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  چكيده
 تسهيم ،هاي مرتبط با خلق، اكتساب، به اشتراك گذاريمديريت دانش در برگيرنده همه فرايندها و فعاليت 

با توجه به ضرورت تبديل اطالعات به دانش در سازمان امور  .باشد، مهارت و خبرگي ميو استفاده از دانش
مالياتي كشور، اين مقاله در پي آن است كه به شناسايي عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي 

در بنابراين، . ر اين سازمان را پيشنهاد نمايدپرداخته و نيز مدلي مناسب براي استقرار نظام مديريت دانش د
 ،اي و آزمون فريدمنتك نمونه Tبخش اول با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و با استفاده از آزمون

جامعه آماري . موثر بر خلق دانش در سازمان شناسايي و رتبه بندي شده استتسهيل كننده و عوامل 
نفر  149لياتي كشور بوده و از روش نمونه گيري تصادفي ساده پژوهش كاركنان ستاد سازمان امور ما

در بخش دوم با تاكيد بر نتايج بخش اول و نيز با بررسي مفاهيم دانش و انواع آن، مديريت  .انتخاب شدند
اي براي دانش و مدلهاي مطرح شده به منظور اجراي مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفته و مدل بهينه

دستيابي به مدل بهينه مديريت دانش . مديريت دانش در اين سازمان ارائه شده استنظام  رارايجاد و استق
در سازمان امور مالياتي كشور با تكيه بر رويكردي يكپارچه به آماده سازي پيش نيازها، فرهنگ سازي، 

  .اجرا و در نهايت ارزيابي و مميزي دانش مي باشد

  گذاري انرژيسرمايهنش، مميزي دانش، خلق دانش، تسهيم دا :هاي كليديواژه
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  دمهمق - 1
به دانش بـه روز و همگـام بـا     ءپاسخگويي به نيازهاي مشتريان و كاركنان تنها با اتكادر عصر حاضر، 
نيـاز   .پـذير اسـت  كانما هاي جديد و صرفه جويي در زمان و منابع، استفاده از فناورياطالعات جهاني

هـاي نـوين علمـي شـرط مانـدگاري      دانش روز دنيا و استفاده از پيشرفتشدن با  راهبه همدر كاركنان 
و مطـابق بـا    نـوين هـا از اطالعـات و دانـش    چنانچـه سـازمان   .سازمان در دنياي متالطم امروز است

 .هاي جهاني برخوردار نباشند قادر به اتخاذ تصميمات درست و بـه هنگـام نيـز نخواهنـد بـود     پيشرفت
ركه پيشبرد كارها در سازمان موجب شده است كه مديران به جاي تكيه بـر  دانش به عنوان نيروي مح

در چنين شرايطي خلق و ايجـاد دانـش در   . كاركنان به قدرت دانش در سازمان تاكيد نمايند بدني توان
باشـد، در واقـع    هاي سازماندستيابي به اهداف و ماموريتسازمان به تنهايي نمي تواند راهكاري براي 

  . د شده بايد در بدنه سازمان به گردش درآمده و به تمامي سطوح انتقال يابددانش ايجا
هـاي  پايگاهو دسترسي به وجود انبوه داده و اطالعات در سازمان امور مالياتي كشور و نياز به ايجاد 

يـن  الزوم تبديل و همچنين نياز به استفاده از تجارب و سوابق كاركنان در سازمان به روز شده، اي داده
در اين مقاله با شناسايي عوامل تسهيل كننده و موثر لذا . اطالعات به دانش را اجتناب ناپذير مي نمايد

، بـا در نظـر گـرفتن    بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي و با بررسي مدلهاي مطرح مـديريت دانـش  
    .   داخته استراي استقرار مديريت دانش پرببه ارائه الگويي ها و بسترهاي ضروري زيرساخت

  پيشينه تحقيق - 2
تي ايـران انجـام   در سالهاي اخير تحقيقات متعددي با موضوعات مرتبط با مديريت دانش در نظام ماليا

گيري از مفهوم مديريت دانش در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال بهرههمچنين . شده است
در اين بخش . ها و موسسات شده استنگي سازمانتوسعه موجب ارتقاء بهره وري و بهبود ساختار فره

  .مروري بر تجربيات سازمانها در ارتباط با مديريت دانش در ايران و ساير كشورها خواهيم داشت 
مطالعـه  (عوامل ساختاري موثر بر نـوآوري و خلـق دانـش در سـازمان هـا      «  در پژوهشي با عنوان

انجـام  توسط ناصحي فـرد وحبيبـي بـدرآبادي     1389كه در سال  »)موردي سازمان امور مالياتي كشور
از باالترين اولويت تاثير » وجود پست هاي سازماني رسمي براي پيشبرد فرايند خلق دانش« شده است 

به عنوان عاملي با كمترين »  وجود ساختارهاي غير رسمي در سازمان« گذاري برخوردار بوده و عامل 
   .اهميت شناخته شده است
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مطالعه موردي سازمان امور مالياتي ( ر سرمايه اجتماعي در توسعه مديريت دانشبررسي تاثي«
رابطه سرمايه اجتماعي و مهديان راد و فضلي آقايان توسط  1390پژوهشي است كه در سال » )كشور

حاكي از اين مقاله مديريت دانش را در سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار داده و نتيجه 
  . بودن تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش بوده استمعنادار 

در مطالعات متعددي كه در ايران و ساير كشورها انجام گرفته است نيز موانع و مشكالت 
عواملي مانند توان به زيرساختي در طراحي نظام مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفته است كه مي

، عوامل سازماني و اقتصادي و عوامل فني به عنوان فرهنگي، عوامل مديريتي –عوامل اجتماعي 
هاي مديريت دانش نقش موفقيت يا شكست پروژهدر كه مي توانند اشاره كرد مجموعه عوامل كلي 

  ). 1390مهرعلي زاده و عبدي، ( باشند
 مباني نظري پژوهش - 3

  مفاهيم مديريت دانش -1- 3
به همين . دن موضوع اصوالً كاري دشوار استبيان مفاهيمي چون مديريت دانش به دليل ملموس نبو

دليل بايستي براي شفاف سازي اصول و درك عمق مفاهيم از تعاريف، طبقه بندي هاي موضوعي و 
، ش ابتدا بايد به تعاريفي از دانشدر بيان مفاهيم مديريت دان. نظريه هاي صاحبنظران استفاده نمود

 . نظري مديريت دانش پرداختانواع تقسيم بندي هاي آن، مدلها و الگوهاي 

 تعاريف دانش و انواع آن

 براي هاپديده بالقوه توان افزايش به كه اندكرده تعريف باوري و اعتقاد را دانش نوناكا، و) 1991( هابر

 را دانش) 1379( و پروساك در تعريفي ديگر، داونپورت .شودمي منجر اثربخش تصميمات و اقدامات
 براي را چارچوبي كه دانندمي معني دار اطالعات و ارزشها تجارب، از بديلت قابل و منعطف تركيبي

  ).1387به نقل از كاملي، (دهد مي ارائه جديد تجارب و اطالعات انسجام و ارزيابي
اشاره نمود كه دانش ) 1985( توان به تقسيم بندي پوالنيهمچنين در طبقه بندي انواع دانش مي

او دانش آشكار را دانشي مي . كندتقسيم مي) صريح(و دانش آشكار ) ضمني(را به دو نوع دانش نهان 
هاي اطالعاتي ذخيره كرد، داند كه قابل رمزگذاي و كدگذاري است ، مي توان آن را در پايگاه

اما دانش نهان يا ضمني دانشي است كه كدگذاري . مستندسازي كرد و در اختيار ديگران نيز قرار داد
اين دانش ملموس نيست و انتقال آن به ديگران . يشه در ايده ها و ذهن افراد داردآن مشكل است و ر
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اين طبقه بندي مورد استفاده بسياري از نظريه هاي ديگر قرار گرفته و ). همان منبع(نيز مشكل است
  . توسط اكثر صاحبنظران مورد پذيرش واقع شده است

  مفهوم مديريت دانش
در توصيف . مجموعه اي غني و متنوع از مفاهيم را بوجود آورده است ،مباحثات پيرامون مديريت دانش

ها يعني ذخيره سازي، جمع آوري، سازماندهي، تسهيم، مفهوم مديريت دانش، فرايند دانش در سازمان
نظريه هاي مختلف . كنترل، خلق، انتشار، كدگذاري، استفاده و بكارگيري بايستي مورد توجه قرار گيرد

  . متفاوتي مورد نظر قرار داده اند ا  از زوايا و ابعاداين فرايند ر
فرضيه اساسي در مورد مديريت دانش اين است كه سازمانهايي كه دانش خود را بهتر مديريت 

مديريت دانش به عنوان . هاي محيط كاري خود موفق تر هستندكنند در برقراري ارتباط با چالشمي
هاي اجرايي و تطبيق و تحول گيريهبود خدمات، تصميممحوري براي دستيابي به فرايندها و ب

  ). 2007، به نقل از هانزيك ، 2001ارل، (سازماني در نظر گرفته مي شود 
گذاري و ارزيابي مديريت دانش رويكردي يكپارچه را به منظور تعيين، كسب، بازيابي، به اشتراك

رائيهاي اطالعاتي مي توانند شامل اين دا. همه داراييهاي اطالعاتي كسب و كار ترويج مي دهد
باشد ها و همچنين مهارتها و تجارب ضمني و غير آشكار بانكهاي اطالعاتي، مستندات، سياستها، رويه

  ). 2005مالهوترا و گالتا، ( كه در ذهن افراد وجود دارد 
ل نس(با نسل قبلنسل جديد مديريت دانش  كند تفاوت عمدهبيان مي) 2002(همانطور كه ويج 

، و و طراحي پروژه هاي مديريت دانش لقوه مديريت دانش براي كسب و كارجستجوي منافع با:اول
ميزان يكپارچگي نسل سوم با فلسفه كارآفريني،  )تغيير سازماني سيستماتيكتاكيد بر : نسل دوم

دگي ه مديريت دانش بخشي از زنها است و اينكه چگونها و رويهاستراتژي، اهداف، عمليات، سيستم
به نظر مي رسد نسل سوم مديريت دانش بر . كاري هر كارمندي شده و موجب انگيزه او مي شود

همه انواع دانش بطور ذاتي اجتماعي و ). 2003،  پاراپوناريس(ارتباط بين دانش و عمل تاكيد دارد 
ز به نقل ا( فرهنگي هستند و دانش سازماني مي تواند از طريق فعاليتهاي سازمان درك شود 

  ). 2005متاكسيوتيس، ارگازاكيس و ساراس، 
 موثر بر خلق دانشتسهيل كننده و  شناسايي عوامل - 4

اما . مديريت دانش تاكنون در تحقيقات بسياري مورد بررسي قرار گرفته است تسهيل كنندهعوامل 
زمينه  گستردگي اين عوامل به جوامع مورد بررسي بستگي داشته و ارتباط مستقيمي باكه مسلم است 
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 بنابراين،. سازمانهايي دارد كه اقدام به پياده سازي نظام مديريت دانش نموده اندهاي موجود در 
 سازماني مختلف عوامل به و فراگير جانبه همه نگرشي نيازمند دانش مديريت موفقيت آميز اجراي

سازي نظام  است به گونه اي كه با شناسايي عوامل كليدي بتوان راهبردهاي مناسب براي پياده
  . مديريت دانش را اتخاذ نمود

- هكرد شناسايي را كليدي عامل هفت دانش مديريت سازي خصوص پياده در نوآميد و ايمراسك
 نقشه و انداز چشم ،به اجراي مديريت دانش كار و كسب مستحكم الزام: از عبارتند عوامل اين .ندا

 تكنولوژيك ساخت زير مستمر، رييادگي دانش، تشريك و ايجاد فرهنگ دانش، رهبري دانش،

 ).1390طالبي و سليمي تركماني، ( سازماني دانش سيستماتيك فرايندهاي و مناسب،

در  دانش مديريت پروژه يك و سي در اكتشافي مطالعه يك همكاران، و داونپورتهمچنين  
 با پياده مرتبط كليدي عوامل تعيين گسترده مطالعه اين هدف. دادند انجام شركت چهار و بيست

 را شناسايي موفقيت كليدي عامل هفت موفق، پروژه 18ميان  از آنها .بود دانش مديريت سازي

 استاندارد، و پذير انعطاف دانش ساختار مشترك، هدف و زبان صنعت، ارزش :از ندعبارت كه كردند

 قداماتا فني، و سازماني زيرساخت پسند، دانش فرهنگ دانش، انتقال براي چندگانه هاي كانال

  .)1388رهنورد و محمدي، (ارشد  مديريت حمايت و انگيزشي،
، عوامل تسهيل كننده مديريت APO1( ،2007(مدل سازمان بهره وري آسيايي  از سويي ديگر،
اين مدل تاكيد . مي داندهاي بخش دولتي را رهبري، افراد، فرايندها و تكنولوژي دانش در سازمان

يت هاي رهبري در سازمان را عامل موثر بر خلق دانش و موفقيت بسياري بر رهبري داشته و حما
  .نظام مديريت دانش مي داند

 موفق سازي روي پياده بر كه را مديريتي عوامل تعداد )2005( اسپينوال ايالين و  وانگ كوانيو

 انگو توسط استخراج شده عوامل .اند داشته بيان مورد 11 قالب در را باشند مي موثر دانش مديريت

 رياوفن فرهنگ، رهبري، حمايت رهبري و :باشد مي زير عوامل شامل گانهيازده موارد اسپينوال و

 سازماني، فرآيندهاي و هاسازماني، فعاليت هايزيرساخت ارزيابي، استراتژي، و اهداف اطالعات،

  ).1390طالبي و سليمي تركماني، (انساني منابع مديريت آموزش، منابع، مشوقها،
  

  

                                                            
1 -Asian Productivity Organization 
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بسياري از عوامل ديگر در ساير مدلها  ،توجه به اينكه عوامل مطرح شده توسط وانگ و اسپينوالبا 
استفاده شده و عوامل موجود در را تحت پوشش قرار مي دهد، در اين تحقيق از مدل وانگ و اسپينوال 

  . رفته انداين مدل در سازمان امور مالياتي به عنوان عوامل موثر بر خلق دانش مورد بررسي قرار گ
 پژوهش سوال -1- 4

 با توجه به زير ساختهاي موجود در سازمان امور مالياتي كشور در پژوهش حاضر در پي آن هستيم كه
شناسايي نموده و به اين پرسش پاسخ دهيم را موثر بر خلق دانش در سازمانها  تسهيل كننده و  عوامل

همچنين با توجه به "است؟مالياتي كشور موثر چه عواملي بر ايجاد و خلق دانش در سازمان امور "كه 
مديريت دانش و با در نظر گرفتن عوامل شناسايي شده در بخش اول در زمينه هاي موجود مدل

  . گرددميدر سازمان امور مالياتي پيشنهاد مديريت دانش  استقرار نظام مدل مناسبي براي، پژوهش
 جامعه آماري و روش نمونه گيري -2- 4

مشتمل بر كه  كلية كاركنان ستادي سازمان امور مالياتي كشور در شهر تهران است ،ي اين تحقيقجامعة آمار
حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران در حالتي كه حجم جامعه معلوم است محاسبه شده . نفر مي باشد 614

به اين . ده شده استدر اين تحقيق، از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفا. نفر مي باشد 149است كه 
صرفنظر از مقطع تحصيلي و يا پست سازماني  يك شانس ) كاركنان سازمان(ترتيب اعضاي جامعه آماري 

  . معين و برابر براي انتخاب شدن به عنوان آزمودني داشته اند
 آوري اطالعات هاي جمعو روش ابزار جمع آوري دادهروش پژوهش،   -3- 4

با در نظر  بنابراين ابتدا. باشداطالعات توصيفي و از نوع پيمايشي مي آوريپژوهش حاضر از نظر گرد
اي عوامل موثر بر استفاده از مطالعات كتابخانه باگرفتن نتايج موجود از پيشينه نظري و ادبيات حاضر، 

خلق دانش در سازمانها شناسايي شده و مدلهاي موجود مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفته است تا 
همچنين با استفاده از تحقيقات . ن به مدلي مناسب براي استقرار نظام مديريت دانش دست يافتبتوا

به  "شناسايي عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي "پرسشنامه  با استفاده ازميداني و 
 . شده است پرداختهبه منظور پاسخگويي به سوال پژوهش گردآوري اطالعات 

 تحليل داده هاتجزيه و  -4- 4

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پژوهش و پاسخ به سوال تحقيق از آزمونهاي آماري زير 
  :استفاده شده است
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 به منظور تعيين نرمال بودن داده هاي جمع آوري شده: اسميرنوف –آزمون كلموگروف  -

دانش در سازمان امور  جهت تعيين عوامل تاثيرگذار بر ايجاد و خلق: تك نمونه اي Tآزمون  -
 مالياتي

 به منظور رتبه بندي عوامل شناسايي شده موثر بر ايجاد و خلق دانش : آزمون فريدمن -

 تجزيه و تحليل داده ها نتايج -5- 4

كه در ساير تحقيقات نيز مورد استفاده  "شناسايي عوامل موثر بر خلق دانش "پرسشنامه 
روايي پرسشنامه با  .سي قرار گرفترو پايايي مورد بر پژوهشگران قرار گرفته است از لحاظ روايي

گرفت و پس از گردآوري نقطه  استفاده از نظرخواهي از خبرگان و اساتيد مربوطه مورد سنجش قرار
پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي . شد نظرات، اصالحات الزم اعمال و روايي پرسشنامه تاييد

  . بدست آمد كه معرف پايايي مطلوبي براي پرسشنامه است 0/ 89 كرونباخ محاسبه شده و مقدار
اسميرنوف نشان مي دهد كه توزيع اعداد نرمال است و مفروضه  –نتايج آزمون كولموگروف 

از اين رو براي آزمون فرضيات تحقيق از آزمون پارامتريك . هاي آمار پارامتريك بدست آمده است
عوامل  ايتك نمونه Tهمچنين با استفاده از آزمون . واهد شدميانگين يك جامعه آماري استفاده خ

به عنوان  ساختهاي سازماني، آموزش، منابع انساني و زيرهبري، فرهنگ، تكنولوژي، فرايندهار
  .عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور شناسايي شده اند 

اثر  شناسايي شده داراي اولويت و شدت عواملدهد كه همچنين نتايج آزمون فريدمن نشان مي
و زيرساخت كمترين رتبه و شدت  ،بيشترين رتبهو فرايندها به ترتيب  ييكساني نبوده و عوامل رهبر

  .اثر را در خلق دانش دارا مي باشند
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  ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن -) 1 (جدول
  عوامل  ميانگين رتبه

59/3  رهبري 

 فرهنگ  12/3
19/3  ولوژيتكن 

41/3   فرايندها و فعاليتها 
17/3  آموزش 

 انساني منابع  24/3
03/3  زيرساخت 

اهميت عامل رهبري به عنوان عامل تاثيرگذار بر خلق دانش با تمركز بر سه  -6- 4
  2، دانش و مهارت1عامل نگرش

پيشبرد امروزه به عنوان اصلي بنيادي در اداره سازمان ها و  ،تاكيد بر رهبري به جاي مديريت
تعيين هدف يا رسالت رهبري و به خصوص رهبري تحول گرا با كاركردهايي مانند . اهداف آنها است

هاي اساسي، توسعه سرمايه انساني، پشتيباني و حفظ يك بهره برداري و حفظ شايستگيسازمان، 
هداف و فرصتهاي قابل دستيابي به ا هاي متوازن سازماني فرهنگ اثربخش سازماني و ايجاد كنترل

 بتوانند كه دارند رهبراني به نياز امروزي هاي بنابراين، سازمان. ماموريتهاي سازمان را فراهم مي كنند

 و شور و تعهد ، وسيع انداز چشم و باال نفوذ توان جاذبه استثنايي، و شخصيتي هايويژگي مدد به
 اهداف تحقق جهت در انتالشش و استعداد از استفاده براي نهايت زيردستان در را الزم حرارت

رهبران تحول گرا، سه عامل اساسي نگرش، دانش و مهارت را  ).1390جاوداني،(نمايند  ايجاد سازماني
تاكيد بر تغيير نگرش كاركنان . نماينددر سازمان شناسايي نموده و در همسوسازي آنها تالش مي

چه بسا . ن و اولين رسالت رهبران استمهمتري ،سازمان و ايجاد تلقي مثبت نسبت به سازمان و فعاليتها
با وجود اهداف و استراتژيهاي صحيح و مناسب، فقدان نگرش مثبت كاركنان موجب شكست تمامي 

تنها در صورت ايجاد نگرش مثبت در كاركنان مي توان از دانش آنان در راستاي بهبود . اهداف شود
انداز سازماني نداشته باشند مسو با چشمبه طور قطع افرادي كه نگرشي ه. شرايط سازمان بهره برد

                                                            
1. Attitude 
2. Skill 
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در نهايت بكارگيري مهارت كاركنان در . حاضر به استفاده و انتقال دانش خود در سازمان نيز نمي باشند
بنابراين رهبران تحول . تحقق اهداف در گرو وجود دانش درست و مناسب و نگرش مثبت به كار است

ريزي و مديريت امور صرف مي كنند با تمركز بر ا براي برنامهگرا در مقايسه با مديراني كه توان خود ر
اين سه عامل و تقويت و همسو سازي با استراتژيهاي سازمان، رسالت رهبري را به درستي انجام 

  . خواهند داد
 و ضرورت طرح آن در سازمان امور مالياتي كشورمدل پيشنهادي مديريت دانش  - 5

ها و ر اين مقاله كه عوامل رهبري، فرهنگ، تكنولوژي، فعاليتنتايج تحقيق ميداني انجام شده د
منابع انساني و زير ساخت را به ترتيب به عنوان عوامل موثر بر خلق دانش در  فرايندها، آموزش،

هاي سازمان بايد در قالب مدلي بهينه قرار گرفته تا فعاليت ،سازمان امور مالياتي شناسايي نموده است
نش محور و اصول آميخته با رويكرد دانشي همسو با استراتژيهاي سازمان در را در بسترهاي دا

ه همين دليل در ادامه به بررسي مدلهاي موجود مديريت دانش پرداخته ب ؛چارچوبي منسجم قرار دهد
نكات قوت و مثبت مدلهاي موجود به ارائه مدلي بهينه و مناسب براي سازمان امور مالياتي  و با تلفيق
هاي مطرح شده درباره مديريت دانش و با در نظريهها و ديدگاه تعدد با وجود. داخته مي شودكشور پر

با ديدگاهي جامع تر نظر گرفتن تمامي تقسيم بندي هاي انجام شده در مورد مدلهاي ارائه شده، 
در اين مقاله سعي شده است ابتدا به يك دسته بندي كلي از مدلهاي مديريت نسبت به موضوع، 

هاي مطرح شده در هر گروه را با توجه به نوع مراحل و فرايندهاي و نظريه هنش دست يافتدا
  . پيشنهادي طبقه بندي كرد

  )سطح صفر( طبقه بندي مدلهاي مديريت دانش -1- 5
 مدلهاي شناختي مديريت دانش  -

استعاره . ودشصورت عيني و در قالب مفاهيم و واقعيت ها تعريف ميهدر اين گروه از مدلها، دانش ب
تمركز . ، حافظه است؛ به اين معني كه دانش در ذهن و حافظه نگهداري مي شودقالب در اين مدلها

كدگذاري و كسب دانش آشكار و  ،هدف اوليه. اين مدل بر كسب دانش و ذخيره سازي آن است
سي آن شامل اهرم حياتي و مهم در اين مدلها، تكنولوژي بوده و پيامدهاي اسا. اطالعات موجود است

  . )2001كاكابادسه و كازمين، ( استانداردسازي و بازيابي دانش مي باشد
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 مدلهاي شبكه اي مديريت دانش -

. در اين دسته از مدلها، دانش براي فراگيري به هر دو صورت ضمني و آشكار به جريان مي افتد
گيري و اكتساب دانش اين جريان در قالب شبكه هاي سازماني ايجاد شده و تمركز آن بر روي فرا

از . هدف اوليه اين مدل ها كسب منافع رقابتي بوده و ايجاد ارتباط بين حدود و مرزها مي باشد. است
كاكابادسه و ( است پيامدهاي مهم اين مدلها مي توان آگاهي نسبت به توسعه و پيشرفت بيروني

  ).2001كازمين، 
 مدلهاي ارتباطي مديريت دانش -

مفهوم  ،ارتباطات. صورت اجتماعي و بر مبناي تجربه ايجاد مي شودها دانش بدر اين گروه از مدله
هدف آن ارتقاء  ركز بر خلق دانش و كاربرد آن است ودر اين مدل تم. اساسي و قالب در اين مدل است

ها تعهد و اعتماد بوده و محور اصلي اين مدل. هيم دانش استبه اشتراك گذاري و تس ،و ترويج
 يك در كه شود مي ايجاد تفكري در دانش .اسي و اصلي آن كاربرد دانش جديد استپيامدهاي اس

  ).2001كاكابادسه و كازمين، ( دارد وجود مشتركي زبان كه جايي مي كند؛ گردش انجمن
 مدلهاي سرمايه فكري  -

هاي دانشي سازمان است كه از مدلها، تمركز بر روي سرمايه فكري به عنوان داراييدسته در اين 
مفهومي  ،سرمايه فكري. ايجاد يك موقعيت رقابتي بهبود يافته در سازمان دارددر بيشترين تاثير را 

ت، و رهاي معنوي را در برمي گيرد بلكه داراييهاي نامشهود مثل دانش، مهااست كه نه تنها دارايي
ر و علينقيان، ، به نقل از عطاف1996رابينسون و كلينر، ( مي شود شامل نيز  را اطالعات سازماني

 طبيعت ،مدل ينا  .است شده گرفته ناديده دانش مديريت اجتماعي هاي مدل جنبه اين در). 1387

 گيرد قرار آنها كنار در و دارائيها ساير همانند تواند مي دانش كه شده فرض چنين و دارد مكانيكي
  ) 1386، به نقل از عباسي،  1997چيس، (

 مدلهاي ساختار اجتماعي -

و با بهره  هستنده از مدلها داراي پيوند ذاتي با فرايندهاي اجتماعي و يادگيري در سازمان اين دست
گيري از مفاهيم سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني سعي دارند به اشاعه دانش و كاربردي نمودن 

گيري در اين مدلها بر اين باورند كه اشتراك دانش از طريق سطوح ياد. آن در سازمانها دست يابند
سازمان، سازماندهي مجدد و تمركز بر ساختار و ارتباطات همه جانبه در سلسله مراتب سازمان صورت 

و بر نحوه عملكرد و اندازه گيري نتايج تماعي بر خلق دانش سازماني تاكيد داشته جساختار ا. مي گيرد
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دلها مي باشد كه بر چهار بعد گونه ممثالي بارز از اين) 1997(1مدل دمرست . آن نظارت چنداني ندارند
مورد . از دانش ساختار دانش، اشاعه دانش، تجسم دانش، استفاده: كليدي مديريت دانش تاكيد دارد

  . به استفاده اقتصادي از بروندادهاي سازمان تاكيد داشته و به آن محدود مي شود تنهاآخر 
 مدلهاي فرايندهاي چرخه دانش -

دانش را توصيف كرده و بيشترين بازه را در مدلهاي مديريت  هچرخفرايندهاي  ،اين دسته از مدلها
 به عنوان مدلهاي بنيادي براي توسعه مديريت دانش و نحوهاين گروه از مدلها . گيرنددانش در بر مي

تمركز اين دسته از مدلها بيشتر بر روي . شوندشناخته ميو آشكار ) پنهان(تعامل بين دانش ضمني 
- به عنوان مثال مي.  ي، توسعه، ايجاد، تسهيم و انتشار دانش در سازمان مي باشدفرايندهاي شناساي

، )1997(، دمرست )1993( مدل كارل ويج ،  )1995( نوناكا و تاكوچياز  SECI 2توان به مدل 
 و فرناندز،) 2003( ايسايدس گريسون، ، ادل،)2001( ، لي و كيم)1997(پروبست، راب و رامهارت 

   ).2008دوبيوس و ويلكرسون، ( اشاره كرد )2004( هروال ساب گونزالز،
 اندازه گيري مديريت دانشمدلهاي  -

اين گروه شامل مدلهايي هستند كه اثربخشي مديريت دانش را اندازه گيري كرده و مي توانند 
براي تسهيل سازماندهي، آناليز و ارزيابي اقدامات مديريت دانش در هر سازمان ارائه دهند را مرجعي 

از افرادي هستند كه ) 2002(و لي و  چو ) 1998(آپوستولو و همكاران ). 2004وانگ و اسپينوال، (
ي ل كارت امتيازدهمچنين م. مدلهايي براي اندازه گيري عملكرد مديريت دانش را توسعه داده اند

از اين دسته مدل ها است كه عملكرد مديريت دانش را اندازه گيري كرده و بر  )BSC3(متوازن 
كلمونز و راميزن، ( معيارها و شاخصهاي ويژه تمركز دارد باسازمان و استراتژي ارتباط ماموريت 

  ).2008، به نقل از دوبيوس و ويلكرسون، 2002
 مديريت دانش ) پياده سازي(مدلهاي اجرايي  -

مدلهاي اجرايي مديريت دانش مجموعه اي از اقدامات را پيشنهاد مي كنند كه يك سازمان مي 
اين مدلها يك ساختار يا يك مجموعه اصول . تواند در طول اجراي مديريت دانش از آنها پيروي كند

                                                            
1 - Damerest Model 
2 - Socialization, Externalization, Combination and Internalization (SECI) 
3 -Balanced Score Card 
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ا راهنما ارائه مي دهند كه نحوه اجرا و تعيين نقشه اقدامات آينده سازمان براي مديريت دانش ر
  ).2008، به نقل از دوبيوس و ويلكرسون، 2004وانگ و اسپينوال، (تشريح مي كنند  

را كه براي بكارگيري دانش مورد نياز هستند اين گروه از مدلها، فرايندها يا اقدامات ضروري 
همچنين مشتمل بر عوامل و فاكتورهايي هستند كه عملكرد و رفتار مديريت . برجسته مي نمايد

ت تاثير قرار داده و ديدگاهي متعادل را بين نقش تكنولوژي و نقش انسان در مديريت دانش را تح
  ).2008دوبيوس و ويلكرسون، ( دانش ارائه مي دهند

دسته بندي نظريه ها و مدلهاي مديريت دانش با توجه به طبقه بندي هشت  -2- 5
  )سطح يك(گانه 

نشان مي دهد كه با گذشت هاي مطرح شده در حوزه مديريت دانش نگاهي به سير تحول نظريه
از اي كه مستمر روبرو بوده اند؛ به گونه زمان مدلهاي مديريت دانش روند تكميلي داشته و با بهبود

اي كه متشكل از شناسايي، خلق، كسب و ذخيره سازي بوده اند به فرايندهاي اجرا، مراحل چندگانه
دسته بندي سطح يك از  2شماره  جدول. مميزي و ارزيابي نتايج رسيده و سير تحولي داشته اند

دهه پاياني قرن بيستم و دهه آغازين قرن ( ههنظريه ها و مدلهاي مديريت دانش را در طول دو د
  . نشان مي دهد )بيست و يكم

  سطح يك مدلهاي مديريت دانش - )2( جدول
  1سطح –طبقه بندي مدلهاي مديريت دانش

  دانش مديريت شناختي مدلهاي
(Cognitive Models of KM) 

  ويج كارل
)1993(  

  بويسوت
)1997 (  

 و نوناكا
  تاكايوچي

)1995(  

  وكيم لي
)2001(  

  الستري
)2007(  

 دانش مديريت اي شبكه هاي مدل
(Network Models of KM) 

وداونپورت
  ) 1998( پروساك

  ويليامزوبكوويتز
)1999 (  -  -  -  

 دانشمديريتارتباطي هاي مدل

(Communicative Models 
of KM) 

APQC  
)1996(  

Green 
Wood  -  -  -  

  فكري سرمايه مدلهاي
(Intellectual Capital 

Models of KM) 
BSC (1992) 

 جستجوگر
  اسكانديا

)1992(  

 انكب
 امپراتوري
  كانادا

)1996(  

 دانشگاه
 وسترن
  اونتاريو

)1998(  

 مدل
  عقالني

)2002(  
 اجتماعيساختار مدلهاي

(Social Structur Models of 
KM) 

  دمرست
)1997 ( 

  ادل
)2003(  -  -  -  
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  1سطح –طبقه بندي مدلهاي مديريت دانش

  دانش چرخه فرايندهاي مدلهاي
(Knowledge Cycle 
Processes of KM) 

  ويج كارل
)1993(  

  

 و نوناكا
  تاكايوچي

)1995(- 
SECI  

  دمرست
)1997(  

 پروبست،
 راب،

  رامهارت
)1997(  

  وكيم لي
)2001(  

  

گريسون،ادل،
  ايسايدس

)2003(  

 گونزالز،فرناندز،
  سابهروال

)2004(  
-  -  -  

  دانش مديريت گيري اندازه هاي مدل
(Measurement Models) 

  
  منتاس و تولوآپوس

)1998(  
  چو و لي
)2000(  

 و هندزيك
  همكاران

)2008(  

عرفاني، 
 و اخگر
  رامين

)2010(  

-  

 دانش مديريت سازي پياده هاي مدل

(Implementation Models) 
  

 هاكت
)2000( 

  

 اجرايي مدل
APO 

)2007(  
   سرنا

)2012(  
 و مندل

  همكاران
)2012(  

-  

  )سطح دو( يكپارچه سازي مدلهاي مديريت دانش -3- 5
هاي مطـرح شـده در   نشان مي دهد بسياري از نظريهبندي مدلهاي مديريت دانش ههمانگونه كه طبق
نظريه هاي  به اين معني كه گاهي به دليل تنوع مدلها و. دارند هم پوشانيبا يكديگر مدلهاي مختلف 

نگر كلرويكردي ا ب. مطرح شده در سالهاي متمادي يك نظريه در بيش از يك طبقه قرار گرفته است
سه گروه آخر را به عنوان سه مـدل جـامع در   مي توان  ،رايندهاي مطرح شده در مدلهاي مختلفبه ف

نظر گرفت كه اجراي مديريت دانش را از شناسايي و كسب دانش تـا مراحـل پيـاده سـازي و انـدازه      
ي مـدلهاي مـديريت   يكپارچه سازبنابراين به منظور . گيري اثربخشي عملكرد در خود جاي مي دهند

هـر  بـراي  پيشگيري از پراكندگي در مدلهاي مطرح شده و تسـهيل در كـاربرد مـدل مناسـب     دانش، 
هاي آنهـا را مرزبنـدي و تفكيـك    مدلها را تلخيص نموده و زيرمجموعهگروه بندي توان سازمان، مي

  .نمودمشاهده  3شماره  جدولرا مي توان در و خالصه سازي نتايج اين گردآوري .  نمود
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  )سطح دو(يكپارچه سازي مدلهاي مديريت دانش  - )3(جدول 
  2سطح –طبقه بندي مدلهاي مديريت دانش

 فرايندهاي مدلهاي
  دانش چرخه

  
(Knowledge 

Cycle Processes 
of KM)  

 /دانش توزيع /دانش پااليش /دانش اكتساب/ دانش توسعه  )1993(  ويج كارل
  دانش نفوذ اعمال

 وچيتاكايونوناكا
 )1995( - SECI  سازي دروني /سازي بروني/ تركيب/ پذيري جامعه  

  دانش بكارگيري/ دانش انتشار/ دانش تجسم/ دانش ساخت )1997(  دمرست

  سازي شبكه /سازي يكپارچه /انتشار/ آغاز )2001( وكيم  لي

  ايسايدس گريسون، ادل،
)2003(  

 /خلق/ يبكارگير/ اقتباس/  گذاري اشتراك به /سازماندهي
  گردآوري/ كردن تعيين

 سابهروالگونزالز،فرناندز،
  دانش بكارگيري/ دانش تسهيم/ دانش كسب/ دانش كشف  )2004(

 گيري اندازه هاي مدل
  دانش مديريت

(Measurement 
Models) 

  منتاس و آپوستولو
  عملكرد ارزيابي/ دانش انتقال/ دانش  يابي عارضه و تشخيص  )1998(

  چو و لي
)2000(  

/ استفاده و انتقال/ توزيع /انباشتن/ سازي مدل/توليد/آغاز
   بازنگري،بازخورد

  
 مدل – همكاران و هندزيك
  دانش مديريت اجراي مميزي

)2008(  

 هاي سرمايه/ دانش فرايندهاي/ اجتماعي-فني توانمندسازهاي
/ دانش مديريت پيامدهاي/ دانش مديريت هاي محرك /دانش

  نشدا مديريت احتماالت
مدل-رامينوعرفاني،اخگر

 بهبود رويكرد با دانش مديريت
  مستمر

)2010(  
  كنترل و نظارت/ اجرا/ ريزي برنامه/ آغاز

 اجراي هاي مدل
 دانش مديريت

(Implementation 
Models) 

  

 سيستم اجرايي مدل – هاكت
 عوامل رويكرد با دانش مديريت

 KM بر  موثر

)2000(  

 استراتژي/ ساختار/ افراد/ اطالعات تكنولوژي /شركت استراتژي
  دانش مديريت

 APO اجرايي مدل

  كاربرد/ اشتراك/ ذخيره /خلق /تشخيص  )2007(

  دانش مديريت بلوغ مدل-  سرنا
)2012(  

/ سازماندهي/ قدرداني /واكنش /كردن مستعد و سازي مرتب
  سازي بهينه
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مدل : پيشنهادي مديريت دانش براي سازمان امور مالياتي كشور  مدل -4- 5
  بهينه مديريت دانش

هـايي  با بررسي و مداقه در مدلهاي مطرح شده تاكنون، مي توان بيان داشت كه در اين مدلها شـكاف 
فعاليتهاي ضروري مـديريت دانـش مـي    وجود داشته كه موجب گسستگي در اجراي كامل  مراحل و 

از جمله اين شكافها مي توان به مواردي همچون عدم پيگيري تا اجراي نهايي دانش گردآوري . شوند
هاي نظارتي بر نتايج اجرا، عدم استفاده از اصول يادگيري در نحوه انتقال دانش ساز و كارشده، فقدان 
زيابي نتايج و همچنين عدم استفاده از توانمندسـازها و  ، ناديده گرفتن اصول مميزي و اردر اكثر مدلها

بكارگيري و سهيم شدن در مديريت دانش در سازمان ها در هاي انگيزشي در ترغيب كاركنان محرك
بنابراين به نظر مي رسد به منظور رفع نواقص و كمبودهاي مدلهاي پيشين و با توجه بـه  . اشاره نمود

هاي ايراني كه به شناسايي عوامل موثر بر مديريت دانش پرداختـه  پژوهش هاي انجام شده در سازمان
شده اند، ارائه الگويي كه بتواند فرايند جامعي از اجراي مديريت دانـش را پوشـش داده و از نتـايج آن    

گيـري از دانـش نظريـه پـردازان پيشـين و      آنچه كه بديهي اسـت بهـره  . حمايت نمايد ضروري است
لذا با توجـه بـه   . كاري و تحقيقات اضافي جلوگيري شودباشد تا از دوباره مدلهاي مطرح شده آنان مي

سطح دو مدلهاي مديريت دانش كه از يكپارچگي نسبي در حوزه مدلهاي مديريت دانـش   ،)2(نمودار 
  :)1شكل ( شودبرخوردار است مدل بهينه مديريت دانش شامل هفت مرحله زير پيشنهاد مي

 سازماندهي -1

 شناسايي -2

 اكتساب -3

 انتشار و تسهيم -4

 به كارگيري و اجرا -5

 بازنگري -6

 مميزي و ارزيابي -7
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  مدل بهينه مديريت دانش - )1(شكل 

مالحظه مي شود، مدل بهينه مديريت دانش از هفت مرحله تشكيل شده  1همانگونه كه در شكل 
مراحل و فازهاي زيرمجموعه را مي . است كه هر مرحله آن شامل چند فاز زيرمجموعه مي باشد

  :به شرح زير توصيف نمود توان
 :سازماندهي -مرحله اول -
به منظور اجراي صحيح مديريت دانش در هر سازماني تعيين : استراتژي مديريت دانشتعيين  -1

مديريت حمايت . استراتژي درست و مناسب توسط مديران ارشد آن سازمان امري ضروري است
رحله از مهمترين گامهاي اجرايي به در اين مانداز مديريت دانش تعيين ماموريت و چشم ،ارشد

 . سازي مديريت دانش در سازمان به شمار مي روندمنظور پياده

مديريت دانش در سازمان نياز به فرهنگ سازي و براي پياده سازي صحيح : فرهنگ سازي -2
بايست با استفاده از سازمان مي. ايجاد دركي درست از موضوع براي كاركنان و ذينفعان مي باشد

برگزاري همايش و سمينارهاي مرتبط، آشنايي با تجربيات ساير سازمانها كارهايي مانند آموزش، راه
شرايط مساعد را براي آگاه ... در پياده سازي مديريت دانش، گسترش منابع كتابخانه اي موجود و 
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يت آن و موفقهاي مديريت دانش سازي و آماده شدن افراد در سازمان فراهم آورد تا پذيرش برنامه
 . را تسهيل نمايد

پس از تعيين استراتژي و خط مشي هاي مديريت دانش، تشكيل تيم هاي دانشي از : سازي تيم -3
ها مي بايست با اين تيم. كاركنان خبره به منظور اجراي مراحل بعدي الزم و ضروري مي باشد

ي مشكالت و راهكارهاي مناسب و به روز را براي شناساي ،تشكيل جلسات منظم و هم انديشي
جهت رفع مشكالت و موانع ارائه داده و در انتقال دستاوردهاي دانشي و اشتراك آنها  ارائه پيشنهاد

  . با سايرين، در استقرار و اجراي مديريت دانش سهيم باشند
  :شناسايي -مرحله دوم -
تيم هاي دانشي با تحليل حوزه هاي مختلف : جستجو و تحليل حوزه هاي مختلف كاري -1

جوي نقاط بالقوه براي تقويت، بهبود و غني سازي دانش در آن پرداخته و همچنين تبه جس سازمان
  . نقاط ضعف و مشكالت را جستجو و شناسايي مي نمايند

 ،پس از تحليل حوزه هاي مختلف سازمان: تشخيص شكاف هاي موجود و موانع اجرايي -2
انعي كه بر سر راه بهينه سازي تشخيص اولويت هاي مورد نياز براي بهبود و همچنين تشخيص مو

  .و بهبود امور قرار دارند، انجام مي شود
پس از تشخيص شكاف ها و موانع، تعيين ريشه : عارضه يابي و تعيين ريشه مشكالت موجود -3

  .مشكالت و عارضه يابي صورت مي كيرد
 :باستكا -مرحله سوم  -
گيري سازمانهاي ديگر و با بهره بررسي موارد مشابه در سازمان و يا با: راهكارهاي مناسب خلق -1

  .از مطالعات تطبيقي راهكارهاي مناسب براي رفع عارضه ها خلق و ايجاد مي شود
همزمان با خلق راهكارها و ايده هاي جديد، تيم هاي دانشي بايستي به تجسم نتايج : تجسم -2

نتايج مورد  ،شنهاديبحث و مناظره در مورد راهكارهاي پيآل و نوآوري و خالقيت پرداخته و با ايده
  .انتظار را تصوير نمايند

پس از تجسم و تصوير نتايج مورد : توسعه راهكارهاي پيشنهادي منطبق با واقعيتهاي موجود -3
آل هاي مطرح شده بر انتظار مي بايست واقعيتهاي موجود سازمان بررسي شده و نوآوري ها و ايده

  . مبناي واقعيتهاي موجود طراحي و توسعه داده شوند
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 :انتشار و تسهيم -مرحله چهارم  -
- راهكار با اظهارراهكارهاي ارائه شده مي بايست مورد پااليش قرار گرفته و بهترين : پااليش -1

 .هاي مختلف انتخاب شودنظر و تجميع نظرات كميته
راهكارهاي پيشنهادي و انتخاب شده با استفاده از روشهايي مانند طوفان : يكپارچه سازي -2

  .   به منظور تاييد نهايي و يكپارچه سازي نظرات مورد بحث قرار خواهند گرفت... و مغزي، دلفي 
نتايج كسب شده و راهكارهاي انتخاب شده براي رفع مشكالت يا ايجاد بهبود به : آموزش -3

منظور پذيرش و اجرا توسط ساير كاركنان مي بايست به آنها آموزش داده شود تا با مفاهيم و آنچه 
  . به آن متعهد گردند جام شود آشنا شده و كه بايد ان

بايد با استفاده از روشهاي مناسب در بدست آمده دستاوردهاي دانشي : به اشتراك گذاري نتايج -4
   . تمام سطوح سازمان به اشتراك گذاشته شده و ايده هاي كاركنان به سايرين انتقال يابد

 :بكارگيري و اجرا -مرحله پنجم -
به منظور اجراي راهكارهاي : )چگونه، كجا، چه موقع، چه كسي(ه ريزي مدل سازي و برنام -1

بدين منظور بايستي . انتخاب شده بايد مدلي مناسب تهيه شده و برنامه ريزي براي اجرا انجام شود
توسط  ،هر فعاليت چگونه و كجا دتهيه شده و مشخص گرد) Action Plan(برنامه هاي اجرايي 

  ام خواهد شد؟ جانچه كسي و در چه زماني 
با سازماندهي تيم هاي اجرايي و با استناد به برنامه ريزي صورت گرفته، در زمان مناسب : اجرا -2

  . فعاليتهاي مورد نياز به منظور حصول دستاوردهاي دانشي اجرا خواهند شد
  :بازنگري -مرحله ششم -
ي حاصل شده در هر پس از مرحله اجراي فعاليتها، دستاوردها: شناسايي و گردآوري دستاوردها -1

  . گردآوري مي شوند) ريزي انجام شدهبا توجه به برنامه( مقطع زماني 
به منظور كسب نتايج بهتر، پيامدهاي مورد انتظار مديريت دانش : تعيين پيامدهاي مورد انتظار -2

  .مي شوندتعيين 
جرا جهت در پايان مرحله بازنگري، پيامدهاي حاصل شده از ا: بازنگري پيامدهاي حاصل شده -3

ورود به مرحله مميزي مورد بازنگري كلي قرار گرفته و در صورت نياز مراحل اجرايي كه داراي 
  . شوندنقايصي مي باشند مجدداً اجرا مي
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 :مميزي و ارزيابي -مرحله هفتم -
در مرحله مميزي نتايج، پيامدهاي مورد انتظار و خروجي : مقايسه پيامدهاي واقعي و مورد انتظار -1

  . ي با هم مقايسه مي شوندهاي واقع
پس از مقايسه دستاوردها با پيامدهاي مورد انتظار، نقاط غير منطبق : تعيين نقاط غير منطبق -2

   .برنامه ريزي الزم صورت مي گيرد ،شناسايي و تعيين شده و به منظور اجراي مجدد و رفع نقايص
سطوح مختلف سازمان منتشر نتايج حاصل از اجرا و دستاوردهاي تعيين شده در : انتشار نتايج -3

  . شده و نتايج با ساير كاركنان به اشتراك گذاشته مي شود
كاركنان نظرات و راهكارهاي پيشنهادي خود را به  ،پس از انتشار نتايج: ارائه راهكار براي بهبود -4

  . اي خاص كه مسئول اين امر مي باشد ارائه مي دهندمنظور بهبود به كميته
در صورت مناسب بودن راهكارهاي پيشنهادي : )سوم مرحلهگشت به باز(اجراي راهكارها  -5

كاركنان، تيم هاي دانشي و خبره راهكارها را بررسي كرده و با تعيين بهترين شيوه جهت اجرا به 
 . مرحله سوم باز مي گردند

  انع مديريت دانش در سازمانمو -5- 5
توانايي يادگيري و كشف تغييرات مناسب ت؛ تغيير و طبيعت آن همواره با مقاومت انسان روبرو بوده اس

در دنياي متحـول امـروزي بسـيار كليـدي      بودن ن قابليت مهمي است كه براي سرآمدو پياده سازي آ
در واقع قابليت يادگيري و ايجاد تغيير مناسب، كليدي تـرين قـابليتي اسـت كـه يـك مجموعـه       . است

  .)1385، به نقل از غالمي، 1383مشايخي، ( دانساني در دنياي رقابتي امروز مي تواند داشته باش
عنوان يك رويكرد سيستمي و يكپارچـه، بـه طـور يقـين ابعـاد       پياده سازي نظام مديريت دانش به

مسلماً . را تحت تاثير قرار داده و موجب ايجاد تغيير در حيطه هاي متعدد مي گردد هااز سازمانبسياري 
اي قوي براي رويارويي با موانع و رفع آنها د مگر اينكه ارادهچنين سيستمي در سازمان موفق نخواهد بو

  : مهمترين اين موانع را مي توان به شرح زير برشمرد. وجود داشته باشد
حاكم  هااين تفكر در سازمان ،بنابراين. دانش به زعم بسياري از افراد قدرت است: موانع انساني -1

قرار نخواهند داد و بـه عبـارتي ديگـر دانـش خـود را بـا       است كه افراد قدرت خود را در اختيار ديگران 
قه ارتباطي مهم مديريت دانـش از بـين رفتـه و    لدر اين صورت ح. ديگران به اشتراك نخواهند گذاشت

دسـت خواهـد داد و    ماهيت اجتمـاعي خـود را از  چنين دانشي . دانش در انحصار افراد باقي خواهد ماند
 .آن است نخواهد داشتتعامل و ارتباط را كه الزمه رشد 
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اين موانع كه شامل ساختارهاي غير منعطـف و سلسـله مراتبـي، عـدم حمايـت      : موانع سازماني -2
مديران ارشد از برنامه ها و استراتژيهاي مديريت دانش، فقدان انگيزه كافي در افراد، تعارض در نقش و 

 . سبب مي شونددر سازمان را در برابر اجراي موفق مديريت دانش  مقاومتهستند ... 

وجود اعتماد بين كاركنان يك سازمان عامل مهمي در پيشبرد اهداف مـديريت   :فرهنگي موانع -3
فرهنـگ  . اعتماد موفق نخواهد بـود  مبتني برن وجود فرهنگ مشاركتي ومديريت دانش بد. دانش است

دانـش خواهـد    ، تاثير زيادي بر اثربخشي برنامه هاي مـديريت تسهيم دانش و به اشتراك گذاري نتايج
 .داشت
حاكم بودن اين تفكر كه دانش در سازمان قدرت است مي تواند به عنـوان يـك   : موانع سياسي -4

  .است سازمان در دانش مناسب توزيع اعمال نفوذ و قدرت سياسي مانع .مانع سياسي نيز جلوه گر شود

و بكـارگيري دانـش    استفاده از علم و فناوري جديد در ايجاد، توزيع: عوامل فني و تكنولوژيكي -5
اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد ماهيت اين فناوري جديد اسـت؛  . مساله اي مهم در سازمان است

اي كه خود عاملي بازدارنده براي دسترسي افراد به دانش در سازمان نشده و يا به انحصار دانـش  بگونه
 .  در بخشي از سازمان منجر نشود

  و قابل اجرا در سازمان امور مالياتي كشور پيشنهادهاي كاربردي -- 5
امور مالياتي كشور، با توجه به نتايج پژوهش حاضر و تاكيد بر عوامل موثر بر مديريت دانش در سازمان 

انداز و  گيري از مدل بهينه مديريت دانش مأموريت، چشمپيشنهاد مي شود اين سازمان با بهره
رهبري، (توجه به عوامل شناسايي شده موثر بر خلق دانش استراتژيهاي دانش محور را تعريف و با 

. نسبت به رفع موانع و تقويت نكات مثبت موجود تالش نمايد...) فرهنگ، فرايندها، نيروي انساني و
 :سازمان امور مالياتي مي تواند در اين مسير از راهكارهاي زير بهره گيرد

تجربيات مديران  مستندسازيز بدو تاسيس و تدوين تاريخ شفاهي سازمان امور مالياتي كشور ا -
 ؛سابق سازمان

 هاي آنانشناسايي و توسعه توانمنديهاي سرمايه انساني مستعد متناسب با شايستگي -
 ؛)توانمندسازي سازماني (

عات و كاربرد آن در امور بروزرساني مستمر دانش كاركنان در زمينه هاي فناوري اطال - 
 ؛)يادگيري سازماني. ( ..، مشتري مداري و اقتصادي

 ؛ارزيابي دانش كاركنان در سازمانساز و كارهاي بكارگيري  -

6
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سازماندهي مركز دانش در سازمان به منظور ايجاد مكاني براي دستيابي به اطالعات به  -
 ؛ واشتراك گذاشته شده و نوين از جريان امور در سازمان

 ...و )SharePointفزار مانند نرم ا( هاي تسهيم اطالعات استفاده از سيستم -

بررسي راهكارهاي رفع مقاومت كاركنان در برابر انتقال دانش و به اشتراك گذاري دانش در  -
 سازمان

 بررسي تقابل مديريت تغيير و مدل بهينه مديريت دانش -

كاركنان بر اساس مدل سرمايه گذاري انرژي در سازمان و تالش در تغيير نقش بررسي انواع  -
مديريت استفاده از نگرش و انرژي هاي مثبت كاركنان در پيشبرد اهداف  نگرش هاي منفي و

  دانش
  نتيجه گيري  - 6

منابع اطالعاتي و دانش جديدي روبرو هستند كه از سرمايه هاي فكري آنها با در عصر حاضر سازمانها 
ل تسهيل وجود زيرساختها و بسترهاي مناسب براي ايجاد و خلق دانش، شناختن عوام .نشات مي گيرد

اي به نام نيروي محركهاي از ، موجب ايجاد چرخهارتباط و تعامل بين سطوح مختلف سازمانكننده و 
اي مناسب مديريت نشود دانش به چنانچه، اين نيروي محركه به گونه. دانش در سازمان مي شود

پژوهش . اهد رفتاي در انحصار افراد مانده و نقاط تالقي در سطوح سازماني از بين خوصورت جزيره
موثر بر خلق دانش در سازمان امور مالياتي كشور پرداخته تسهيل كننده و حاضر به شناسايي عوامل 

عوامل رهبري، فرهنگ، فرايندها،  ،)تك نمونه اي و فريدمن T(هاي آماري استفاده از آزمون. است
كننده و خلق دانش در سازمان منابع انساني، آموزش، تكنولوژي و زيرساخت را به عنوان عوامل تسهيل

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عامل رهبري به دليل تاكيد بر همچنين . امور مالياتي معرفي مي نمايد
هاي الزم از ها و مشوقچشم انداز و ماموريت دانش محور سازمان و نيز توانايي برقراري حمايت

اين نتيجه با آنچه كه . وردار مي باشدبيشترين شدت اثر و ميزان تاثير گذاري بر خلق دانش برخ
در سازمانهاي دولتي در ايجاد و خلق دانش وري آسيايي به عنوان عوامل تسهيل كننده سازمان بهره
لذا رهبران سازمان با تغيير نگرش كاركنان مي توانند دانش جديد را در . نمايد همخواني داردمعرفي مي

در صورتي كه نگرش و دانش . حقق اهداف سازمان استفاده نمايندآنها ايجاد و از دانش موجود آنها در ت
. آنها مهارت خود را براي بهبود امور بكار مي گيرند ،باشندهمسو كاركنان ايجاد و با اهداف سازمان 

با وجود  .بخش دوم پژوهش به ارائه مدلي براي استقرار نظام مديريت دانش اختصاص يافته است
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مطرح شده است كه اجراي مدلهاي متعددي نيز  ،نظراندانش بين صاحب افزون مديريت اهميت روز
با توجه به اين موضوع كه مديريت دانش . مديريت دانش را از ابعاد متفاوتي مورد نظر قرار داده است

از بين  ،ترين مرحله مورد نظر قرار داديكپارچه است و بايد تمامي ابعاد را از ابتدايي يرويكردسيستم و 
مقاومت كاركنان در برابر تغيير و ايجاد حس پذيرش نسبت به تسهيم دانش و به اشتراك گذاري  بردن

همچنين تداوم . در سازمان استآن با سايرين مستلزم تدابيري چون تعيين استراتژي و فرهنگ سازي 
مورد  تعهد مديران و كاركنان را بايد با ابزاري مانند ارزيابي و مميزي مديريت دانش در سازمان

بنابراين مدل بهينه مديريت دانش با توجه به هفت مرحله كه از سازماندهي آغاز و . بازنگري قرار داد
يابد تالش دارد با حداقل ساختن موانع و مقاومت هاي موجود در برابر تغييرات، به ارزيابي خاتمه مي

 . عه داده و به اشتراك بگذارددانش را كشف، شناسايي، و خلق نموده و آنرا را در سرتاسر سازمان اشا
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