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 مقدمه

 سال در را دانش یزیمم اصطالح دانش، یزیمم هينظر طرفداران عنوانبه 1کالرک و بنهامد

 یزیا مم از بعاد  مرحلاه  کيا  داناش  یزیا مم. (1449)دبنهام، کالرک،  کردند یمعرف 1445

 داناش  یموجاود  يیشناساا  باه  کاه  اسات  داناش  تيريمد اقدامات شروع از قبل و اطالعات

 تیوضاع  و موجاود  تیوضاع  نیبا  شاکا   و پاردازد یما  ساازمان  یدانش یندهايفرآ و یفعل

 هلماز،   ،یلوانتااک ) کناد مای  یابيا ارز را ساازمان  اهادا   به یابیدست یبرا سازمان مطلوب

 تيريماد  اقادامات  شبردیپ یبرا دانش یزیمم( 0222) 3ونزیاست اعتقاد به(. 0222 ،2تياسسرو

 باه . اسات  داناش  تيريماد  تیا فعال مرحلاه  نیاولا  اغلب دانش یزیمم .است یضرور دانش

 هاای تیا فعال و ساازمان  یکل اهدا  از تيحما یبرا که یدانش دانش، یزیمم انجام کمک

 تيريماد  یچگاونگ  از یملموسا  ريتصو و شودمی يیشناسا است ازیموردن یگروه و یفرد

 یزیا مم نیهمچنا  گاردد، یما  يیشناسا دارد بهبود به ازین که یمکان و ارائه سازمان در دانش

 را ساازمان  کارکناان  توسا   اساتفاده  یچگاونگ  و ساازمان  در دانش تقالان یچگونگ دانش

 یهاا بخاش  در تیا فعال تکارار  از و کندمی يیشناسا را سازمان یدانش یهاشکا  و یبررس

 دارد قارار  داناش  کاه  یمکاان  و سازمان دانش نقشه سس . دينمایم یریجلوگ سازمان گريد

 (.0226 ،4دوریوچ) شودمی میترس

ساازمان  و افاراد  یساو  از یمختلف یهامدل هاسازمان در دانش یزیمم یازسادهیپ یبرا

 یيهاا ضاعف  و قاوت  نقااط  یدارا هاا مادل  نيا از هرکدام که است شده ارائه مختلف یها

 مبحا   اسات  تأثیرگاذار  داناش  یزیا مم یهاا مادل  یطراحا  در کاه  یعوامل از یک. يهستند

 نيماثثرتر  از یکا ي عناوان باه  زمانیساا فرهنگ. است سازمانیفرهنگ و سازمان یهایژگيو

 پژوهشاگران  از یاریبسا  کاه یطاور باه . است شده شناتته کشورها توسعه و شرفتیپ عوامل

 باه  هاا آن توجاه  ت،يريماد  و صانعت  در ژاپان  کشور تیموفق مهم علل از یکي که معتقدند

 رکشو کي در اجراشده مدل که ستا مبنا نیهم بر. (1325)زرنگار،  است سازمانیفرهنگ

                                                 
1. Debenham and Clark 

2. Levantakis, Helms & Spruit 

3. Stevens 

4. Chowdhury 
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 یاجاارا یباارا. باشااد پاسااخگو تواناادینماا گااريد سااازمان و کشااور یباارا سااازمان کياا و

 اساا   نيا ا بار . جست بهره ازیموردنبافت  با مناسب مدل از ديبا دانش یزیمم زیآمتیموفق

 مدل مانند دانش یزیمم حوزه در شدهيیشناسا مدل چند لیتحل و یبررس به حاضر مقاله در

 ینادها يفرآ بار  تأکیاد  باا  داناش  یزیا مم مادل  ،(0223) زلبرآ ،(0220a) 1لتونیه یشنهادیپ

 3یلا  و وو ،(7022) 2مندز و ونتی-اشمیتز، پالما-والنزوئال، سانچز-، بارسلوپرزسولترو یاصل

مادل  یابيا ارز .ميپردازیم( 0211) 4کینیدوم یدورا و گانازان یامرحله 6 مدل و( 0222)

 داناش  یزیا مم مناساب  مادل  يیشناساا  در هانآ اهدا  و هایژگيو به توجه با موجود یها

 یهاااماادل یمعرفاا حاضاار پااژوهش هااد . رساااندیماا یارياا رانيااا یعلماا مراکااز یباارا

 کشاور  یعلم مراکز دانش یزیمم یبرا مدل نيترمناسب ارائه و دانش یزیمم شدهيیشناسا

 کاه باا   هاای پاژوهش  و پیشاینه  پاژوهش  یشناسروش ادامه در ،هد  نيا به لین یبرا. است

 یهاا مادل  و داناش  یزیا مم مفهاوم  سس مختلف صورت گرفته است،  یهامدلاستفاده از 

 شانهاد یپ رانيا ا یعلما  مراکاز  باا  متناسب مدل انتها در و گرددیم ارائه حوزه نيا در موجود

 .شودمی

 پژوهش یشناسروش

 یهاا گام به توجه با یسازمدل و یلیتحل مطالعه ،یاکتابخانه مطالعه روش به حاضر پژوهش

 از عمده طوربه اطالعات یگردآور یبرا. است شده انجام 1340 زمستان در مطالعه مختلف

 یجا  یاطالعاات  یهاا گااه يپا گوگال،  یجستجو موتور در جستجو از حاصل منابع و مقاالت

و  رهیا غ و یا یآ اساکالر،  گوگل اسکوپو ، رکت،يدا ن يسا امرالد، پروکوئست، استور،

 و علاوم  پژوهشاگاه  در داناش  یزیا مم یسااز ادهیپ اتیتجرب از ینهادشیپ مدل ارائه منظوربه

 شاامل  پژوهش نيا در شده استفاده یهادواژهیکل. است شده استفاده رانيا اطالعات یفناور

knowledge audit ،knowledge audit process ،knowledge audit model ،

knowledge audit methodology ،knowledge audit tools and techniques 

                                                 
1. Hylton 

2. Perez-Soltero, Barcelo-Valenzuela, Sanchez-Schmitz, Martin-Rubio, Palma-

Mendez, & Vanti 

3. Wu, Li 

4. Ganasan, Durai Dominic 
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 مناابع  يیشناساا  باه  اقادام  مارتب   یاطالعات منابع يیشناسا جهت ابتدا اسا  نيا بر. باشندیم

 مناابع  دانش، یزیمم با مرتب  منابع یبنددسته و یابيارز هد  با بعد مرحله در. شد مختلف

 یبايا ارز و لیا تحل منظاور باه  یبعاد  گاام  در. شادند  یابيا ارز و لیا تحل ،یبررس شده یابيباز

 مناساب  یمادل  شانهاد یپ زیا ن و هاا آن ضاعف  و قوت نقاط يیشناسا و دانش یزیمم یهامدل

 هاا آن لیا تحل باا  اداماه  در و شاد  داناش  یزیمم شدهيیشناسا یهامدل یابيارز به اقدام ابتدا

باا توجاه باه     .شاد  کشور یعلم مراکز دانش یزیمم یبرا دانش یزیمم مدل شنهادیپ به اقدام

 تأکید با دانش یزیمم مدل ،(0223) 1زلبرآ ،(0220a) لتونیهمدل  پنجالعه حاضر طهد  م

 یامرحلاه  6 مادل  و( 0222) یلا  و وو ،(0227) گاران يد و پرزساولترو  یاصل یندهايفرآ بر

جامعه مطالعه حاضر انتخااب و بررسای شادند.     عنوانبه (0211) کینیدوم یدورا و گانازان

 استفاده شده است.ها از ابزار تحلیل محتوا در بررسی مدل

 :از اندعبارت حاضر پژوهش یاساس یهاپرسش نيبنابرا

 گام در پرسش نيا به پاسخ است؟ شده يیشناسا دانش یزیمم یبرا يیهامدل چه .1

 .به دست آمد منتشرشده آثار یبررس با و حاضر پژوهش نخست

 اسخپ دارند؟ يیهاتيمحدود و ايمزا ها،تیقابل چه دانش یزیمم موجود یهامدل .0

 از کيا  هار  باا  مارتب   آثاار  یبررسا  باا  و پاژوهش  یبعاد  گاام  در پرساش  نيا به

 .است شده ارائه دانش یزیمم یهامدل

 پرساش  نيا ا به پاسخ ست؟یچ کشور یعلم مراکز یبرا دانش یزیمم مناسب مدل .3

 هاا آن کاربرد و دانش یزیمم یهامدل از کي هر به مربوط مستندات لیتحل با زین

 .است شده حاصل ورکش یعلم مراکز در

 های پژوهشپیشینه

تحلیال   ،تحلیال موجاودی داناش    ،ممیزی دانش شامل چهاار جازت تحلیال نیازهاای دانشای     

در  گرفتاه انجاام هاای  و ترسایم نقشاه داناش اسات. باا توجاه باه بررسای         های دانشای جريان

 هايی که در راستای هر چهاار جازت  های پیشین در ايران و تارج از کشور، پژوهشپژوهش

                                                 
1. Albers 
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ام. ، چای فاای  (، 0224) 2(، میکو2022) 1کیچممیزی دانش بودند شامل جورينجاک و کل

 4انااگچ، لاای و چاای فااای، دبلیااو. وای. ،(0227) 3.، دبلیااو. وای.، دبلیااو. باای.، تاای. ا .آل

هاای تاود از روش پیمايشای و از    ( هستند که در پژوهش0211) 5چی وای و لیو  (0227)

 اند.فاده کردهابزار مصاحبه و پرسشنامه است

های حاصال  افته. يتر از موضوع ممیزی دانش هستندهای فارسی اين پژوهش کلیپیشینه

والمحمادی   (،1329جعفاری )  و (، اتاوان 1342(، افشار )1322معالی ) و از ربیعی، حسینی

ساازی  اهمیت ممیزی دانش را در پیااده  در داتل کشور، (1324)(، اتوان و ديگران 1322)

 کند.ز مديريت دانش بیان میآمیموفقیت

دهد کاه ممیازی داناش    نشان میهای تارج از کشور در پژوهشهای انجام شده بررسی

بنااابراين ؛ مااديريت دانااش در سااازمان دارد زیااآمتیااموفقسااازی اهمیاات زيااادی در پیاااده

 یهاا تيا اولوهاای داتلای از   ممیزی دانش با استفاده از مدل مناسب باا ساازمان   یسازادهیپ

-فارسای ساازمان   شاده یبررسهای با توجه به پیشینهدر کل شود. لی اين امر محسوب میاص

دهند و در اکثار  های داتلی مديريت دانش را بدون توجه به ممیزی دانش سازمان انجام می

ساازی  شوند و هزينه و انارژی و زماان صار  شاده بارای پیااده      موارد با شکست مواجه می

هاای  هاايی کاه در پیشاینه   رود، با استناد باه بررسای  هدر می مديريت دانش با شکست آن به

، تينهاار ا، ر0222و ديگاران،   لیبوويتز، 0222ک، یچتارجی انجام شده )جورينجاک و کل

، 0229، چای فاای  ، چوی، لی، 0229، رشید، لنزالهنز، ، بر0223هوانگ،  و ، کیم، سو0223

، 0227ديگااران،  ؛ ولیااو. وایدب، 0227و ديگااران،  چاای فااای، 0225، و ديگااران چاای فااای

، 0212، لوناگ و ديگاران،   0224، میکاو،  0224، گرووا، آنتونوا، تودورووا، 0227، ريسون

آمیاز ماديريت داناش    (، سودمندی ممیزی دانش در اجارای موفقیات  0211چی وای و لی، 

هايی کاه ممیازی را در   مورد تائید قرار گرفته است. همچنین مشخص شده است که سازمان

                                                 
1. Jurinjak & Klicek 

2. Micu 

3. C.F. Cheung, M.L. Li, W.Y. Shek, W.B., T.S. Tsang 

4. W.Y, Chi fai, Lee & Chong 

5. Chi Wai, Lee 
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اناد باا   ( انجام داده2022ک، یچ)جورينجاک و کل 1به صورت آزمايشی یترکوچک بخش

دهاد کاه های     هاا نشاان مای   اند. نتايج حاصال از بررسای  تری مواجه بودهموفقیت چشمگیر

هاای تاارجی نیاز در    سازمانی در ايران باه بررسای ممیازی داناش نسرداتتاه اسات و پیشاینه       

(، سازمان تدمات اجتماعی )لوناگ و ديگاران،   0211سازمان الکترونیک )چی وای و لی، 

 ونقال حمال (، واحاد  0222( باناک )سارات،   0224های دانشگاهی )میکو، (، کتابخانه0212

(، کارتانه تولیاد تاودرو   0229، رشید، لنزاله، برنز(، بیمارستان )0227و ديگران،  چی فای)

 ؛ ودبلیاو. وای نیرو ) ( شرکت0223هوانگ،  و (، شرکت فوالد )کیم، سو0223، تينهارا)ر

هار ساازمانی باا توجاه باه       ادشاده يهاای  باا توجاه باه پیشاینه     اناد. ( اجرا شده0227، ديگران

 سازمان از مدل مناسب برای آن سازمان استفاده کرده است. یهایژگيو

 دانش یزیمم یهامدل

 لتونیه دانش یزیمم مدل .1

 و دارد یانساان  داناش  هيسارما  یریا گانادازه  بار  یاديا ز تأکید لتونیه دانش یزیمم مدل

 مدل) شودمی شروع سازمان سابقه مطالعه یبرا یزيربرنامه از بعد که است مرحله سه شامل

 منظاور باه  ساازمان  یدانشا  اطالعات و هاداده اول مرحله در. (b0220 ،لتونیه دانش یزیمم

 از تفادهاسا  باا  دوم مرحلاه  در. شاود مای  یریا گانادازه  و لیا تحل ،یآورجماع  دانش، یبررس

 یموجود درنتیجه و شودمی حاصل دانش تيريمد ینیع تیوضع از یترقیعم ديد مصاحبه

 یآورجماع  ساازمان  موجاود  و باالقوه  یدانشا  یهايیدارا نییتع یبرا یضمن و حيصر دانش

 میترسا  داناش  انيا جر نحاوه  و سااتتار  سازمان، دانش نقشه سوم مرحله در سس . گرددیم

 .(c0220 ،لتونیه شدان یزیمم مدل) شودمی

 از لاذا ( 0220a ،هیلتون) است یضمن دانش ،یسازمان دانش درصد 42-22 کهازآنجايی

-اشتراک به توجه نیهمچن سازمان یانسان دانش هيسرما لیتحل بر تأکید مدل نيا یهاتيمز

 یهاا تيمحدود از. است دانش تيريمد در فناوری نقش و سازمانیفرهنگ دانش، یگذار

 عادم  و ساازمان  در مادل  نيا ا یسااز ادهیپ یبرا مفصل یشناسروش نداشتن به نتوایم مدل

                                                 
1.Pilot 
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 یقاا يآفر در مساکن  یملا  ساازمان  در مادل  نيا ا. کارد  اشاره سازمان یدانش یازهاین لیتحل

 .است شده یسازادهیپ یجنوب

 آلبرز دانش یزیمم مدل .2

 یبارا  اول همرحلا  در. (0223 ،زلبار آ) اسات  مرحله چهار شامل آلبرز دانش یزیمم مدل

 داناش  یزیا مم مادل  اول مرحله با مشابه مرحله نيا. شودمی یزيربرنامه دانش یزیمم انجام

 دوم مرحلاه  در .اسات  لتاون یه داناش  یزیا مم مدل سابقه، مطالعه مرحله و( 0222) یل و وو

 یزیمم مدل دوم و اول مرحله با مشابه مرحله نيا. شودمی يیشناسا سازمان راهبردی عناصر

 ساوم  مرحلاه  در. اسات ( 0227) و ديگاران  پرزساولترو  یاصال  یندهايفرآ بر تأکید با دانش

 ساازمان  داناش  انيا جر و دارد قارار  داناش  کاه  یمکاان  دارد، وجاود  ساازمان  در که یدانش

 داناش  باا  سازمان که یکار نیب شکا  لیتحل به چهارم، مرحله در سس  .شودمی يیشناسا

 .(0225 ،چوی) پردازدمی دهد انجام ديبا که یکار و دهدیم انجام موجود اطالعات و

 مهام  یهاا داناش  و راهباردی  عناصار  يیشناساا  بار  تأکیاد  به توانمی مدل نيا یايمزا از

. کارد  اشااره  سازمان در دانش تيريمد سازیپیاده یبرا یفرهنگ یآمادگ یابيارز و سازمان

 ساازی پیااده  شناسای روش نداشاتن  و سازمان دانش نقشه میترس عدم مدل یهاتيمحدود از

 .است نشده سازیپیاده یسازمان  یه در گرفته صورت یهایبررس با مدل نيا. است مدل

 سولترو پرز آلنزو یاصل یندهایفرآ بر تأکید با دانش یزیمم مدل. 3

 عناصار  مدل نيا. دهدمی نشان را سازمان یاصل یندهايفرآ به توجه با دانش یزیمم 1 شکل

 و داناش  تیا ماه باه  توجاه  باا  داناش  یزیا مم ناد يفرآ و یسازمان یاصل یندهايفرا ،راهبردی

 .دهدمی ارائه را دانش یزیمم جينتا شناسیهستی و کندمی یبررس را دانش تيريمد نديفرآ

 



 ینامه مطالعات دانش شناسفصل

 

881 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
5، 

ان
ست

زم
94

 

 

 (7002 گران،ید و پرزسولترو) سازمان یاصل یندهایفرآ به توجه با دانش یزیمم مدل. 1 شکل

 یاصال  ینادها يفرآ بار  تأکیاد  باا  داناش  یزیمم شدهدادهنشان  1که در شکل  گونههمان

 و اناداز چشام  ،تيا مأمور ،راهباردی  عناصار  مادل،  اول بخاش  در اسات  بخاش  چهار شامل

 ،شاود مای  يیشناساا  نادها يفرآ و هاا یفنااور  کارکناان،  ،یساتتار عناصر و یسازمان اهدا 

 داناش  یزیا مم نديفرآ سوم بخش در و سازمان یاصل یندهايفرآ مدل، دوم بخش در سس 

 و دانااش نقشااه از اسااتفاده بااا چهااارم بخااش در تياادرنها و شااودماای يیشناسااا سااازمان

 .(0227 گران،يد و سولترو پرز)شود می میترس سازمان در موجود دانش ،شناسیهستی

 و کارده  اساتفاده  ساولترو  پرز دانش یزیمم مدل از یپژوهش در( 0224) 1یائوش و وانگ

 نادها يفرآ بر اسا  دانش تيريمد یزیمم شناسیروش و چهارچوب عنوان با یديجد مدل

 داناش  یزیا مم یامرحلاه  شاش  مادل  یطراحا  در مادل  نيا از نیهمچن. اندکرده یطراح را

 .است شده استفاده زین کینیدوم یدورا و گانازان

                                                 
1. Wang, Xiao 
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 یارهاا یمع نیای تع ،یساازمان  یاصال  ینادها يفرآ يیشناساا  باه  توانمی مدل نيا یايمزا از

 یادوره صاورت  باه  مدل تکرار شنهادیپ سازمان، ارزش با یهايیدارا يیاشناس ،یریگاندازه

 ساازمان،  در مادل  یسااز ادهیپ یبرا یمفصل یشناسروش داشتن دانش، تيريمد بهبود یبرا

 و داناش  یزیا مم حوزه در موجود توب یهامدل از یاریبس یطراح در مدل نيا از استفاده

 ساازمان  یفرهنگا  یآماادگ  یزیا مم عدم به توانمی مدل نيا بيمعا از. کرد اشاره آن رينظا

 يیشناساا  بار  مادل  نيا ا تأکیاد  باه  توجاه  باا . کارد  اشااره  داناش  تيريماد  یسااز ادهیپ یبرا

 قیا تحق یهاا سازمان دانش یزیمم یبرا مدل نيا رسدمی نظر به ،یسازمان یاصل یندهايفرآ

 1وانادر بوتسا  یعال زشآمو موسسه المللنیب رواب  دفتر در مدل نيا. است مناسب توسعه و

 .(0215، 2)مکامب است شده یسازادهیپ در جنوب آفريقا

 یل و وو دانش یزیمم مدل .4

 موشاک  هیشاب  مادل  نيا ا. اسات  شاده  داده نشان 0 شکل در( 0222) یل و وو دانش یزیمم

 موفاق  ساازمان  تيا حما بادون  داناش  یزیا مم چراکه است سازمان تود موشک هيپا. است

 داناش  یزیمم مناسبهای شناسیروشو انتخاب فرآيندها و  کارگروه تشکیل .بود نخواهد

 داناش  هيسرما نیب ارتباط دانش یزیمم هد . کندمی نیتضم را موفق دانش یزیمم یاجرا

 ساازمان  هد  و موشک جهت. است یرونیب دانش هيسرما ،یساتتار دانش هيسرما ،یانسان

 .است یسازمان دانش از استفاده بهبود

 
 (7002 ،یل وو،) دانش یزیمم مدل. 7 شکل

                                                 
1. Botswana 

2. Ushe Makambe 
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 ،یانساان  داناش  هيسارما  اجازات  شاامل  یلا  و وو داناش  یزیا مم ادشدهي موارد به توجه با

-روش و نادها يفرآ و دانش یزیمم کارگروه ،یرونیب دانش هيسرما ،یساتتار دانش هيسرما

 در موردبحا   داناش  یزیا مم یهاا یشناسروش و ندهايفرآ. است دانش یزیمم یهایشناس

. 3هاا  داده یآورجماع  مرحلاه . 0 یزيا ربرناماه  مرحلاه . 1 است: مرحله شش شامل مدل نيا

 یبناد جماع  مرحله. 6 یده گزارش مرحله. 5 هاداده لیتحل مرحله. 9 هاداده پردازش مرحله

 ساازمان  اریاتت در و شدهیگردآور نیشیپ مراحل از آمدهدستبه اطالعات که و ارائه نتايج

 .ردیگیم قرار

 و یانسان دانش هيسرما یزیمم ،یرونیب دانش هيسرما یزیمم بر تأکید مدل نيا یايمزا از

 مادل  بيا معا از. است آن رينظا و هاآن نیب ارتباط و سازمان یساتتار دانش هيسرما یزیمم

 .است سازمان در دانش یزیمم مدل یسازادهیپ یشناسروش نداشتن

 کینیدوم یدورا ،گانازان دانش یزیمم مدل. 5

 یشناسا روش عناوان  با دانش یزیمم یشناسروش دو از( 0211) کینیدوم یدورا و گانازان

-نظاام  کارد يرو و (0227) گرانيد و سولترو پرز یاصل یندهايفرآ بر تأکید با دانش یزیمم

 یبارا  را یديا جد مادل  و کارده  استفاده (0227) گرانيد و چی فای دانش یزیمم یبرا مند

 .اندکرده یطراح سازمان در دانش یزیمم یسازادهیپ

 

 (7011) کینیدوم یدورا ،گانازان دانش یزیمم مدل. 3 شکل

 اطالعاات  یابيارز مرحله شش شامل مدل نيانشان داده شده،  3که در شکل  گونههمان

 ساالمت  یریگاندازه ،یاصل یندهايفرآ یبندتياولو و کسب ،یسازمان راهبردی فرهنگ و
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 و داناش  تيريماد  راهبردهای یبرا يیراهکارها هیتوص انش،د یزیمم گزارش ،یفعل دانش

 در آن کااربرد  مادل،  نيا ا يیکاارا  و یاثربخش یابيارز منظوربه. است متناوب دانش یزیمم

 .است گرفته قرار یموردبررس شل، یشناسنیزم تدمات شگاهيآزما گاز و نفت حوزه

 داناش،  تيريماد  یسااز هادیا پ یبرا سازمان یفرهنگ یآمادگ یزیمم مدل نيا یايمزا از

 در آن یشا يآزما یسازادهیپ و یاصل یندهايفرآ یبندتياولو سازمان، در آن متناوب تکرار

 ساازی پیااده  یبارا  یمفصل شناسیروش نداشتن به توانمی آن بيمعا از و گاز و نفت حوزه

 .کرد اشاره

 رانیا در یعلم مراکز تیوضع

 مختلاف  هاای حاوزه  در را یکااربرد  و یعلما  هاای آماوزش و پاژوهش   نقش یعلم مراکز

 یعلما  مراکاز  ماوارد  اکثار  در. کنناد یما  فايا تود یموضوع یمحورها و اهدا  با متناسب

 با یعلم مراکز نيا. دهندیم لیتشک راهای مرتب  حوزه در صنعت با هادانشگاه واس  حلقه

 یپژوهشا  و یاطالعاات  و یدانشا  یازهاا ین يیشناساا  باه  اقادام  تاود  یموضوع حوزه به توجه

 باه  يیپاساخگو  باه  اقادام  محور مسئله يیهاپژوهش و آموزش انجام با و کرده مرتب  حوزه

 یهاا نقاش  بار  عالوه یعلم مراکز. کنندمی مرتب  عيصنا شرفتیپ و توسعه و موجود مسائل

تیا فعال انیا م واس  نقش و باشند داشته زین یالمللنیب و یامنطقه یهانقش ندتوانمی یداتل

 یدارا یعلما  مراکاز  نیهمچنا  .ناد ينما فاا يا را یتاارج  و یداتلا  یپژوهشا  و یزشآمو یها

 و ماوزش آ یراهبار  نقاش  یناوع باه  و هساتند  تاود  یموضاوع  هاای حوزه در یجامع دانش

 داناش  کساب  در مهم یگاهيجا یعلم مراکز منظر نيا از. کنندیم فايا کشور در را پژوهش

 ارتقاات  در یاساسا  یمحورهاا  از یکا ي داناش  یزیا مم رونيا ازا. دارند آن کاربرد و انتشار و

 .است یعلم مراکز دانش تيريمد سطح

 پژوهشاگاه  مثال یبرا. هستند یمختلف یهاواحد یدارا ،ساتتار ازنظر رانيا یعلم مراکز

 تيريماد  پژوهشاکده  پژوهشاکده؛  ساه  از یالتیتشاک  ازنظار  رانيا اطالعات یفناور و علوم

 و اطالعاات  لیتحل و یسنجعلم پژوهشکده و اتاطالع یفناور تيريمد پژوهشکده دانش،

 مادارک  و اطالعاات  مرکاز ) یرساان اطالع معاونت ،یپژوهش معاونت معاونت؛ سه نیهمچن

 دفتار  مناابع،  اشاتراک  دفتار . است شده لیتشک یمال و یادار معاونت و( 1345 ران،يا یعلم
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 از گار يد بخاش  هاار چ یعماوم  رواب  تيريمد و یاانهيرا یهاستمیس دفتر توسعه، و قیتحق

 توسعه مراحل مودنیپ الزمه. کنندمی تیفعال پژوهشگاه  یرئ نظر ريز که هستند پژوهشگاه

 ،شاده مطارح  کشاور  سااله ستیب اندازچشم برنامه در که یفناور و علم اول مقام به دنیرس و

 اطالعاات  بار  یمبتنا  و مناد نظام التیتشک و ساتتار جاديا نیهمچن و دانش حیصح تيريمد

 یفناااور و علااوم پژوهشااگاه) اساات یفناااور و علاام مختلااف یهااانااهیزم در جااامع و قیااقد

 مراکاز  از یکا ي هاا آن ساتتار به توجه با یعلم مراکز اسا  نيا بر(. 1345 ران،يا اطالعات

 داناش  تلاق  و کااربرد  انتشاار،  د،یا تول تاا  یازسنجین نديفرآ که هستند یفناور و علم توسعه

 افااراد، از اعاام موجااود یهااارساااتتيز و امکانااات تمااام از و دارد وجااود آنجااا در ديااجد

 داناش  تيريماد  الزماه . کنناد مای  استفاده اهدا  نيا به یابیدست منظوربه هامنظا و ندهايفرآ

 موجاود  داناش  یموجود و یدانش یازهاین يیشناسا دانش، یزیمم یندهايفرآ انجام حیصح

 باعا   موجاود  یهاا داناش  از یآگاه. تاس سازمان در یدانش انيجر يیشناسا و ازیموردن و

. رساند تواهد یاري اهدافشان به یابیدست در را یعلم مراکز و شد تواهد آن قیدق تيريمد

 یهاا مادل  در لیا تحل باا  تاا  اسات  الزم دارناد  يیهاسازمان نیچن که يیهایژگيو به توجه با

 هاا آن مناساب  داناش  یزیا مم مادل  از یریا گبهره و يیشناسا به نسبت موجود دانش یزیمم

 در کاه  یلا یتحل باا  رانيا ا یعلما  مراکز دانش یزیمم یبرا مناسب مدل ادامه در. نمود اقدام

 .شده است داده شرح گرفتهانجام ذکرشده یهامدل

 رانیا یعلم مراکز دانش یزیمم یبرا مناسب یشنهادیپ مدل

 یزیمم یاجرا یبرا یزيربرنامه با و دانش یزیمم کارگروه لیتشک با حاضر یشنهادیپ مدل

 کاه  یامنطقاه  و گاردد مای  نییتع یزیمم دامنه و اهدا  مرحله نيا در. شودمی شروع دانش

 مطارح  پرساش  نيا ا باه  پاساخ  در یزیا مم دامناه  نییتع. شودمی مشخص دارد یزیمم به ازین

 عناصار  ساس ، . تاا   وکارکسب اي بخش کي اي شود یزیمم سازمان کل ايآ که شودمی

 و تيا مأمور اهادا ،  ،راهباردی  عناصار . دشاو یما  يیشناساا  ساازمان  یساتتار و راهبردی

 باه  یابیدسات  یبارا  کاه  هستند کارکنان و فناوری ندها،يفرآ ،یساتتار عناصر و اندازهاچشم

مصااحبه  و  مشااهده  پرسشنامه، با استفاده از بعد، مرحله در. هستند یضرور سازمان تیموفق

 دگاهيا د از یآگاه منظوربه مرحله نيا. دنشومی یيشناسا سازمان یاصل یندهايفرآ ،با افراد
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بودن افراد با اين عناصر دارای اهمیت  راستاهمعناصر راهبردی سازمان و میزان  درباره افراد

 یبارا  هايیشانهاد یپ و شودمی پردازش و یگردآور مرحله نيا هایداده زيادی است. سس 

 یآماادگ  و دشاو مای  انجاام  مصااحبه  انکارکنا  باا  بعد، گام در. دشومی فراهم ارشد رانيمد

 افاراد  نگرش و ردیگیم قرار یابيارز مورد دانش تيريمد یسازادهیپ یبرا سازمان یفرهنگ

 از استفاده زانیم و سازمان حيصر و یضمن یدانش منابع دانش، اشتراک و تلق د،یتول درباره

 دانش زانیم ،یکار یندهايفرآ در دانش نيا از استفاده زانیم و تودشان دانش زانیم ،هاآن

 منااابع وجااود زانیاام تااود، یکااار حااوزه در هاااآن دانااش از اسااتفاده زانیاام و همکاااران

میازان   کارکناان،  ازیا ن باه  توجه با زاتیتجه و مواد هیته زانیم مجموعه، در هاآن یدرتواست

 یورضر سازمان شرفتیپ ریمس در که يیدهاينبا و دهايبا های اطالعاتی وآگاهی از فناوری

 سازمان نکهيا یبرا دهند حیتوض که شودمی تواسته شانيا از نیهمچن. شودمی سثال است،

 و باشاند  ديا با چگوناه  کارکناان  از هرکادام  کناد  حرکات  تود اهدا  به دنیرس جهت در

 باه  یابیدسات  یبارا  و شاود  حاصال  کارکناان  تيرضاا  کاه  دهد انجام یکارچه ديبا سازمان

 ريماد  باه  هاشانهاد یپ و جينتاا  و شدهیآورجمع هاگزارش  سس. کنند تالش سازمان اهدا 

 .شودمی ارائه دانش ارشد

 داناش  یزیا مم یندهايفرآ. ردیگیم قرار یموردبررس دانش یزیمم یندهايفرآ در ادامه

 یموجاود  يیشناساا  ،یدانشا  یهاانيجر يیشناسا ،یدانش یازهاین يیشناسا جزت چهار شامل

 یباارا سااازمان یدانشاا یازهاااین يیشناسااا. اساات آن نااشدا نقشااه میترساا و سااازمان یدانشاا

چاه دانشای بارای     و دارناد  یدانشا  چاه  یسازمان یندهايفرآ و هاگروه افراد، نکهيا يیشناسا

 یبارا ساازمان   یدانشا  یهاا انيا جر يیشناساا  ،شاود می استفادهدستیابی به اهدا  نیاز دارند 

 گذارناد یما  اشاتراک  باه  چگوناه  و آورندیم دست به را دانش چگونه افراد نکهيا يیشناسا

 هاا يای دارا يیشناسا و یابيمکان منظوربه سازمان یدانش یموجود يیشناسا و ردیگمی انجام

 شاود می پرداتته مشاهده به بعد مرحله در سس  ،شودمی استفاده سازمان کل یدانش منابع و

 و زاتیا تجه ن،زماا  امکاناات،  ساازمان،  در داناش  انتقاال  یبرا الزم یهارساتتيز وجود و

 مرحلاه  در تاا  ردیا گمای  قارار  موردبررسی است موردنیاز اهدا  به دنیرس یبرا که یافراد

 .شود اقدام هاآن فراهم آوری به هاآن کمبود صورت در يینها
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 نقشاه  ،مشااهده  و مصااحبه  و پرسشانامه  از آماده دستبه یهاگزارش اسا  بر درنهايت

 مجموعاه،  در موجود یضمن و حيصر منابع زانیم قشهن نيا در .شودمی میترس سازمان دانش

 کسااب یباارا سااازمان یدیااکل یاطالعااات مراکااز ،موردنیاااز یضاامن و حيصاار منااابع زانیاام

 کارکنان سازمان، رونیب و سازمان در موجود یدیکل افراد ،موردنیاز یدیکل منابع اطالعات،

 ريساا  و داناش  انيا جر نحوه و همکارانشان با شانيا ارتباط زانیم و هاآن یکار یهاحوزه و

 بعد، گام در. شودیم میترس دانش تيريمد مثثر یسازادهیپ یبرا موردنیاز و دیمف اطالعات

 انجاام  داناش  شاکا   لیا تحل مرحلاه  نيا در شودیم ارائه سازمان دانش یزیمم از یگزارش

 ضاعف  و قاوت  نقااط با توجه به عناصار راهباردی و عناصار سااتتاری ساازمان،       و شودیم

 یهاا تیا فعال و ساازمان  ضاعف  نقااط  بهبود یبرا هايیتوصیه و شودیم یآورجمع سازمان

 بهباود  یبارا  ؛ وگاردد مای  ارائاه  ساازمان  در اطالعاات  و داناش  افتني انيجر یبرا موردنیاز

 در افاراد  یمحاور  نقاش  باه  توجاه  باا . گاردد یما  ارائاه  يیشنهادهایپ و جينتا دانش تيريمد

 .(9)شکل  است سازمان کارکنان و افراد بر شتریب زین مدل نيا تأکید دانش، تيريمد

 

 
 رانیا یعلم مراکز دانش یزیممپیشنهادی  مدل. 4 شکل

 گیرینتیجه

 یزیا مم ،شودمی سازمان در دانش تيريمد سازیپیاده در تیموفق سبب که یعوامل از یکي

 داناش  ساازوکار  و تیوضاع  کاه  اسات  یدانشا  تيريماد  تیفعال دانش یزیمم. است دانش

 و کناد مای  یابيا ارز و یبررسا  ساازمان  در را یدانشا  یهايیدارا سالمت تیوضع و سازمان

 یدانشا  یازهاا ین و هاا انيا جر ،یدانشا  یموجود بر اسا  سازمان دانش شکا  از یگزارش
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 یزیا مم مادل  ،داناش  یزیا مم مطارح  مدل 5 یمعرف به حاضر مقاله در. دهدیم ارائه سازمان

 بار  تأکیاد  باا  داناش  یزیمم مدل ،(0223) زلبرآ دانش یزیمم لمد ،(0220a) لتونیه دانش

 مدل و (0222) یل و وو دانش یزیمم مدل ،(0227) گرانيد و پرزسولترو یاصل یندهايفرآ

 .اقدام شد( 0211) کینیدوم یدورا و گانازان دانش یزیمم یامرحله شش

 موجاود  یهاا مادل  قاوت  نقاط قیتلف با و رانيا یعلم مراکز تیوضع به توجه بادر عمل 

 کاارگروه  لیتشاک  از پا   ارائاه شاده   مدل در. شد ارائه دانش یزیمم یامرحله شش یمدل

 موردبررسای  کارکناان  و فنااوری  نادها، يفرآ اناداز، چشم ،تيمأمور اهدا ، ،دانش یزیمم

 و شاود مای  پرداتتاه  یعلم مراکز در دانش تيريمد تیوضع یبررس به سس . ردیگیم قرار

 میترسا  داناش  نقشاه  و ديآیم دست به یدانش یموجود ،یدانش یهاانيجر ،یدانش یازهاین

 يیشناساا  یعلما  مراکاز  یدهايا تهد و هاا فرصات  ضاعف،  قاوت،  نقااط  درنهايت. گرددمی

 .شودمی ارائه دانش یزیمم کارگروه به يیشنهادهایپ هاآن رفع یبرا و شودمی

 منابع

 نقشه نيتدو برای کاربردی الگوی ئهارا. (1342) محمدرضا دی،یجن ؛محمدعلی احمدوند،

 .42-71(: 35) ، یپل یانسان توسعه. هاسازمان در دانش

(. توساعه  1324ثقفای، فاطماه )   ؛دساترنج ممقاانی، نسارين   ؛ اولیاايی، الناوش   ؛اتوان، پیماان 

 بر موفقیات ماديريت داناش.    مثثرفرآيندهای چرته مديريت دانش مبتنی بر عوامل 

 .113-1: (0)3 ،سیاست علم و فناوری

 یهاا نقشاه  از اساتفاده  با ژنتیک دانش نقشه توسعه (.1322) اهللروح باقری، ؛پیمان اتوان،

 بازياابی  باال. سطح تکنولوژی سازمان مطالعه موردی :دانشی منابع و مراتبی سلسله

 :از 1345 ترداد 0 شده
ICTM06_165.html-ICTM06-http://www.civilica.com/Paper 

 ماهناماه . هاا ساازمان  در داناش  تيريماد  یناکاام . (1329) یمصاطف  جعفری،؛ مانیپ اتوان،

 .06 .  ،(161)16 ،ریتدب

 استقرار برای سازمانی آمادگی با اجتماعی سرمايه بین رابطه بررسی(. 1342افشار، مهدی )

 :، از1349اسافند   2. بازياابی  البارز(  بیماه  شارکت  وردی:دانش )مطالعاه ما   مديريت
www.irc.ac.ir/upload/chekidePayannameh/9019.pdf 

http://www.civilica.com/Paper-ICTM06-ICTM06_165.html
http://www.civilica.com/Paper-ICTM06-ICTM06_165.html
http://www.irc.ac.ir/upload/chekidePayannameh/9019.pdf
http://www.irc.ac.ir/upload/chekidePayannameh/9019.pdf
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مطالعه و بررسی چگاونگی اعماال ماديريت داناش در شارکت بار        (. 1323برور، محمد )
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 ،(9) 15 ،یعال آموزش در ريزیبرنامهو  پژوهش فصلنامه .دانشکاران ضمنی دانش
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