ولـی بـا توجـه بـه اینکـه       دهای موجود خوچنین سازمانی قطعا  از مزایای حفظ و ثبت اطالعات و تجربه

رقبا بیشتر شده  سرعت عملی نیست و زمان بر است، فاصله سازمان به واسطه فرایندهای ناکارآ از استقرار سیستم مدیریت دانش به

امر به خصو  به این  .سازمان حتی با خطر نابودی نیز مواجه شود شود که ممکن استپذیری سازمان کم و کمتر میو توان رقابت

استقرار  نماید زیرا اگر چه سازمان به دنبالناپذیر میساختارهای پیچیده اجتناب واسطه وجود روشهای قدیمی و فرایندهای ناکارآ و

  .فضای رقابتی محتمل خواهد بود سیستم مدیریت دانش است ولی با توجه به وضع موجود سازمان، شکست در
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اند که هر راه نیز به نوعی گیر افتادهبرسر دوراهی دیران ارشد با پارادوکسی مواجه هستند. آنهارسد که مدر اینجا به نظر می

برگزینند، اولویـت انتخـاب    است، انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد، کدام یك را باید در ابتدا برای بقای سازمان ضروری

 م مدیریت دانش در نظر گرفت و در عین حال فرایندهای ناکارآ و بیمار راسیست توان هم نظامی جهت استقراربا کدام است؟ آیا می

  .سناریوی سوم جستجو کرد توان درنیز اصالح و سازمان را از نابودی نجات داد؟ پاسخ این سوال را می

در این بخـش  مدیریت دانش یا مهندسی مجدد،  سناریوی سوم: با توجه به پارادوکس مطرح شده درباره اولویت انتخاب بین

از مزایای اسـتقرار   گیریکمك آن مدیران ارشد بتوانند به صورت همزمان عالوه بر استقرار و بهره شود تا بهچهارچوبی پیشنهاد می

  .بپردازند سیستم مدیریت دانش، به اصالح فرایندهای سازمان خود

پرداخته است. بـا بررسـی وضـعیت     ت دانشتشکیل شده است. بخش اول به استقرار نظام مدیری این چهارچوب از دو بخش

. گرددشود و پس از آن دانش کد شده ذخیره میبه سازماندهی آن پرداخته می دانش موجود در سازمان و تشخیص و احصاء دانش،

نـش  این امر موجب تکمیل چرخه دانش و تولیـد دا  قطعا  با مکانیسم صحیح ذخیره دانش، امکان اشتراک دانش نیز فراهم گشته که

به خسارات ناشـی از   بخش فرایندهای سازمان است. الگوی تجویزی ارائه شده در این مقاله با توجه خواهد شد. اما روی دیگر سکه،

کنـد.  سازمانی، اسـتفاده از روشـهای بهبـود فراینـد را پیشـنهاد مـی       مهندسی مجدد به واسطه از دست رفتن حجم زیادی از دانش

هـای دانشـی خـود بـه     از دست رفتن سرمایه ارآ مواجه است و قصد تغییر آنها را دارد و از طرفی نگرانبا فرایندهای ناک سازمانی که

رقبا عقـب   دست روی دست گذاشته و فقط به فکر مدیریت دانش خود باشد و روز به روز از تواندواسطه مهندسی مجدد است، نمی

  .بیفتد و تاوان سنگین فرایندهای ناکارآمدی خود را بپردازد

گذارند. روشهایی از قبیل کـایزن،  نمایش می در اینجاست که روشهای بهبود فرایند میزان اثر و قدرت خود را در سازمان به

بـه یـاری مـدیران     تواننـد اند میفرایند( و دیگر روشهایی که در عرصه بهبود فرایند شناخته شده بهبود مستمر CPI)شش سیگما، 

  .ارشد سازمانها بشتابند

بررسی وضعیت فرایندها در سـازمان و   گردد بادوم چهارچوب پیشنهادی که به صورت همزمان، با بخش اول آغاز میبخش 

داشـت.   تجزیه و تحلیل فرایندها سهم بسزایی در تشخیص دانش نهفته در آنها نیز خواهد شود. قطعا تجزیه و تحلیل آنها شرو  می

توانند به عنـوان اطالعـاتی ارزشـمند در پایگـاه     موارد نیز می ط قوت و ضعف آنها، اینپس از تجزیه و تحلیل فرایندها و شناخت نقا

گرفته و فرایندها مـورد اصـالح و بـازبینی     ذخیره گردند. پس از آن روشهای بهبود فرایند در دستور کار سازمان قرار دانش سازمان

  .شوندواقع می

گونـه کـه   پوشش داده و برطرف سـازد. همـان   های اول و دوم را به خوبیتواند نواقص موجود در سناریوالگوی ارائه شده می

سـازمان   های دانشی خود، دچار نارکارآیی فرایندهای داخلعدم تسلط بر مدیریت سرمایه ذکر شد سازمان فرضی مورد نظر در عین
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را پیشـنهاد کـرده بـود، از دسـت      از آن مدیریت دانـش  نیز بوده است. نقص عمده سناریوی اول که در ابتدا مهندسی مجدد و پس

مـذکور باعـث تـرک     دانش سازمان به واسطه تغییرات ناشی از مهندسی مجـدد اسـت، زیـرا تغییـرات     های عظیمی ازرفتن سرمایه

شود بخشهای دیگر و همچنین به دور ریختن روشها و فرایندهای قدیمی می خدمت بسیاری از کارکنان و مدیران و یا انتقال آنها به

نهفته در روشها و فراینـدهای گذشـته سـازمان را     خساراتی از قبیل از بین رفتن تجربیات و اطالعات این افراد و همچنین دانش که

نـواقص   که در پی استقرار سیستم مدیریت دانش و پس از آن، مهندسـی مجـدد اسـت، اگـر چـه      در برخواهد داشت. سناریوی دوم

با چالش عمده دیگری مواجـه اسـت. بـا توجـه بـه عـدم        سازد ولیازمانی را برطرف میسناریوی اول درباره از دست رفتن دانش س

شـده و بـه واسـطه     قدیمی به کار گرفته شده در سـازمان، فاصـله رقبـا بـا سـازمان روز بـه روز بیشـتر        کارآیی فرایندها و روشهای

گیرنـد. ایـن امـر    گوی سبقت را ربوده و پیشـی مـی  رقبا از سازمان  گیری شرکتهای رقیب از روشهای جدید و فرایندهای کارآ،بهره

ــات ــه حیـ ــی    ادامـ ــیش مـ ــابودی پـ ــوی نـ ــه سـ ــازمان را بـ ــرده و سـ ــه رو کـ ــر جـــدی روبـ ــا خطـ ــازمان را بـ ــردسـ   .بـ

سناریو برطرف سـازد. ایـن الگـو از طرفـی بـه دنبـال حفـظ و ثبـت و          تواند نواقص فوق را در هر دوچهارچوب ارائه شده بخوبی می

دهـد. نتیجـه کـار بهبـود روشـها،      مـی  ان بوده و از طرف دیگر اصالح فرایندهای سازمان را در دستور کار قـرار سازم نگهداری دانش

 مشغولی مدیران ارشد سازمانها و ضبط دانش سازمانی است، آنچه دغدغه اصلی و دل ساختارها و فرایندهای سازمان به همراه ثبت

 (.111شماره -سال هفدهم-ماهنامه تدبیر)در فضای پرچالش رقابتی امروز است

 مدل تبدیل دانش نوناکا و تاکه اوچي -6

مدل ارائه شده است. این مدل ها شامل دو تا هشت مرحله هستند و بیشتر آنها از نظر  11در مورد مدیریت دانش تاکنون 

ها، فرض بر این است که در این مدلباشند. ها و فازهایی با ترتیبات متفاوت میمحتوایی، تقریبا  مشابه یکدیگرند، اما دارای واژه

ها مدل نوناکا درپی و به ندرت در یك ترتیب خطی قرار دارند. از میان این مدلمراحل و فعالیت ها اغلب هم زمان، گاهی اوقات پی

 (.1811هاست)رفعتی و همکاران، اوچی از نظر تبین چگونگی تولید دانش یکی از بهترین مدلو تاکه

چهار حالت تبدیل دانش را در مدلی به نام « شرکت دانش آفرین»( در کتاب معروفشان با عنوان 1335)اوچینوناکا و تاکه 

اند. به اند. در این مدل، فراگردهای چهارگانه تبدیل دانش بطور پویا با هم در تعاملمارپیچ دانش)مدل حلزونی دانش( نشان داده

تواند از ضمنی به ضمنی)جامعه پذیری(، شود و مینی )آشکار و پنهان( تولید میعقیده آنان دانش از تعامل بین دانش صریح و ضم

)مدل نوناکا و سازی( تغییر شکل یابد. این مدلح )ترکیب( و صریح به ضمنی )درونیضمنی به صریح )بیرونی سازی(، صریح به صری

به صورت واضح  و سطح تبدیالت آنها به یکدیگر را دهد و سطوح دانشیها را پوشش میچی( تنها مدلی است که انوا  دانشتاکه او

کند و همچنین این مدل بر خالف سایر مدل ها، تمرکز خود را بر دو نو  دانش آشکار و پنهان )صریح و ضمنی( و جداگانه بیان می

روهی و سازمانی( توجه مبذول داشته و به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در کلیه سطوح سازمانی )فردی، گ
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دارد. در این مدل نحوه استفاده و تبدیل این دو نو  از دانش و چگونگی مدیریت دانش در این رابطه به صورت حرکتی مارپیچی 

 (.           82: 1814)حلزونی( مطابق شکل زیر و به صورت فرایندی مستمر فرض شده است )افروزه، 

جامعه  بیرونی سازی

 پذیری

 

 ترکیب

 

درونی 

 سازی

 (82: مدل حلزونی تبدیل دانش نوناکا وتاکه اوچی )همان منبع، 1شکل

 

 جامعه پذیری )ضمني به ضمني(: -

پذیری یعنی انتقال دانش مشهود یك فرد به فرد دیگر. برای انجام مؤثر این فرایند باید بین فرهنگ مشترک و جامعه

گردد. نشست یك گروه که تجربیات ده از نظریه های اجتماعی و همکاری میسر میتوانایی کار گروهی ایجاد گردد. این امر با استفا

 نماید، یك فعالیت عادی است که در آن اشتراک دانش پنهان می تواند رخ دهد)همان منبع(.را توضیح داده و بحث می

جدید دارد. مشارکت در این فرایند )جامعه پذیری( از طریق دانش نهفته به دانش نهفته، سعی در ایجاد دانش های 

ها یا به سادگی در خالل تعامل بین کارکنان در زمان شاگردی، شرکت در سمینارها و کنفرانس -تجربیات و تقلید، تعلیم استاد

 (.1813های استراحت حاصل می شود )کاظمی، 

ا و مفاهیم ذهنی مشترک. (، جامعه پذیری عبارت است از ایجاد دانش نهفته جدید، نظیر مهارت ه1221از نظر نوناکا )

 شود.نیز گفته می 1نوناکا می گوید: به این نو  دانش نهفته، دانش همدلی

 بيروني سازی)ضمني به صریح(: -

تواند مثالی از سازی عبارت است از فرایند بیان دانش نهفته به صورت دانش صریح. توسعه یك محصول جدید میبیرونی

ها و نظایر موفقیت آمیز بودن این فرایند استفاده مداوم از مدلها، فرضیات و مفاهیم، استعارهاین فرایند تبدیل دانش باشد. برای 

 شود)همان منبع(.میهم گفته  "دانش مفهومی"ها مهم است به این نو  دانش این

گران ارائه کارگاه آموزشی( به دی -)سمینارش خود را در قالب مطالب منظم شدهتواند داندر حالت بیرونی سازی فرد می

های معمولی هستند که در آنها این نماید. گفتگوی اعضای یك گروه در پاسخ به سؤاالت یا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیت

 (.82: 1814نو  از تبدیل رخ می دهد)افروزه، 

 

                                                 
2 Symputize knowledge 
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 ترکيب )صریح به صریح(: -

پذیرد. در هی و ذخیره سازی آن صورت میدر این مرحله حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار در سطح گرو

شود. همچنین در این فرایند دانش توسعه این برهه با توجه و استفاده از دانش موجود امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم می

 (.82می یابد )همان منبع: 

ته بندی پیکره دانش صریح را ( معتقداست، این مرحله از طریق فرایند های ذخیره، افزودن، ترکیب و دس1221)3نااوبان

 ساختاری مجدد می بخشد و در سراسر سازمان منتشر می سازد.

های نظام مند. به (، ترکیب عبارت است از فرایند تبدیل دانش صریح به دانش صریح در قالب مجموعه1221از نظر نوناکا)

 این نو  دانش، دانش نظام مند هم گفته می شود.

 ي(:دروني سازی )صریح به ضمن -

سازی عبارت است از تبدیل دانش صریح به دانش نهفته. در این روش افراد بـا خالقیـت هـای    ( درونی1811از نظر الوانی ) 

کنند که اگـر چـه قابـل انتقـال بـه دیگـران نیسـت ولـی در         ای ایجاد میهای تازهذهنی خود از نظریات صریح آموخته شده، دانش

یابـد کـه خـا  ذهـن و     یات و روابط کلی به دانـش دسـت مـی   سازی، فرد بر پایه فرضرونیشود. در دعملکردهای آنان منعکس می

 شرایط محیطی اوست و به دشواری قابل انتقال است. 

در این مرحله دانش آشکار کسب شده در سازمان نهادینه می شود و دانش ضمنی جدید شخصی نیز برای افراد به وجود 

توانند دانش را در پاسخ و رفتار خود به گونه ای ادغام کنند که در مواجهه ن فرایند کارکنان میدر ای (.82: 1814می آید )افروزه، 

 (1813با موقعیت یا مشکلی که کاربرد دانش الزم است بتوانند آن را به کار ببرند)کاظمی، 

تغییر دانش، کلید ایجاد دانش ای دارند، نوناکا معتقد است که این فرایند چهار مرحله( بیان می1221)بلنااوبان و کیم

ای یاد شده، در مقیاسی است. عالوه بر این اگر تعامل این دو نو  دانش )آشکار و نهفته( از طریق فرایند تغییر چهار مرحله

 ی باالتر گسترش یابد؛ ایجاد تسهیم دانش، بخشی از فرهنگ سازمان خواهد شد.شناسانهتر انجام پذیرد و تا سطوح هستیگسترده

نامد. به این ترتیب تشویق این فرایند)مارپیچ دانش( در سازمان، کلید استراتژی مدیریت می« مارپیچ دانش»نوناکا این پدیده را 

 (.32: 1815جعفری مقدم، به نقل از دانش است )

حلزونی  ت مستمر و به شکل حرکتپذیری، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی( به صورمراحل چهار گانه فوق )جامعه

بایستی ادامه یابد تا هر مرحله کامل کننده مرحله قبل از خود بوده و ضمن نهادینه شدن دانش در سازمان باعث تولید و خلق می

 دانش های جدید نیز گردد.

                                                 
4 Naubon 
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د نمایند آموزش سازمانی نیز اتفاق می افته افراد در این فرایندها شرکت مینکته حائز اهمیت دیگر آن است که هنگامی ک

گردد. همچنین خلق و شود و برای دیگران قابل دسترس میزیرا دانش افراد با دیگران به اشتراک گذارده شده، توضیح داده می

دهند، بلکه در دهد. البته باید توجه داشت که این فرایندها در انزوا رخ نمیتولید دانش جدید نیز از طریق این فرایندها رخ می

های کاری ما بین افرادی که با یکدیگر مشغول کارند به وقو  می پیوندد. مثال  خلق دانش نتیجه عیتترکیبات مختلف و در موق

سازی شده و به اشتراک گذارده متقابل افراد و دانش آشکار و پنهان است. به واسطه تعامل فرد با دیگران، دانش پنهان برون تأثیر

دانش، ضمن کسب بینش و تجربه سازمانی خود و یا توسط کارکنان دیگر دانش را شود. افراد در این فرایندها از طریق مدیریت می

 (.82: 1814)افروزه،  نمایدخلق، منتشر و درونی می

 دانش ضمني و دانش آشكار: -6-1

رح مفهوم دانش ضمنی را مط« دانیمتوانیم بگوییم میچه می ما بیش از آن» کهبا تصریح به این نخستین بار مایکل پوالنی

از دیدگاه  تالقی میان فرد و فرهنگی است که بدان تعلق دارد. به اعتقاد وی دانش ضمنی در حوزه شخصی جا دارد و متضمن کرد.

 این امر ریشه در تلقی وی از دانش ضمنی به مثابه نیروی ضمنی توان آموخت.پوالنی دانش ضمنی را فقط به صورت ضمنی می

 (.1813، به نفل از کاظمی، 1221 ،12گریط آن دارد)ماسون و مكذهن و قدرت تلفیق و درک ارتبا

گونه هشـیاریی  حتی بودن هیچ شود بدون توجه وطول زندگی استفاده می دانشی که برای موفقیت درمحیط کاری و تربیش

قعیـت رابیـان کنـد    مطرح شدکه این وا «دانش ضمنی»،(. عبارت 11اینسچو لتونارد.)بدست می آیدو از طریق مشاهده رفتار دیگران 

اضهارداشت که دانش ضمنی نمی تواند به صورت واضح بیان شـود، بلکـه   پوالنی «. دانیمآنچه می گوییم بیشتر می ما نسبت به» که

دانـش ضـمنی بیـان     ( یك ساختار چند بعـدی از 1225)و اینسچ لتونارد (.4: 11،1331باشد)پوالنیط ازطریق اعمال قابل ابرازمی فق

یك فضـای   در آنها اشاره کردند که افراد وظایف خود را یك زمینه اجتماعی قرار دارد، کردندکه دانش ضمنی درتأکیدکرده اند آنها 

 آنهـا دانـش و   . وبرای آنهـا فـراهم سـاخته اسـت     کنند که موقعیت اجتماعی رامی دهند بلکه آنها در سازمانهایی کارتهی انجام نمی

 .گیرندیاری می همدیگر اثر بخشی وظایفشان درآینده ضروری است از داند برایمهارتهای اجتماعی را که می

 :ه باویژگی های زیر شناخته می شوددانش ضمنی اصطالح فراگیری است ک

 ( 1331، )داونپورت و پروساکافراد کسب نمود توان ازالعاده میسمبلیك و با کوشش فوق ایدانش ضمنی را تنها به گونه

شود و ، فرمول بندی مین تربیان می شود ، نوشته می شود، طبقه بندی می شود یادراسنادارائه می شود دانش آشکارآسا

، 1221، 11چیتی کو و، نونا11،1335یتاکوچ و کو، نونا1221 ،15کو و نشیگوچی، نونا1331 ،14کانو کو و، نونا1331، 18...) نوناکو
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فرآیندی که قابل  ، احساسات شدید درونی یاتوسعه یافته، تجربیاتمهارتهای  ،درمقابل دانش ضمنی توانایی ها (.11،1333زک

) درونی افراد پایه گذاری شده است ارزش های تجریبات افراد و دانش ضمنی بر شود و...به سختی ارائه می سندگزاری نیست و

ای کارشناسان حرفه مدیران وعملکرد  ریزی استراتژی سازمان وطرح دانش ممکن است در این نو  از .(1331، کو و کانونانو

 (. 1331، 11، بروکمن وآنتونی12،1332، بالتبرگ و هاچ1331، 13)بنتتأثیرداشته باشد

 جمع آوری دانش ضمني در سازمان -6-2

پذیری و ترین درصد ریسكترین فرد در سازمان برای انجام هر فعالیتی، خواهیم توانست با کمبا شناسایی و انتخاب مناسب

ای مختلف بهره برد و آنها را به عنوان یزان قابلیت اعتماد از تجربیات افراد درگیر در انجام و تکمیل فرایندهای حرفهباالترین م

آوری دانش ضمنی یا ترین زمان به تیم معماری بازگشت دهیم. جمعتجارب ارزشمند در حافظه سازمانی ثبت نمود و در کوتاه

 (.   11،1225اتد به دو صورت فعاالنه و انفعالی صورت بگیرد)وانگتوهمان تجارب فردی در سطح سازمان می

 جمع آوری فعاالنه دانش ضمني -6-2-1

روش جمع آوری یك تیم در فعاالنه دانش، سازمان پیوسته در کار جمع آوری و ذخیره سازی درسها و تجارب جدید  در

در فواصل زمانی مشخص صورت می پذیرد. پس از اتمام  هاییهای حضوری یا پخش پرسشنامهآموخته شده در طی انجام مصاحبه

هر مرحله، دانش گردآوری شده با توجه به مالک های ارزشیابی شده و در صورت مناسب تشخیص داده شدن به حافظه سازمانی 

 .(1811)ایازی و علتیی، شوندهای تشخیص دانش توسط همین گروه کاری اعمال میبر می گردد. مالک

 مشکل عمده است: 8مشخص دارای  این روش بطور

ها، تهیه پرسشنامه ها، تعیین مالک های ارزیابی، عوامل انسانی برای انجام مصاحبه این روش نیازمند دخالت باالی -اول اینكه

 سنجش و تطبیق دانش گردآوری شده با مالک ها و انتقال دانش به حافظه سازمانی است.

تواند بسیار متغیر باشد یعنی در یك فاصله زمانی که یك ای در یك سازمان میندهای حرفهان انجام و تکمیل فرایزم -دوم اینكه

افراد درگیر با آن به  فرآیند هنوز تکمیل نشده و به نتیجه نرسیده است، فرایند دیگری ممکن است بارها اجرا شده باشد و نقشها و

 واصل زمانی مناسب بین مراحل جمع آوری دانش کار دشواری است.نتایج مهمی رسیده باشند. بنابراین داشتن تخمین درستی از ف
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آوری اطالعات از ای جاری در سازمان ایجاد یك واحد قالب برای جمعبا توجه به ماهیت متفاوت فرایندهای حرفه -سوم اینكه

ها و ی متعددی از پرسشنامهرسد به همین دلیل شاید نیازمند به طراحی تیپ هافرایند های حرفهای مختلف غیرممکن به نظر می

 .(1225)وانگ، مصاحبه ها باشیم

 جمع آوری انفعالي دانش -6-2-2

های روش جمع آوری انفعالی هر کارمندی خود باید ارزش تجاربی را که در عمل آموخته و اطالعات بدست آمده از فعالیت در

به حافظه سازمانی افزوده شوند یا خیر تصمیم گیری نماید. مزیتی باره اینکه آیا این اطالعات باید ارزیابی نموده و درود را کاری خ

دید تواند به محض کسب تجربه جیعنی در این روش فرد می که این روش نسبت به روش قبل دارد حل مشکل فواصل زمانی است.

 .(1811و علتیی،  )ایازیاما این روش نیز دارای مشکالتی است یا روبرو شدن با مشکل آن را به سیستم منتقل نماید.

در این حالت هیچ تضمینی برای انتقال تجارب از فرد به سیستم کنترلی نیز برای مجبور ساختن فرد به این کار وجود  -اول اینكه

-تواند به دلیل عدم تمایل فرد به این کار، کمبود وقت، موکول شدن به زمان مناسب و فراموشندارد. این عدم انتقال تجارب می

های شخصی به حافظه سازمانی نه تقال تجربیاتشان از قالب یادداشتپیچیدگی انجام این کار باشد. تشویق کارکنان به ان شدن و یا

د بلکه کارکنان سازمان باید انگیزه و محرک الزم برای ثبت مشاهدات، تجربیات و رسازی در درون سازمان نیاز داتنها به فرهنگ

 ام کار خود را در حافظه سازمانی داشته باشد.روشها و روندهای موفقیت آمیز انج

دهی به آنها برای کارکنانی که به طور معمول تنها با بخشی از یك تشخیص ارزش این تجارب و اصطالحات وزن -دوم اینكه

کنند و یا از کنار میقات روزمره را برای ثبت ارائه کار دشواری است. در این کاربران یا تمامی اتفا ،در ارتباط هستند ایفرآیند حرفه

در این روش کمبود یك تیم عملیاتی جهت ارزش دهی تجارب  ،اینبنابرگذرند. آید میبسیاری از مواردی که به نظر آنها مهم نمی

 خورد.به چشم می

-قع یك تجربه میرد بکارگیری به موزمان انتقال دانش از افراد با تجربه به حافظه سازمانی نیز مهم است. در اکثر موا -سوم اینكه

تواند پس از گذشت یك زمان معین کاربرد چندانی زمان داشته باشد و همین تجربه میات مثبتی در کارائی یك ساتأثیرتواند 

نخواهد داشت. اینکه افراد پس از چه زمانی فرصت انتقال تجارب خود به حافظه سازمانی را پیدا کنند نقش مهمی در کارایی 

 شده دارد. حافظه سازمانی تشکیل

روشهای انتقال تجارب باید راحت و ساده و همراه به سیاست های مشوقانه باشد از آنجائیکه در این روش از انجام  -چهارم اینكه

مصاحبه یا پرسشنامه خبری نیست افراد باید با یك سیستم خوش تعریف و کارپسند برای انتقال تجارب روبرو باشند که قابلیت 

 (.1225شته باشد)وانگ، اطمینان باالیی دا
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رسد که بهترین راه کار ترکیبی خواهد بود از دو روش باال، در این حالت به با توجه به معایب هر یك از این دو روش به نظر می

گیریم تا پرسنل های مشخص از یك برنامه کاربردی بهره میجای استفاده از روشهای مصاحبه یا پرکردن پرسشنامه در دوره

توانند در هر زمان که خواستند از طریق تجارب و پیشنهادات خود را به سازمان منتقل نمایند. بدیهی است که چنین سازمان ب

-های کیفی مانند دسترس پذیر، قابلیت استفاده، کارایی و امنیت داشته باشد.البته همچنان وجود روشسیستمی باید دارای ویژگی

 (.1811دان از این سیستم ضروری است. )ایازی و علتیی، های تشویقی و نظارتی جهت استفاده کارمن

 تبدیل دانش ضمني به دانش آشكار: -6-3

مهم ترین مساله، تبدیل دانش نهان به دانش صریح است. یعنی اینکه قادر باشیم دانش نهـان موجـود در ذهـن افـراد رابـه      

ازمانی بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد. کارکنـان و ارتباطـات      دانش آشکار و قابل رمزگذاری و کدگذاری تبدیل کنیم تا تمام افراد سـ 

توان آن را شناسایی کرد و بهبود بخشید چالش هایی که در ایـن  سازمانی در برگیرنده منبعی غنی از این دو نو  دانش است که می

 (.12:1818حوزه وجود دارد بیشتر سازمانی، سیاسی و فرهنگی است تا فنی)رادینگ 

آشکار است به سمت دانش ضمنی است. یك دشواری واقعی مـدیریت   مدیریت کردن دانش دانش حرکت ازرکز مدیریت تم

 . ك فرد به دیگری استی انتقال دانش از ،دانش

نحـوی دو جانبـه   باشند بلکـه بـه   از یکدیگر نمی ، دانش ضمنی و دانش آشکار به طور کلی مجزااوچی معتقدندتاکهنوناکا و 

را فراینـد  در تعاملند. نوناکا تعامل این دو دانـش   های خالقانه انسان با یکدیگرد. این دو نو  دانش در فعالیتاشنبمکمل یکدیگر می

 (. 1:1221، 18نامد)نااوبان و کیم بلدانش میتبدیل  تغییر و

 چرا انتقال دانش ضمني مهم است؟ -6-4

حیطــی ســازگار ســازند و هــم چنــین در کنــد تــاخود را بــا تغییــرات مانتقــال دانــش ضــمنی بــه ســازمان هاکمــك مــی 

ــدهاون و       ــی کند)م ــاری م ــا را ی ــدتر آنه ــرآورده جدی ــد و توســعه ف ــش جدی ــوآوری هایشــان، ایجــاد دان ــه ن ــود بخشــیدن ب بهب

ــه صــورت موفقیــت آمیــز انتقــال ی   14،1331گــراور ــرای اشــخا  و  (.درصــورتی کــه دانــش ضــمنی ب ــد فوایــد بــی شــماری ب اب

ــا بط   ــن مزای ــت. ای ــه       سازمانهاخواهدداش ــیدن ب ــازمانها، بهبودبخش ــابتی باسایرس ــری رق ــیدن برت ــامل بهبودبخش ــه ش ورخالص

ــه   ــاهش هزینــ ــین کــ ــری و همچنــ ــمیم گیــ ــت    فرآیندتصــ ــد داشــ ــر خواهــ ــازمان دربــ ــرای ســ ــالی رابــ ــای مــ  هــ

ــاری ــن رابطــه موکســاتلو  1221، 15)م ــان ورشــد     11(. در ای ــوزش کارکن ــا آم ــایی دررابطــه ب ــین مزای ــه همچن ــی دارد ک ــان م بی

(. بـاور کلـی در مـورد انتقـال دانـش ضـمنی        1212،بـه نقـل از مـاری و هـانلون:    1228ن خواهـد داشـت ) موسـکاتلو،   ونموساز ما

                                                 
84  
89 Madhavan, & Grover 
81 Murray 
83 Muscatello 



 940-9 51، ص  7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

472 

 

(. در بعضـی از سـازمان هـای حرفـه     3، 1223، 11سزوالنسـکی «)باشـد ضـرروری، بـی هزینـه و آنـی مـی     »این است کـه انتقـال آن  

گــر چــه ممکــن اســت ایــن ابــزار از ســوی گیرنــدگان ای دانــش مفیــد و قابــل اســتفاده در آینــده دانــش ضــمنی خواهــد بــود. ا

 ( .1331، 11سازمان ها با انتقاد رو به روشود چون مطالعه و اندازه گیری آن مشکل می باشد)بروکمن وآنتونی

 انتقال دانش ضمني : -6-5

ـ   از کـه بتوانـد   بـود  وفقیت یك سازمان لزوما  داشـتن دانـش بیشترنیسـت بلکـه سـازمانی موفـق خواهـد       م ش کـه  ایـن دان

ــدمــی آن را ــرای ســازمان بیشــترین اهمیــت را  دانســته اســتفاده کن ــونی کــه ب ــد را و فن ــد دارن : 1222،دیگــران و 13)بیرلیبدانن

ــی  531 ــود نم ــودی خ ــش بخ ــود (.دان ــان ش ــل بی ــد بطورکام ــدتوان ــه بای ــوان بخشــی از  ، بلک ــه عن ــد ب ــد فرآین ــال  تولی ــا انتق ی

مالکیــت  ( انتقــال دانــش را فرآینــد واگــذاری دانــش از 1222)81سهــی اج و(.مــ82،1221قرارگیرد)بــوی لیــوزار وســگارا کیپــرس

 شخص به دیگری تعریف کردند. یك موقعیت یا

 :(مواردی برای تتوری فرهنگ به اشتراک گزاری دانش ارائه کرده است 1221)81ایر

 :به اشتراک گزاری دانشمربی به عنوان وسیله  .1

ارتبــاط بــین کــارگران جــوان و فــردی بــا  "عریفــی ارائــه کــرد ( از ارتبــاط مربــی باکارکنــان جــوان تــر ت1338)88کــوکس

 .  "دهد تا آنها در کار خود به موفقیت دست یابندتجربه که شاگردان خود را حمایت، راهنمایی و مشاوره می

 ود را بین همدیگر به اشتراک بگذارند.سازمان که اعضای سازمان دانش خ توسعه فرهنگی در .1

گــذارد تفکــر گــذاری دانــش تــأثیر مــی( در مــورد متغیرهــایی کــه بــر تولیــد و بــا اشــتراک 1224) 84ایــك هاســان و رولنــد

ــانی و        ــابع انس ــوژی، من ــاختار، تکنول ــازمانی، س ــگ س ــد فرهن ــایی مان ــه متغیره ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد آنه کردن

 گذارد.  دیپلماسی موجود در سازمان بطور مستقیم بر تسهیم کردن این دو دانش تأثیر می

 :عی برای به اشتراک گزاری دانش موان .8

 شـــود رابـــر شـــمرد:مـــی دانـــش افـــراد ( مـــواردی کـــه باعـــث مـــانع شـــدن تســـهیم دیگـــران در 1225)85ریـــگ

اســتفاده ازسلســله مراتــب  .4. کمبودارتباطــات بــین افــراد 8تفــاوت ســطح ســواد  .1تــرس ازبــه خطرافتــادن موقعیــت فعلــی  .1 
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 و هــاارزش هـای قـومی و  زمینــه . تفــاوت فرهنگـی یـا  1عــدم اعتمـادبین افـراد    .1. آگـاهی کــم از ارزش دانـش دیگـران    5شـدید  

 عقاید اجتماعی 

 گویي روایتهای سازماني و روایت  -6-6

شود. روایت بیشتر دانشی که درون گروه های کاری وجوددارد، برگرفته از روایتهای سازمانی است که بین آنها رد و بدل می

( هنگامی که هدف به روشنی تعریف شده باشد، روایـت گـویی بـیش از     1221تقال دانش است)پست،گویی فردی ترین راه برای ان

-کند. روایتهای سازمانی به بـرانگیختن افـراد بـرای اقـدام بـه کـار کمـك مـی        های انتقال دانش، توجه افراد را جلب میسایر روش

 کند)داونپورت و همکاران( 

 گفتگو به عنوان دانش سازماني -6-7

 پیوند اجتماعی بیشتر اقدامات است و به هـر نـو  ارتبـاط رسـمی یـا      . گفتگوبه فرداست گفتگو حاصل ارتباطات فرد شدان

آوردن دانش ضـمنی موجـود در    برای به دست گردد. بدون شك گفتگو روشی بهتردهد، بازمیمحیط کار روی می رسمی که دررغی

 امـا  مناسب هستند"چگونه"و "چه چیز "به دست آوردن  ای مدیریت دانش درهاین درحالی است که اغلب برنامه آیند است.یك فر

 از دسـت   ،واقـع چراهـا دراغلـب اوقـات     باشـند. در رو مـی به های بیشتری روواریدش با "چرا " در به دست آوردن به دالیلی آشکار

قع در اغلب اوقات چرایی تصمیمات و اقـدامات  وا درکه در زمانی نزدیك به نقطه ایجاد، تصرف شده باشند)مواردی  در مگر روند؛می

ن نسبت به صرف آن اقدام شـده  آ ای کوتاه پس اززمان وقو  رویدادها یا درفاصله آنکه همزمان با سازمانی چندان آشکار نیست مگر

 .باشد

نـوان انتقـال   ابتدای فصل پـنجم از کتـاب خود)بـا ع    : دانپورت و پروساک دروگو در مطالعات موردییت گنجاندن گفتاهم

 :پرسنددانش( می

شاید بهترین پاسخ ایـن   : کوتاه ترین ودهدی خود کارساز کند؟ و سپس پاسخ میتواند انتقال دانش را براسازمان چگونه می

ل انه اجرای قسمت دوم کار مشـک البته متأسف« وگو کنندستخدام کرده و بگذارید با هم گفتاستعداد را ا افراد باهوش و با» باشد که

دهند که دیگـر وقتـی   کنند و یا آنقدر به آنها کار میخاصیت میبی هوش را استخدام و بعد یا آنها رااست. سازمانها معوال  افرادی تیز

 ( 181:1813 ،کپیدا کنند . ) داونپورت و پروسا فرصتی برای تفکر برای گفتگو نداشته باشند و

، تجربیـات و داسـتانهای   هـا سـازمانها، خـاطره   از یهود این است که بسـیار انتقال دانش نامش کاربردهای فناوری در از دیگر

کننـد)همان منبـع:   های فشرده نوری ضبط مییا صفحه ، روی فیلمها ویدئویی وقبل از ترک سازمان را مربوط به مدیران ارشد خود

141.) 

-نی است را در موارد زیر خالصه کرده( همچنین، اصولی که فرهنگ مؤثر انتقال دانش بر آن مبت1331دانپورت وپروساک)

 (1:1222اند)النگاستاف و هیس،
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 در رو های رواتطریق مالق از اعتماد ایجاد ارتباط و 

 گردش شغلیثه، انتشارات، کارتیمی، مباحطریق آموزش ایجاد مبنایی مشترک از ، 

 های کنفرانس ، گزارشمکانهایی برای انتقال دانش، نمایشگاهها، اتاق گفتگو بینی زمانها وپیش 

 هایی برای این کارایجاد محرک ارزیابی عملکرد براساس میزان تسهیم دانش و 

 های جدید  موزش کارکنان برای انعطاف پذیری، تعیین زمانی برای یادگیری، استخدام برای ورود ایدهآ 

  تـر موقعیت ارائه دهنده آن مهم ها از مقام ونگرش غیر سلسله مراتبی به دانش،)به معنای اینکه( کیفیت ایدهترغیب یك 

 .است

نداشـتن چیـزی موجـب ازدسـت دادن     عی افراد )به نحوی کـه(  تشریك مسا پاداش دادن به فضاهای خالق و پذیرفتن و

 .شودمی موقعیت فرد سمت و

 معتقد است دانش ضمنی را (1335دیدگاه اول بر مبنای نظر پوالنی) رابطه با انتقال دانش ضمنی دو دیدگاه وجود دارد. در

ذا ؛ لـ رسمی دانش ضمنی وجود ندارد ،هیچ روش مشخصی برای انتقال عینی وتوان آموخت. بر این اساسفقط به صورت ضمنی می

کند. دیدگاه دوم بـر مبنـای   می ، ارتباطات اجتماعی و روابط نزدیك برای انتقال دانش ضمنی تأکیددر این دیدگاه بر اهمیت تعامل

، دانـش  دانـد. بـراین اسـاس   نوط به تبدیل آن به دانش آشـکارمی م ( انتقال کار آمد دانش ضمنی را1335وچی )اهو تاک ناکاآرای نو

تـوان  شود. دو رویکرد فوق کـه مـی  سازی محقق میبیرونی طریق فرآیند که این امر از دارد را ضمنی قابلیت تبدیل به دانش آشکار

 .دهندتقال دانش ضمنی را تشکیل می، اساس بحث انبدیلی در انتقال دانش ضمنی نامیدت آنها را مکانیسم تعاملی و مکانیسم

دریافــت کننــده  فضــایی کــه گیرنــده و بــه ایــن نتــایج دســت یافتنــد کــه موقعیــت و (158 : 1221) 43بینــدر و بروکــل

تحـت   واقـع افـراد   ردنـد کـه در  مطـرح ک  ایـن موضـو  را   گـذار اسـت .آنهـا    تـأثیر آن قرار دارند بر انتقال دانـش ضـمنی    دانش در

آنهــا همچنــین بــه ایــن  ، دانــش ضــمنی خاصــی را منتقــل خواهنــدکرد.دهنــدنتقــال مــیا اینکــه چگونــه و کجــا دانــش را تــأثیر

محــدود یابــد و شــرایط محیطــی انتقــال آن را رو انتقــال مــی در روانــش ضــمنی فقــط بــه صــورت نتیجــه دســت یافتنــد کــه د

 .خواهد کرد

ــه صــورت بعضــی مواقــع د بیــان مــی کنــد در 81اردتوقــال دانــش ضــمنی مــارکدر مــورد انت همچنــین انــش ضــمنی ب

شـود ماننـد شـبکه    بعضـی مواقـع بـه صـورت غیررسـمی منتقـل مـی        هـا ولـی در  یابد ماننـد تشـکیل کنفـرانس   رسمی انتقال می

 (.1331،اردتو)مارکهم در ارتباط اند غیررسمی از کارکنان که با

                                                 
43 Brokel & binder 
41 Murquardt 
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ای کـه  انش ضـمنی  دارنـد بسـتگی بـه انـدازه     اری و استفاده ازدذعضای سازمان به اشتراک گالزم به ذکر است تمایلی که ا

، 42،1333، لوکـه  83،1222، دیالنگ وفاهی 81،1221کنند داشته باشد دارد)آدلرنان به منبع و دریافت کننده دانش، اعتماد میکارک

 (. 45،1331وگوشال تسیا ،1222، 44،اسکات48،1331، ناهاپیت و گوشال3513 ،41، آلیستر41،1225لوکاس

ــ  درحــالی ش ضــمنی در ذهــن افــراد جمــع کــه تکنولــوژی ممکــن اســت اســتفاده از دانــش آشــکار را آســان ســازد ، دان

ــه تصــمیم گیــری و آوری مــی ــدارتبــاط اشــخا  دارد شــود و قابلیــت اســتفاده آن بســتگی ب ــاهی و41،1222. )کــراس و بری  ، ف

 (. 43،1225، لوکاس41،1221و پففر ، هیندز 41،1331پروساک

های انجام شده درزمینه مدیریت دانش بیانگر آن است که فهم مشترک و زمینه و مبنـای مشـترک در میـان افـراد     پژوهش

ــت         ــروری اســ ــش، ضــ ــد دانــ ــال کارآمــ ــاعی و انتقــ ــریك مســ ــرای تشــ ــد، بــ ــروه هدفمنــ ــك گــ ــر در یــ  حاضــ

کننـد)داونپورت و پروسـاک،   به یکدیگر اعتماد میفهمند و نه ( بدون این فهم مشترک، افراد نه می1331؛ کالرک،1331)الو وونگر،

 (4:1221به نقل از نااوبان وکیم بل، 

 ارتباط بين انگيزه کارکنان و انتقال دانش ضمني:  -6-8

ذاری گــای بــه اشــتراکنشــان مــی دهدکــه انگیــزه بطــور درونــی یــا بیرونــی پــیش درآمــد تشــویق شــدن بــر  تحقیقــات

 1221،دهدنـد)ایر انتقـال مـی   را بـه افـراد دیگرسـازمانها    سـت کـه کارکنـان دانـش خـود     بنـابراین ایـن جا   .باشـد دانش ضمنی می

. آنهـا بـه ایـن نتـایج دسـت یافتنـد کـه        باشـد مـی  ( بیان کردند که انگیزه درونـی بـرای سـازمانها مهمتـر    1222)52(.اُسترلو و فری

ــه انگیــزه درونــی بطــور شــدید  ــ  کــه اعتمــاد تکیــه کــردن ب ــونتیس منی دارد.بســتگی بــه تولیــد وانتقــال دانــش ض  (1221)51ب

یـك مطالعـه تجربـی نشـان      ( در1225)51بـورگس  .کـرد  تسـهیم دانـش را تأکیـد    همبستگی مسـتقیمی بـین انگیـزه کارکنـان و    

-نشـان داد کـه چگونـه مـی     . مطالعـات اولیـه او  انتقـال دهـد   بیـرون از واحـد کـاری آنهـا     توانـد دانـش آنهـا را   که چگونه مـی  داد

او همچنـین نقـش    .باشـد هـای بیرونـی مـی   شـود پـاداش  مـی باعـث کمبـود انتقـال دانـش کارکنـان      که مـانع انگیـزش کـه     تواند

 .تاییدکرد را باشدتسهیم دانش می که عاملی مهم در انگیزه کارکنان را

                                                 
42 Adler 
44 De long & Fahey 
90 Locke 
97 Lucas 
98 Allister 
94 Nahapiet & Ghoshal 
99 Scott 
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 نتيجه گيری -7

ترتیـب،  بایس و همکارانش معتقدند، بعد رقابتی اصلی هر مؤسسه، ایجاد و انتقال مـؤثر دانـش درون سـازمان اسـت. بـدین      

ضرورت شناخت و به کارگیری روشهای مؤثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بـیش از پـیش   

یك منبـع سـازمانی و    دانش ضمنی به عنوان محرکی مهم در فرایند خالقیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوان. آشکارگردیده است

هـای دانشـی در سـازمان از اهمیـت     کـه سـرمایه   انـد امروزه مدیران ارشد سـازمانها دریافتـه   .کندمیعامل موفقیت در سازمان ایفا 

فرایندهای سـازمان خـود    های دانشی و دانش نهفته دربایست توان زیادی را برای مدیریت سرمایهمی ای برخوردار بوده والعادهفوق

 صرف کنند.

 ایویژه توجه که طلبدمی شهروندان مشارکت ضرورت و شهروندمحوری ،هادولت سازیکوچك شدن، جهانی نظیر عواملی

انتقال دانش ضـمنی  . کنند مدیریت را خود دانش هایسرمایه مؤثر ایگونه به بتوانند باید هاسازماند. آی عمل به دانش مدیریت به

بهبود بخشـیدن بـه نـوآوری هایشـان، ایجـاد      کند تاخود را با تغییرات محیطی سازگار سازند و هم چنین در به سازمان هاکمك می

درصورتی که دانش ضمنی به صورت موفقیت آمیز انتقال یابد فواید بی  دانش جدید و توسعه فرآورده جدیدتر آنها را یاری می کند.

 شــماری بــرای اشــخا  و سازمانهاخواهدداشــت. ایــن مزایــا بطورخالصــه شــامل بهبودبخشــیدن برتــری رقــابتی باسایرســازمانها، 

 های مالی رابرای سازمان دربر خواهد داشت. در این رابطه موکساتلوبهبودبخشیدن به فرآیندتصمیم گیری و همچنین کاهش هزینه

باور کلی در مورد انتقـال دانـش   نموساز مان خواهد داشت.  رشد و بیان می دارد که همچنین مزایایی دررابطه با آموزش کارکنان و

و قابل اسـتفاده   مفید در بعضی از سازمان های حرفه ای دانش. «باشدضرروری، بی هزینه و آنی می»ضمنی این است که انتقال آن

در آینده دانش ضمنی خواهد بود. اگر چه ممکن است این ابزار از سوی گیرندگان سازمان ها با انتقاد رو به روشود چـون مطالعـه و   

 .اندازه گیری آن مشکل می باشد

 منابع -8

 ( مدیریت دانش در سازمان، تهران: پیوند نو.1815سین و صلواتی، عادل: )ابطحی، سید ح -1

 و تحقیقـات  موسسـه : تهران پاریزی، نژادایران مهدی ترجمه کارکنان، تواناسازی(، 1815) ژافه دنیس، و سینتیا اسکات، -1

 .مدیریت آموزش

، تهران: مرکز نشر دانشگاه صنعتی سازی مدیریت دانش، مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده(. 1814افروزه، عباس) -8

فصلنامه مدیریت و توسعه، سال  یادگیری الگویی راهی به سوی توسعه و بهبود سازمان،(. 1811امیرکبیر. الوانی، مهدی )

 .14-11، صص11پنجم، شماره 

 (،: مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.1811الوانی، سید مهدی، ) -4

شناسی در سازماندهی جریان دانش ضمنی در سازمان: سـیزدهمین  بکارگیری هستان (،1811ایازی، فتانه، علیتی،شمس) -5

 .1-1کنفرانس انجمن ملی کامپیوتر ایران، جزیره کیش، خلیج فارس، صص 

گیـری  رویکردهـای انـدازه   ، مطالعـه تطبیقـی   (.1811)، اخـوان پیمـان  اصغر و سید  الرسول، ابن، جعفری، سید مصطفی -1

 .المللی مهندسی صنایعبینکنگره  پنجمیننش ، دا دارائیهای
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، مؤسسه تحقیقات و آموزش مستند سازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش(. 1815جعفری مقدم، سعید ) -1

 مدیریت وابسته به وزارت نیرو، کرج: چاپ حدیث. 

دانـش، پنجمـین   گیـری   انـدازه مقایسه مدل هـای   و بندیطبقه  بررسی،(، 1811)نوید ، نظافتیشعبان الهیخدیور آمنه  -1

 .صنایع کنگره بین المللی مهندسی

، مترجم: حسین رحمان سرشت، شرکت طراحی مهندسی مدیریت دانش (. 1813داونپورت، تامس اج، پروساک، الرنس ) -3

 و تأمین قطعات ایران خودرو )ساپکو(، واحد آموزش تهران: انتشارات جلوه پاک.

بررسی الگوی مدیریت دانش در یك مرکز (. 1811حسنوی. رضا، به آذین. فرید، بنی طباء. علی رضا، )رفعتی، حسن،  -12

 .151-181(، صص، 8) 12، مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )قدسیه(، شماره تحقیقاتی نظامی

 ت فرا شناختی اندیشه.(. مدیریت دانش، حرکت به سوی فراسوی دانش، تهران: انتشارا1814عدلی، فریبا ) -11

بررسی مقایسه ای مؤلفه های مدیریت دانش بین مدیران زن و مرد مدارس مقطع متوسطه شهر (، 1813کاظمی، سجاد) -11

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان..زاهدان

 مینأتـ  درمـان  بخـش  کارکنـان  توانمندسـازی  بر مؤثر عوامل تبیین و بررسی(، 1811کفاشی. مجید، حاتمی نژاد. رحیم) -18

 .18-35، صص، پنجم شماره دوم، سال اجتماعی، پژوهش یفصلنامه، 1811 سال در گلستان استان اجتماعی

 -بهـار  4 و 8شـماره  ،13دوره رسـانی،  اطـال  فصـلنامه   ،مدیریت دانشدر  هوشمند منابع، نقش )1818) :علیرضا ،گنجی -14

 .بستانتا

: محمد رضا زالی ، تهران: مرکـز کـارآفرینی دانشـگاه تهـران،     ?(، ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجم1331مارکوارت، مایکل ) -15

1815. 

  اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و مهندسی مجدد در سازمان (.111شماره -سال هفدهم-ماهنامه تدبیر -11

، 4ش با محوریت نو آوری، تهران: فصـلنامه مـدیریت و توسـعه، دوره    (، مدیریت دان1811مشبکی، اصغر و زارعی، عظیم ) -11

 .11شماره 

(. بررسی تطبیقی مؤلفه های مدیریت دانش در دانشـگاه هـای شـهر کرمـان، کرمـان: پایـان نامـه        1811نامداری، مهین) -11

 کارشناسی ارشد.

، سال سوم، 11ه مدیریت دانش، شماره(. فرآیند پیوسته و سلسله مراتبی مدیریت دانش، ماهنام1815هاتفی، محمد علی) -13
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