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  چكيده
سازي مـديريت دانـش در پژوهشـگاه    هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر پياده

هاي اطالعاتي و ارتباطي است كه به علوم انساني و مطالعات فرهنگي با محوريت فناوري
منظور تعيين نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد سـازمان در  

 پيمايشيكاربردي و روش به كار رفته در آن از نظر هدف پژوهش حاضر اين زمينه است. 
ن نامه محقـق سـاخته مـديريت دانـش در بـي     جهت تهيه داده از پرسش. استو توصيفي 

نفر از كاركنان پژوهشگاه علوم  219مطالعه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل جامعه مورد 
نفر  135ايي و به صورت تصادفيگيري طبقهطريق نمونه انساني و مطالعات فرهنگي كه از

انتخاب شدند. براي پاسخگويي به سـواالت پـژوهش از آزمـون     جدول مورگاناز طريق 
هاي پژوهش حاكي از اين است  استفاده شده است. يافتهSPSS ر ايي دآماري تي تك نمونه

در   هاي زيرساختي فناورانه مـديريت دانـش،   كه از ديدگاه اعضاي پژوهشگاه بيشتر مولفه
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تر از حد مناسب استقرار سامانه مديريت دانش هستند و در بحث خلـق،   پژوهشگاه پايين
تـرين   پردازي قوي ديريت دانش و سامانه ايدهفزار م نرم  ذخيره، اشتراك و استفاده از دانش،

هاي مديريت رابطه را با فرايند مديريت دانش دارند و ميان فناوري نوين اطالعات و مولفه
داري وجود دارد. نتايج پژوهش نشان داد، در اعمال مـديريت دانـش در   دانش رابطه معني

آفـرين  ن به سازمان دانـش پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و همچنين تبديل آ
هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي شـود. در پايـان پـژوهش        بايد توجه خاصي به فناوري

هـاي  ها و راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و اعتالي نقاط قـوت در فنـاوري  پيشنهاد
تواند تاثير مثبت زيادي در آينده سازمان و اهداف مديريت دانش در نظر گرفته شد كه مي

  اشته باشد.آن د
  فناوري نوين، جريان دانش، مديريت دانش، مراكز پژوهشي. ها: كليدواژه

  
 مقدمه و بيان مساله. 1

هـاي  مراكز پژوهشي به علت نقش مهمي كه در توليد اطالعات و پيشرفت علم و پـژوهش 
ايي برخوردار هستند. در قرن حاضر نقش پژوهش و تحقيق در علمي دارند از اهميت ويژه

- چنان گسترش يافته و مورد پذيرش قرار گرفته است كه هر نوع سياسـت و برنامـه  جهان 

ريزي صحيح در هر زمينه، به پشتوانه پژوهش و نظريه پردازي حاصل از پـژوهش، اتخـاذ   
هـاي  گيري از يافتهمداران و رهبران كشورهاي پيشرفته با بهرهشود. به طوري كه سياستمي

ن در موضوعات گوناگون فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي،   پژوهشي دانشمندان و پژوهشگرا
نمايند. تجارب جهـاني در توسـعه پايـدار    گيري ميريزي و تصميمسياسي و صنعتي، برنامه

شود توجه به دانش و نشان داده است كه آنچه موجب تحول و پيشرفت در قرن حاضر مي
توسعه علمي شتابان هستند هاي علمي است. جوامعي كه داراي تراكم دانش، فن و پژوهش

تـري در دسـترس   تري برخوردار بوده و فناوري پيشـرفته از اقتدار اقتصادي و سياسي قوي
  ).271، ص 1392نژاد، زاده و نجفقليدارند(صادق زاده، حسن

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان يكي از بزرگترين مراكز پژوهشـي  
هـاي مختلـف بـه     پژوهشـكده در رشـته   15هـم اكنـون    شود كه كشور و منطقه شناخته مي

پژوهش اهداف و وظايف اين پژوهشگاه،  هاي تخصصي مشغول هستند. پژوهش در حوزه
هاي علوم انساني و مطالعات فرهنگي و كمك به توسعه بيشتر علوم  و تتبع در تمامي حوزه

ارتقـاي   توسـعه پـژوهش،  هايي مانند است. اين پژوهشگاه داراي سياستانساني در كشور 
سازي بـراي ايفـاي نقـش فعـال شـبكه       اعضاي هيأت علمي، زمينه هاي پژوهشي توانمندي
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كارشناسان  هيأت علمي و سازي اعضاي نخبگاني و افزايش اثربخشي و كارآيي آن، متناسب
- هـاي نـوين اطالعـاتي    هـا، توسـعه فنـاوري    ها و اقتضائات پژوهشكده با اولويتپژوهشي 
هاي منابع انساني  ، ساماندهي فرايندها و بهبود نگرش ناسب با نيازهاي پژوهشگاهارتباطي مت

- ها، ضرورت پيـاده  و مالي، و توسعه مديريت دانايي محور است كه نگاهي به اين سياست

سـازد. همچنـين در بيانيـه ماموريـت      سازي مديريت دانش را براي تحقق آنها، روشن مـي 
تاكيد شـده اسـت (برنامـه راهبـردي پژوهشـگاه علـوم       پژوهشگاه بر موضوع ترويج دانش 

  . 1)1398انساني و مطالعات فرهنگي، 
سازي و به كارگيري مديريت دانش در هر سازماني نيازمند يك فرايند گام به گام و پياده

هـا باعـث از   آهسته است. چرا كه تغيير ناگهاني و بدون ايجاد آمادگي و بررسي زيرساخت
شكست خواهد شد. با توجه به اين مهم و عملكرد به ظاهر نامطلوب دست رفتن سرمايه و 
برداري از دانش به عنوان يك سرمايه فكري، نياز اسـت تـا عوامـل    مراكز پژوهشي در بهره

مـدار و   موثر بر استقرار مديريت دانش در اين مراكز شناسايي و سـپس بـه صـورت برنامـه    
هـاي   دانش اقدام كرد. از آنجايي كه فنـاوري  اندازي و اجراي مديريت فرايندي نسبت به راه

- اطالعاتي و ارتباطي نقش مهمي در جريان دانش (كسب و ذخيره (سازماندهي)، به اشتراك

هاي فناورانه كارگيري و خلق دانش) دارند، در اين پژوهش به بررسي زيرساختگذاري، به
شـود   فرهنگي پرداخته ميدر استقرار مديريت دانش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

تا جريان دانش در ميان افراد سازمان به عنوان ابزاري براي دستيابي به نوآوري در فرايندها، 
گيري اثربخش و انطباق سازمان با محيط پويا و رقابتي مورد محصوالت و خدمات، تصميم

ود تـا بـا   تجزيه تحليل قرار گيرد. همچنين ميزان فاصله آنها از شرايط آرماني مشـخص شـ  
مشخص شدن وضعيت حاضر عملكرد اين سازمان در زمينه مديريت دانش، براي برداشتن 

هــاي الزم در راســتاي اســتقرار مــديريت دانــش جهــت رشــد و تعــالي پژوهشــگاه،   گــام
ريزي كرد كه در نهايت باعث افزايش توانايي كاركنـان در انجـام    گيري موثر و برنامه تصميم

اني و نوآوري و به دنبـال آن اعـتال و بهبـود عملكـرد و افـزايش      وظايفشان، يادگيري سازم
   رضايت كاربران، مراجعان و جامعه هدف پژوهشگاه خواهد شد.

هاي فناوري مديريت دانش در مراكز پژوهشي در اين پژوهش جهت بررسي زيرساخت
كـه امـروزه   هاي اطالعاتي و ارتباطي پرداخته شده  هاي پژوهش به فناوريبا تكيه بر پيشينه

شوند و شامل: شبكه اجتماعي عمومي ها استفاده ميجهت اجراي مديريت دانش در سازمان
بوك، توييتر، اينستاگرام، يوتيوب و ...)، شبكه اجتماعي علمي و تخصصي (مانند (مانند فيس
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واتساپ، ريسرچ گيت، آكادميا، مندلي، لينكداين و...)، نرم افزارهاي اجتماعي (مانند تلگرام، 
، پايگـاه  اسكايپ و ...)، نرم افزار مديريت دانش، سيستم اتوماسيون اداري، پورتال سازماني

هاي مديريت نوآوري و ايده، فناوري عمـومي (ماننـد   اطالعاتي، كتابخانه ديجيتالي، سيستم
شـود.  ويكي، ايميل، وبالگ و... )، نرم افزار مديريت مشتريان و فناوري هوش مصنوعي مي

ل مديريت دانشي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت مـدل نوناكوسـت كـه در    مد
  بخش نظري شرح داده خواهد شد.

  سواالت پژوهش حاضر عبارتند از:
  سوال اصلي:

وضعيت مديريت دانش در پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي بـر پايـه       . 1
 فناورهاي اطالعاتي و ارتباطي چگونه است؟

  ت فرعي:سواال
هاي اطالعاتي و ارتباطي مديريت دانـش در پژوهشـگاه در چـه    نقاط ضعف فناوري. 1
 هايي است؟زمينه

هاي اطالعاتي و ارتباطي مـديريت دانـش در پژوهشـگاه در چـه     نقاط قوت فناوري. 2
 هايي است؟ زمينه

دانـش   هاي مديريتهاي فناوري اطالعاتي و ارتباطي و فرايندرابطه ميان زيرساخت. 3
 چگونه است؟

 

  پژوهش ة. پيشين2
بررسي زيرسـاخت مـديريت دانـش در دولـت     "عنوان  ) با1385زاده (نتايج پژوهش حسن

هـاي مختلـف و   چنين است كه در بيشتر مـوارد بـين وزارتخانـه    "جمهوري اسالمي ايران
ريزي كشور به لحاظ فـراهم آوردن عوامـل زيرسـاختي مـديريت     سازمان مديريت و برنامه

انش (منابع انساني، فرايندها و فناوري) تفاوت معناداري وجود دارد. بين اولويت مديريت د
دانش در راهبرد سازماني و بودجه اختصاص يافته براي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و    
مديريت دانش رابطه در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد و همچنين نتايج نشان داد در كل 

- تي مديريت دانش (منابع انساني، فرايندها و فناوري) در وزارتخانهوضعيت عوامل زيرساخ

  ريزي كشور مناسب نيست.ها و سازمان مديريت و برنامه
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رابطه فناوري اطالعـات و مـديريت   ") در پژوهشي با عنوان 1392سبحاني و ديگران (
اوري هـاي فنـ  به اين نتيجه دست يافتند كـه بـين مولفـه    "هاي ورزشيدانش در فدراسيون

هاي ورزشي منتخب رابطه مثبت و معناداري وجود اطالعات و مديريت دانش در فدراسيون
- هاي فناوري اطالعـات پـيش  دارد. همچنين ضريب رگرسيون چندگانه نشان داد كه مولفه

هـاي  رسـد تجهيـز فدراسـيون   كننده معناداري براي مديريت دانش هستند. به نظـر مـي  بيني
ها براي كاركنان ايـن  يا و ايجاد امكان آشنايي و كار با اين فناوريورزشي به فناوري روز دن

  هاي مختلف سازمان را تسهيل كند.   تواند چرخه گردش دانش در بخشها ميسازمان
تأثير ابزارهاي فناوري اطالعـات بـر   ") به 1393و ديگر همكارانش ( آزادي احمدآبادي

پرداختند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه  "اجراي مديريت دانش در بانك تجارت
ميان ابزارهاي فناوري اطالعات در توليد و كسب دانش، ذخيره و پـردازش، اشـتراك و بـه    

ري اطالعـات نظيـر   استفاده از ابزارهاي فناوو  داري وجود داردكارگيري دانش، رابطه معني
هاي نظام پيشنهادها، پست الكترونيكي و ويدئو كنفـرانس  اتوماسيون اداري، اينترنت، سامانه

به طور كلي وضعيت اسـتفاده از  . و جز آن، در اجراي بهتر فرايند مديريت دانش مؤثر است
بت توان مناسب و مثفناوري اطالعات در به كارگيري مديريت دانش در بانك تجارت را مي

  ارزيابي كرد. 
تأثير فنـاوري اطالعـات بـر سـرمايه     ") در پژوهشي  با عنوان 1394سپهوند و ديگران (

به ايـن نتيجـه دسـت     "تعديلي چابكي سازمان هاي مديريت دانش با اثرو استراتژي فكري
درصد فناوري اطالعات تاثير مثبت و معنـاداري بـر چـابكي     95كه در سطح اطمينان يافتند 

دانـش در دانشگاه لرستان دارد. از طـرف  هاي مديريت سرمايه فكري و استراتژي سازماني،
گري چابكي سازماني در پـژوهش، چابكي سازماني تاثير مثبت ديگر با توجه به نقش تعديل

  د.هـاي مـديريت دانش دارو معناداري بر سرمايه فكري و اسـتراتژي
فناوري اطالعات بر توسعه مـديريت  بررسي تاثير و نقش ") به 1396پژوهش استيري (

هـاي فنـاوري   نشـان داد كـه بـين مولفـه    پرداخته است. نتايج حاصل از اين تحقيق  "دانش
اطالعات (سيستم هاي اطالعاتي، فرايندهاي كسب اطالعات، مديريت فناوري اطالعات) با 

(ع)  توجه به در نظر گرفتن سن، جنسيت و ميزان تحصيالت كاركنـان در سـپاه امـام رضـا    
و ميـزان   ها بر توسعه مديريت دانش رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد  مشهد و تاثير آن

  باشد. تاثير آن در حد مطلوب و بيشتر از حد متوسط مي
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- فناوري") بر روي Dan Dumbrell & Robert Steele )2014 دن دامبرل و روبرت استيل

پـژوهش   "در ميـان جوامـع سـالمند   هاي رسانه اجتماعي جهت دستيابي به مديريت دانش 
هاي اجتماعي فيس بوك، تويتتر و نفر از كاربران شبكه 150ماه روي  6كردند، آنها در طول 

اسكايب در راستاي دستيابي به مديريت دانش در ميان جوامع سالمند، مطالعه كرده كه منجر 
مناسب براي جوامـع  هاي اجتماعي به ارائه چهارچوبي نو براي مديريت دانش بر پايه شبكه

ها و الزامات كليدي هسـتند كـه عبارتنـد از:    سالمند شده است. اين چهارچوب شامل جنبه
انگيزاننده  تيهمساالن، ماه انيمحتوا در م يابيارز ،عمومي و نظير به نظير اطالعاتاشتراك 

- و مقرون به صـرفگي. زيرسـاخت   ساده يهارابط طريق سهولت استفاده از ها،فناوري نيا

 توانـد و مـي  ،هسـتند  اطالعات انواع از يعيوس فيطهايي كه قابل تعميم براي پشتيباني از 
را بـه   بر انسان يمبتن قابل اعتمادشبكه  كيو  ي شدهخود سازمانده يرسانشبكه اطالع كي

 وجود بياورد. 

Gunsel گانسل
 يمبتنـ  دگاهياز د يانتقال فناور ياثربخش") در پژوهشي با عنوان 2015( 

شركت كوچك و متوسط تجاري در تركيه را مورد بررسي قرار داد. در ايـن   33، "ر دانشب
- مطالعه با بررسي رابطه بين اشتراك دانش و اثر بخشي انتقال فناوري از كشورهاي توسـعه 

هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه به اين نتيجه رسيد كـه  يافته به شركت
گيرد و كمبود قابل توجهي در مورد بناي انتقال فناوري قرار ميبيشتر اشتراك دانش صريح م

مدت  يبرا فناوريموضوع انتقال اينكه  گذاري دانش ضمني وجود دارد. با توجه بهاشتراك
تمركز ي افزارسخت يهابر جنبه بيشترمطالعات اين مورد مطالعه قرار گرفته است،  يطوالن
 ينگرانجاي هنوز  ي (چگونگي توليد و خلق آن)وراانتقال فن يافزارجنبه نرمدر  كنند ومي

  است.
ستفاده ا") در پژوهشي Gabriel Koman & Jana Kundrikova )2016 كومان و كاندريكاوا

را بررسـي   "كسـب و كـار و دانشـگاه    نيانتقال دانش ب نديدر فرا بزرگ يهاداده فناورياز 
نـش و تبـديل داده و اطالعـات بـه دانـش،      كردند. اين پژوهش نشان داد كه جهت خلق دا

هاي بزرگ بسيار موثر هستند. اين فناوري نياز بـه  هاي زيادي از جمله فناروري دادهفناوري
ي موجود است كه از هاسازي و پردازش و تفسير دادهدسترسي مشترك به گردآوري، ذخيره

  قابل انجام است.ها دانشگاه و هاشركتنزديك بين  يهمكارطريق 
تحليل عوامل موثر بـر  ") به 2017و ديگران ( Junita Juwita Siregar رجانيتا جاويتا سرگ

 "هاي كوچك و متوسط در صنعت خالقمدل پذيرش فناوري مديريت دانش براي شركت
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نتايج پژوهش ايشان نشان داد كه عواملي مانند درك سهولت استفاده، داوطلبي، پرداختند كه 
ارزش سرگرمي درك شده، سودآوري و عامل نگرش و روش استفاده از وب در آن بسـيار  

   .باشدتاثيرگذار مي
Louis Sanzogni سان زوگني

هوش مصـنوعي  ") در پژوهشي با عنوان 2017و ديگران ( 
Artificial intelligence    بـه كـاربرد    "و مديريت دانش: زير سوال بردن ابعاد دانـش ضـمني

فناوري هوش مصنوعي در مديريت دانش پرداختند و اشاره به بلوغ رسيدن مديريت دانش 
كنند ولي قبـل از مـديريت دانـش هـوش     ها از آن استفاده ميداشتند كه بسياري از سازمان

شته دانشگاهي فعال بوده و به طور گسـترده كـاربرد داشـت. ايـن     مصنوعي به عنوان يك ر
تواند در بحـث مـديريت دانـش تـاثير     پژوهش به بررسي اينكه چگونه هوش مصنوعي مي

هايي از موفقيت به كارگيري هوش مصنوعي در مديريت دانش پردازد و مثالگذار باشد مي
: اول اينكه برنامه هوش مصـنوعي،  كند. چند نكته در نتايج اين تحقيق حاصل شداشاره مي

بازي كردن نقش انساني و جايگزين كردن رفتار انساني در دانش است و همچنين توجه به 
رسد. دوم: اشتراك دانـش  مسائل اخالقي در هوش مصنوعي بر دانش بشري مهم به نظر مي

ـ  RTK2در رشته مديريت دانش چالشي مداوم است زيرا دانش تخصصي تركيبي از  ش (دان
 STK3ها و احتمـاالت اسـت )،   ايي كه مشروط بر روابط انساني، تاريخ، سنتضمني رابطه

(دانش ضمني فيزيكي يا جسمي كه مربوط به مغز و هوش و رابط تبادل اطالعـات اسـت)   
گيرد) است كه تنها به كمك (دانش ضمني جمعي كه در فرهنگ و جامعه جاي مي CTK4و

توان آن را مديريت دانش و به صورت  تجربه عملي ميتركيب و تعامل هوش مصنوعي با 
ها از تجهيزات مبتني بر هـوش مصـنوعي   به دست آورد. سوم:  از آنجايي كه بيشتر فعاليت

شود بررسي روابط بين هوش مصنوعي وانسان جهت مديريت دانشـي كـه بـراي    انجام مي
ارد. چهارم: روابـط بـين   گذجايگزين كردن اعمال انساني طراحي شدند بر پژوهش تاثير مي

هوش مصنوعي و مديريت دانش پيامدهاي طراحي فناوري را به نوبه خـود تحـت تـاثير و    
دهد و سعي در تفكيك سه نوع دانش ضمني فوق محدوديتهاي آن را مورد بررسي قرار مي

هستند. از طرف ديگر پيامدهاي سياسي سازماندهي و مجموعه سازي اطالعـات مبتنـي بـر    
هاي شـناخت را  هاي هوش مصنوعي و مدلي و همچنين كاربران و الگوريتمهوش مصنوع

  كه تاثير مستقيم بر مديريت دانش و بازيابي آن دارد بايد در نظر گرفته شود.
هاي اطالعاتي و ارتباطـاتي هماننـد    ها حاكي از اين است كه ميان فناوري مطالعه پيشينه

هـا،   هـاي بـزرگ يـا كـالن داده     هاي اجتماعي، اينترنت و وب، فناوري داده ها و رسانه شبكه
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هاي مديريت دانش همچون كسب و ذخيره  اتوماسيون اداري، هوش مصنوعي و ... و مولفه
دار و مثبتـي   سهيم واشتراك، به كارگيري وخلـق دانـش رابطـه معنـي    (سازماندهي) دانش، ت

ها در ميان جوامـع و اقشـار مختلـف ماننـد دانشـگاهيان،       وجود دارد. همچنين اين فناوري
توان چنين اند. مي ها و سالمندان نيز تاثير مثبتي بر اجراي مديريت دانش داشته نظاميان، بانك

هـاي گونـاگون و بهبـود رونـد      ت دانش در سازماننتيجه گرفت كه حركت به سوي مديري
هـا و   جريان و چرخه دانش كه خود موجب رشد و توسـعه و تحقـق راهبردهـا، سياسـت    

هـاي   گيـري درسـت و بجـا از فنـاوري     هاي عملياتي هر سازمان خواهد شد، با بهـره  برنامه
  ت.اطالعاتي و ارتباطي كارايي و اثربخشي (سرعت و كيفيت) بهتري خواهند داش

هاي در استقرار مديريت دانـش در يـك   پژوهش حاضر نيز به بررسي نقش اين فناوري
سازمان پژوهشي پرداخته است كه جايش در ميان جوامع مورد بررسي خالي است. ارتبـاط  

توانـد بيـانگر    تنگاتنگ پژوهش و دانش و تاثير مديريت دانش بر عملكردهاي پژوهشي مي
  .اهميت انجام چنين پژوهشي باشد

  
  . چهارچوب نظري3

  مديريت دانش 1.3
 Karl Wiig از طـرف كـارل ويـگ    1986اصطالح مديريت دانش براي اولين بـار در سـال   

وري ها همواره براي افزايش توليد و بهره). سازمان25، ص Ezell ،2017 ازلمطرح گرديد(
درند توليـد  در جستجوي دانش هستند. مديريت دانش، راهبردها و فرايندهايي هستند كه قا

و جريان دانش را به منظور ايجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشـتريان و كـاربران   
). در تعريفـي ديگـر   27، ص 1390در كل سازمان به وجود آورند (صفدريان و تحسـري،  

 به عيان tacit سازي براي تبديل دانش (نهانمديريت دانش عبارت از اعمال مديريت و زمينه
explicit
گذاري و استفاده از و بالعكس) در داخل يك سازمان از طريق گردآوري، به اشتراك 

دانش به عنوان يك سرمايه سازماني در راستاي دستيابي به اهداف سـازمان اسـت (تبـديل    
زاده، شود) (حسندانش فردي به دانش سازماني كه باعث نوآوري و يادگيري در سازمان مي

  ).18، ص 1387
را در گروي تمركز بر مديريت دانش و اجـراي   21هاي قرن موفقيت سازمان پيتر دراكر

هـا دانشـگران و دانـش    داند چرا كه ارزشمندترين دارايـي سـازمان  ريزي شده آن ميبرنامه
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). داونپورت و پروساك، مديريت دانش را فرايندي براي به 7، ص 1392آنهاست (برگرون، 
سازمان به عنوان ابزاري براي دسـتيابي بـه نـوآوري در    جريان انداختن دانش در ميان افراد 

گيري اثربخش و انطباق سازمان بـا محـيط پويـا و    فرايندها، محصوالت و خدمات، تصميم
  اند. رقابتي تعريف كرده

هاي زيادي براي فرايندهاي مديريت دانـش معرفـي شـده اسـت.     ها و مدلچهارچوب
اجمـاع را در مـديريت دانـش داشـته و در مـدلهاي      چهار فرايند از فرايندهايي كه بيشترين 

سـازي (سـازماندهي دانـش): در     كسـب و ذخيـره   - 1مختلف آن نمايان است عبارتند از: 
هـاي داخلـي و يـا    مرحله اول بايد دانش موجود در سطح سازمان يا باالتر (منابع و محـيط 

ستندات و ... ) مورد هاي اطالعاتي، مخارجي اعم از دانش صريح و ضمني نزد افراد، بانك
سازي شناسايي و انتخاب واقع شده و سپس اخذ و كسب گشته و به صورت مناسبي ذخيره

- گذاري دانش: به اشتراكتسهيم و به اشتراك - 2گردد (شناسايي و در اختيارگرفتن دانش) 

 شود بـه فراينـدي اشـاره    نيز ناميده مي "انتشار دانش"يا  "انتقال دانش"گذاري كه همچنين 
دارد كه براي با ارزش شدن دانش، دانش از يك فرد به فرد ديگر، از يك فرد به گروه يا از 

كارگيري دانش كه كـاربرد  به كارگيري دانش: به - 3شود.  يك گروه به گروه ديگر منتقل مي
شود به فرايند استفاده واقعي از دانش در محـل مناسـب    دانش يا اجراي دانش نيز ناميده مي

به معني استفاده از دانش در اخـذ تصـميمات، حـل مشـكالت،     مل يا به عبارتي آن و در ع
خودكارسازي يا پشتيباني از انجام كارها، كمك به انجام وظايف و آموزش بـه كـار گرفتـه    

خلق و توليد دانش: به معناي ايده نو داشتن و دانش آفرينـي و كشـف آن يـا بـه      - 4 شود.
غـالم حسـيني،    و سيد نقـوي؛ نريمـاني  هاي نوين (عبارتي كمك به حل مسائل و را ه حل

  ).24- 9، ص 1389
(درون  اين فرايندها در سه نوع مخاطب يا عناصـر اطالعـاتي (افـراد، گـروه و سـازمان     

ثبث و ذخيـره، دريافـت و     شوند.)) در نظر گرفته مي5سازماني يا بين سازماني(نوآوري باز
ـ   داننـد و خلـق و انتقـال دانـش را     ش مـي كاربرد دانش را اقداماتي سخت در مـديريت دان

انـد و در دومـي   شوند؛ در اولي ماشين و سخت افزار كمك كننده اقداماتي نرم محسوب مي
 ).  417، ص 1385انسان و ذهن او فعال و موثرند(الواني، 

تـوان آن را  ها قابـل مشـاهده اسـت و مـي    عالوه بر فرايندهاي ذكرشده كه در اكثر مدل
در چرخه  "ارزيابي دانش"و  "اهداف دانش"يت دانش ناميد، دو فرايند چرخه دروني مدير

دهند. اهداف گيرند كه به كل چرخه مديريت دانش جهت ميبيروني مدل پرابست قرار مي
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هايي بايد ايجاد شود و ارزيابي دانش، چرخه را كند در هر سطح چه قابليتدانش تعيين مي
دهد(سهرابي و كنترل راهبردي مديريت دانش ارائه مي هاي الزم را برايتكميل كرده و داده

  ).111، ص 1389دارامي، 

كند: دانش ضمني و دانش صريح. دانش را به دو دسته تقسيم مي Polanyi مايكل پوالني
اند دانش ضمني، دانش موجود در افكار و ذهن بشر است كه در جايي ثبت يا منتشر نكرده

طور روشن و واضح در قالب اسناد و ديگر منابع اطالعاتي و دانش عيني دانشي است كه به 
ضـمني گفـت: دانـش مـا بيشـتر از آن       شود. پوالني در توصيف دانشتعريف و تدوين مي
توانيم بگوييم. اشتراك گذاري و بيان دانش ضمني بسـيار دشـوار اسـت    چيزي است كه مي

از دانشـي كـه خـودش در    آيد و حتي بعضي اوقات فـرد  زيرا اغلب از تجربه به وجود مي
  ).17، ص 2017نيست (ازل، اختيار دارد آگاه 

 

  ارتباطي و مديريت دانش –هاي اطالعاتي  فناوري 2.3
Takeuchi نوناكو و تاكئوچي

 
Nonaka and )1995(  بنـدي پـوالني را گسـترش دادنـد     طبقـه

 Knowledge و در مقاله خود چهار مرحله را بـراي تبـديل دانـش    )21، ص 1393(گايسلر،

Conversion دهند:در نظر گرفتند و آن را طبق مدل زير ارائه مي  

 

 ،نوناكو، توياما و هيراتانوناكو و تاكئوچي ( )  SECI. مراحل تبديل دانش در مدل مارپيچي (1شكل 
  )19، ص 2008

 به فرد يك نامشـهود دانش  : انتقال)ضـمني  به ضمني( socialization پذيري الف: جامعه
 گروهي كار توانائي و مشترك فرهنگ افراد بين بايد فرايند اين مؤثر انجام براي ديگر. فردي
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هاي كاري كارآمد و تعامل بين اين همان چيزي است كه در نتيجه تشكيل گروه گردد.ايجاد 
  شود.افراد سازمان حاصل مي
 دانش به نامشـهود  دانش تبديل(ضمني بـه صـريح):    externalization ب: بروني سازي

 – سمينار( شده تنظـيم ب ـمطال قالب در را خود دانش ميتواند فرد  حالت اين در. مشهود
  .  نمايد ارائه ديگران به) آموزشي كارگاه

مند ساختن مفاهيم در  ( صريح به صريح): تركيب فرايند قاعده combination ج: تركيب
سـازي، در قالـب    مرحله برونيقالب دانش نظام يافته و مستند است. مفاهيم ايجاد شده در 

در تركيب دانش صريح با دانش صريح فرد دانـش   شوند.ساختارهاي دانش سازماندهي مي
 دانش از و استفاده توجه با برهه اين در گـذارد. اثبات شده خـود را بـا گـروه در ميـان مـي     

ش ـــدان دـــفراين نـــاي در همچنين. شودمي فراهم گروه طريق از مسائل حل امكان موجود
  يابد. توسعه مي

(صريح به ضمني): تعامالت بين افراد سازمان و استفاده  internalization سازيد: دروني
از انواع موجود دانش صريح (اسناد و مدارك و...) باعث ايجـاد بيـنش و آگـاهي عميـق و     

 شود. اين مرحله آغازگر چرخه جديد ايجاد دانـش در سـازمان اسـت.   شخصي در افراد مي
Toyama همراه با تويامانوناكا 

توسعه داده و عاملي را  ايدر مقاله مدل خلق دانش خود را،  
6با عنوان 

Ba   .به آن اضافه كردBa يتاثير محيطـ  هدهند املي است كه نشانع Environment
 

، 1391اسـت(تيموري،   فرآيند خلق دانشمناسب جهت تعامل و تبادل نظر ميان كاركنان و 
   .)41و  40ص 

 1993ايي از مدل نونـاكو و تـاكئوچي در مـدل نونـاكو و هدالنـد در سـال       نسخه بهينه
نمايش داده شده است بر اساس اين مدل چهار سطح مختلف از حاملين يا عاملين دانش در 

ها وجود دارد كه شامل افراد، گروههاي كوچك درون سـازمان يـا بيـرون سـازمان     سازمان
باشـد كـه در شـكل زيـر نشـان داده شـده       كننـدگان، رقبـا و...) مـي   (مشتريان اصلي، تهيه 

  ).24، ص 1390است(مقيمي و رمضان، 
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  مدل نوناكو و هدالند. 2شكل

گيـرد. خلـق دانـش،    نوناكو مديريت دانش را به عنوان فرايند خلق دانـش در نظـر مـي   
يـك طرفـه، بلكـه     فرايندي اجتماعي بين افراد است كه در آن تبديل دانش نه يـك فراينـد  

فرايندي تعاملي و مارپيچي است. در اين مدل دانش شخصي كه عمدتا پنهان است به دانش 
شود. در دسترس قرار دادن دانش شخصي براي سـاير افـراد   سازماني ارزشمندي تبديل مي

سازمان و دسترسي آسان به اطالعات سازمان، در مركز مدل مـديريت دانـش نونـاكو قـرار     
نوآوري در شركت يا سازمان، باز آفريني جهان طبق بينش خاص يـا ايـده آل    دارد. جوهره

 .)20- 18، ص1394باشد(نوناكو، است كه در آن هر فرد يك دانشكار مي

سه عنصـر افـراد، فراينـدها، و     2001در سال  CIO Council شوراي سردفتران اطالعات
 ).43، ص 1387(حسن زاده، داندفناوري را به عنوان عوامل زيرساختي مديريت دانش مي

هاي مديريت دانش فناوري اطالعات و ارتباطات از عوامل اصلي ارتباط بين زيرساخت
سـاز فراينـدهاي مـديريت دانـش (كسـب و ذخيـره       هاي مختلف سازمان و زمينـه و بخش

(سازماندهي)، اشتراك ، به كارگيري و خلق دانش) است كه بحث فنـاوري نـوين در آن از   
   برخوردار هست. اهميت خاصي
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 زمينه ابزارهاي مرتبط با فناوري اطالعات توسط نوناكو و نيشگوچي در 2001در سال 

توانـد  ارائه شد كه اين مدل مي چهارچوب مدل مارپيچ دانش در آشكار و ضمني هايدانش
 دانش تبديل و انتقال باعث سرعت عمل و دقت باال در تبدل انواع دانش به يكديگر شود و

   :كند و پشتيباني يتتقو را

  
هـايي ماننـد   در بحث اعمال مديريت دانش در مراكز پژوهشي برپايه فناوري، به فناوري

اينترنت، اينترانت، ايميل، وبـالگ، ويكـي، گـروه بحـث، ابزارهـاي چـت و ... و همچنـين        
فاي)، كنفرانس ويدئويي (جهت برقـراري ارتبـاط زنـده    سيم (وايبي افزارهايي مانندسخت
هاي مختلف)، استفاده از ويدئو پروژكتـور در سـالن همـايش و    تي و تصويري درمكانصو

ايي، اسكنر، پرينتر، كامپيوترهاي شخصي، فكس و تلفن گويا و... هاي شبكهآموزش، دوربين
هاي تخصصي مورد تاكيد در متون مديريت  نياز است. ولي در اين پژوهش صرفا به فناوري

؛ 1379؛ داونپورت، 2001؛ نوناكو و نيشگوچي، 2005ريت دانش، دانش (دايره المعارف مدي
مانند شـبكه   7و ...) از قبيل گروه افزارهايي 1389؛ سهرابي، 1397؛ قليچ لي، 1393رادينگ، 

بوك، توييتر، اينستاگرام، يوتيوب و ...)، شبكه اجتماعي علمـي  اجتماعي عمومي (مانند فيس
آكادميا، مندلي، لينكـداين و...)، نـرم افزارهـاي اجتمـاعي     و تخصصي (مانند ريسرچ گيت، 

(مانند تلگرام، واتساپ، اسكايپ و ...)، نرم افزار مديريت دانش، سيستم اتوماسـيون اداري،  
هاي مديريت نـوآوري و ايـده،   ، پايگاه اطالعاتي، كتابخانه ديجيتالي، سيستمپورتال سازماني

بالگ و... )، نرم افزار مـديريت مشـتريان و فنـاوري    فناوري عمومي (مانند ويكي، ايميل، و
ها نياز است پرداخته شـده  كه جهت پياده سازي مديريت دانش در سازمانهوش مصنوعي 

  است.
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  . روش پژوهش4
و  كاربردي و روش به كـار رفتـه در آن پيمايشـي   از نظر هدف پژوهش پژوهش حاضر از 

 محقق ساخته مـديريت دانـش اسـتفاده شـد.    نامه جهت تهيه داده از پرسش. استتوصيفي 
با همكـاري و  ، با توجه به جامعه مورد پژوهش نامه مذكور براي تعيين ميزان روايي پرسش

 در تغييراتي طي چندين مرحلهشناسي و متخصصان رشته علم اطالعات و دانشنظر اساتيد 
ان و اسـاتيد  نامه مورد تاييـد متخصصـ   سواالت آن صورت گرفته است و بعد از آن پرسش

ايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار  نامه رشته مديريت قرار گرفت و در نهايت پرسش
ايي ليكـرت بـه   گزينه 5نامه از طيف دهي به سواالت پرسش. براي امتيازگرفت، تهيه گرديد

 نامـه)،  گيـري (پرسـش   در اين پژوهش براي تعيين ميزان پايايي وسيله اندازهكار گرفته شد. 
طريـق محاسـبه   ر از افراد جامعه مورد نظر توزيع گرديد كـه از  نف 15نامه براي  ابتدا پرسش

باشد كه  مي 82/0ضريب پايايي كل معيارهاي مدل در اين پژوهش SPSSآلفاي كرونباخ در 
نفـر از   219جامعه پژوهش شـامل   باشد. نامه مي سواالت پرسشمناسب نشان دهنده پايايي 

نفـر)،  107كاركنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شامل اعضاي هيات علمـي( 
ايـي و بـه   گيـري طبقـه  طريـق نمونـه   نفر) هست كه از 112مديران، معاونان و كارشناسان (

  به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جدول مورگاننفر از طريق  135صورت تصادفي
  
  ها. يافته5

هـاي  گويي به سوال اول و دوم پژوهش (به ترتيب نقاط ضعف و قوت فنـاوري براي پاسخ
پورتـال سـازماني،   "ژوهشگاه) پانزده مولفه فناوري نوين كه شامل نوين مديريت دانش در پ

پـردازي، سيسـتم   كتابخانه ديجيتال، پايگاه اطالعاتي، نرم افزار مديريت دانش، سيستم ايـده 
ون اداري، شبكه اجتماعي عمومي، شبكه اجتماعي علمـي و تخصصـي، نـرم افـزار     اتوماسي

اجتماعي، فناوري عمومي، فناوري مشتريان، فنـاوري هـوش مصـنوعي،  بودجـه، فرهنـگ      
را با آزمون تي يك طرفه بررسي كرديم كـه نتـايج آن    "سازماني و نيروي انساني متخصص

   شود:در جدول زير نمايش داده مي
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  دانش يريتمد يننو هاي¬ي. نقاط ضعف و قوت فناور2شماره جدول 

  هاي فناوري نوينمولفه
  در مديريت دانش

 آزمون تي تك نمونه ايي

Test Value = 3 

 

T df حجم نمونه
Sig. 

(2-tailed)
  ميانگين

Mean 

Difference

 05818. 3.0582 603. 135 134 523. پورتال سازماني

 42545.- 2.5745 003. 135 134 3.144- ديجيتالكتابخانه 

 02182.- 2.9782 849. 135 134 191.- پايگاه اطالعاتي

نرم افزار مديريت دانش -3.511 134 135 .001 2.7200 -.28000 

 33273.- 2.6673 007. 135 134 3.384- سيستم ايده پردازي

 سيستم اتوماسيون اداري
 

1.352 134 135 .182 3.1364 .13636 

شبكه اجتماعي 
عمومي(مانند فيس بوك، 

توييتر، اينستاگرام، 
  يوتيوب و ...)

 

-1.932 134 135 .042 2.7145 -.28545 

شبكه اجتماعي علمي 
وتخصصي(مانند ريسرچ 

گيت،آكادميا، مندلي، 
  لينكداين و...)

 

-5.248 134 135 .000 2.2691 -.73091 

نرم افزار اجتماعي(مانند 
واتس اپ  و تلگرام و 

  اسكايپ و ...)
 

.167 134 135 .868 3.0227 .02273 
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فناوري عمومي( مانند 
ويكي، ايميل، وبالگ و...)
 فناوري هوش مصنوعي

1.708  
  

-4.381 

134  
  
134 

135  
  
135 

.093  
  

.000 

3.1371  
  

2.3427 

.13706  
  

-.62249 

نرم افزار مديريت مشتزيان -3.463 134 135 .001 2.6636 -.33636 

 52727.- 2.4727 000. 135 134 6.063- بودجه

 56818.- 2.4318 000. 135 134 6.233- فرهنگ سازماني

نيروي انساني متخصص -.188 134 135 .852 2.9864 -.01364 

كه شرح آن در نمودار زير (نمودار شماره  2مطابق نتايج گزارش شده در جدول شماره 
هاي شبكه اجتماعي علمي و تخصصي، شبكه اجتماعي عمومي، بودجه، ) آمده است مولفه1

نرم افـزار مـديريت مشـتريان، فنـاوري هـوش      كتابخانه ديجيتال، نرم افزار مديريت دانش، 
به دليـل معنـادار شـدن فاصـله ميـانگين       فرهنگ سازمانيمصنوعي، سيستم ايده پردازي و 

ـ    95) با 3وسط ( بدست آمده از حد ه ترتيـب بـه عنـوان نقـاط ضـعف      درصـد اطمينـان ب
آيند. همچنين بنابر همين نتايج پژوهشگاه در حوزه فناوري نوين مديريت دانش به شمار مي

هاي پورتال سازماني، سيستم اتوماسيون اداري، نيروي انساني متخصـص، نـرم افـزار     مولفه
ه در حـوزه  هـايي از پژوهشـگا  اجتماعي، فناوري عمومي، پايگاه اطالعاتي به عنـوان مولفـه  

  شوند كه در حد متوسط قرار دارند. فناوري نوين مديريت دانش معرفي مي

  
  هاي نوين مديريت دانش: نقاظ ضعف و قوت فناوري1نمودار شماره 

0

1

2

3

4

شبكه اجتماعي علمي 
فرهنگ سازماني

بودجه

كتابخانه ديجيتال

سيستم ايده پردازي

نرم افزار مديريت مشتريان

شبكه اجتماعي عمومي
پايگاه اطالعاتينرم افزار مديريت دانش

نيروي انساني متخصص

نرم افزار اجتماعي

پورتال سازماني

سيستم اتوماسيون اداري

فناوري عمومي
هوش مصنوعي

نقاط ضعف و قوت
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هـاي  و فراينـد  هاي اطالعاتي و ارتبـاطي  هاي فناوريرابطه ميان زيرساخت سوال سوم:
  مديريت دانش چگونه است؟

هاي اطالعاتي و ارتباطي با فرايندهاي مديريت  هاي مختلف فناوريزيرساخت. رابطه 3جدول شماره 
  دانش

هايزيرساخت
فناوري نوين

فرايندهاي 
مديريت 
 دانش

  اييآزمون تي تك نمونه
Test Value = 3 

T حجم نمونه df Sig       (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

 ميانگين

تال
پور

 
اني

ازم
س

  

135 2.383-  خلق 134 .021 -.34545 2.65 

 2.94 05455.- 672. 134 135 425.- ذخيره

 3.23 23636. 068. 134 135 1.861 اشتراك

 2.87 12727.- 312. 134 135 1.021- استفاده

الي
جيت

ه دي
خان

كتاب
 

 2.47 52727.- 001. 134 135 3.347- خلق

 2.65 34545.- 036. 134 135 2.153- ذخيره

 2.65 34545.- 029. 134 135 2.243- اشتراك

 2.63 36364.- 028. 134 135 2.262- استفاده

اتي
الع

ه اط
يگا

پا
 

 2.94 05455.- 690. 134 135 401.- خلق

 3.00 00000. 1.000 134 135 000. ذخيره

03/3 03636. 788. 134 135 270. اشتراك  

96/2 03636.- 776. 134 135 286.- استفاده  

ت 
ديري

ر م
افزا

رم 
ن

ش
دان

 

32/3 32727. 028. 134 135 2.263 خلق  

45/3 45455. 000. 134 135 3.750 ذخيره  

56/3 56364. 000. 134 135 4.656 اشتراك  

43/3 43636. 001. 134 135 3.449 استفاده  

زي
ردا
ده پ

م اي
يست

س 16/3 16364. 303. 134 135 1.040 خلق  

25/3 25455. 090. 134 135 1.728 ذخيره  

32/3 32727. 019. 134 135 2.425 اشتراك  

21/3 21818. 129. 134 135 1.543 استفاده  

عي
تما
 اج

كه
شب

مي
مو
ع

 

67/2 32727.- 040. 134 135 2.100- خلق  

81/2 18182.- 242. 134 135 1.183- ذخيره  

98/2 01818.- 911. 134 135 113.- اشتراك  
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72/2 27273.- 071. 134 135 1.845- استفاده  
مي

 عل
عي

تما
 اج

كه
شب

 و
صي

خص
ت

  
36/2 63636.- 000. 134 135 3.860- خلق  

45/2 54545.- 004. 134 135 2.978- ذخيره  

45/2 54545.- 003. 134 135 3.008- اشتراك  

25/2 74545.- 000. 134 135 4.530- استفاده  

ي 
ماع

اجت
زاز 

م اق
نر

م ، 
گرا

د تل
مانن

يپ
سكا

پ، ا
تسا

وا
 

92/2 07273.- 610. 134 135 513.- خلق  

018/3 01818. 900. 134 135 127. ذخيره  

18/3 18182. 229. 134 135 1.218 اشتراك  

96/2 03636.- 796. 134 135 260.- استفاده  

ي، 
ويك

ند 
 مان
ري

ناو
ف

الگ
، وب

ميل
اي

 

072/3 07273. 604. 134 135 522. خلق  

16/3 16364. 261. 134 135 1.137 ذخيره  

34/3 34545. 021. 134 135 2.383 اشتراك  

036/3 03636. 796. 134 135 260. استفاده  

عي
صنو

ش م
هو

  

135 3.551-  خلق 134 .000 -.59812 2/41 
135 2.561-  ذخيره 134 .032 -.29125 2/51 
135 2.032-  اشتراك 134 .002 -.51224 2/38 
135 2.159-  استفاده 134 .025 -.34252 2/58 

 2و شـرح آن در نمـودار شـماره     3هاي نمايش داده شده در جدول شـماره  مطابق داده
هاي اطالعاتي و ارتباطي با فرايندهاي مديريت دانش  هاي مختلف فناوريرابطه زيرساخت

يكديگر دارد. بطـور  در چهار بخش خلق، ذخيره، اشتراك و استفاده روند نسبتا همسويي با 
كلي دو زيرساخت نرم افزار مديريت دانش و سيسـتم ايـده پـردازي در پژوهشـگاه علـوم      

انـد و  ترين رابطه را با فرايندهاي مديريت دانش نشان دادهانساني و مطالعات فرهنگي، قوي
هاي اجتماعي علمي و تخصصي، فناوري هوش مصنوعي و كتابخانـه  هاي شبكهزيرساخت

در پژوهشگاه علوم انسـاني ضـعيفترين رابطـه را بـا فراينـدهاي مـذكور بـه ثبـت         ديجيتال 
هاي فناوري نوين با فراينـدهاي  اند. در نمودار زير ميزان رابطه هر يك از زيرساخت رسانده

  گوناگون مديريت دانش نمايش داده شده است: 
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  فرايندهاي مديريت دانشهاي مختلف فناوري نوين اطالعات با . رابطه زيرساخت2نمودار 

  
 گيري. نتيجه6

هـاي مـوثر و كـاربردي نيـاز بـه دانـش        نزديكي پژوهش و دانش و توجه به اينكه پژوهش
هاي علمي و اثـربخش   موجود در منابع و اذهان دارد و همچنين حاصل و خروجي پژوهش

اهميت مديريت دانش در مراكـز پژوهشـي را دوچنـدان      دانش صحيح و سودبخش است،
هـا   اي بدون بررسي زيرساخت اندازي و اجراي هر پروژه و سامانه كند. از سوي ديگر راه يم

ها، دلزدگي از ادامه كار و هدر رفـتن   تواند منجر به شكست پروژه و امكانات موسسات  مي
اندازي  گردد. استقرار و راه ها و در نتيجه از دست دادن يك امكان و يا شانس را منجر تالش

هـاي آن مـورد   انش در يك سازمان پژوهشي نيز نياز به اين دارد تـا زيرسـاخت  مديريت د
بررسي قرار گيرد تا امكان انجام آن و رفع موانع و مشكالت تسـهيل و بهينـه شـود. مقالـه     

هاي مديريت  هاي زيرساختي فناوريحاضر نيز ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف در مولفه
ي و ارتباطي زيرساختي براي استقرار مديريت دانـش  هاي اطالعاتبه بررسي فناوري  دانش،

در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان يكي از بزرگترين مراكز پژوهشـي  
هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي در مـديريت      خاورميانه پرداخته است. توجه به اهميت فناوري

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

شبكه 
اجتماعي 
علمي و 
تخصصي

هوش 
مصنوعي

كتابخانه  
ديجيتالي

شبكه 
اجتماعي 
عمومي

پورتال 
سازماني

پايگاه 
اطالعاتي

نرم افزار 
اجتماعي

فنا وري  
عمومي

سيستم  
ايده 
پردازي

نرم افزار 
مديريت 
دانش

خلق دانش ذخيره دانش اشتراك دانش استفاده از دانش



  1399اول، بهار و تابستان سال دهم، شمارة  ،رسانه و فرهنگ   208

و كومان نيز به وضوح تاييـد  آزادي احمدآبادي   زاده، سبحاني، هاي حسن دانش در پژوهش
  شده است.

نكته قابل توجه ديگر اينكه افراد به عنوان يكي از مهمترين منابع اطالعاتي و دانشي هر 
شوند و انجام فرايند مهندسي دانش و رسيدن به دانش ضمني اين افراد سازماني شناخته مي

انش) و اسـتفاده از فنـاوري   هاي نوين از جمله نرم افرار مديريت دانش (پايگاه دبه فناوري
هوش مصنوعي در سازمان، شبكه اجتماعي به ويژه شـبكه اجتمـاعي علمـي و تخصصـي،     

پـردازي، پورتـال   كتابخانه ديجيتال، پايگاه اطالعاتي، سيستم اتوماسيون اداري، سيستم ايـده 
د تـا  افزارهايي مانند استفاده از كنفـرانس ويـديويي و... نيـاز دار   سازماني و همچنين سخت

هاي استيري و گانسل، سان زوگنـي   سازمان را به سازماني دانش آفرين تبديل كند. پژوهش
  هاي افراد در راستاي مديريت دانش اشاره دارند. به اهميت ويژگي

هاي نوين جهت اعمال مديريت دانـش در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     بررسي فناوري
هـا بـراي اجـراي مـديريت دانـش در      فناوريمطالعات فرهنگي نشان داد كه استفاده از اين 

سازمان  با حد مطلوب و آرماني فاصله زيادي وجود دارد. همچنين نتـايج حاصـل از ايـن    
هـاي مـديريت دانـش    هاي اطالعاتي و ارتباطي و مولفـه  پژوهش نشان داد كه ميان فناوري

دارد كـه در   داري وجـود (كسب و ذخيره، اشتراك، به كارگيري و خلق دانش ) رابطه معني
هاي جريان دانشـي  از ديگر مولفه "اشتراك دانش"و  "خلق و نوآوري "هايآن سهم مولفه

بيشتر است و در اشتراك دانش توجه بيشتري به انتقال دانش صريح مبنـاي انتقـال فنـاوري    
گيرد و كمبود قابل توجهي در مورد اشتراك گذاري دانـش ضـمني وجـود دارد در    قرار مي

لش عمده مديريت دانش تبديل هر چه بيشتر و بهتر دانش ضمني بـه دانـش   صورتي كه چا
، اسـتيري، گانسـل   آزادي احمـدآبادي صريح است. نتايج اين پژوهش با  پژوهش سبحاني، 

كه از اثربخش تـرين اجـزاي    "ري دانشبه كارگي"هاي مانند همسو است. سهم ديگر مولفه
رساند كه توجه به فناوري نوين در مولفه مديريت دانش است در آن كمتراست و اين را مي

تواند كمك شاياني به آنها باشد تـا از دانـش در   در مراكز پژوهشي مي "به كارگيري دانش"
كمـك بـه انجـام     اخذ تصميمات، حل مشكالت، خودكارسازي يا پشتيباني از انجام كارها،

وظايف پژوهشي و آموزشي به كار گرفته شود و باعث موفقيت اجراي مديريت دانـش در  
  ها شود. سازمان
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  پيشنهادها و راهكارها. 7
هاي پيشين راهكارهايي جهت بهبود فراينـدهاي  با ارزيابي نتايج پژوهش و با مرور پژوهش

و ارتباطي  پژوهشگاه علـوم انسـاني و   هاي نوين اطالعاتي مديريت دانش در زمينه فناوري
  مطالعات فرهنگي در نظر گرفته شد كه به شرح ذيل است:

دهـد كـه كاركنـان (اعضـاي هيـات علمـي، مـديران و        نتايج اين پژوهش نشان مـي  ـ
هاي اجتماعي به خصوص شبكه اجتماعي كارمندان) پژوهشگاه علوم انساني با شبكه

اليـك و ... آشـنايي الزم را نداشـته و از آن     علمي مانند مندلي، آكادميـا، سـايت يـو   
تـوان اهميـت ايـن    هاي آموزشي مـي اند بنابراين با برگزاري كارگاه ايي نكردهاستفاده
هـا از جريـان   ها و آموزش استفاده از آن را به پرسنل نشان داد تا از اين شـبكه شبكه

نند و به عنـوان  دانش(كسب و ذخيره، اشتراك، به كارگيري و خلق دانش) استفاده ك
گـذاري علـم مـورد    مالكي براي ارزيابي علمي پژوهشـي پژوهشـگران در سياسـت   

سازي، شـبكه اجتمـاعي عمـومي و    توان جهت اعتماداستفاده قرار گيرد. همچنين مي
علمي فارسي زبان ايجاد كرد و آن به عنوان پايگاهي براي ذخيـره و اشـتراك منـابع    

بـين  هـاي علمـي  راهكاري براي برقراري همكاري اطالعاتي استفاده كرد. اين شبكه
  المللي و آشنايي با آثار و عاليق علمي ديگران و برقراري ارتباط با آنهاست.

در حال حاضر پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي از اينترانـت (شـبكه        ـ
كند لذا با توجه به اهميـت ايـن فنـاوري در جريـان     داخلي) در سازمان استفاده نمي

دانش سازمان بايد توجه خاصي به ايجاد اينترانت و باال بـردن سـرعت پهنـاي بانـد     
  اينترنت داشته باشد. 

با توجه به فاصله زياد پورتال سـازماني پژوهشـگاه علـوم انسـاني بـا حـد تعـالي و         ـ
شود فعاليت هـاي زيـر در آن پرداختـه شـود: تقويـت پورتـال       مطلوب، پيشنهاد مي

قالب فرايندهاي مديريت دانش(خلـق، كسـب،  اشـتراك و    سازمان و طراحي آن در 
 Best استفاده از دانش) مانند وجـود بسـتري بـراي نشـان دادن بهتـرين عملكردهـا      

practice
 ، اختصاص دادن بخشي به عنوان عرضـه Lesson learned هاو درس آموخته 

push و تقاضاي دانش pull
ز (مكانيسم هلش و كشش دانشي)، فعال كـردن بخشـي ا   

هاي برگزيده، دسترسي به اطالعات حين فعاليت به طور آنالين پورتال به عنوان ايده
هـاي پرتكـرار در پورتـال،    (چت همزمان) و فعال كردن بخش از من بپرس و سوال

استفاده از جستجوي دقيق و پيشرفته جهت دستيابي به دانش مورد نياز ( جسـتجوي  
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هـا) و... )، فعـال   مراتبي و اسـتفاده از ابـرداده  و تاكسونومي(رده بندي سلسله  معنايي
كردن نظرسنجي بـراي مخاطبـان در پورتـال و فعـال كـردن فولكسـونومي پورتـال        
(برچسب گذاري يا رده بندي كـاربران)، اسـتفاده از ابزارهـاي شخصـي سـازي در      
پورتال مانند كوكي كه مطابق با عاليق و رفتـار و سـاليق كـاربران اسـت، طراحـي      

- سازماني با معماري اطالعات مناسب مانند دسترسي مستقيم به مركز اطـالع  پورتال

  رساني سازمان مانند كتابخانه. 
  ايجاد كتابخانه ديجيتال و آموزش آن به پرسنل. ـ
  خريد و نصب نرم افزار مديريت دانش و آموزش آن به پرسنل. ـ
  پرسنل. خريد و نصب سيستم نوآوري و ايده پردازي در سازمان و آموزش آن به ـ
دانش مشتريان (كاربران) بپردازد و  به ثبت ايده و تجارب واستفاده از نرم افزاري كه  ـ

آنها شود و از نظرات آنهـا در جهـت   هاي منديباعث ارزيابي رفتار مشتري و عالقه
 ارتقاء و بهبودي عملكرد سازمان استفاده كند. 

  .المللي پايگاههاي اطالعاتي معتبر داخلي و بين اشتراك ـ
داشتتن تعامل و انجام كارگروهي و همكاري بين كاركنـان داخـل سـازمان و ديگـر      ـ

- شود. براي رسيدن به اين هدف ميها تا باعث يادگيري سازماني و نوآوري سازمان

هـاي  ) و شـبكه Communities of Practice توان از گروه هم كاركرد (انجمن خبرگـي 
Knowledge Network دانشي

غيـر رسـمي و خودسـامان يافتـه)     (چه رسمي و چـه   
استفاده كرد تا دانش جديد را از منابع داخلي و منابع بيروني اخذ و دانش شخصي را 

  به دانش سازماني تبديل كرد. 
قراردادن مديريت دانش به عنوان دغدغـه اصـلي و اهـداف اسـتراتژيك سـازمان و       ـ

براي هدايت امـور  تشكيل كميته (تيم)  مديريت دانش و استخدام مدير ارشد دانش 
مديريت دانش در سازمان و و آگاه كردن كاركنان از فرايند مديريت دانش از طريـق  

  …ها و برگزاري كارگاه و شركت دادن كاركنان در همايش
آموزش و تشويق كاركنان جهت آشنايي با فناوريهاي نوين، سواد اطالعاتي و رسانه ـ

  .هاي آموزشي براي آنهاايي و برگزاري كارگاه
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بايستي ارج نهاده و بـراي آن پاداشـي   به تسهيم و اشتراك دانش از طريق فناوري مي ـ
شايسته در نظر گرفته شود. پشتيباني مديريت ارشـد سـازمان كاركنـان بـراي خلـق،      

  مشاركت و استفاده از دانش نياز به تحريك و ابزارهاي انگيزشي مهم دارند.
طريـق شناسـايي دانـش كاركنـان قبـل از      استفاده از دانش بازنشستگان، ايـن امـر از    ـ

 بازنشستگي و بعد از آن و ثبت آن در پايگاههاي دانش قابل اجراست.

ايجاد نقشه دانش براي سازمان كه در واقع مرحله بازرسي دانـش اسـت كـه تـالش      ـ
ميكند تا محل ذخيره، نگهداري و موانع مربوط به دانش يك حوزه معين را شناسايي 

سترس است، چه كسي داراي دانش اسـت (شناسـايي منـابع و    كند؛ چه دانشي در د
شود، بـه  ها)، و دانش چگونه به كار گرفته ميهاي دانشي و شناسايي تخصصدارايي

شود تا روابط موجود در سـازمان را بـه   طور كلي نقشه دانش يك سازمان ترسيم مي
 تصوير بكشد. 

دستيابي به دانش ضمني يا دسترسي به دانش ضمني كاركنان و عيني كردن آن. جهت  ـ
انجـام   - 1توان از فرايندهاي كلي زير استفاده كرد: مي  ذهني يك شخص در سازمان

مصاحبه و گفتگو با فرد و ثبت و اشتراك دانش آن از طريق فناوري در بين كاركنـان  
هـا و  دعوت فـرد بـه سـخنراني در همـايش     - 2و تكميل پرسشنامه مديريت دانش 

ثبـت خـاطره گـويي و داسـتانگويي و پوشـش آن از طريـق       ها و سـعي در  نشست
. مشاهده رفتار و تعامالت فرد بـا  4بررسي دانش عيني فرد و تحليل آن - 3ها فناوري

ايجاد شبكه دانشي و گـروه هـم كـاركرد (انجمـن      - 5ديگران و شناسايي همكاران. 
 خبرگي).

ي در اسـتفاده از  با توجه به نقاط ضعف پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـ     
شود استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي مانند استفاده از فناوري هوش مصنوعي پيشنهاد مي

- شناسي و وب معنايي (توصيف مفاهيم و ارتباط ميان آنها)، استنباط انساني در ماشينهستي

دانش در و همچنين استفاده از مهندسي  يعيو انسان با استفاده از زبان طب نيتعامل ماشها و 
هاي دانشـي سـازمان كـه هـوش مصـنوعي و      سازي مفهومي فعاليتسازمان كه شامل مدل
سـازي و ... در اولويـت مـديريت دانـش     شناسي، تاكسنومي، بصريابزارهاي آن مثل هستي

  سازمان قرار گيرد تا بتواند تاثير عميقي بر فرايندهاي مديريت دانش در سازمان داشته باشد. 
هـاي مختلـف   هـا در بخـش  داده كاوي جهت استخراج دانش از داده استفاده از علم ـ

  سازمان. 
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با توجه به نتايج پژوهش، ذخيره دانش در پژوهشگاه در وضعيت نامطلوبي قرار دارد  ـ
معتبـر ماننـد     Cloud Computingو استفاده و آموزش فناوري رايانش يا فضاي ابـري 

و ... بـه كاركنـان (جهـت      تماعيهاي اجگوگل درايو، آي كالد و فضاي ابري شبكه
تواند كمك مضاعفي به ارتقـاي  سازي دانش و دسترسي به آن در همه جا) ميذخيره

مديريت دانش پژوهشگاه داشته باشد. البته در انتخاب فضاي ابري بايد توجه خاصي 
  به امنيت آن داشت. 

مان و در شناسايي و ارزيابي فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب در جريان دانشي ساز ـ
هاي نوين و آماده كردن افراد جهت پذيرفتن تغييـر فرهنـگ ماننـد    استفاده از فناوري

پردازي در سازمان، فرهنگ همكاري و تعاون، ايجـاد  پذيرفتن فرهنگ نوآوري و ايده
رابطه اعتماد بين افراد و گروهها در اشتراك و تسهيم دانش و پذيرفتن اين عبارت كه 

قدرت است نه خود دانش، ايجاد جو بـاز سـازماني، پـذيرفتن     انتقال و تسهيم دانش
تعهد كاري در سازمان، حمايت رسمي از اشتراك دانـش و در نظـر گـرفتن پـاداش     

  براي آن و نهادينه كردن فرهنگ جريان دانشي و يادگيري مستمر در سازمان. 
  
ها نوشت پي
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3. somatic tacit knowledge 
4. collective tacit knowledge  

توانند پندارد سازمان يا شركت ميپارادايم نوآوري است كه مي open innovation (oi)نوآوري باز:  .5
هاي داخلي و مسيرهاي داخلي و خارجي به بازار به خوبي هاي خارج سازمان و  ايدهو بايد از ايده

هـاي جديـد در شـركت يـا سـازمان شـود       نـاوري استفاده نمايد تا باعث نوآوري محصـوالت و ف 
). امروزه ضرورت به كارگيري نوآوري باز براي افزايش تـوان رقـابتي   1، ص2020(سنگوپتا و سنا،

هنـري  "شود كه اين مفهوم اولين بـار توسـط   ها در بازارهاي داخلي و خارجي احساس ميشركت
ترويج پيدا كرد (بابايي فرساني؛ امـين  ارائه و  2003در سال  ")Henry William Chesbroughچسبرو(

  ).213، ص1398زاده، چيدوست و شكر
6 .Ba      واژه اي ژاپني معادل جا، مكان و فضاست كه در اين جا بـه معنـاي فضـاي مشـترك بـراي ،

  ايجادارتباط به كار رفته است.
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دانـش  ) عبارت است هر ابـزاري كـه همكـاري مشـاركتي را در جريـان      group wareگروه افزار(. 7
(صريح و ضمني) تسهيل ببخشد. گروه افزار عالوه بر پيام رساني، سازوكاري را براي جمع آوري، 

سازي اطالعات، سازماندهي و جستجو و در دسترس قرار دادن آن در شكلي كلـي و يـا بـر    ذخيره
  ).172، ص 1393آورد(رادينگ،مبناي گزينشي فراهم مي

  
  نامه كتاب

تأثير ابزارهاي فناوري اطالعات بر اجراي مديريت دانـش  "). 1393، و ديگران(قاسم آزادي احمدآبادي،
 .71. ص1. مطالعات دانش شناسي.شماره "در بانك تجارت

هـاي  پژوهش ."بررسي تاثير و نقش فناوري اطالعات بر توسعه مديريت دانش"). 1396استيري، مجيد(
  .151.ص18شماره  - بهار   ،جديد در مديريت و حسابداري

  .). تهران: نشر ني3). مديريت عمومي (ويرايش 1385الواني، سيد مهدي(
طراحي مدل نوآوري "). 1398زاده، احمد رضا ( چيثم؛ امين دوست، عاطفه؛  و شكربابايي فرساني، مي
 هاي مديريت عمومي.. پژوهش"هاي كوچك و متوسط با استفاده از رويكرد آميختهباز در شركت

). اصول مديريت دانش. ترجمه منوچهر انصاري و حسين رحماني. تهران: كتاب 1392برگرون، برايان (
   مهربان نشر.

بنيان مستقر در پارك علـم و  هاي دانشبررسي نحوه جريان دانش در شركت). 1391تيموري، مهتاب. (
نامه كارشناسي ارشد. رشته علم اطالعات و دانش فناوري دانشگاه تهران و ارائه مدل مفهومي. پايان

 شناسي. دانشكده مديريت. دانشگاه تربيت مدرس.

ساخت مديريت دانش در دولت جمهوري اسالمي ايـران. پايـان   ). بررسي زير1385حسن زاده، محمد(
  نامه دوره دكتري علوم كتابداري و اطالع رساني. دانشگاه فردوسي مشهد. 

  ). مديريت دانش مفاهيم و زيرساخت ها. تهران: نشر كتابدار.1387حسن زاده، محمد(
ن رحمان سرشـت. تهـران:   ). مديريت دانش. ترجمه حسي1379داونپورت، تامس اچ؛ پروساك، الرنس(

 ساپكو.

). مديريت دانش: موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطالعات. ترجمه محمد حسين 1393رادينگ، آلن(
  لطيفي. تهران: سمت.

هـاي  رابطـه فنـاوري اطالعـات و مـديريت دانـش در فدراسـيون      "). 1392سبحاني، يزدان و ديگران (
 .73- 55. ص 17مديريت ورزشي. شماره  ."ورزشي

تأثير فناوري اطالعات بر سرمايه فكري و استراتژي هـاي مـديريت   "). 1394سپهوند، رضا، و ديگران (
شـماره   - ، دوره پـنجم    پژوهش هاي مديريت منابع سازماني ."دانش با اثر تعديلي چابكي سازمان

  .71.ص 3
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  ). تهران: سمت.MBA). مديريت دانش(با رويكرد 1389سهرابي، بابك؛ دارمي، هادي(
فرهنگ و استراتژي و تاثير آن بر "). 1389سيد نقوي، ميرعلي؛ نريماني، مهدي؛ و غالم حسيني، حسين(

  .11، ص1. چشم انداز مديريت دولتي، شماره "سازماني: با نگاهي بر مديريت دانش اثربخشي

). اطالعات و جريان 1392صادق زاده وايقان، علي؛ حسن زاده، محمد؛ و نجفقلي نژاد ورجوري، اعظم(
 اطالعات در سازمان ها. تهران: كتابدار.

نش بر سيسـتم هـاي توليـدي در    بررسي نقش مديريت دا"). 1390صفدريان، سروش؛ تحسري، علي( 
  .18. فروغ تدبير. شماره "كالس جهاني

  ). مديريت دانش(ويرايش دوم). تهران: سمت.1397قليچ لي، بهروز(
هاي ذهن. ترجمه مرتضي كوكبي. ). دانش و نظام هاي دانش: فراگيري از شگفتي1393گايسلر، اياليزر(

  همدان: سپهر دانش.
 ). مديريت دانش و فناوري اطالعات. تهران: راه دان.1390د (مقيمي، سيد محمد و رمضان، مجي

  ). شركتهاي دانش آفرين.ترجمه اميد مهديه. پژوهش هاي فرهنگي.1394نوناكو، ايكوجيرو(
 

Dumbrell, D., & Steele, R. (2014). Social media technologies for achieving knowledge 
management amongst older adult communities. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 147, 229-236. 

 Ezell, M. P. (2017). How Organizations Use Collaboration to Create Knowledge (Doctoral 
dissertation, University of Pennsylvania).p 17. 

Gunsel, A. (2015). Research on effectiveness of technology transfer from a knowledge based 
perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 777-785. 

Koman, G., & Kundrikova, J. (2016). Application of Big Data Technology in Knowledge 
Transfer Process between Business and Academia. Procedia Economics and Finance, 39, 
605-611. 

 Nonaka, I., & Nishiguchi, T. (2001). Knowledge emergence: Social, technical, and evolutionary 
dimensions of knowledge creation. Oxford University Press. 

    Nonaka, I., Toyama, R., & Hirata, T. (2008). Managing flow: A process theory of the 
knowledge-based firm. Springer. 

Sanzogni, L., Guzman, G., & Busch, P. (2017). Artificial intelligence and knowledge 
management: questioning the tacit dimension. Prometheus, 35(1), 37-56. 

Schwartz, D. (Ed.). (2005). Encyclopedia of knowledge management. IGI Global. 

Sengupta, A., & Sena, V. (2020). Impact of open innovation on industries and firms–A dynamic 
complex systems view. Technological Forecasting and Social Change, 159, 120199. 

Siregar, J. J., Puspokusumo, R. A. W., & Rahayu, A. (2017). Analysis of Affecting Factors 
Technology Acceptance Model in The Application Of Knowledge Management for Small 
Medium Enterprises in Industry Creative. Procedia Computer Science, 116, 500-508.  


