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 توان دانش را مديريت كرد؟مي آيا

  3فریبا عدلی ،2حمیده نقاده ،* 1سیده حوری رضوی

 کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی . 1

 علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی کارشناسی ارشد مهندسی دانش و. 2

 الزهرا . عضو هیأت علمی دانشگاه3

 

  چکیده

ها و کشورها، در کسب مزیت جانبه سازمانهای پیچیده و پویای امروزی، دانش یگانه منبع رشد همهدر محیط

 ر از جامعه کشاورزی ودر جامعه کشاورزی، کار و زمین عوامل اصلی تولید بودند، با گذ رقابتی و موفقیت مستمر است.

عنوان ورود به جامعه صنعتی، در کنار کار و زمین، سرمایه نیز عامل تولید قلمداد شد. با ورود به جامعه دانش، دانش به

یت ماه .آیددست میعامل اصلی تولید مطرح شد، زیرا به کمک دانش از کار، زمین و سرمایه ارزش افزوده بیشتری به

 آفرینیتوان در سازمان ارزشصورت منبع منحصر به فردی درآورده است که با اداره درست آن میپنهان دانش آن را به

کرد و مدیریت دانش با این هدف، در دستور کار مدیران قرار گرفت. اگر چیزی اداره شدنی است بدون تردید باید اداره 

شود ابتدا، ماهیت دانش و ابعاد مختلف آن بررسی می عنوان یک منبع قابل اداره است؟ در این مقالهشود، اما آیا دانش به

 شود.و سپس قرار گرفتن دو واژه مدیریت و دانش در کنار هم مطالعه می

 دانش، مدیریت، مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح.   :واژگان کلیدی
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  مقدمه -1

مد محور کنونی، مدیریت کارااقتصاد دانش در

است.  تبدیل شدهها زماندانش، به لبه رقابت سا

 یمشخص مدیریت موفق دانش مستلزم داشتن تعریف

انیم ند که دقیقاً از دانش است، زیرا مدیریت، چیزی

وجهی بودن دانش چیست، بسیار دشوار است. چند

مختلف بررسی شود و ارائه های منجر شده که از دیدگاه

 عنوان[. دانش، اغلب به4دشوار باشد]جامع  یتعریف

. شودمی در نظر گرفتهها منبع راهبردی سازمان یگانه

با مدیریت راهبردی  در پی آن هستند تاها سازمان

منابع انسانی، محیطی پویا و انگیزشی برای یادگیری و 

 که به خلق دانشای فراهم کنند، به گونه انتقال دانش

 شود.  آفرینی و مزیت رقابتی منجردر نتیجه ارزشو 

محور، دو دانشهای نظریه گرنت، از پیشگامان

چیست؟ و  ، دانشپرسش بنیادی مطرح کرد. نخست

دانش، چه پیامدهای مهمی برای های دوم، ویژگی

 هاشپرسگویی به این پاسخ مدیریت دارد؟ بحث بر سر

همچنان ادامه دارد و هنوز مفهوم دانش یک مفهوم 

برای  شود؛می به چندین طریق تعریف فازی است و

 حقیقی (، دانش را باور4559کا و تاکه اوچی )نونا ،مثال

آنچه شناخته شده »(، دانش را 4554دانند. گرنت )می

انواع مختلف دانش در  ، زیراکندمی تعریف« است

 ،(4559سازمان وجود دارد. داونپورت و پروساک )

، اطالعات ها، ارزشهااز تجربه دانش را ترکیبی سیال

گیرند که می رو بینش خبرگان در نظای زمینه

را برای ارزیابی و ترکیب اطالعات با  ساختاری

ابتدا  [. این مقاله،2]کند می جدید فراهمهای تجربه

سپس به بررسی کند، می چیستی دانش را بررسی

 ریف موجود در ادبیات و انواعابرخی از تع

اصطالح مدیریت  دانش و همچنینهای بندیتقسیم

  .پردازدمیدانش 

  یست؟دانش چ -2

است که در ها که مدیریت دانش سالرغم اینبه

هنوز بعضی از  اما ،قرار گرفتهها دستور کار سازمان

ده مان باقی اساسی در این زمینه باز و مبهم هایپرسش

رسد که این نمی البته به نظر .و احتماالً خواهد ماند

میانی و های له محدودیتی در پیشرفت تئوریمسئ

جاد کرده باشد. با واقعی ایهای حلاهتجربی و ر مسائل

 هایپاسخناپذیری به طور اجتناببه هاحلوجود این، راه

متکی هستند که اغلب مستتر و  هاپرسشاولیه این 

 اند. بنابراین عاقالنه به نظرباقی مانده آزمایش نشده

به این  رسد که هر از چند گاهی، نگاهی دوبارهمی

ت و مقاال دلیل تعددبه .یمبنیادین بینداز هایپرسش

متعددی از دانش وجود های عملی، تعریفهای پروژه

 شوند و به پایاننمی معموالً دنبالها این تعریف دارد که

پرداختن به  رسند و فعاالن در این زمینه اغلب ازنمی

، ندکنمی شناسی خودداریفلسفی و معرفتهای تعریف

 ضروری برایو غیرکاری بیهوده  کنند کهمی فکر زیرا

یا آ کنند؟می درست فکرها مدیریت دانش است. آیا آن

یاری با وجود اینکه بسنیستیم،  یدرستنیازمند تعریف 

موضوع، در طول تاریخ و در  مرتبط با ایناز امور غیر

تواند میشده است. چه چیزی  ارائهبه ما ها گذر تمدن

گاه دارزش افزوده داشته باشد؟ دی برای بررسی بیشتر

از ای عادی یا مجموعه را جریانها محور، قابلیتسرمایه

سازمانی تعریف های کارهای تعاملی متداول یا قابلیت

پویا و جمعی در عمق وجود های این قابلیت .کرده است

 را تقلید،ها آن توانمی و به سختی افراد نهادینه شده

ی نتعویض یا منتقل کرد، به احتمال زیاد پایدار و ماند

شوند. ولی نمی استفاده فرسوده و خراب هستند و با

 آفرینیدر بازار ارزش چگونهآیند و می چگونه به وجود

، تا حدودی به ترکیبی از افراد، هاکنند؟ آنمی

ه و ب اندمحیطی وابستههای متغیرهای بافتی و محرک

ا هایی از انواع دانش هستند. آنموعهرسد که مجمی نظر

 بات خوب را ازگیرند؟ چه چیزی ترکیمی شکل چگونه
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ین رابطه ب کند؟می تر متفاوتترکیبات سطح پایین

هستند که  هاییپرسشها دانش و دانایی چیست؟ این

 مزیت رقابتی بررسی کالنهای معموالً در تحلیل

، بر این فرض هاشوند. به طور ضمنی این تحلیلنمی

وع های خُرد، فقط به موضپرسش استوارند که

شوند و در کارکرد راهبردی می سازی مربوطپیاده

که در اصل سازنده مزیت رقابتی پایدارند، ها قابلیت

با د. قرار گیر پرسشد. این فرض باید مورد نتأثیری ندار

دانش، یادگیری  ،(4552) نقد مهم لئونارد بارتون وجود

ته تا بار معنایی مثبتی داش اندپیوستهبه هم ها و قابلیت

فکری و های درست مثل فرهنگ یا سرمایه شند،با

کنند و می آفرینیبه طور ضمنی ارزشها آن اجتماعی؛

 گروهی را به خوبی حمایتهای هدف مشاغل فردی و

همیشگی به هر حال به  مند وکنند. کارهای روالمی

 که بر پایه تجربههایی قابلیتشوند و می ثبات منجر

شوند. یک مجموعه می یتغییرات سازمان هستند، مانع

ه ب طور مستقیمبهتواند می فردی قدیمیهای از توانایی

راین اگر بخواهیم در مسیر بیکاری فرد منجر شود. بناب

کنیم، نگاه دقیق و ظریف به  محور دانش حرکتسرمایه

 و رابطه آن با عوامل موقعیتی ضروریها الگوهای قابلیت

عنوان قطعه هرسد. تا زمانی که دانش بمی به نظر

 در نظر گرفتهها و روالها سازنده مبتکرانه قابلیت

واضح و روشنی از آن  ضروری است تعریف شود،می

دی اقتصاهای داشته باشیم. بنابراین، حتی اگر زمینه

توانیم از نمی نداشته باشند، ما یفلسفه ارتباط اساساً به

خودداری  شناسانهاسی و معرفتشنهای هستیپرسش

  .[9م ]کنی

 با توجه به مرزهای سازمانی و زمان، الزم است

کننده ره بر دیدگاه پویا، پیچیده و جمعمروری دوبا

است مفهوم مدیریت  داشته باشیم. اگر قرارها قابلیت

ما  ،رودبه پیش ها دانش با محیط رقابتی شرکت

یری داشته تری از آینده یادگنیازمندیم درک عمیق

. تفکر و شودمیزدایی هم ریباشیم که شامل یادگی

درباره دانش و دانایی به ما در تشخیص انواع  تأمل

کلی با  طورمجازی و بدون مرز که بههای شرکت

طبیعت انسان و طریقه کسب دانش او سازگار نیستند، 

دانش از فهم دانش شخصی،  ند. در مواردی،کمی کمک

 شود. دیدگاهمی یند ناشییک فراوابسته به بافت و 

وابسته به بافت و ایستا به دیدی شخصی، غیردانش غیر

ای مثل دستهها تر است و به آننزدیکها پویا از شرکت

تأثیر کند که به راحتی تحتمی از قراردادها نگاه

 بندی خود را از دستمتفاوت دسته و افرادها دارایی

 دهد. تا به حال باید مشخص شده باشد که هر بحثیمی

 محور اشارهسرمایهرقابتی از دیدگاه که به مزیت 

  .[9] استوابسته  کند، به درک مفهوم دانشمی

  آیا دانش قابل تعریف است؟ -3

یم، گردمیکه دانش چیست بر پرسش اصلی خود به

، خوب یا هادانش قابل تعریف است؟ تعریف آیا اساساً

د مورهای بد، فقط ابداعی هستند برای رسیدن به هدف

هم قابل تعریف است. در طول  جهت دانشنظر، بدین 

مختلفی از دانش ارائه کردند های تاریخ محققان تعریف

 : شودمی جا ارائهدر این چند نمونه که

د(، دانش را از میال پیش 910-120) افالطون -

 شده تعریف کرد. او عقیدهباورهای حقیقی تأیید

دانش کاملی از همه ها داشت، انسان

 سازند در اختیارمی ن راکه جهاهایی اندیشه

دلیل اما بهدارند. این دانش در بشر قرار دارد، 

ابراین، بن .شودنمی مجاورت با حواس آشکار

نگری یا خودکاوی دانش واقعی از طریق درون

ای افالطون، فالسفه شود. به پیروی ازمی کسب

خلق دانش و  همچون دکارت و کانت منشأ

 .دانستندیم جدید را ذهن انسانهای ایده

از میالد( شاگرد  پیش 922-991) ارسطو -

ا بعد ب ، اماافالطون، ابتدا نظریات او را پذیرفت

در منبع و ماهیت ها مخالفت کرد. تفاوت آن او

 خلق دانش است. ارسطو ذهن و محتوای آن را

اطالعات حسی را آغاز راه  ، امانادیده نگرفت
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بر  کمحا دانش معرفی کرد. بنابر نظر او، قوانین

ذهنی کشف های دنیای تجربه باید با فعالیت

ز، ابچون ههم د. به پیروی از او، فیلسوفانینشو

 الک و برکلی معتقدند که منشأ خلق دانش خلق

 .اطالعات حسی و تجربه است

و  اطالعات کاربردی ، دانش را(4551ولف ) -

 .دانستمیسازماندهی شده برای حل مسائل 

ازماندهی و س عاتیدانش، اطال ؛(4552توربن ) -

درک شود و برای تواند شده است که می تحلیل

  .کار رود گیری بهله و تصمیمحل مسئ

باورها،  شامل حقایق و دانش ؛(4550ویگ ) -

و انتظارات، ها ها، قضاوتمفاهیم و اندیشه

انجام دادن  شناسی یا علم اصول و نحوهروش

  .استها فنون و دانستن چگونه

درباره  یند استداللدانش فرا ؛(4550بکمن ) -

 حل ها برای دستیابی به کارایی،اطالعات و داده

  .آموزش است گیری، یادگیری ومسائل، تصمیم

دانش، اطالعاتی است که با  ؛(4550) سویبی -

 .تفسیر، معنا خلق کرده است

دانش، واکنش فرد در برابر  ؛(4555) چارچمن -

 د رااز اطالعات است که اقدامات فرای مجموعه

 .کندمی تعیین

از ای دانش، مجموعه ؛(4555) سالیبوویتز -

قوانین و حقایق است که خبرگان ممکن است 

 .تجربه به دست آورده باشند هاطی سال

دانش، اطالعاتی است که فردی  ؛(4555) دراکر -

 .دهدمی یا چیزی را تغییر

گری دانش، تسهیل ؛(2111بوکلی و کارتر ) -

فراد را از احتماالت، برای اقدامات است که ا

 آگاهها امکانات و چگونگی دسترسی به آن

فیتی است که به افراد تعلق کند. دانش کیمی

 با یادگیری کسب قرار دارد وها در ذهن آن دارد،

 .شودمی

زمانی به دانش تبدیل  اطالعات ؛(2111) نوناکا -

شود که اشخاص آن را تفسیر کنند، با عقاید می

شود و به آن مفهوم داده  میختهآها و تعهدات آن

شود. دانش، باوری پاالیش شده است که 

 .دهدمی ثر را افزایشؤاقدامی م ظرفیت برای

دانند می افراد دانش، مطالبی که(؛ 2111) بلکلر -

  .دهندمی انجام افراد کارهایی است که نیست،

دانش، ترکیب  ؛(2114پروساک ) داونپورت و -

، هایافته، ارزشسازمانهای سیالی از تجربه

های مفهومی، فرادیدها و بینش اطالعات

 یابی ومتخصصان است که چارچوبی برای ارزش

و اطالعات جدید فراهم ها تجربه گیری ازبهره

ند. دانش در واقع، استنباط و استنتاج کمی

ها کند و در سازمانمی که فعالیت ذهنی است

در  تنها در مدارک و ذخایر دانش هست، بلکهنه

یندهای سازمانی با اعمال و کاری و فرا روال

  .شودمی هنجارها مجسم

فقط از طریق ارتباط آن  دانش(؛ 2114) پاریخ -

 تنهاها قابل درک است. دادهها با داده

که باید در  اندشدهآوریخام جمعهای واقعیت

 تا ترکیبی هدفمند جای گیرندهای مدل

مدل  کمکهاطالعات تولید شود. این اطالعات ب

 ذهن، ارزیابی و تفسیر شده و دانش را مفهومی

ها که افراد و سازمان آفرینند. از آنجاییمی

ذهنی متفاوتی هستند، دانش های دارای مدل

تواند می مجموعه اطالعات تولید شده از یک

ه نها اشکال متفاوتی داشته باشد و این تفاوت

م ه کیفیت، بلکه در توانایی کاربرد آن فقط در

  .بازتاب دارد

دانش، اطالعاتی است که  (؛2119) اسپیگلر -

 .[4شود ]می تفسیر شده و به اقدامی موثر منجر

ارائه شده درباره دانش های بخشی از تعریف ،هااین

متفاوت های دانش، از برداشتهای است. تنوع تعریف

ها هر یک از این تعریف شود.می نظران ناشیصاحب
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ر بها د. بعضی از آنندهمی دانش را نشانبُعدی از ابعاد 

ماهیت ذهنی دانش و بعضی بر عینی بودن آن تأکید 

واقع دشواری تعریف دانش، بدین دلیل است  دارند. در

افرادی  ، اماشودمی که دانش در ذهن دانایان خلق

ه داری کردکسب و نگه برند که آن رامی کاردانش را به

دانش مفهومی  بنابراینشوند، میو با دیگران سهیم 

پذیر و توانایی منحصر به فرد و انعطاف پیچیده، سیال

، هاتعریف از یکرسد، هیچمی نظر[. به1] بشری است

از وضوح و در عین حال جامعیت کافی برخوردار 

ش تعریف روشنی از دان توان گفت تاکنونمی نیستند و

ین ادر ادبیات مدیریت دانش ارائه نشده است. بعضی از 

ری د یادگیکه مفاهیمی مانن اندآنقدر گستردهها تعریف

خالصه هستند  گیرند یا آنقدرو تجربه را هم در برمی

شوند. می شامل دانش را که فقط بخشی از مفهوم

مشکل دیگر، آن است که در مواردی هیچ تمایزی بین 

دانش وجود ندارد یا اگر این تمایز  ، اطالعات وهاداده

 شود، درمی مقدماتی به تصویر کشیده هایدر قسمت

آن است، پرسش شود. حال می بعدی محوهای قسمت

 غلبه کرد؟ کنندهتوان بر این وضعیت گیجمی آیا

 از دانش طی تاریخای پذیرفته شده تاکنون تعریف

 این تفکر آن وجود نداشته است و برخی از فعاالن در

عریفی کنند که نیازی هم به چنین تمی زمینه ادعا

این مطلب با  (.2112 آلفیز، وان دراسپک، نیست )هوفر

گ مترادف است. او معتقد است که هر نیبولدمشاهدات 

ماهیت دانش محکوم به شکست است.  بحثی درباره

اندازد و می باتالق فلسفی ما را به پرسش،پیگیری این 

 ،از آن گذر کنیم )بولدینگ بهترین راه آن است که

 شپرستوانیم این می است کهبدان معن(. آیا این 4544

 که همه چیز ایگستردههای باز بگذاریم و با تعریف را

ن و شفاف نبود ابهاماین  کار کنیم؟ آیا ،دشومی را شامل

 پیامدی هم دارد؟ مطمئناً.  ،هاتعریف

علمی از هم های ، بحثآورطبق مشاهدات ابهام

 هشوند یا روی یک موضع تکراری تکیمی گسیخته

به سختی ها و تناقضات، تکرارها و مکمل کنندمی

 .دنشونمی یات بررسیشوند و جزیمی تشخیص داده

کاران اندردهد که دانشگاهیان و دستمی این نشان

مفهوم دانش  صرف وقت و انرژی برای کشفنیازمند 

که با پیدا کردن تعریف نهایی، به موضوع هستند، نه این

ظور که از فشار موجود برای بدین من ، بلکهخاتمه دهند

  .کار و فکر بیشتر بهره ببرند

 مورد قبول و مورد توافق، به ینبود ساختار

مقایسه در موضوعات،  قابلمتفاوت و غیرهای تعریف

امر مانع شود. این می پژوهش منجرهای مسائل و روش

 شود که فرض شدهمی مفاهیم و مطالعاتی از یکپارچگی

شناسی مورد توافق روش و یک یک موضوع مشترک

 با مسائل مدیریت رویاروییدارند. نیازی نیست که با 

که در جوامع علمی و میان محققان با شرح  دانش

 ،شویم زدهاند، شگفتمتفاوت گسترده شدههای حال

 حل زیر یاری بجوییم: توانیم از سه راهمی بلکه

از دیدگاه دانش حمایت کنیم، مثل آنچه در  نخست

با دانش به  شود،می ت فناوری اطالعات دیدهمطالعا

شود، یک مفهوم را با توضیح می رفتارها مانند داده

 کنند. می مفاهیم مشابه تعریف

دومین راه، تفکیک و تمایز است، به طوری که 

و ها قرار گیرند. بخش همانند در یک گروههای قسمت

مختلف از پدیده مورد های متضاد در گروههای تعریف

تعریف پویا، محدود به  گیرند؛ برای مثال، قرار پرسش

 در گروه دانش مستتر قرار ،بافت و شخصی از دانش

 ایستا و غیرشخصی در گیرد و تعریف مستقل از بافت،

 گروه دانش صریح قرار گیرد. 

ن زماحل سوم، تفکر بر حسب معنای متضاد همراه

سر خوردن » دااست. این همان چیزی است که دری

عنوان یک نامد. بهمی «حفظ در لبه» و فوکو« تعادلم

ممکن  اماروش جذاب و مناسبی است،  حل، اینراه

 .[9] منجر شودای است به اعمال گسسته
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  دانش بندیانواع تقسیم -9

حل برای د، یک راهبا بررسی دانش مشخص ش

نظیر دانش آن است که  مفاهیم مبهمی با رویارویی

قسیم کنیم. همانندی تی هارا به قسمت لهمسئ

نجام ا گوناگونی راهای بندینویسندگان متعددی بخش

( 4559ترین تفکیک را نوناکا و تاکه اوچی )رایج .اندداده

صریح و مستتر و دانش فردی و گروهی انجام  بین دانش

ه فراوانی ب آفرین که ارجاعاتدادند )کتاب شرکت دانش

 ازمانی را برابردانش گروهی و سها آن شده است(. آن

چون فایر استون که، افرادی همدانند در حالیمی

 ( دانش را در سه طبقه فردی، گروهی و سازمانی2114)

تواند می دهند. همچنین، دانش در هر سازمانمی قرار

دانش تولید، دانش  :مختلفی موجود باشدهای به شکل

متخصصان، دانش رهبری، دانش محیطی و دانش 

( نیز انواع دانش را شناسایی 4559کر )بال .اجتماعی

نهان که دانش فرهنگی، ذهنی و مجسم را  کرد: دانش

و  منددر بردارد و دانش صریح که شامل دانش نظام

دانش  ،(4554کوئین و همکاران ) .شودمی منظم

اهمیت  ای در یک سازمیان را، به ترتیب افزایشحرفه

: دانش اندآن، در چهار سطح کارکردی تعریف کرده

دانستن  مهارت پیشرفته یا درک یا دانستن امور،

یا دانستن چراها، خالقیت ها ، فهم سیستمهاچگونگی

بندی دیگر را، اک دسته .چراها خودانگیخته یا توجه به

، پیش از تکوین ( ارائه کرد که تمایز بین دانش4550)

تکوینی و پس از تکوین است که از یک طرف، به درجه 

کند و از طرف می رسمی شدن اشاره ار ووضوح، ساخت

جورنا  .دیگر، به درجه اعتبار و درستی اشاره دارد

 انواع دانش و اشکال» با عنوانای ( در مقاله4550)

سه نوع دانش نهان، صریح و نظری  ،«مختلف سازمانی

(، 4559چو ) همچنین .داندمی یا تئوریکی را متمایز

خش تبیین کرده بافت سازمانی در سه ب دانش را در

 .دانش مستتر، دانش فرهنگی دانش صریح، :است

را به دانش  ( نیز دانش4559وارنک و همکاران )

دانش درونی و بیرونی تقسیم  عمومی، دانش فردی،

چهار نوع دانش را به  ( هم2114اند. هرون )کرده

کننده، پیشنهاددهنده و کارکردی تجربی، توصیف

 ساالری بین دانشواندیهای سیستم .کندمی تفکیک

 را دانشای شوند. عدهمی معتبر تمایز قائلمعتبر و غیر

سطوح آن به دانش مفهومی، دانش اصول،  مبنایبر

 تقسیمها و دانش روشها دانش قوانین و قاعده

سازی ذخیره مبنایدیگر دانش را برای کنند، عدهمی

انسانی، مکانیزه، مستند و  دانش به دانش نیروی

دانش، به ها کنند. در اجرای پروژهمی تقسیم خودکار

شود. دانش را می و موقتی تفکیکای دانش هسته

 پیشین و پسین تقسیم قدمت آن، به دانش مبنایبر

مبنای عمق به توان آن را برمی و همچنین کنندمی

 .عمیق تقسیم کرد عمق ودانش کم

 انواع مختلفی از ،شودمی طور که مالحظههمان

واقعیت آن است که  ، امادی دانش وجود داردبنطبقه

ن توان آمی چگونه شود ومی دریابیم دانش چگونه خلق

را برای کسب نتایج مثبت و در پاسخ به نیازهای 

 .به کار برد و جوامعها سازمان

  مدیریت دانش -1

اصطالح مدیریت دانش را در اواسط دهه  نوناکا،

( 4595) آمریکا هشتاد به کار برد و در فرهنگ واژگان

عنوان فعالیت مدیریتی که روی توسعه و کنترل به

 ثبت ،سازمانی تأکید داردهای دانش برای تحقق هدف

متعدد یا حتی های تعریف . از آن زمان به بعد،شد

بینیم. می برای مدیریت دانش، در منابع معتبر متناقضی

 شوند: می در ادامه بیانها بخشی از این تعریف

 یندی است که طی آنادانش فرمدیریت  -

سازمان از دانش یا سرمایه فکری خود ثروت 

 (. 4559 کند )نوناکا و تاکه اوچی،می خلق

وجو، مند جستنظامدانش، روش  مدیریت -

تشخیص، انتخاب، سازماندهی، پاالیش و 

که درک  ایگونهبه ،است نمایش اطالعات
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خاص بهبود و اصالح شود  ایکارکنان در زمینه

هتری از تجربیات ب سازمان بصیرت و درکو 

در  یندهای مدیریت دانشخود کسب کند. فرا

ی، راهبرد ریزیحل مسئله، یادگیری پویا، برنامه

گیری و محافظت دارایی هوشی از تصمیم

کند و می فرسودگی و تباهی به سازمان کمک

پذیری فزاینده، افزایش هوش و دانش به انعطاف

اصطالحات  )فرهنگشود می سازمانی منجر

 .(4559 مدیریت دانش،

دانش تالشی برای آشکارکردن دارایی  مدیریت -

ه ب این گنج پنهاننهفته در ذهن افراد و تبدیل 

عه طوری که مجمو، بهدارایی سازمانی است

 یهاگیریوسیعی از افرادی که در تصمیم

شرکت دخیل هستند به آن دسترسی داشته 

 .(4559، باشند )لری پروساک

و دانش، عملیات کشف، سازماندهی  مدیریت -

در خالصه کردن دارایی اطالعات است که به 

قرار دادن دانش درست، در اختیار افراد  دسترس

مناسب و بهبود معلومات کارکنان منجر شود 

 .(4559 داونپورت، )توماس

کند که دانش می دانش مشخص مدیریت -

ی هاموجود در بنگاه، چگونه با وجود تفاوت

شخصیی کارکنانی که  یهاهنگی، رقابتفر

گذارند یا ی خود را در میان نمیهاآموخته

دانش نیستند، توزیع و  کارکنانی که جویای

 (. 4555، شود )سنگمنتشر می

است ای رشته، مدل تجاری میانمدیریت دانش -

سازی خلق، رمزگذاری، سهیمهای که با جنبه

این  دانش و بررسی این موضوع که چگونه

 یادگیری و نوآوری را افزایشها فعالیت

 .(4555دهند، سروکار دارد )گوتچو، می

دانش با تحلیل و شناسایی دانش الزم  مدیریت -

ریزی ودمند درگیر بوده و در پی برنامهو س

چندبُعدی و کنترل مناسب در توسعه 

ورده کردن اهداف دانش در جهت براهای دارایی

 .(4555است )مکنتاش،  سازمانی

دانش فراهم کردن دانش مورد نیاز، در  مدیریت -

زمان و مکان مورد نیاز و برای شخص نیازمند 

 .(4555دیوید استمپز، ) است

ای هکارگیری و رشد سرمایهدانش با به مدیریت -

 آنهای دانشی یک نهاد و با در نظرگرفتن هدف

 .(2111 نهاد سروکار دارد )فراپائولو،

های ز داراییدانش هنر خلق ارزش ا مدیریت -

 .(2114غیرملموس سازمان است )سویبی، 

دانش قصد دارد تا دسترسی به دانشی  مدیریت -

که پیوسته در حال تغییر است، دانش عینی و 

ضمنی یا دانش نهفته در اذهان افراد را  دانش

نوآوری  توانایی در ،«خرد»فراهم کند و با ایجاد 

را افزایش دهد ها و قدرت مقابله با بحران

 .(2114)شانون، 

به ها یندی است که سازماندانش فرا مدیریت -

 به اطالعات وها واسطه آن توانایی تبدیل داده

قادر  ، همچنیناطالعات به دانش را پیدا کرده

ای خواهند بود تا دانش کسب شده را به گونه

خود به کار گیرند های ثر در تصمیممؤ

 .(2114)استیوهالس،

یت سازمان به سمت دانش یعنی مدیر مدیریت -

 یعنی دانش آن سازمان؛ مبناینوآوری مداوم بر

برای ساختار سازمان و تسهیالت، ای پشتوانه

ار و انتش با تأکید بر کار گروهی فناوریکاربرد 

  (.2114 گمبل،) دانش

یندهای الزم برای دانش ایجاد فرا مدیریت -

های ، اطالعات و دانشهاشناسایی و جذب داده

زمان از محیط درونی و بیرونی و موردنیاز سا

سازمان و  و اقداماتها به تصمیمها انتقال آن

  .(2112 افراد است )ویگ،

دانش دارای دو بُعد است: اداره دانش و  مدیریت -

، نخستتوانایی خلق دانش جدید. در مورد 
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رد دانش اطالعات مورد نیاز را برای ف مدیریت

کند. می مد، فراهنیازمند در زمانی که نیاز دار

اکتساب، تلفیق، های مورد دوم، شامل فعالیت

بهبود  توزیع، کاربرد و خالقیت دانش برای

برای سازمان  در نهایتعملیات سازمان است که 

و مک  کند )گوپتامی مزیت رقابتی ایجاد

  .(2112 دونییل،

ه نمون مدیریت دانش در اصطالح مفهومی یک -

از ای است و در اصطالح تخصصی، مجموعه

نیازهای  کارها و اعمالی است که در پاسخ بهراه

در ها همچنین، جوامع و دولتو ها سازمان

ید پد جامعه مبتنی بر دانش قرن بیست و یکم

  .(2119آمده است )راولی، 

درک،  مدیریت دانش کار بسط دانش، بینش، -

ها تو سُن فناوریبستن،  کارچگونه دانستن و به

 مایرتل بیچ،) ن استاز علم مدوای با آمیخته

2119). 

ای وکار چندرشتهمدیریت دانش، مدل کسب -

است که با همه ابعاد دانش سازمانی شامل خلق 

اثرگذاری آن در ارتقای  دانش، رمزگذاری و نحوه

یادگیری و خالقیت سروکار دارد )هردر و 

 (. 2119 همکاران،

 دانش فهرستی است که دارایی ،مدیریت دانش -

 ستتر( سراسر سازمان را ادارهجمعی )صریح و م

که شامل  یند مارپیچی استکند و فرامی

شناسایی، اعتبارسنجی، ذخیره و پاالیش دانش 

و این  شودمیبرای دسترسی کاربران به آن 

دانش  دوبارهاستفاده  .4نتایج را در پی دارد: 

دانش و  تغییر شکل .2 ،برای نیازهای مشابه

دانش حذف  .9 ،خلق آن در شکلی جدید

 دلیل اعتبار نداشتن )هنری و هدیپت،به

2119). 

 اداره، کنترل، یندهایترکیب فرا ،مدیریت دانش -

خالقیت، رمزگذاری، اشاعه و اعمال قدرت 

اصلی آن  دانش در سازمان است و هدف

اطمینان از این است که شخصی نیازمند، دانش 

 دستبه مورد نیاز خود را در زمان مقتضی

به  گیریکه توانایی تصمیمای هبه گون ،آوردمی

 شود )داقفوس،می موقع و درست برای او ممکن

2119). 

 مندنظام مدیریت دانش عبارت است از مدیریت -

و آشکار دانش که با فرایندهای خلق، 

دانش  آوری، سازماندهی، اشاعه و کاربردجمع

پیوند دارد. در مدیریت دانش تبدیل دانش 

طور دارد تا بهشخصی به دانش جمعی اهمیت 

کار رود. در کاربرد در سراسر سازمان به گسترده

سازی دانش و دانش دو نکته مهم است: سهیم

 .(2119 نوآوری )اسکیم،

انجام دادن کارهای درست  مدیریت دانش، -

جای درست انجام دادن کارها است. تأکید بر به

نه کارایی. وجود کارایی بدون  اثربخشی است

 شود ومی سازمان منتهیاثربخشی به شکست 

سازمانی موفق است که کار درست  در بلندمدت

بعدی را بفهمد و از قبل برای سوار شدن بر موج 

 .(2111 آماده باشد )مالهوترا، بعدی

 برای مندنظامیک راهبرد  دانش اساساً مدیریت -

 درون یکهای سازی دسترسی افراد و تیمبهینه

جربیات مرتبط و تها سازمان به دانش، راهنمایی

 دیگر است )گوریک وای و عملی در نقطه

 .(2111همکاران، 

ند کشف، ایجاد، کسب، یدانش فرا مدیریت -

داری، ارزیابی و سازی، نگهتوسعه، سهیم

دانش است که فرد مناسب، در زمان  کارگیریبه

برد که از طریق می مناسب در سازمان به کار

ات ری اطالعپیوند بین منابع انسانی، فناو ایجاد

 و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای

شود می سازمانی انجام دستیابی به اهداف

 .(2111)افرازه، 
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در  مندنظامدانش، فرایند یکپارچه  مدیریت -

سطح سازمان است که شامل فعالیت اکتساب، 

 توسطکارگیری دانش ذخیره، توزیع و به خلق،

های برای رسیدن به هدفها افراد و گروه

 .(2141سازمانی است )گاندری و همکاران، 

ها که همه این تعریف جا استنکته جالب این

ائه . ارندهیچ یک کامل نیست ، اماتواند درست باشدمی

 پذیر استکامل از مدیریت دانش نه امکان یک تعریف

سازمانی از دیدگاه منطق خود به  نه منطقی، زیرا هر و

 یه تعریف خاصی از دانش،نگرد و بر پامی مدیریت دانش

 .[9کند]می مدیریت آن را تعریف

های کنند سازمانمی کوری و سیمن اشاره بوتا،

دانش،  کارگیری اصطالح مدیریتبا وجود بهزیادی 

مدیریت دانش ندارند و دلیل آن نبود آگاهی از اهمیت 

با مدیریت اطالعات است. نقطه  دانش و برابر دانستن آن

مانی است که اهمیت مدیریت زها عطف سازمان

ثیرات دانشی خود را درک کنند تا با تأهای سرمایه

رو هبروها منفی ناشی از انتقال کارکنان یا استعفای آن

 .[5] نشوند

 :گویدمی (2119در این ارتباط، قانون آلبرشت )

گیرند، می افراد باهوش زمانی که در یک سازمان قرار

ظهور شوند. می یتبه سمت جمعیت کمتر باهوش هدا

است که، موفق نبودن این قانون در عمل بدین معن

داری آن، به هوش جمعی و نگه در رسیدن بهها شرکت

 ه اینب ، بلکهنیستها کفایتی افراد این سازمانعلت بی

ت اند. آلبرشرا ناتوان کرده علت است که افراد یکدیگر

کم، از فرهنگ  کند که جمعیت با هوشمی بیان

شود که مسائل مهم انسانی را می انی ناشیسازم

کارگیری و اداره دانش را یکی از کند. او بهمی سرکوب

 داند. موفقیت ومی اثربخشهای هفت ویژگی سازمان

ش مد از دانیک سازمان وابسته به استفاده کاراشکست 

در خلق، انتقال،  است. این چالش در توانایی سازمان

نهفته کارگیری دانش هسازی و ب، سهیمسازماندهی

 شود: چگونهمی مطرح هاییپرسش جااست. اما این

 توان دانش را اداره کرد؟می

 توان دانش را مدیریت کرد؟می آیا -5

یعنی مدیریت است.  دانش؛« حاشیه»درباره  تردید

را ش پرسعجیب این  مدیریت دانش این ترکیب نسبتاً

انش را تواند دمی کند که مدیریت چگونهمی ایجاد

رابطه مدیریت و  پرسش،این  برسازمان دهد؟ پافشاری 

زمانی که روی کارایی و  ویژهبه زند،می همدانش را به

ریت از مدیعنوان وظایف مدیریتی تأکید شود. کنترل به

منابع بوده  مداصدد اداره کارآغاز حیات علمی خود در

اهیمی مانند کنترل، کانون توجه مدیریت مف و هست.

، دانش از هر در مقابل بینی است ویی و پیشکارا

کنترلی گریزان است. دانش نیازمند یادگیری مستمر، 

ی است نوآوری است، اگر چیزی اداره شدن خالقیت و

عنوان یک اما آیا دانش به بدون تردید باید اداره شود،

 منبع قابل اداره است؟ آنچه به خلق دانش منجر

اید شو نشاط است که  شود ابتکار، تخیل، خالقیتمی

 مدیریت برای تحققسازگاری نداشته باشد. با مدیریت 

خواهد کارگران گوش به فرمان می همواره یی،اکار

 رد.گذها میباشند و از کنار کارآفرینی و نوآفرینی آن

یت دانش مدعی پرورش تواند در مدیرمی پس چگونه

 استیسی در این راستا .[4] آفرین باشدکارگران دانش

توان دانش را در سازمان اداره می گوید: آیامی (2111)

آشوب از عصر صنعتی جدا شده و  کرد؟ اقتصاد جهان

 کند. این الگویمی در عصر جدید کار و دانش فعالیت

جهانی تغییر، نیازمند اشکال جدید سازمان و مدیریت 

ا، ام ،خلق دانش است است. وظیفه مدیریتی جدید اداره

فراد قرار دارد و این مسائل مدیریتی دانش در ذهن ا

و  پژوهش نوناکا .[0] آوردمی وجودمهمی را به

که اجرای  دهدمی( نیز نشان 2114) پلتوکورپی

یک عامل ها، سازمان بیشترمدیریت دانش در 

تحولی است. این تئوری در  عاملجای به کنندهمحدود

ها تنمحور نهفناوریهای حلهمانند راه پیوند با عمل



 هیافتر نش را مدیریت کرد؟توان داآیا می

 

98 

بلکه موجب  ،نتایج مورد انتظار را به وجود نیاورد

رسد تا زمانی که می به نظر .[9نارضایتی هم شد ]

و کارگیری ددانش نداشته باشیم به تعریف روشنی از

. است تناقضاصطالح مدیریت و دانش در کنار هم، یک 

روشنی از دانش برای حل این مشکل، باید تعریف 

ه گفته شد، برای تعریف طور کداشته باشیم. همان

از  یکهر  مبنایدانش سه دیدگاه وجود دارد و بر

  .است تعریف مدیریت دانش نیز متفاوت ،هادیدگاه

 رو آن را براب بنگریمبه دانش  نخستاز دیدگاه  اگر

ت مدیریت صور و اطالعات بدانیم در اینها داده با

رسد. در این دیدگاه می نظردانش، اصطالح مناسبی به

 کاویدادههای همچون روشهایی کارگیری روشبا به

به  و اطالعات )حتی در حجم باال( راها داده توانیمی

را ها بندی کرد و دانش پنهان در میان آنخوبی طبقه

 .بهره برد کشف و از مزایای رقابتی آن

بخواهیم از دیدگاه دوم دانش را بررسی کنیم،  اگر

و  هکردتقسیم  مختلفهای باید ابتدا دانش را به گروه

مدیریت  برای ایجداگانهدر هر گروه، تعریف  سپس

اگر دانش را به دو گروه  دانش ارائه دهیم؛ برای مثال،

 ، تعریف اصطالحکنیمتقسیم  دانش صریح و مستتر

 نخستمدیریت دانش برای دانش صریح مثل دیدگاه 

مدیریت دانش برای دانش  تعریف اصطالح خواهد بود و

در  فکری معنای بها دادن به سرمایه انسانی ور بهمستت

  .سازی دانش استخلق و سهیم

بخواهیم از دیدگاه سوم، بر حسب معنای متضاد  اگر

اصطالح مدیریت  زمان دانش را مطالعه کنیم، کاربردهم

رسد و بین می ممکن به نظردر عمل کاری غیردانش، 

ین معنا، د. در اوشمی اصطحکاک ایجاد مدیریت و دانش

 اصطالح مدیریت دانش، ناتوانکه باور ما بر این است 

در  .شودمی از نشان دادن عمل و اقدامی است که انجام

مدیریت بازتعریف  اصطالحکه این معنا، ضروری است 

  .نظر شودرفشود یا از کاربرد آن با دانش ص

  گیری نتیجه -5

 این مطالعه، ابتدا چیستی دانش بررسی شد. با در

که  مختلف دانش، مشخص شدهای ارائه تعریف

محور که تاکنون در ادبیات دانشهایی از تعریف یکهیچ

و دقت کافی برخوردار نیستند  اند، از جامعیتبیان شده

 و شاید بتوان گفت اصوالً ارائه چنین تعریفی تقریباً

ممکن است. این ابهام در تعریف دانش، به ابهامات غیر

تعریف و کاربرد مفهوم  آن ابهام در دیگری منجر شد و

ضروری است  است، بنابراین« مدیریت دانش»

یا از کاربرد این دو با هم  بازتعریف شود« مدیریت»

 .اجتناب شود

 منابع 
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Can Knowledge Be Managed? 

S. H. Razavi1, H. Naghade, F. adli 

 

 

Abstract 

In today’s dynamic and complicated environment, knowledge is the most important growth factor of 

organizations to gain a competitive advantage. In agricultural societies, labor and land were the main 

factors of manufacturing. Passing through a transitional period from agricultural to industrial society, 

capital was considered as one of the main factors of production in addition to labor and land. With the 

advent of knowledge society, knowledge was considered as a major factor of production because labor, 

land and capital will gain more added values by application of knowledge. Hidden nature of knowledge 

has made it a unique source that could create values in the organization. With this aim, knowledge 

management was placed on the agenda of directors. If something can be administrated, undoubtedly, it 

should be administrated, but could we manage knowledge as a resource? In this paper, first we study the 

nature of knowledge and explain different dimensions expressed by different authors. Then, we study 

the accuracy of putting the two words together; knowledge and management. 

Keywords: Knowledge, Management, Knowledge management, Tacit knowledge, Explicit knowledge 
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