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Abstract 

Objective: The main weakness of the previous models in the domain of organizational 

knowledge creation is the failure to consider psychological aspect of people and information 

technology. Based on the theoretical literature on knowledge management, if consider 

individuals, processes and information technology as major elements for knowledge 

management and creation, so knowledge creation process requires considering the 

psychological aspect of those who create new knowledge  and also considering information 

technology, which is instrumental in shaping and implementing the knowledge creation process. 

In knowledge-based firms of Iran which the activities is based on specialized knowledge and 

advanced technology, there is an urgent need to consider cognitive and technological aspects 

governing these firms to provide appropriate developed model. Therefore the main objective of 

this research is to develop the Organizational Knowledge Creation model for knowledge-based 

firms of Iran. For this purpose two theories have been used; Task- Technology Fit and Theory 

of Planned behavior. These theories study the fitness between organizational tasks and existing 
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technologies in mentioned firms. Moreover understanding the psychological aspects of people 

who influence the knowledge creation process is considered.  

Methodology: This paper deals with the content analysis of texts that examines the application 

of two theories in the fields of psychology and information technology to develop the 

organizational knowledge creation model through analyzing and integrating the dimensions of 

the theories. 

Findings: Knowledge-based firms need to pay particular attention to the cognitive factors of 

individuals and their behavioral intentions in discussing participation in the four stages of 

knowledge creation in order to optimize their major goals, including the effective use of existing 

knowledge and the creation of new knowledge. Also considering the fit of business processes 

with the technologies used can facilitate their activities and accelerate them, since the structure 

of creating knowledge-based firms is based on competitiveness, innovation and up-to-date 

technology in the field of related specialized knowledge, that all are facilitated through 

technologies. 

Conclusion: Knowledge-based firms need to pay particular attention to the cognitive factors of 

individuals and their behavioral intentions in discussing participation in the four stages of 

knowledge creation in order to optimize their major goals, such as making effective use of 

existing knowledge and creating new knowledge. Also, considering the fit of business processes 

with the technologies used can facilitate and accelerate activities because the structure of 

knowledge-based companies is based on competitiveness, innovation and up-to-date technology 

and specialized knowledge, that all are facilitated through technologies. 

 

Keywords: Organizational knowledge creation, Knowledge-based firms, Theory of planned 

behavior, Task-technology fit  
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 چکیده
          شود. به این منظور از دو نظریه تناسب  می ارائهبنیان ایران  های دانش این مقاله با هدف توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکتهدف پژوهش: 

افرادی که در  شناختی روانی شده، جهت بررسی تناسب فناوری اطالعات با وظایف موجود و نیز واکاوی ابعاد ریز فناوری و نظریه رفتار برنامه -وظیفه
 گذارند استفاده شده است. تأثیربنیان  های دانش گیری فرایند خلق دانش در شرکت شکل

و فناوری اطالعات را در توسعه خلق دانش  شناختی روانه با روش تحلیل محتوای متون انجام گرفته که کاربست دو نظریه حوزحاضر  مقالهشناسی:  روش

 دهد. سازمانی مورد بررسی قرار می

دانند. ارکان عمده این فرایند را ابعاد  می ها سازمانبنیان، خلق دانش جدید را عنصر کلیدی خود در کسب برتری با سایر  های دانش شرکتها:  یافته

یی مانند ها مؤلفهدهند.  گذارند، در کنار تناسب فناوری اطالعات با وظایف موجود سازمانی تشکیل میتأثیرمانی افرادی که در خلق دانش ساز شناختی روان
گیری و  های موجود، از ارکان مهم شکل نگرش، هنجار ذهنی و کنترل، نیت فرد را در خلق دانش سازمانی منعکس نموده و تناسب وظایف سازمانی با فناوری

 باشند. یخلق دانش سازمانی م
از دانش موجود و نیز خلق دانش جدید، الزم است تا  مؤثرسازی اهداف عمده خود که عبارتند از استفاده  بنیان به منظور بهینه های دانش شرکتگیری:  نتیجه

رگانه خلق دانش داشته باشند. همچنین در بحث مشارکت در مراحل چها ها آنای به عوامل شناختی افراد و نیت رفتاری  ه های دانشی توجه ویژ در بستر فعالیت
باشد؛ چرا که ساختار ایجاد  ها آنها و عامل سرعت بخشی به  گر فعالیت تواند تسهیل های مورد استفاده می در نظر داشتن تناسب فرایندهای کاری با فناوری

ها  صصی مربوطه است که همگی این موارد از طریق فناوریبنیان بر مبنای رقابت، نوآوری و روزآمد بودن در رده فناوری و دانش تخ های دانش شرکت
 شوند. تسهیل می
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 مقدمه 

 برای چارچوبي که دانست يافته های نظام اطالعات، تجربیات و ارزش از سیالي ترکیب توان مي را دانش

 خلق .(0222، 1پروساکدهد )داونپورت و  مي دست به جديد اطالعات و تجربیات از گیری بهره و ارزشیابي

0دانش
وابط و ر طريق ازموجود  دانش بهسازی و جايگزيني يا جديد، دانش ايجاد فرايند توان مي را 

 به تولید منجر و افتاده اتفاق سازماني ، گروهي وفردی سطوح در فرايند اين. دانست سازماني های ی همكار

 (. 0221، 3شود )علوی و لیندر مي جديد دانش

 اهمیت موجود دانش از بیش شده خلق دانش گاه ،ها سازمان رشد و بقاء در جديد دانش نقش هب توجه با

 ، افراد نه تنها موظفند دانشها سازمان(. برای رسیدن به مرحله خلق دانش در 0222، 4کند )گاتشاک پیدا مي

ش جديد منتقل کرده بايست دانش عیني و ضمني موجود را نیز در قالب دان دست آورند بلكه ميه جديد را ب

 نظر به ساده مفهومي جنبه از موضوع آفريني سازمان مشارکت مستمر داشته باشند. اين و در چرخه دانش

 مواجه دشواری با دانش خلق جهت الزم بسترهای ايجاد در ها سازمان از بسیاری عمل در اما رسد مي

 میزان و ها سازمان در آفريني دانش های مؤلفه با مديران آشنايي عدم از توان ناشي مي را شوند. اين امر مي

 دانست. مذکور يندافر بر ها مؤلفه اين از هريك تأثیر

اساس آنچه که نوناکا بیان کرده است، خلق دانش دربرگیرنده فرايندهای اجتماعي و مشارکتي و نیز  بر

شود،  اشتراک گذاشته مي  د، بهآي مي به وجودباشد. به اين ترتیب است که دانش  فرايندهای شناختي افراد مي

گردد. اين امر مستلزم تبادل و يادگیری دانش در شبكه ارتباطاتي است که در  تكامل پیدا کرده و تثبیت مي

همگام  بنیان برای دانش یها سازمانشرايطي  چنین (. در1994سراسر مرزهای سازمان وجود دارد )نوناکا، 

جهت کسب هرچه بهتر دانش  راهبردهايي محیطي، به پويای رايطش با خود انطباق شدن با مرزهای دانش و

 اصلي . از آنجا که عامل(1391 هیسلوپ،)بر خلق دانش جديد نیاز دارند  مؤثرکارکنان خود و درک عوامل 

که منابع طبیعي، سرمايه و يا نیروی کار غیرماهر  بنیان بیش از آن ی دانشها سازمانايجاد اثربخشي در 

های  توانمندی کارگیری  بهاز طريق  ها سازماناين نوع  در است و سهم زيادی از بازدهي افراد «دانش»باشد، 

عامل راهبردی در اين دسته از  به عنوان «دانش» ،گیرد، بنابراين ، صورت مي2افزار افراد يا همان مغز

الزم به ذکر است  ار است.بنیان از اهمیت و جايگاه بااليي برخورد و عنصر اساسي فرايندهای دانش ها سازمان

 
1. Davenport & Prusak 
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بستر مربوطه، متفاوت است و  تأثیرهای مختلف سازماني و تحت  گیری فرايند خلق دانش در بافت نحوه شكل

 (.  1994؛ نوناکا، 0214، ديگرانکند )تیاگي و  تغییر پیدا مي

بنیان  ی دانشها خلق دانش جديد و انتشار آن در شرکت فرايند پويايي بررسي منظور  به پژوهش اين در

 طرز به است. اين مدل از زمان ارائه تاکنون شده تفاده(، اس1)مدل خلق دانشاوچي  تاکه و مدل نوناکا از

است  شده پذيرفتهيك مدل مرجع  به عنوان و گرفته قرار استفاده دانش سازماني مورد های زمینه در وسیعي

که نه ای است  گونه و ساختار مدل به ها مؤلفه ین؛ همچن(0212؛ ناتك و زويیلینگ، 0214، ديگران)تیاگي و 

انتقال و  بلكهويژه در نظر دارد  به صورت ،تنها فرايند خلق دانش را که بحث اصلي پژوهش حاضر نیز است

0تبديل
های حوزه مديريت دانش، تمرکز خود را بر  اين مدل بر خالف ساير مدل گیرد. برمي در را نیز دانش 

به يكديگر و نیز چگونگي ايجاد آن در تمامي  ها آنگذاشته، به نحوه تبديل  4عیني و 3دو نوع دانش ضمني

 سطوح فردی و سازماني توجه دارد.

مدل نوناکا  به کارگیریاقبال روزافزوني برای  ها سازمان حالي کهدر کنار بحث خلق دانش سازماني و در

شدن و نیاز  (، پیدايش بحث جهاني0212يد،  )سيآفريني بین افراد دارند  اساس دانش به عنواناوچي،  و تاکه

را نیازمند  ها آنرا از فعالیت محلي خارج نموده و  ها سازمانهای علمي،  تر با پیشرفت به همسويي سريع

  دانش سازماني نموده است. ارائهتر و  استفاده از ابزارهای فناورانه مختلف به منظور برقراری ارتباطات گسترده

؛ ويپاوايانكول و 0214، 2های متعددی )از جمله واگنر و ولمار خیر مطالعات و پژوهشهای ا در سال 

نیكالس و  ، لوپز0212، 9يد ؛ سي0212، 8؛ ناتك و زويیلینگ0212، 7؛ کورنیاوان، هالیم و هارتونو0212، 2تنگ

در فرايند خلق  فناوری اطالعات را مؤثر( انجام شده که نقش 0218، 11؛ وو، کائو و شي12،0212آکوستا سوتو

ای، الزم  مناسب فناوری اطالعات در هر حوزه کارگیری  بهاند. از آنجا که برای  دانش سازماني بررسي نموده

(، 1992 ،10ها و فرايندهای سازماني تناسب وجود داشته باشد )گودهیو و تامپسون است که میان فناوری

تامپسون مطرح شده  و که توسط گودهیو 13فناوری -نظريه تناسب وظیفهاز  برای بررسي اين مورد ،بنابراين

 
1. Knowledge Creation Model (SECI: Socialization, Externalization, Combination, Internalizaiton) 

2. Conversion 

3. Tacit 

4. Explicit 

5. Wagner & Vollmar 

6. Wipawayangkool & Teng  

7.  Kurniawan, Halim and Hartono 

8.  Natek & Zwilling 

9. Syed 

10. Lopez-Nicolas & Soto-Acosta 

11. Wu, Kao & Shih 

12. Goodhue & Thompson 

13. Task-Technology fit (TTF) 
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اثربخشي مناسب  منظور  بهاطالعات  فناوری که است چنین نظريه اين نیادیهای ب نگارهشود. ا بهره گرفته مي

 . باشد داشته کند مي پشتیباني آن از که یا وظیفه با خوبي تناسب دباي در فرايندهای کاری، 

های فناوری اطالعات و فرايندهای سازماني  ه ارتباط مناسبي میان قابلیتهرچند اين نظريبا اين همه، 

لي، تان و ها نا؛ کانك0212، 0؛ ال سید0228، 1های مختلف )هوآنگ و لین نمايد اما آنچه در پژوهش برقرار مي

مطرح  حلقه مفقوده اين نظريه و وجه کمتر ديده شده آن به عنوان( 0212؛ ويپاوايانكول و تنگ، 0221، 3وی

در نظريه خلق دانش  ها است. اين خأل است، عدم توجه به ابعاد شناختي کاربران در استفاده از اين فناوری

اوچي نیز وجود دارد و مراحل انتقال انواع مختلف دانش سازماني میان افراد، بدون توجه  سازماني نوناکا و تاکه

هستند که دانش  ها سازمانافراد عوامل کلیدی  مطرح شده است. پر واضح است که ها آنبه ابعاد شناختي 

گذارند و در چرخه انتقال و خلق دانش نقش محوری دارند  جديد را تولید کرده، با ديگران به اشتراک مي

های  (. از اين رو در پژوهش حاضر برای بررسي جنبه0212؛ ال سید، 2،0228، چو وچانگ1999؛4)دراکر

کاربرد متعددی در زمینه . نظريه مذکور بهره گرفته شده است 2ريزی شده نامهنظريه رفتار برشناختي افراد از 

 مطالعات مربوط به رفتار کاربران در مواجه با فناوری اطالعات دارد.

رفتار  شناختي روانبا توجه به آنچه مطرح شد، اين پژوهش قصد دارد با تحلیل و تلفیق ابعاد نظريه 

فناوری است، مدل مناسبي از  - يريت فناوری اطالعات که تناسب وظیفهريزی شده و نظريه حوزه مد برنامه

 بنیان ايران ارائه دهد. های دانش خلق دانش سازماني را برای شرکت

 

 بیان مسئله           

بنیان هستند که نقش کلیدی در توسعه اقتصاد  هاى دانش شرکت ،بنیان موتور محرک اقتصاد دانش

ها از نخستین  بنیان به منظور تجاری ساختن ايده های دانش اندازی شرکت و راهسیس أت محور دارند. دانش

خلق دانش و محصول جديد  ،ها به فناوری و در نهايت کارهايي است که جهت عملي شدن تبديل نوآوری

 (.1394، صورت گرفته است )پاکزاد و ديگران

اند  شكل داده 7فناوری اطالعات پیشرفته ریبه کارگیبر پايه بنیان ايران فعالیت خود را  های دانش شرکت

معاونت علمي و  گاهکنند )نقل از وب و در حوزه تولید و توسعه دانش تخصصي و روزآمد نمودن آن فعالیت مي

 
1. Huang & Lin 

2. El Said 

3. Kankanhalli, Tan  & Wei 

4. Drucker 

5. Chou & Chang 

6. Theory of Planned Behavior 
7. High techenology (High Tech) 



 211                                                                                                      2شماره  ،19دوره ، 2911 ،رسانی کتابداری و اطالع

های اطالعاتي مناسب با فرايندهايي که در اين قبیل  فناوری به کارگیری ،(؛ بنابراين1فناوری رياست جمهوری

های  شرکتدارد. همچنین از آنجا که  ها آنهای  اهمیت زيادی در پیشبرد فعالیت ها در جريان است، شرکت

 ها آنسازی  های نو و تجاری سهم مهمي در خلق ايدهافراد  با استفاده از پتانسیل دانش موجود بنیان دانش

 عامالت علمي و بهو رفتاری انگیزه الزم برای ت شناختي روان، الزم است تا افراد به لحاظ رويكرد )همان( دندار

های فناوری و  گذاری دانش خود را داشته باشند. از اين رو واکاوی بسترهای موجود در حوزه اشتراک 

 گیری هرچه بهتر رفتار خلق دانش حائز اهمیت است.    شناختي، به منظور شكل

بنیان  ی دانشها حال فرايند خلق دانش در شرکت بههای انجام شده توسط پژوهشگر، تا بر اساس بررسي

بر آن بررسي نشده  مؤثرجدی و با در نظر گرفتن ابعاد  به صورتکه اساس کارشان بر پايه دانش است  0ايران

وجود دارد. به عبارت ديگر، مدل مناسبي که ارکان اصلي اين فرايند را در يك  ها آنگويي در   و جنبه کلي

شود. از اين رو الزم  در اين زمینه احساس مي پژوهشي بافت خاص بررسي کرده باشد در دست نیست و خأل

در رابطه  ها آنبنیان جهت بررسي چگونگي رفتار  و مشارکت  های دانش است تا ابعاد شناختي افراد در شرکت

 ها مورد بررسي قرار بگیرد. پژوهش های مرتبط با فرايندهای کاری در اين شرکت با خلق دانش و نیز فناوری

بنیان ايران به چه  های دانش مدل مناسب خلق دانش در شرکت دارد که اساساً وجهت مسئله اين به حاضر

 ، از جمله موارد اهمیت نظری مقاله حاضر است.  مسئلهباشد؟ واکاوی اين  شكل مي

 

 روش پژوهش 

های مطرح در اين پژوهش انجام  اين پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای متون مرتبط با مدل و نظريه

بر آن صورت گرفته است، در راستای  مؤثرتوسعه مدل خلق دانش و واکاوی ابعاد ه و از آنجا که با هدف شد

از نظر هدف کاربردی  بنابراين،گرايش به عملي بودن دارد؛  بنیان است و های دانش مدل برای شرکت ارائه

 بعاد مرتبط با خلق دانش بهيك مدل مفهومي شده که از تحلیل و تلفیق ا ارائهاست. اين پژوهش منجر به 

 تفسیری به کار رفته است.  -دست آمده و در تحلیل اطالعات رويكرد توصیفي 

 

 خلق دانش سازمانی   

ترين عامل کسب مزيت رقابتي  عنوان کلیدی  های اقتصاد جهاني، خلق دانش به امروزه و با تغییر پارادايم         

ات سريع در محیط رقابتي و نیز نیازهای مشتريان، توجه به فرايند تبديل شده است. تغییر ها سازمانبرای 

 
1. https://daneshbonyan.isti.ir/ 
2. Iranian Knowledge based Companies   
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بنیان تبديل کرده است.  های تجاری و دانش ويژه برای شرکته آفريني را به يكي از ضروريات، ب دانش

محور خود،  های دانش بنیان به منظور بقا و پايداری در عرصه رقابتي ناگزيرند با فعالیت های دانش شرکت

 (.0223دهند )زک،  ارائهآورده و آن را در قالب محصوالت خود به بازار مخاطب  به وجوددی را دانش جدي

های متنوعي وجود دارد که هر يك اين فرايند را با زباني متفاوت  در زمینه خلق دانش سازماني ديدگاه  

 ده است.ش ارائهاند. در انتهای اين بحث جدولي از تعاريف مختلف اين فرايند  تعريف نموده

گويند خلق دانش در حقیقت بازنمودن قفل دانشي است که در  ( مي0222داونپورت و پروساک )

های فردی و  شود. کشف اين دانش، ارزيابي، تلفیق آن با ساير دانش توسط افراد نگهداری مي ها سازمان

، محصوالت، افكار و يا آمیز، توسعه خدمات سازماني و استفاده از آن به منظور توسعه يك نظام جديد بدعت

 .شود مي ها سازمانمنجربه خلق دانش در  های جديد انجام فرايندهای کاری، روش

پذير نمودن و وسعت بخشیدن به دانشي  معتقد است خلق دانش سازماني فرايند دسترس (1994نوناکا )

ار کلي مديريت دانش در است که توسط افراد سازمان تولید  شده و همچنین فرايند اتصال اين دانش به ساخت

 0217در سال  1نديگراهای پژوهشي، که اينتنزاری و  مند پیشینه بر اساس بررسي نظامباشد.  سازمان مي

و  0است: خلق دانش، اشتراک دانش  شناسايي شده ها سازمانمرتبط با دانش در   اند سه فرايند عمده انجام داده

در زيرمجموعه  2آوری دانش و فراهم 2، ساختارمند نمودن دانش4ش. در اين میان تولید دان3دانش به کارگیری

اند. اين فرايندهای جانبي تمام مراحل کسب دانش افراد سازمان تا  بندی شده فرايند خلق دانش دسته

 گیرد.  پذير ساختن دانش سازماني را در بر مي سازماندهي، اشاعه و دسترس

ا برای خلق دانش شناسايي و معرفي کرده است: کدگذاری نیز سه نوع فرايند ر (0228) 7شولز و هوگل

دانش موجود به شكلي که برای انتقال دانش مناسب باشد. ترکیب دانش موجود و اطالعات جاری در يك 

به که بینش و نگرش جديدی را برای سازمان  طوریه بستر مناسب و سوم، تولید دانش جديد )خلق دانش( ب

آوردن دانش جديد،  به وجودخلق دانش سازماني، توانايي يك سازمان است در بیاورد. به ديگر سخن  وجود

های  تبلور يافتن آن در تولیدات، خدمات و نظام ،سپس انتشار آن دانش در سراسر سازمان و در نهايت

 سازماني. 

 
1. Intezari, Taskin & Paullen  

2. Knowledge Sharing 

3. Knowledge Implementation 

4. Knowledge Generation 

5. Knowledge Construction 

6. Knowledge Acquisition 

7. Schulze & Hoegl 



 211                                                                                                      2شماره  ،19دوره ، 2911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 يگزينيجا يا جديد دانش ايجاد اند خلق دانش فرايند ( نیز مطرح کرده0221همانطور که علوی و لیندر ) 

سازماني است که در سطح فردی و نیز در سطح سازماني  های ی وابط و همكارر طريق از موجود دانش بهسازی

 ست وها ناانس تعامل دانش، حاصل هاشاع و افتد. آنچه بايد مورد توجه قرار بگیرد اين است که خلق اتفاق مي

به خوبي در مدل خلق  مسئلهباشد. اين  اثر منشأ تواند نمي است پنهان افراد ذهن در که زماني تا دانشي هیچ

پردازان اين حوزه هستند، مورد توجه قرار گرفته  ترين نظريه اوچي که از مطرح نوناکا و تاکه 1دانش سازماني

 دست آوردهه های مختلف ب نويسنده از پژوهش  که تعاريف خلق دانش ترينمهم ای از است. در ادامه خالصه

 شده است:  ارائه 1 جدول در

 

 پایه مرور متون بر «خلق دانش» مختلف . تعاریف2جدول       

 تعریف خلق دانش لفؤم

 شود. فرایند انتقال و تبدیل دانش عینی و ضمنی به یکدیگر که در چهار مرحله انجام می (9115اوچی ) که نوناکا و تا

 صریح. و ضمنی دانش اشکال بین پیچیده و پویا تعاملی، فرایندی  (2191) 2بریتر

 اجتماع و روابط طریق از موجود سازمانی دانش بهسازی و جایگزینی یا جدید ایجاد دانش  (2119علوی و لیندر )
 سازمانی. همکاری

 اصالح و پیدا کردن اشتباهات فرایندهای عنوان تواند به می و است سازمانی یادگیری شکلی از (9118) 3آرگریس و شون

 تعریف شود. ها آن

 (9181) 1یکودفت و 

 
 و دانش جدید کنند می استخراج را موجود دانش افراد است. اکتشاف و فرایندهای استخراج

 سازند. می

 شده گرفته کار و به شده خلق دانش که جدید فرایندهای توسعه و پژوهش طریق از نوآوری (9111) 5کوهن و لوینتال

 دهد. می نشان را جدید

6هارگادون و فانلی
 نو مفاهیم و جدید های ایده خلق به که پنهان دانش و آشکار دانش بین مستمر یند مبادلهفرا  (2112) 

 شود. منجر می اجتماعی فرایندهای از بستری در

 جدید، خدمات و فرایندها تولیدات، ایجاد برای کارکنان توانایی به اعتماد جدید، های تولید ایده (2113) 1اندیگردروگ و 

 جدید به بازار. محصوالت معرفی ری،نوآو توسعه و پژوهش

 جدید. های ایده کاربرد و تولید،  تولید، توسعه، اجرا (2191) 8میشل و بویل

 موجود. دانش به افزودن توانایی و جدید سازوکارهای یا پیشنهادها ها، نظریه ها، ایده فرایند ابداع (2118) 1المسا

           

 
1. Organizational Knowledge Creation Model 

2. Bereiter 

3. Argyris & Schon 

4. Daft & Weick  

5. Cohen & Levinthal 

6. Hargadon & Fanelli 

7. Droge et al 
8. Mitchell & Boyle 

9. Lamsa 
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هايي از  فعالیت عمدتاً ها سازماننگر اين نكته است که خلق دانش در تعاريفي که در جدول فوق آمده بیا

شود که از طريق انتقال دانش بین  های جديد را شامل مي ه کارگیری ايد  توسعه، تعامل و به تولید،سب، قبیل ک

ه ب بنیان که توسعه و های دانش گیرد. اين ابعاد در شرکت  افراد سازمان و در يك بستر اجتماعي شكل مي

 تواند مصداق داشته باشد.    جريان دارد، مي ها آنهای  ها در فعالیت های جديد افراد و انتقال ايده کارگیری ايده

          

 های خلق دانش  مدل

های مختلفي که در حوزه خلق دانش انجام شده است، پژوهشگران با توجه به جامعه  ها و پژوهش  در بررسي

 اند. داده ارائهآفريني  مختلفي از خلق دانش و دانشهای  مورد پژوهش خود مدل

 

 نظران صاحب دیدگاه از خلق دانش های . مدل1جدول 

 
1. Leonard & Sensiper 
2. Oinas-Kukkonen 

3. Sharkie 

4. Tian, Nakamori & Wierzbicki 

5. Shih  

6. Hautal  

7. Avci 
8. Wang et al 

 فرایندهای مدل دهنده مدل ارائه

 سازی. درونی و سازی، ترکیب برونی سازی، انتقال دانش در چهار مرحله اجتماعی (9115اوچی ) نوناکا و تاکه

 گیری. نتیجه فرضیه، آزمون سازی، رضیهف مسئله، با موجود دانش ارتباط تعیین مسئله، شناسایی (9116لی )

 فضای ( مدل9118نوناکا و کونو )
 مشترک برای خلق دانش

 دانش )عینی و ضمنی( زایش فضای
 تعامل دانش )عینی و ضمنی( فضای

 مجازی  فضای
 سازی فضای عملی و اجرایی برای درونی

 انش.د سازی درونی و آموزی تجربه یکپارچگی، و ، اجراهسئلم حل (9118) 9لئونارد و سنسیپر

 .سازی و توسعه (، درونیها ایده کامل تحلیل) ایجاد انتخاب، ارزیابی، پردازی، هاید (2119بات )

 سازی، مشارکت و هوش جمعی.  ایجاد رابطه، تقارن زمانی، درک و فراگیری، ارتباطات، مفهوم  7C(، مدل2111) 2اویناس کوکن

 دانش. سازی درونی و دانش مبادله سازی، سهیم دانش، از آگاهی (2111) 3رکیشا

 1تیان، ناکاموری و ویرزبیکی
(2111) 

 ریزی برنامه منظور به مناسب شرایط ایده، خلق برای مساعد شرایط پژوهش، و بحث برای مناسب شرایط

 آزمایشی. کار برای شرایط ،پژوهش نتایج و ها هاید مورد در بحث برای مناسب شرایط پژوهش، برای

 توسعه دانش.، دانش انتشار دانش، دانش، افزایش دانش، اشتراک دانش، درک کسب تقاضا، کدگذاری (2191) 5دیگرانشی و 

 ذهنی، های نقشه (شناختی بُعد ؛(سازی درونی ترکیب، سازی، برونی شدن، فرایندی )اجتماعی بُعد (2199) 6هوتال

 .)شناختی یفضا تفسیر، فرایندهای

 کاربرد. برای دانش تنظیم نوآوری، و یادگیری دانش، نشر برای سازمانی شبکه ایجاد موردنیاز، دانش تعیین (2191) 1آوچی

 دانش. اظهار تعدیل ایده، دانش، تسهیم گیری ایده، شکل دانش، جذب و فراگیری (2195ان  )دیگرو  8وانگ
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آيد، نشانگر آن است که  دست ميه ده جهت تبیین فرايند خلق دانش بش ارائههای  آنچه که از مرور مدل      

نظر  گذاری و تسهیم دانش به منظور رسیدن به خلق دانش در ها به نوعي مفهوم به اشتراک در تمامي اين مدل

 ها دانش را از يك نقطه شروع در نظر گرفته و آن را طي يك فرايند تمامي اين مدل گرفته شده است. تقريباً

های مختلف با الفاظ متفاوت آمده اما به  اند؛ هرچند که اين مراحل در مدل ای به سرانجام رسانده چند مرحله

پردازی به منظور  ها فرايند خلق دانش را با مبادله، تعامل و تسهیم دانش و ايده لحاظ مفهومي همگي اين مدل

از رهگذر ترکیب و گسترش دانش موجود،  ،هايتدر ن .اند های مختلف افراد سازمان در نظر گرفته ترکیب دانش

های به اشتراک گذاشته شده شكل گرفته و پس از آن منجر به پیدايش و خلق  سازی و يادگیری دانش دروني

کار خواهد   به مسئلهسازی و حل  دانش جديد به منظور عملیاتي سرانجامشود.  دانش جديد در سازمان مي

طور مستمر جريان خواهد داشت.   دا آغاز شده و چرخه خلق دانش سازماني بهاز ابت رفت. اين فرايند مجدداً

 چنین فرايندی را ترسیم نموده است.  اوچي دقیقاً مدل نوناکا و تاکه

 

 اوچی  مدل خلق دانش سازمانی نوناکا و تاکه

د. با وجود وجود دار 0و عیني 1( مطرح کرده است، دانش در دو شكل ضمني1994بر اساس آنچه که نوناکا )

است، اما بدون وجود و همراهي دانش عیني  ها سازمانکه دانش ضمني منبع اصلي مزيت رقابتي در  اين

مفهوم ناقصي دارد. در حقیقت اين دو نوع دانش مكمل يكديگر هستند و عدم وجود يكي، ديگری را تضعیف 

اين دو نوع دانش الزمه پويايي دانش ات متقابل تأثیر( معتقدند که 0222ان وی )ديگرنمايد. نوناکا و  مي

ای و مارپیچي  سازماني است. از نظر ايشان خلق دانش سازماني، فرايندی خطي نیست بلكه فرايندی چرخه

و  2، ترکیب4سازی  ، بیروني3سازی گیرد. اين مراحل عبارتند از: اجتماعي است که در چهار مرحله شكل مي

 دهد: ماني را نشان ميمدل خلق دانش ساز 1. شكل 2دروني سازی

 

 
1. Tacti 

2. Explicit 

3. Socialization 

4. Externalization 

5. Combination 

6. Internalizaiton 
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 (2111اوچی،  . مدل خلق دانش سازمانی )نوناکا و تاکه2شکل 

 

 شده است ارائه ها سازمان در ضمني و عیني های دانش تبديل و خلق راهبرد نوع چهاربر اساس اين مدل 

 از:  عبارتند که

 تعامل ايجاد طريق از افراد حالت اين سازی(، که در ضمني )اجتماعي دانش به ضمني . تبديل دانش1

که در اين مرحله  است اين توجه خور در اشتراک بگذارند. نكته به ديگران با را خود ضمني دانش دارند سعي

و جهت ر در رو ارتباط طريق از مثالً کند، دريافت را ضمني زبان دانش از استفاده بدون شخص ممكن است

 فراگیری يك فعالیت خاص.

 و ( است، که کدگذاریسازی/ آشكارسازی  بیرونيضمني به دانش عیني ) . در ادامه تبديل دانش0

 طريق از باشد؛ مثالً ديگران توسط استفاده قابل که شكلي به گیرد بینش افراد انجام مي و تجربه رمزبندی

نويسي يا به هر طريق که دانش خود را در معرض نگاه و درک ديگران قرار  گفتگو، پرسش و پاسخ، گزارش

 .دهیم

 نمودن ترکیب از طريق دانش تبديل حالت عیني )ترکیب(: سومین دانش به عیني . تبديل دانش3

منجر به  نتیجه در و گیرد افراد شكل مي دانش عیني )آشكار( موجود در سازمان، توسط های مختلف بخش

ی ها بخش از خاص ینهزم يك در مختلف شود. مثالً زماني که اطالعات از دانش مي مندتر نو و نظام شكلي ارائه

 شود. گنجانده مي واحد گزارش يك در قالب و شده آوری  جمع سازمان مختلف

گونه خلق دانش  سازی(، که آخرين مرحله از فرايند مارپیچ . تبديل دانش عیني به دانش ضمني )دروني4

نمايند و از آن برای  يآيد که افراد دانش جديد را درک نموده، آن را دروني م سازماني است و زماني پديد مي

است  1برند. اين مرحله در حقیقت مرحله يادگیری ها و دانش پیشین خود بهره مي وسعت بخشیدن به دانسته

 شود.  که منجر به تولید دانش ضمني جديد مي

 
1. learning 
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شود و به اين  دانش دروني شده، با ديگران به اشتراک گذاشته مي با پايان يافتن مرحله چهارم مجدداً

 1در تمام اين مراحل فرايند تبديل کند. طور مستمر ادامه پیدا مي چرخه حیات خلق دانش سازماني به ترتیب 

 اين دو نوع دانش )ضمني و عیني( به يكديگر در جريان است.

. 

 توسعه مدل خلق دانش سازمانی

اوچي در  تاکههای مختلف نیز بیان شده است، ضعف عمده مدل نوناکا و  گونه که ذکر شد و در پژوهش همان

نپرداختن به افراد و فناوری اطالعات است. اگر بر اساس ادبیات نظری حوزه مديريت دانش، افراد و فرايندهای 

کاری و فناوری اطالعات را ارکان الزم برای مديريت و نیز خلق دانش در نظر بگیريم، فرايند خلق دانش 

نمايند و نیز اين فرايند  ه دانش جديد را خلق ميافرادی است ک شناختي رواننیازمند در نظر گرفتن بعد 

سازی فرايند خلق دانش به شمار  گیری و پیاده نیازمند در نظر داشتن فناوری اطالعات است که ابزار شكل

با تكیه بر دانش تخصصي افراد و  ها آنهای  بنیان ايران که مبنای فعالیت های دانش آيد. در شرکت مي

مدل توسعه يافته خلق دانش سازماني، ابعاد شناختي و  ارائهنیاز است تا برای  ؛ر استتكنولوژی پیشرفته استوا

 های مناسب مدنظر قرار بگیرد.  گیری از نظريه ها با بهره فناورانه حاکم بر اين شرکت

 

  ریزی شده در پیوند با خلق دانش سازمانی نظریه رفتار برنامه

جمله رفتار خلق دانش افراد در  گیری رفتارهای انساني، از لشكنقش بسیار مهمي در  شناختي روانعوامل 

، 4؛ پیترسون و میسل0213، 3؛ آگاروال و وولي0213، 0رانديگکنند )لوس و  های سازماني ايفا مي محیط

افراد متفاوت  شناختي روان(. الگوی تفكر در افراد مختلف که بر حسب ويژگي 0218 ،2؛ وو، کائو و شي0212

 (.0210، 2خواهد داشت )بالدگود و چیلتون ها آنمستقیمي بر رفتار خلق دانش  تأثیراست، 

های شناختي  های رفتاری شامل فعالیت ( معتقدند خلق دانش، بیش از فعالیت0213) 7آگاروال و وولي

های گوناگون رفتاری  شود که افراد درگیر فعالیت است. اين در حالي است که تولید دانش زماني حاصل مي

ند و در واقع، انعكاس فرايندهای شناختي در رفتار افراد است که با ايجاد الگوهای فكری جديد منجر به باش

بدون نقش عوامل شناختي و انعكاس آن در رفتار افراد و نیز بدون  شود. اساساً تولید و خلق دانش جديد مي
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ها عملكرد روزانه  ت اما اين فعالیتهای مختلفي شكل خواهد گرف وجود ارتباطات میان افراد سازمان، فعالیت

 سازمان را تشكیل داده و هیچكدام منجر به خلق دانش در سازمان نخواهد شد )همان(.

 چارچوبي که است شناختي روان مشهور های نظريه از يكي (،1982شده )آجزن،  ريزی برنامه رفتار نظريه

 عقايد، میان رابطه بررسي برای ها پژوهش در و آورد مي پديد انسان رفتار مطالعه برای را گذارتأثیر و مفهومي

 بر (.1991 ، 1)آجزن گیرد مي قرار استفاده مورد موضوعي مختلف های حوزه در رفتارها و رفتاری نیات ها، ش نگر

ثیرگذار است. تأ فرادا نیت بر شده درک رفتاری کنترل و ذهني هنجار رفتار، در قبال نگرش نظريه، اين مبنای

 شود.  گیری آن رفتار مي تعريف شده و منجر به شكل خاص رفتار يك انجام برای فرد يك آمادگي وانبه عن نیت

 دهد: ريزی شده و متغیرهای آن را نمايش مي نظريه رفتار برنامه 0شكل 

 

 
 (2112شده )آجزن،  ریزی برنامه رفتار نظریه عناصر. 1شکل 

 

 فقدان يا و مقبولیت میزان به اشاره تار مشخص،رفيك  با رابطه در فرد يك بنابراين نظريه، نگرش

. مشارکت افراد در تسهیم دانش و فرايندهای دانش (1991)آجزن،  دارد فرد يك برای رفتار آن مقبولیت

شود. در اين پژوهش نگرش افراد در رابطه با  مي ها سازمانمحور منجر به پیدايش و خلق دانش جديد در 

ی ها مؤلفهيكي از  به عنوانر خلق دانش و مشارکت در جهت رسیدن به آن، مقبولیت يا عدم مقبولیت رفتا

 شود.  بنیان ايران در نظر گرفته مي های دانش نظريه رفتاری در شرکت

 روی بر گذارتأثیر اجتماعي فشار به اشاره لفهؤذهني است. اين م گذار بر نیت افراد، هنجارتأثیرلفه دوم ؤم

انتظارات  شامل باورها اين که شوند تعیین مي هنجاری باورهای توسط نيذه دارد. هنجار خاص رفتار يك

 اين ساختن برآورده برای فرد انگیزه و فرد يك سا( ازؤاساتید، مديران و ر والدين، مهم )مانند افراد رفتاری

 
1. Ajzen 
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ي (. در اين پژوهش باورهای هنجاری در رابطه با خلق دانش سازماني و نیز ارزياب1991آجزن، ست )ا انتظارات

 انگیزش افراد برای خلق دانش در جامعه مورد نظر لحاظ خواهد شد. 

 فرد يك درک معنای به لفهؤشده است. اين م درک رفتاری گذار بر نیت افراد، کنترلتأثیرلفه ؤسومین م

 و کرده جلوگیری رفتار يك بروز از است اين عامل ممكن باشد که مي خاص رفتار يك انجام برای توانايیش از

ها در  های افراد و درک توانايي (. در اين پژوهش باورهای کنترلي )توانايي1991شوند )آجزن،  آن بروز ببس يا

لفه ؤسومین م به عنوانبروز رفتار خلق دانش(، و نیز قدرت عوامل رفتاری درک شده در بروز يك رفتار خاص 

 نظريه مورد نظر است.  

 

 ق دانش سازمانی فناوری در پیوند با خل -نظریه تناسب وظیفه

. اين نظريه بیان استشده مطرح  1992تامپسون در سال  و گودهیو توسطهمانطور که ذکر شد اين نظريه 

رود داشته باشد تا بتواند  ای که برای آن به کار مي کند که فناوری اطالعات بايد تناسب خوبي با وظیفه مي

عملكرد کاربران داشت باشد. وجود سازه تناسب میان مثبتي بر  تأثیر در نتیجه،مورد استفاده قرار گرفته و 

بر عملكرد و خروجي افراد، دو سازه مهم هستند که در ساير  تأثیرفناوری اطالعات و وظايف کاری، همچنین 

 اند.  های مرتبط با کاربرد فناوری اطالعات مورد غفلت واقع شده يا آنچنان که بايد مطرح نشده مدل

دانند که کاربران را هرچه بیشتر برای انجام  را فعالیتي مي 1وظیفه (، عمدتا1992ًگودهیو و تامپسون )

های فرايندها  ها به خروجي فرايندهای کاری خود، به فناوری اطالعات وابسته کرده و به منظور تبديل ورودی

 شوند.  انجام مي

و در مباحث ( 1994اکا، نون) مطرح است يك فرايند به صورت از آنجا که خلق دانش سازماني ماهیتاً

کنند  مرتبط با يكديگر تعريف مي ای از وظايف مجموعهرا مديريت دانش و نیز مباحث سازماني، فرايند 

يكي از  به عنوانلفه وظايف را در کنار فناوری اطالعات ؤای که م نظريه ،بنابراين( 0227، 0)هارمون و داونپورت

نمايش داده  صفحه بعدگیرد نظريه مذکور است که در شكل  معیارهای عمده خلق دانش سازماني در بر مي

 شود: مي

 

 
1. Task 

2. Harmon & Davenport 
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 (2111فناوری )گودهیو و تامپسون، -. تناسب وظیفه9شکل 

 

های  محور و قابلیت دهند که وجود تناسب میان فرايندهای دانش های متعددی نشان مي پژوهش

 ؛ ال سید،0218)وو، کائو و شي،  گذار استتأثیرهای مديريت دانش بر اجرای هرچه بهتر فرايندها  سامانه

ای از  (. هر يك از وظايف سازماني که در کنار هم زنجیره0228؛ هوآنگ و لین، 0211؛ لي و لیم، 0212

دارند )کائو و  ها سازمانبسیاری بر راهبرد خلق دانش جديد در  تأثیردهند، در حقیقت  فرايندها را تشكیل مي

( معتقد 0221نظران حوزه دانش سازماني است نیز مانند بات ) صاحب( که از 0223(. زک )0211، 1رانديگ

بنیان هستند. وی فرايندهای موجود در اين نوع  است که فرايندها از ارکان وجودی يك سازمان دانش

 کارگیری  به ها آنداند که هدف  گذاری دانش مي اشتراک  را همان فرايندهای مرتبط با خلق و به ها سازمان

گذاری دانش صريح و ضمني  شده از سوی يك بخش از سازمان در ديگر واحدها و به اشتراک دانش تولید

  است.

بنیان وجود دارد جريان دانش و تبديل انواع دانش به يكديگر در  ی دانشها سازمانبر اساس آنچه که در 

 (. 0210، 3؛ توکان0،0222جاری است )نوناکا، راف و ولفر ها آنهای روزانه  فعالیت

های اطالعاتي در زمینه  های سیستم ( قابلیت1999، 4، نوهريا و تیرنيها )هانسن رخي پژوهشب

معتقدند راهبرد  ها آن. 2سازی و شخصي 2اند: کدگذاری محور را به دو دسته تقسیم کرده های دانش  فعالیت

 حالي کهدر شود؛  های مديريت دانش در زمینه کددهي و ذخیره دانش مربوط مي کدگذاری به کاربرد سامانه

های مديريت دانش در زمینه تسهیل ارتباطاتي اشاره دارد که از  سازی بر استفاده از سامانه راهبرد شخصي

( نیز دو دسته 0210شود. بالدگود و چیلتون ) گذاری مي دست آمده و اشتراکه دانش سازماني ب ها آنطريق 

 
1. Kao et al 
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 ها آن. 1های خلق کننده اند: کدگذاری دانش و شبكه های مديريت دانش بیان کرده ها را برای سامانه از قابلیت

های  شبكه حالي کهها کدگذاری دانش را انجام دهند؛ در  توانند از طريق اين سامانه معتقدند افراد مي

دست   دانش افراد را از طريق پشتیباني فرايندهای ارتباطي به ارائهکننده نیز ردپايي از تجربیات و  خلق

های مديريت دانش  ( در پژوهش خود دو نوع قابلیت را برای سامانه0222) 0رانديگن و دهند. همچنین سوا مي

بندی قابلیت شناختي اشاره به جريان خطي  که در اين دسته 4و ارتباطات 3اند: شناختي دانش مطرح کرده

های  و نگرش ها، ادراکات ها دارد و راهبرد ارتباطات نیز اهمیت رابطه کدگذاری اطالعات و دانش در اين سامانه

 دهد. دست مي  گذاری شده در زمینه اشتراک دانش را به اشتراک

های مديريت دانش در مواجه با  های سامانه توان نتیجه گرفت که قابلیت با توجه به آنچه مطرح شد مي

ها به دو دسته قابل تفكیك است: دسته اول مناسب کدگذاری  اين سامانه 2ورودی به عنواناطالعات و دانش 

سازی و استفاده دوباره از دانش و  ها در قالب دانش عیني است. اين قابلیت راهكار مناسبي برای ذخیره ورودی

 2(. دسته اول تحت عنوان قابلیت کدگذاری1999ران، ديگباشد )هانسن و  تر آن مي نیز اشاعه هر چه سريع

کید دارد )چوی و أق تعامل میان افراد تگذاری دانش از طري های دسته دوم بر اشتراک شود. قابلیت عنوان مي

ه دست آوردن دانش ضمني افراد به راهكار مناسبي برای ب به عنوان( و 1999 ران،ديگ؛ هانسن و 0220، 7لي

(. دسته دوم تحت 0222شود )بالدگود و چیلتون،  مطرح مي ها آنهای اندوخته  ويژه از تجربیات و مهارت

 د.  شو عنوان مي 8عنوان قابلیت شبكه

های  ها با انواع دانش سازماني )عیني و ذهني(، پژوهش در خصوص ارتباط و تناسب هر يك از اين قابلیت

؛ 0220؛ چوی و لي، 0221، 9؛ بالدگود و سالیسبری1999 مختلفي انجام شده است )ريگینز و هي،

ها )چوی و لي،  ي پژوهش(. برخ0218، 11؛ وو، کائو و شي0212، 12؛ سییِد 0212آکوستا،  نیكالس و سوتو لوپز

در مدل خلق دانش سازماني تناسب دارد در  10اند که قابلیت کدگذاری با مرحله ترکیب ( بیان کرده0220

(، معتقدند قابلیت 0221است. بالدگود و سالیسبری ) 13سازی قابلیت شبكه مناسب اجتماعي حالي که
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رود. ريگینز و هي  سازی به کار مي اجتماعياست و قابلیت شبكه در  1سازی کدگذاری مناسب فرايند بیروني

 اند.  دانسته 0سازی سازی و قابلیت شبكه را مناسب برای دروني ( نیز کدگذاری را برای فرايند بیروني1999)

سازی و  توان نتیجه گرفت که قابلیت کدگذاری برای فرايندهای بیروني های مختلف مي از بررسي پژوهش 

باشند و کدگذاری راهكار مناسب  ين فرايندها در پي رسیدن به دانش عیني ميترکیب مناسب است؛ چرا که ا

سازی دانست؛  سازی و دروني توان قابلیت شبكه را مناسب با فرايندهای اجتماعي اين فرايند است. همچنین مي

توان  ا ميهای مرتبط ر هدف اين فرايندها رسیدن به دانش ضمني و انتقال آن است. به طور کلي فناوری زيرا

 گذاری نمود.  نام «شبكه»و  «کدگذاری»در دو دسته 

 

 
 

اين است که هر يك از مراحل چهارگانه مدل خلق دانش سازماني، به منظور رسیدن به  نكته جالب توجه

هدف خاصي طراحي شده و هر يك از اين مراحل ساز و کار خاصي را در جهت تكمیل فرايند خلق دانش در 

را بسیار برده که مدل نام ( در پژوهش خود عالوه بر اين0212) گیرند. در اين زمینه ناتك و زويیلینگ بر مي

دانند، معتقدند جوهره و خاصیت  فناوری اطالعات مي کارگیری  بهسازی از طريق  مناسب برای پیاده

سازی با نگارش )کدگذاری( چاپي يا الكترونیكي  گذاری دانش است. جوهره بیروني اشتراک  سازی، به اجتماعي

مند نمودن دانش و  سازی، نظام ذخیره کنند که جوهره مرحله ترکیب، بیان مي ها آنسازگاری دارد. همچنین 

 دانند.  سازی را منجر به يادگیری )در سطح فردی و سازماني( مي دروني سرانجامپردازش آن است و 

تر توضیح داده شد، در اين پژوهش هر يك از مراحل چهارگانه تبديل دانش در مدل  طور که پیش همان

های مناسبي از وظايف مرتبط  ظر گرفته شده است. با بررسي مصداقدر ن اوچي در پیوند با وظايف نوناکا و تاکه

بر اساس نظريه  ،دست آمده است. در نهايته با هر يك از مراحل مدل خلق دانش سازماني، جدول زير ب

مورد بررسي قرار  ها آنهای مرتبط با  وظايف اين چهار مرحله با فناوری الزم استفناوری،  - تناسب وظیفه

 بگیرد. 

 

 
1. Externalization 

2. Internalization 
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 . وظایف مرتبط با مراحل خلق دانش سازمانی9ل جدو

 وظایف مرتبط مراحل خلق دانش

 سازی اجتماعی
 )تبدیل دانش ضمنی به ضمنی(

 برگزاری جلسات تخصصی مستمر -

 ها رسمی جهت مباحث تخصصی سازمان ها و کارگروه تشکیل گروه -

 مباحث تخصصی سازمان غیررسمی درباره  به صورتتبادل دانش افراد  -

 های تخصصی افراد در فضای کاری ل تجربیات و دیدگاهانتقا

 سازی بیرونی
 )تبدیل دانش ضمنی به عینی(

 درج و نشر اخبار و اطالعات تخصصی درون سازمان -

 محور سازمان ل دانشئو نقطه نظرها درباره مسا هاپیشنهاد ارائهوجود فضای  -

 تجربیات و گزارشات شغلی و تخصصی ارائهامکان  -

 ترکیب
 دانش عینی به عینی( )تبدیل

 سازماندهی منابع الکترونیکی دانش سازمانی  -
 های اطالعاتی در مورد خدمات و تولیدات سازمان تهیه و ایجاد منابع یا پایگاه -

 سازی درونی
 )تبدیل دانش عینی به ضمنی( 

 روزآمدسازی دانش تخصصی افراد -

 زمانبه منظور انجام وظایف تخصصی ساپژوهش لزوم انجام مطالعه و  -

  ها آنارتقاء دانش تخصصی افراد و جلوگیری از فرسایش اطالعاتی 

 

 فناوری-مدل خلق دانش سازمانی بر پایه نظریه تناسب وظیفه

های اطالعاتي با  های فناوری های اخیر انجام گرفته که به بررسي قابلیت ويژه در ساله های مختلفي ب پژوهش

؛ 0214، 1پردازد )واگنر و ولمار ني در جهت خلق دانش سازماني ميدر انتقال دانش عیني و ضم ها آنتناسب 

، 0212، 2يد ؛ سي0212، 4؛ ناتك و زويیلینگ0212، 3؛ کورنیاوان، هالیم و هارتونو0212، 0ويپاوايانكول و تنگ

و  افزاری ها تطابق امكانات نرم (. در اين پژوهش0218، 7؛ وو، کائو و شي2،0212آکوستا نیكالس و سوتو لوپز

ی مختلف با مراحل مدل خلق دانش سازماني بررسي ها سازمانهای مديريت دانش مورد استفاده در  سیستم

ها، وضعیت کارايي فناوری اطالعات را در پیوند با مراحل مدل مورد  شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش

 کند. نظر بیان مي

های اطالعاتي مرتبط با  هشي، فهرستي از فناوریهای پژو در اين مقاله با مطالعه و بررسي دقیق پیشینه

 گردد. مي ارائه صفحه بعددست آمده که در جدول   مراحل مختلف مدل خلق دانش سازماني به

 

 

 
1. Wagner & Vollmar 

2. Wipawayangkool & Teng  

3. Kurniawan, Halim & Hartono 

4. Natek & Zwilling 

5. Syed 

6. Lopez-Nicolas & Soto-Acosta 

7. Wu, Kao  & Shih 
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شود هريك از مراحل مدل خلق دانش سازماني و بسترهای  طور که در جدول باال مشاهده مي همان

دارد مورد  ها آنبزارهايي که بیشترين تناسب را با ها و ا تواند توسط فناوری ، ميها آنسازماني مرتبط با 

 پشتیباني قرار بگیرد. 

 
1. Communities of Practice 

2. Discussion groups & Forums 

3. Online chat 

4. Online conferences 

5. E-learning 

شیوه 
تبدیل 
 دانش

 
های مدیریت دانش  ابزارهای مرتبط در سامانه

(KMS)ابزارهای شبکه  /  

شیوه 
تبدیل 
 دانش

 
  دانش مدیریت های سامانه در ابزارهای مرتبط

(KMS)ابزارهای کدگذاری / 

ضمنی( 
ضمنی به 

ی )
ی ساز

اجتماع
---
 

ک
به اشترا

 
ی

گذار
 

 

 9)انجمن تمرین( های هم عمل شکیل گروهت 
 های بحث شرکت در گروه 
 های اجتماعی شبکه 
 غیر همزمان به صورت) 2ها و تاالرهای گفتمان گروه 

 و آف الین(
  3چت همزمان 
 1سمینارهای آنالین 
 ارتباط تصویری، صوتی، یا هر دو 
 افزارهای همکاری گروهی های اجتماعی و نرم شبکه 

ضمنی به عینی(
ی )

ی ساز
بیرون

---
 

ی(
ش )کدگذار

نگار
 

 

  نشریه الکترونیکی 
 الکترونیکی هاینظام پیشنهاد 
 یپست الکترونیک 
  لی در تجربیات و گزارشات شغ ارائهنگارش و

 پروفایل مربوطه
 گیری از  مخزن دانش سازمانی )وجود  بهره

های  پایگاه داده از بهترین عملکردها و تجربه
 (کاری

 

 
 دانش از فرد ضمنی دانش کسب امکان: فناوری نقش

 به جدید دانش این و شده فراهم افراد دیگر ضمنی
 گردد. می افزوده سازمان جمعی دانش

  

 صریح دانش به یضمن دانش :فناوری نقش

 منتشر در بستر سازمانی و شده تبدیل

 شود. می

  
شیوه 
تبدیل 
 دانش

 
های مدیریت دانش  ابزارهای مرتبط در سامانه

(KMS)ابزارهای کدگذاری / 

شیوه 
تبدیل 
 دانش

 
های مدیریت  ابزارهای مرتبط در سامانه

 / ابزارهای شبکه(KMS)دانش 

ب )
ترکی

ع
ینی به عینی(

---
 

ذخیره ساز
ش

ی/ پرداز
 

 

 سازماندهی منابع الکترونیکی دانش سازمانی 
  ها شناسی هستی 
 های اطالعاتی های داده و بانک پایگاه 

ضمنی( 
ی )عینی به 

ی ساز
درون

---
 

ی
یادگیر

 

 

 به صورت گروهی یا  5آموزش الکترونیکی(
 انفرادی(

  پژوهشمطالعه و 

 دانش ترکیب از جدید صریح دانش :فناوری نقش

 شود. می ایجاد مختلف های گاهپای در صریح

 واسطه به صریح دانش: فناوری نقش

 دانش فرد به استفاده و سازی شبیه دریافت،

 شود. می تبدیل ضمنی

. فناوری اطالعات پشتیبان به منظور خلق دانش سازمانی1جدول   
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گرايانه دارد و هدف آن  سازی کاربرد جمع بر اين اساس بايد گفت فناوری اطالعات در مرحله اجتماعي

طي نمودن مرزهای زمان و مكان در سازمان است؛ همچنین تشويق افراد يك سازمان به برقراری ارتباطات 

دست آمده از فرايندها و وظايف کاری، از جمله دستاوردهای ه گذاری دانش ب اشتراک  تر و در پي آن بهبیش

 (. 1،0222گیری از فناوری اطالعات است )اليبوويتز سازی با بهره اجتماعي

گیری  سازی رويكرد کدگذاری اطالعات و دانش را دارد و سبب بهره فناوری اطالعات برای مرحله بیروني

گیری  به تصمیم منجر سازی بیروني ،. در نهايتشود ميو جوامع از دانش موجود  ها سازمانه بیشتر افراد، هرچ

(. همچنین کاربرد فناوری اطالعات در مرحله 0211، 0است )توربان ها سازماندر  مسئلهبهتر و تقويت حل 

فناوری اطالعات از  ارد. اساساًترکیب مدل خلق دانش سازماني، گرايش به پردازش داده، اطالعات و دانش د

ابتدا بیشترين کابرد و تناسب را با مرحله ترکیب داشته و کابرد بسیاری در اين مرحله داشته است. فناوری 

خوبي بازنمون   سازی و بازيابي داده، اطالعات و دانش را در مرحله ترکیب به اطالعات بحث پردازش، ذخیره

 (. 0213کند )ناتك و لجاک،  مي

دارد. کاربردهای فراواني از فناوری  3گرا سازی کاربرد يادگیری فناوری اطالعات برای دروني ،نهايت در

  بههای مديريت دانش  های مختلف سامانه توانند از قابلیت اطالعات در بحث يادگیری وجود دارد. افراد مي

، 4برداری نمايند )نگنويتسكي هرهافزايش و خلق دانش جديد در سازمان ب ،يادگیری سازماني و در نهايت منظور

0211 .) 

 

 بنیان   های دانش توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت

های  های روزمره خود که قابل مشاهده و ملموس باشند متمرکز هستند. شرکت بر فعالیت ها سازمانبیشتر 

دانش  مؤثري است: يكي کاربرد بنیان در پیوند با دو فرايند هستند که زيربنای ساير فرايندهای سازمان دانش

(. هدف آن نیز در چهار مورد عمده مطرح است: 1999موجود و ديگری خلق دانش جديد سازماني )زک، 

کار برده   های سازمان به های ساير قسمت که دانش موجود در يك بخش از سازمان، در فعالیت اطمینان از اين

که سازمان از  طوریه شود، ب اشتراک گذاشته مي  ذر زمان بهکه دانش سازماني در گ شود؛ اطمینان از اين مي

های مختلف  های همكاری افراد در قسمت  آورن بستر و زمینه گردد؛ فراهم مند مي تجربیات پیشین خود بهره

 
1. Liebowitz 

2. Turban 

3. Learning-oriented 

4. Negnevitsky 
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های الزم جهت يادگیری و  ها و مشوق سازمان به منظور خلق دانش جديد سازماني؛ و فراهم آوردن موقعیت

 (.0223ت افراد با يكديگر )زک، تعامل تجربیا

اند: يكي  را در دو مورد مطرح کرده ها سازمان( اهمیت عمده خلق دانش جديد در 1992) ديگراننوناکا و 

های مربوط به  شناسايي و کشف دانش انباشته شده در ذهن محققان و متخصصان جهت جلوگیری از هزينه

ای که در  نهادينه کردن سرمايه نهفته؛ و ديگری گیری صمیمها و تكرار برخي فرآيندهای ت کاری دوباره

 و محققان سازمان در جهت بقا و رشد سازمان حاصل شده است. انمتخصص

و به طور کلي در موفقیت افراد در دنیای  ها سازمانای که دانش در تمامي  با وجود اهمیت و جايگاه عمده

روند، جايگاه  مدار است و بر محور دانش پیش مي  دانش ها آن های يي که فعالیتها سازمانامروز دارد، اما در 

های خاص خود را دارد که  ويژگي ها سازمانای برخوردار است و دانش در اين دسته از  آن از اهمیت ويژه

 عبارتند از: ها آنترين  عمده

اطالعات دانش را بر اساس برداشت شخصي که از  ،در سازمان فردیهر  :منحصر به فرد بودن دانش

دانش سازماني بر اساس گذشته تاريخي  ،آورد، در اختیار دارد. عالوه بر اين درون و برون سازماني به دست مي

گیرد. بنابراين دو گروه يا دو سازمان به شیوه  شده خود سازمان شكل مي  های جمع و مهارت تو تجربیا

 .يكسان، فكر و عمل نخواهند کرد

شود و  ها يا خدمات مي وریاماني، باعث بهبود تولیدات، فرآيندها، فندانش ساز :داراي ارزش ویژه

کند تا با  کمك مي ها سازمانانش به د. دده افزايشيي خود را ارقابت و کارقدرت سازد که  سازمان را قادر مي

را با  آنوری هماهنگ نمايند و ارويكردی جديد به حل مسائل و مشكالت خود بپردازند و خود را با تغییرات فن

 .روشي درست برای تسهیل کارکرد و خدمات سازماني خود به کار گیرند

ی ديگر به ها سازمانيعني دانش به وجود آمده در يك سازمان، قابل به کارگیری در  غيرقابل جایگزین:

 .شوند توانند در جای ديگر دوباره تكرار ها و افراد، نمي چرا که همان کارکردها، تجربه ؛عنوان جايگزين نیست

به رقابت خواهند  مييي که ها سازمان بنابراين، ؛است استراتژيكدانش سازماني يك منبع  استراتژیک:

و آن را به  نمايند ايجادادامه دهند و پويايي خود را حفظ کنند بايد ساز و کارها را برای ضبط دانش مربوط 

 (.0224، 1د )هولساپلاز دارند برساننطور دقیق، دائمي، مختصر و به موقع به همه افرادی که به آن نی

و  نیانب ی دانشها سازماننظران در تعريف  با توجه به مفاهیمي که صاحببا توجه به آنچه گفته شد و نیز 

اند، عامل خلق دانش جديد و توانمندی افراد در تولید دانش از اهمیت زيادی  های آن مطرح کرده ويژگي

 
1. Holsapple 
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در  ها آنبنیان بودن  معادل دانش ها سازماننیز بیان شد تولید دانش در تر  طور که پیش برخوردار است. همان

خوبي تولید شود تا   به ها سازمانکه دانش جديد در اين قبیل  نظر گرفته شده است. بنابراين، به منظور اين

وی انساني نیر کارگیری  بهمحور سازماني قرار بگیرد، نیاز است تا با  برداری در فرايندهای دانش مورد بهره

های اطالعاتي پیشرفته بتوان جريان دانش را به درستي هدايت نمود.  مندی مناسب از فناوری دانشكار و بهره

ترين  يكي از عمده به عنوانبنیان نیز  ی دانشها سازماندانش در  مؤثرهمانطور که گفته شد کاربرد 

بستر انساني و فناورانه مناسبي نیز مهیا  دباي نیازمند توجه جدی است. از اين رو  ها سازمانهای اين  ويژگي

ترين وجه ممكن در فرايندهای سازماني جريان داشته و اثربخشي  شود تا دانش سازماني به بهترين و مناسب

 الزم را داشته باشد. 

های مختلفي به ابعاد گوناگون شناختي و فناوری در بحث خلق دانش سازماني توجه داشته و  پژوهش

اند. با مرور ادبیات نظری، برخي از اين قبیل  ی مربوطه را در پیوند با اين فرايند مورد بررسي قرار دادهها مؤلفه

 شوند: مي ارائهها شناسايي شده که در جدول زير  پژوهش

  

 های مختلف . متغیرهای شناختی و فناوری در پیشینه1جدول 

 بسترهای مورد پژوهش پژوهشگر
 ها/ عوامل شناختی رایندها و فناوریف 2198وو، کائو و شی، 

 ریزی شده رفتار برنامه -شناختی 2191چنگ، 

 ها فرایندها و فناوری 2196ویپاوایانکول و تنگ، 

 ها فرایندها و فناوری 2196ناتک و زوییلینگ، 

 ها  فرایندها و فناوری 2196ران، دیگکورنیاوان و 

 ها فرایندها و فناوری 2195ال سید، 

 عوامل شناختی 2195ون و میسل، پیترس

 ها  فرایندها و فناوری 2195ران، دیگژانگ و 

 ها  فرایندها و فناوری 2191واگنر و ولمار، 

 عوامل شناختی  2193آگاروال و وولی، 

 عوامل شناختی  2193ران، دیگلوس و 

 عوامل شناختی  2192بالدگود و چیلتون،

 ها یفرایندها و فناور 2199لی و لیم، 

 ها فرایندها و فناوری 2191آکوستا،  نیکالس و سوتو لوپز

 ها / خودکارآمدی  فرایندها و فناوری 2118لین و هوانگ، 

 ریزی شده رفتار برنامه -شناختی 2118چو و چانگ، 

 عوامل شناختی 2116میشل و نیکالس، 
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انجام شده در اين حوزه، اين پژوهش  گیری از پیشینه پژوهشي با در نظر داشتن آنچه مطرح شد و با بهره

 دهد:  مي ارائهبنیان ايران  های دانش مدل مفهومي زير را برای توسعه مدل خلق دانش سازماني در شرکت

  

 
 بنیان های دانش . مدل مفهومی خلق دانش در شرکت1شکل 

 

 گیری نتیجه

استفاده از دانش تخصصي در تمامي  بنیان ی دانشها سازمان( بیان کرده است در 1999گونه که زک )  همان

 ،گذاری دانش در سطح سازمان از اهمیت بااليي برخوردار است. بنابراين اشتراک  های سازمان و نیز به قسمت

الزم است جامعه مورد مطالعه بسترهای مناسب برای تحقق اين امر را فراهم آورده و توجه الزم به ابعاد 

های مختلف و  اشته باشند. بررسي مباني نظری نشان داد که پژوهشدر بحث خلق دانش د مؤثرسازنده و 

اند.  بر فرايند خلق دانش را به طور جداگانه بررسي کرده مؤثرای وجود دارد که هرکدام ابعاد مختلف  پراکنده

ن بنیا های دانش های اطالعاتي مورد نیاز در فرايند خلق دانش در شرکت برای مثال برخي به شناسايي فناوری

اند؛ اما پژوهشي که با  های شناختي و انگیزشي افراد سازمان را بررسي نموده جنبه ها آنو برخي از   پرداخته

های معتبر و مبتني بر يك مدل مناسب، فرايند خلق دانش را در يك بافت مشخص بررسي  گیری از نظريه بهره
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که مدل مناسبي از فرايند خلق دانش را در  نموده باشد مشاهده نشده است. از اين رو نیاز به انجام پژوهشي

 بنیان ايران را ترسیم نمايد مشخص شد. های دانش شرکت

بنیان ايران شكل گرفت. مدل مورد  های دانش اين مقاله با هدف واکاوی فرايند خلق دانش در شرکت

ازماني است. در اين استفاده که ساير مباني نظری و ابعاد ديگر پژوهش بر آن استوار است، مدل خلق دانش س

، که در ادبیات مديريت دانش به ها سازماندانش در  3خلق ،و در نهايت 0، ترکیب1مدل چگونگي فرايند تبديل

 خوبي بازنمون شده است.   شهرت دارد، به 4سي سه

 اساس بر آن مختلف ابعاد و خلق دانش سازماني مفهوم يعني) چیستي دانش تا شد تالش پژوهش اين در

ه های سازماني ب خلق دانش در بافت مفهوم شدن مطرح داليل) چرايي دانش(، شده معرفي های مدل و الگوها

شكل گرفتن رفتار خلق دانش در جامعه مورد نظر(  چگونگي )فرايند دانش بنیان( و های دانش ويژه شرکت

   .گیرد قرار تحلیل و تجزيه و بررسي مورد

ترين  يكي از اصلي به عنوانبنیان ايران  های دانش در شرکتتر بیان شد، خلق دانش  بر اساس آنچه پیش

دهد. در تحقق اين امر نیروی انساني و  های سازماني را شكل مي فرايندها است و زيربنای ساير فعالیت

بنیان سازماني را  کار گرفته شده، فرايندهای دانش  اطالعات پیشرفته به های دانشكار در کنار فناوری سرمايه

های  تواند در محیط يكي از عناصر عمده در رفتار خلق دانش، مي به عنواننیروی انساني دهند.  شكل مي

سازماني مختلف رفتارهای متفاوتي در رابطه با خلق دانش سازماني داشته باشد. از سوی ديگر عالوه بر 

بنیان نیز بعد  ی دانشها در شرکت ها آنهای اطالعاتي و استفاده از  های شناختي افراد، بحث فناوری ويژگي

آورد. تحلیل انجام شده در اين مقاله نشان داد که نیت  مي به وجودگیری خلق دانش را  ديگری از عوامل شكل

در قبال مشارکت در خلق دانش سازماني را  ها آنرفتاری افراد متخصص در جامعه پژوهش، رويكرد رفتار 

ی نگرش، هنجارهای ذهني و کنترل رفتاری درک ها مؤلفهگذار بر نیت رفتاری را تأثیردهد. عوامل  شكل مي

 دهند.  شده شكل مي

منجر به استفاده  سرانجامبا فرايندهای سازماني که  ها آنهای موجود و تناسب  در بحث مربوط به فناوری

سته در دو د های جامعه پژوهش عمدتاً ها خواهد شد، تحلیل انجام شده نشان داد که فناوری از فناوری مؤثر

و  «سازی بیروني»قابلیت کدگذاری برای فرايندهای گیرند.  قرار مي «شبكه»و  «کدگذاری»های  فناوری

در خلق دانش مناسب است؛ چرا که اين فرايندها در پي رسیدن به دانش عیني هستند و کدگذاری  «ترکیب»

 
1. Conversion 

2. Combination 

3. Creation 

4. 3C 
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 «سازی اجتماعي»با فرايندهای  توان مناسب راهكار مناسب اين فرايند است. در عین حال قابلیت شبكه را مي

دانست؛ چرا که هدف اين فرايندها رسیدن به دانش ضمني و انتقال آن است. در ادامه اين  «سازی دروني»و 

با يكديگر مورد تحلیل قرار  ها آنهای ذکر شد و رابطه  بررسي، فرايندهای متناسب با هر دسته از فناوری

 گرفت.  

ها  بنیان به دست آمد اين است که اين شرکت های دانش دانش در شرکتآنچه که از بررسي فرايند خلق 

از دانش موجود و نیز خلق دانش جديد است، الزم  مؤثرسازی اهداف عمده خود که استفاده  به منظور بهینه

در بحث  ها آنای به عوامل شناختي افراد و نیت رفتاری  ه های دانشي توجه ويژ است تا در بستر فعالیت

ت در هر چهار مرحله انتقال دانش عیني و ضمني داشته باشند. عالوه بر آن در نظر داشتن تناسب مشارک

ها و عامل سرعت  گر فعالیت تواند تسهیل ها مي های مورد استفاده در اين شرکت فرايندهای کاری با فناوری

بت، نوآوری و روزآمد بودن در بنیان بر مبنای رقا های دانش باشد؛ چرا که ساختار ايجاد شرکت ها آنبخشي به 

 شوند. ها تسهیل مي رده فناوری و دانش تخصصي مربوطه است که همگي اين موارد از طريق فناوری

بنیان و رسیدن به اين مهم الزم است تا ابعاد  های دانش به منظور بهبود وضعیت خلق دانش در شرکت 

قرار گیرند. با توجه به وجود گسست دانشي در رابطه ها مورد بررسي و تحلیل  گذار در همه زمینهتأثیرمختلف 

جهت شود.  ارائهبا ابعاد شناختي و فناورانه، در اين مقاله تالش شد تا مدل مفهومي مناسبي در اين زمینه 

بنیان و نیز پژوهشي در خصوص  های دانش تری از خلق دانش در شرکت جامعآينده ارائه مدل  های پژوهش

مقاله پیشنهاد  مورد بررسي در اينبر اساس عوامل  ها در اين دسته از شرکت شناسي خلق دانش آسیب

 .شود مي
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