
 

 

 

     

 

 

ها و موانع استقرار آن در ارتش جمهوری  مديريت دانش؛ چالش

 اسالمی ايران 

         1عباس زنوزی مشرفی

  :چکیده

جمهوری اسالمی در جهت انجام ماموريت ذاتی خود كه همان حفظ استقالل و ارتش     

جمع آوری اطالعات از طريق  باشد، نيازمند اطالعات بوده و تماميت ارضی كشور می

امروزه برخورداری از نيروی انسانی كارآمد و تجهيزات پيشرفته، نوين، ميسر خواهد بود؛ 

و  ستوار برای ادامه حيات فردی و اجتماعیآمد به موقعيتی ا اطالعات و دانش روز

منوط به كسب توسعه دانش  محيط پيرامونحتی توان رقابت در ؛ تبديل شدهسازمانی 

به منظور  .دانش جزئی اساسی از سرمايه تلقی شده استكه جائیفردی و سازمانی است تا 

رشته جديدی  تالزم اس ،ارتش جمهوری اسالمی ايراناستفاده بهينه از سرمايه دانش در 

يندهای دانش و با آتا ضمن بهبود بخشيدن به فر آيدمديريت دانش پديد  از مديريت بنام

و  زمان باناسب تم افراد، مين دانشأمديريت دانش در ت راهبردسازمان و  راهبردپيوند بين 

به به خوبی  آجا مديرانفرماندهان و  اگرچه. نمايدكمک  آجابه حفظ مزيت رقابتی  مکان

بسياری از آنان به دنبال پياده سازی  وواقف شده  آجادر  آن ميت دانش و مديريتاه

 طور مطلوب تحقق نيافته است ، ولی هنوز اين مهم بههستند آجامديريت دانش در  سامانه

 .ها و موانعی است كه مانع اجرايی شدن آن در آجا گرديده استو دارای چالش

 :ها کلید واژه

 زدگیمديريت دانش، دانش ضمنی، دانش نهان، آتی 
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 مقدمه
های  اطالعات و دانش را به عنوان يکی از مشخصه ،0بعد از آن كه دانيل بل0791از اوخر دهه

قلمداد نمود و ارزش دانش را در عصر فراصنعتی در مقابل ارزش كار متعلق به  10اصلی قرن 

با نزديک شدن . عصر صنعتی مطرح نمود، مديريت دانش از اهميت خاصی برخوردار گرديد

ر بازارهای اقتصادی بار ديگر و نقش بارز دانش به عنوان قدرت رقابتی د0791به اواسط دهه

 . به اهميت مديريت دانش افزوده شد

بررسی موضوعی تحت عنوان مديريت دانش برای اولين بار با گزارش ساليانه شركت     

1كارل اريک سيوبی". آغاز شد0771سوئدی پيشرو در خدمات مالی به نام اسکانديا در سال
" 

مشغول ارزيابی ترازنامه مالی چند شركت  ميالدی زمانی كه 71حسابدار سوئدی در دهه 

ها پس از انجام عمليات  بسياری از اين شركت. بزرگ سوئدی بود متوجه نکته جالبی شد

دادند،  نشان می را در حدود چند كرون سوئدی و حتی يک كرون  طوالنی حسابداری، ارزشی

بودند، بسيار حال آن كه قيمت واقعی اين شركت ها كه سهامداران حاضر به فروش آن 

های  پس از بررسی"سيوبی".داد هايی بود كه سرمايه حسابداری نشان می بيشتر از قيمت

مختلف متوجه شد كه بخش اعظم از اين اختالف به سرمايه دانشی درون سازمان مربوط 

شان است و اين سرمايه  بوده كه برخاسته از توان دانشی اين سازمان در حل مسائل تخصصی

نکته جالب اين بود كه اين نوع دارايی در . وان يک سرمايه تلقی شده بوددانشی به عن

ای ناملموس وجود داشت كه تا آن روز به ترازنامه حسابداری ثبت نشده و به عنوان سرمايه

 (91: 0791سنگه،.)شد حساب آورده نمی

وان يک باشد به عن امروزه دارايی ناملموس كه در واقع همان دانش نيروی انسانی می    

توان گفت كه هر يک از كاركنان سازمان در زمينه  به سادگی می. گردد دارايی محسوب می

باشند كه شايد  كاری مربوط به خود با دانشی منحصر به فرد و متعلق به خود مواجه می

های  ها، درس گاه به آن توجه نکرده باشند؛ اما نحوه انجام دادن كارها، تجربيات و آموزه هيچ

مجموعه ارزشمندی از دانش ... و ها ها، خاطره ها، توصيه ها و شکست ه شده از موفقيتآموخت

دهد كه به  تحقيقات نشان می. باشد كه عوامل موفقيت وی را تشکيل داده است آن فرد می

شوند كه درصورت  بار با يک دانش مواجه می طور متوسط كاركنان سازمان هر دو هفته يک

                                                           
1-Danil Bell 

2-Karl Erik c.boy 
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شود؛ به  كسب شده حداكثر تا سه سال به دست فراموشی سپرده میعدم مديريت آن، دانش 

 .همين منظور بايد دانش بدست آمده را به نحوی از انحاء حفظ و پرورش داد

 

 نظری مبانی
های هايی است كه دارای سرمايهنيروهای مسلح به خصوص آجا يکی از معدود سازمان     

بندی نمود، يک توان به دو دسته تقسيمرا میها باشد، اين سرمايههنگفت و با ارزش می

های ثابت و های جاری، دارايی هايی هستند كه به صورت دارايیها، سرمايهدسته از سرمايه

در نهايت دارايی های مشهود و قابل لمس هستند و دسته ديگر، سرمايه هايی هستند كه 

نابع انسانی موجود در آجا و لمس هستند، اين سرمايه همان م  قابل مشاهده ولی غير قابل

اين سرمايه بر . دانش همراه آنان است كه به عنوان يک سرمايه قابل مالحظه، مطرح است

ها با تجربه همراه گرديده و دانشی را هايی گذرانده، اين آموزهاساس نيازهای خدمتی آموزش

 .هزينه صرف كند به بار آورده كه با از دست دادن آن، سازمان جهت جبران آن بايد سالها

و فيزيکی و   ملموس های  محدود بودن سرمايه( بعد از جنگ جهانی دوم)ها پيش از سال      

های علمی مختلف شده بود؛ به  ها، منجر به خلق شاخه ريزی شده آن نياز به افزايش برنامه

جهت كه همگی در ... تخصص و يابی، ی خطی، پژوهش عملياتی، مکانريز عنوان مثال برنامه

ای ملموس ايجاد شده بود؛ اما سرمايه ناملموس تا آن زمان مورد توجه قرار  مديريت سرمايه

باعث گرديد كه « 0بکمن نوناكاويگ»های سيوبی و پس از آن  نگرفته بود، بنابراين فعاليت

ای كه با وجود  گران و عالمان علوم صنعتی به سرمايه بس عظيم يعنی سرمايه توجه صنعت

ريزی افزايشی قرار  ريت ارزش افزوده كاال كمتر مورد مديريت و ساماندهی و برنامهتوليد اكث

 (97: 0790رادينگ، . )گرفت، جلب شود می

 

 

 

 

                                                           
 
 -Beakman  NanoKawik 
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   تعريف دانش 
. دانند؛ در نظر اين افراد دانش، ارزيابی ما از دنيای واقعی است برخی دانش را اطالعات می    

ها،  و در نظر آن دانسته  كاربردی  های  ها و تخصص مهارت محدود به  برخی ديگر دانش را تنها 

اما  مصاديق واقعی دانش هستند؛... مانند تراشکاری، تدريس، نجاری، مکانيکی و هايی  مهارت

ای كه در جهت تحقق اهداف سازمان ما مفيد باشد،  در واقع هر گونه اطالعات پردازش شده

 .)دانش را به چهار دسته تقسيم می كنندماهيت برخی از متخصصين . به نوعی دانش است

 (71: 0791 رضائيان،
  دانش چه کسی؟(د    دانش چگونگی؟(ج      دانش چرايی؟(ب   دانش چه چیزی؟( الف

سازی، انتشار و  انسان بازيگر اصلی درخلق، ذخيره. دانش، بدون انسان معنايی ندارد

دانش در تار و پود سازمان، در فرهنگ سازمانی، در قوانين و . كارگيری دانش است به

دانش نه . كار رفته در سازمان نهفته است های به های كاری و در سامانه و فناوری دستورالعمل

ها  های انسانی، در اجتماعات و باالخره در روابط بين سازمان ا، بلکه در گروهفقط در افراد مجز

برخی محققين بر اين باورند كه در سازمان دانش محور، دانش مهمترين . نيز نهفته است

ها و باالخره انعطاف و تغيير، شرط  دارايی سازمان است، يادگيری مهمترين مهارت انسان

 (11:  0791الوانی ،. )تالزم ماندگاری و موفقيت اس

های صورت گرفته از سوی نويسندگان مختلف، با  بندی با مروری بر تعاريف و دسته     

تعابيری نظير دانش تصريحی و ضمنی، دانش حصولی و حضوری و يا دانش آشکار و پنهان 

، معتقد به ده نوع دانش (1110)گرچه بعضی از نويسندگان مانند علوی . گرديم مواجه می

بسته به اين كه دانش، از لحاظ فيزيکی در ( 0771)  باشند و به عقيده نانوكا و تاكوچی می

( آشکار)و دانش تصريحی ( پنهان)را به دو نوع دانش ضمنی   كجا قرار داشته باشد، آن

و ميلر ( 1111)9نمايند؛ گر چه برخی از نويسندگان مانند ميدلتون  تقسيم بندی می

                                                           
 
 - knowledge  

 
 - knowledge what?  

 
 - knowledge why?  

 
 - knowledge how? 

 
 - knowledge who how? 

 
 -Nano and Takuchy 

 
 - Middletone and Miler 
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. گيرند م به دانش ساختاری را به عنوان رده سوم دانش در نظر میبعد سومی مرسو( 1117)

 ( 1: 0799رشيدی،. )بندی نمود توان دانش را به صورت زير تقسيم با اين شرايط می

 

  (پنهان)دانش ضمنی -الف

نظران علم مديريت بر اين باور هستند كه ارائه دانش ضمنی با زبان رسمی اكثر صاحب   

دانش شخصی است كه در تجربه افراد نهفته است و شامل عوامل  دشوار بوده و نوعی

ناملموس و نامحسوسی از قبيل مهارت، تجربه، نظام ارزشی و غيره بوده و اغلب به وسيله 

ها هرگز ثبت و ذخيره  اين دانش در بسياری از سازمان. شود مداومت و تمرين حاصل می

. شود سته عملياتی سازمانی، شناسايی میشود، هر چند كه ماهيت آن قرار گرفتن در ه نمی

 (71:   079كاظمی،)

ای است كه يک فرد  به عقيده اسميت گاندی دانش پنهان، دانش شخصی و ابراز نشده   

چيزی،  از چگونگی   بودن ازجمله؛ آگاه . دارد؛ به عبارتی اين دانش در ذهن افراد وجود دارد

 (17: 0791جعفری،. )مفيد واقع  شود تواند  می كه  مواردی  نظر و   ظريف، بينش،  ترفندهای 

های غير  اولين بعد آن، بعد فنی است كه شامل مهارت: دانش ضمنی دارای دو بعد است

دومين بعد آن، بعد . رسمی شخصی بوده و اغلب به دانش فنی و تکنيکی فرد بستگی دارد

هنی كه به طور عميق در ها، طرح كلی الگوهای ذ شناختی است كه شامل اعتقادات، آرمان

ما ريشه دارند و اغلب آن را بديهی می دانيم؛ در واقع بعد شناختی دانش ضمنی، آن چه ما 

 .دهد كنيم را شکل می از دنيا درک می

  (آشکار)دانش تصريحی -ب

تواند بصورت رسمی و زبانی بيان گشته و شامل جمالت دستوری، اين دانش می     

ها و غيره بوده و در ميان افراد به صورت رسمی  نامه جزئيات، دستهای رياضی، شرح  فرمول

دانند  و آندريانی، دانش آشکار را دانشی می 7نويسندگانی نظير هال. و آسان قابل انتقال است

توان آن را به سادگی مخابره،  دانند كه قابل كدگذاری و رمزگذاری بوده و در نتيجه، می می

 :ها ذخيره كرد و به تعبير آنها  پردازش، منتقل و در پايگاه داده

                                                           
1- tacit/implicit knowledge 

2- explicit knowledge 

 
 - Hall and Aanderiany 
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توان فرم داد و يک فرمول علمی و يا كتابچه راهنما بين افراد  اين نوع دانش را می»    

كه به ... های انجام كار، شرح جزئيات و ها، قوانين، رويه دستورالعمل. سازمان منتشر كرد

تصريحی يا آشکار به صورت رسمی در بين افراد سازمان به آسانی قابل انتقال هستند، دانش 

 (71: 0791دانايی، ) « .آيند حساب می

 

 ارتباط دانش تصريحی و ضمنی
 دانش آشکار و پنهان مکمل هم ديگر هستند و اين بدان معناست كه برای ايجاد دانش،   

دانش از طريق تعامل بين دانش ضمنی و رو از اين. دو نوع آن ضروری است توجه به هر

های اصلی مديريت  هم چنين بايد در نظر داشت كه يکی از چالش .شود تصريحی ايجاد می

در واقع توازن بين .دانش تبديل هر چه بيشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش تصريحی است

دانش ضمنی شده در نيروی انسانی و دانش تصريحی مورد نياز برای برقراری ارتباط و اتحاد، 

ين معنا كه با تصريحی نمودن دانش سازمان و از بد. ها است های بزرگ سازمان يکی از چالش

كنند، دانش سازمانی، محفوظ نگه داشته می  طريق حفظ دانش افرادی كه آنجا را ترک می

 (97:   079صادقی،) .شود

 

 (تبديل انواع دانش)تبديل دانش ضمنی به دانش تصريحی
، تعامالت اين تصريحی استعامل بين دانش ضمنی و ، يک فرآيند حلزونی متتوليد دانش    

نوناكا، تأثيرات متقابل اين دو نوع دانش . دو نوع دانش منجر به توليد دانش جديد می شود

است، برای تبديل اين  معتقدSECI  0بر يکديگر را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه مدل

. ی شوندبايست در سطوح مختلف سازمان طدانش، مراحل موجود در اين مدل میدو نوع 

نيز شهرت دارد كه مراحل اين مدل به شرح زير « تاكوچی –نوناكا»اين مدل به نام مدل

 :است

 

 

 
 

                                                           
1-socialization – externalization – combination - internalization 
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    (ضمنی به ضمنی)اجتماعی نمودن(  

برای . توان آن را انتقال دانش نامشهود،يک فرد به فرد ديگر ناميد در تعريفی ساده، می    

. انجام مؤثر اين فرآيند، بايد بين افراد، فرهنگ مشترک و توانايی كار گروهی ايجاد گردد

نشست يک گروه كه . های اجتماعی و همکاری ميسر است اين امر با استفاده از نظريه

نمايد، يک فعاليت عادی است كه در عين حال، در آن اشتراک  رح و بحث میتجربيات را مط

 (9 : 0791جعفری،. )تواند رخ دهد دانش ضمنی می
   (ضمنی به تصريحی)خارجی نمودن(  

تواند دانش خود را در قالب  تبديل دانش نامشهود به دانش مشهود، در اين حالت فرد می    

گفتگوی بين . به ديگران ارائه نمايد... اه آموزشی ومطالب منظم شده مثل سمينار،كارگ

های معمولی  اعضای يک گروه در پاسخ به سئواالت يا برداشت از رويدادها، از جمله فعاليت

 (همان.)دهد ها اين نوع از تبديل رخ می هستند كه در آن

  (تصريحی به تصريحی) ترکیب نمودن(  

ت دانش صريح گروهی گرايش دارد كه پس از در اين مرحله، دانش صريح فردی به سم    

در اين حالت با استفاده از دانش موجود امکان حل مسائل از . گردد اكتساب آن، ذخيره می

فرد با ارسال يک . يابد چنين در اين فرآيند، دانش توسعه می هم. شود طريق گروه فراهم می

ن تعامل بيشتر را ميان اعضای ، از طريق پست الکترونيکی به ساير افراد گروه امکا گزارش

 (9 : 0791جعفری، .)آورد گروه فراهم می

  (صريح به ضمنی) درونی نمودن(  

شود و طی اين مرحله، فرد  در اين مرحله، دانش صريح كسب شده در سازمان نهادينه می   

دانش ضمنی جديد را از طريق اكتساب دانش ضمنی از دانش صريح موجود به دست 

شود كه افراد به قلمروی دانش گروه  يادگيری از طريق آموزش و تمرين موجب می. آورد می

 .ای ببخشند باشند و به دانش صريح موجود، شکل تازهيابی داشته  و تمام سازمان دست

 (97:  0791رضائيان،)

                                                           
1
 - socialization 

2-externalization 
3-combination 
4-internalization 
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مراحل چهارگانه فوق، بايد به صورت مستمر و به شکل حلقوی ادامه يابد تا هر مرحله    

كامل كننده مرحله قبل از خود بوده و ضمن نهادينه شدن دانش در سازمان، باعث توليد 

 ( 77: 0797اونپورت و الرنس، د. )های جديد نيز گردد خلق دانش
 مدل چرخه مديريت دانش و تبديل دانش ضمنی به دانش صريح( 0)شکل شماره 

                  
 0791افرازه :  منبع                   

 تحلیل محتوا

 در آجا مديريت دانش
به صورت جدی در بين 0799به صورت ضمنی و از سال   079مديريت دانش از سال      

فرهيختگان و انديشمندان نظامی نيروهای مسلح به خصوص آجا مطرح گرديد، اين امر 

بقدری جدی و با اهميت جلو نمود كه ارتش جمهوری اسالمی ايران در دانشکده فرماندهی 

ها و سمينارهای  متعددی در اين خصوص بر گزار همايش و ستاد و ساير مراكز علمی موجود

به  0797در سال ( داعا)اين امر منتج به اين موضوع گرديد كه دانشگاه عالی دفاع ملی . نمود

طور رسمی و از طريق آزمون ورودی دكترا، در اين رشته اقدام به جذب دانشجو نمود تا 

صه جديدی از علم گردد كه تاكنون به بدين وسيله نيروهای مسلح به خصوص آجا وارد عر

 .آن پرداخته نشده بود

مديريت دانش يک مدل كسب و كار نظام يافته داخلی است كه به تازگی در حيطه علوم     

ها پديدار شده و يک طيف وسيع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسيدگی قرار  و سازمان

ضمنی به ضمنی 
(      اجتماعی نمودن)

(1) 

 ضمنی به صریح

(            خارجی نمودن)
(2) 

 صریح به صریح 

(            ترکیب نمودن)
(3) 

صریح به ضمنی 
(      درونی نمودن)

      (4)  
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تدوين قوانين علمی و مشاركت علمی را  تواند توليد دانش، اين طيف وسيع می. دهد می

 .به ارتقاء فراگيری و نوآوری منجر شود اشامل شده و نهايت

كارگيری اطالعات توسط افراد برای حل  مديريت دانش ناظر بر كيفيت و چگونگی به    

مسائل، منابع اطالعاتی مناسب برای تبديل به دانش و چگونگی ذخيره دانش برای استفاده 

هائی  های امروزی در حال تالش برای يافتن روش سازمان. باشد بران خاص میتوسط كار

ثر دانش در كل سازمان ؤكارگيری م ها در تحصيل، سازماندهی، انتقال و به هستند كه به آن

 (0 :  0791افرازه،) .كمک كند

 : از جمله  ،تعاريف زيادی از مديريت دانش ارائه شده استدر همين باب  

يندی است كه آمديريت دانش، فر» :ر تعريف مديريت دانش بيان می كند د 0مالهوترا

بيرونی )كدگذاری دانش  ،(درونی كردن دانش)ها در زمينه يادگيری  بواسطه آن سازمان

 «.دنكن هايی را كسب می و توزيع و انتقال دانش مهارت( كردن دانش 

دانست كه  هيولت پاكارد میاگر »:گويد  می «1هيولت پاكارد»يکی از مديران ارشد شركت 

 «.شد اش سه برابر می سود دهی ،داند چه چيزهايی را می

 

 سلسله مراتب مديريت دانش آجا
با توجه به اهميت و تعاريف مديريت دانش، ضروری است سياستمداران و انديشمندان     

نظامی آجا اين علم و تجربه نهفته در افراد را كه همان دانش ضمنی و نهانی است، به دانش 

اين امر نياز به يک فرآيند و جريانی منظم دارد كه در اصطالح . صريح و آشکار تبديل نمايند

 :و شامل مراحل زير است شودگفته میيريت دانش سلسله مراتب مد
حکمت، معرفت يا خردورزی همان كاربرد دانش است خرد يعنی بکارگيری دانش  : خرد

مناسب توسط فرد مناسب با ابزار مناسب  و در زمان مناسب برای حل يک مشکل يا نيل به 

 .يک هدف خاص

به در انجام يک كار مشخص اطالق ای از اطالعات، نظريات علمی و تجربه آميزه : دانش

 .شود می

                                                           
1
 - Malhotra 

2
 - Hiulte  Pakard 

1- Wisdom 
2
- Knowledge 
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تركيب  و  ارتباط كه از گويند می  پردازش شده و تفسير شده را اطالعات  هایداده : اطالعات

 .باشند آيند و دارای معنا میها بوجود میی از دادهيهاهمجموع

اعداد و  آمار،تنهايی فاقد معنا هستند و به شکل واقعيت و مواد خامی هستند كه به : داده

 (071: 0797رادينگ،.) باشند می... ارقام، فهرست، حروف و

در نيروهای مسلح به خصوص آجا با توجه به نيازمندی های سازمانی و مشاغل موجود    

-نيروی انسانی آموزه استخدام و آموزش نيروی انسانی می نمايد، جذب، ، گزينش، اقدام به

های رساند تا جايی كه پس از آزمونصه ظهور میا در طول آموزش به منحهای خود ر

های خود در مشاغل و متعدد، مدرک مورد نياز را اخذ نمود و آماده به كارگيری آموزه

ها بر اثر تکرار و ممارست به دانش و در طول زمان مناصب انتسابی بوده طوری كه اين آموزه

پس از اين . باشددو دوره ده ساله میل نيازمند به گردد، اين فرآيند حداقبه خرد تبديل می

باشد كه با از دست دادن و يا عدم به خرد و فهميم می فرآيند سازمان دارای نيروی انسانی با

كارگيری بهينه اين نيروی فعال، سازمان دچار ضرر و زيان مادی و معنوی خواهد شد، 

خصوص، خواهند توانست گيران آجا با مديريت و درايت در اين بنابراين نخبگان و تصميم

 . استفاده بهينه از اين سرمايه خدادادی بنمايند
 

 ها و فوايد مديريت دانش  ويژگی
هوش سازمانی را  .بخشد كارگيری دانش روز، به دانش بشر اعتبار می همديريت دانش با ب    

 .سازد  سازمان را در جهت انطباق با محيط و شرايط موجود توانمند می .كند تقويت می

سازمان را به شناخت .نمايد زمينه نوآوری پايدار و خالقيت بخشی سازمان را فراهم می

 (71: 0791رادينگ،).سازد های جديد قادر می ها با راه حل گويی آن مسايل روز و پاسخ

 آزاد جو .پردازد به رفع اشتباهات و اصالح انحرافات می ای امانههای س با استفاده از روش    

افزاری  جنبش نرم .نمايد متناسب با سازماندهی و هدايت دانش جديد را خلق میانديشی 

مدت را در محيط آزادی افکار های آرمانی و بلند درک هدف دهد جهانی را گسترش می

گيری مديريت دانش از فساد و تباهی  انديشی و شکلبا ايجاد جو آزاد. نمايد تسهيل می

با وجود  .بخشد طالعات و دانش را سرعت میمحيط رشد پردازش ا. كند جلوگيری می

 بخصوص سازمانهای نظامی  ها های مهم مديريت دانش و منافعی كه به سازمان ويژگی

                                                           
3
-Information 

4
-Deta 
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سازی آن دچار شکست ين مهم غافل مانده و يا در پيادهها از ا اكثر سازمان ،رساند می

دانش، موانع و ها بايستی ضمن آگاهی از مزايای مديريت  در نتيجه سازمان. اند شده

آميز آن را مهيا  ها زمينه اجرای موفقيت های پيشروی آن را شناخته تا با شناسايی آن چالش

 (17:  0797داونپورت،) .كنند
 

 های فرا روی مديريت دانش  چالش 
های مختلفی روبرو  های عملی مديريت دانش با چالش در فهم جنبه نظامی اغلب مديران     

با منابع  از آن جهت به وقوع پيوسته كه مديران سنتی در گذشته دائماً ها اين چالش. هستند

در زير به مهمترين اين  .اند و از ساير موارد غافل شده  كار داشته و فيزيکی و ملموس سر

كه نيروهای نظامی بخصوص ارتش جمهوری اسالمی ايران هم با آن روبرو هستند،  ها چالش

 .اشاره شده است
 
 فناوریچالش راهبرد تجارت و   - 

سازی جريان  های آن بسيار متنوع است، اتوماسيون وظايف، بهينه در محيطی كه خروجی    

ها نيازمند توسعه  اكثر سازمان. يندهای كار، كافی نخواهند بودآكار و طراحی مجدد فر

 تالیهای ديجي مدل .باشند می سازمان پذيری جهت ارتقاء طرح ارزشی ظرفيت انطباق

محصوالت، خدمات و  سازمان، سنتی صنعت، سازمان نيازمند به بهبود سريع در مفاهيم

های مديريت دانش نيازمند  سامانهنسل آينده . باشند های بازاريابی توزيع و فروش می كانال

ريزی و قابليت انطباق بسيار باال، برای لحاظ نمودن  كنجکاوی پيوسته در مورد منطق برنامه

اين ( 11: 0791رضائيان،) .باشند ها و ساختار اطالعات سازمان می روشتغييرات پيوسته در 

به عنوان يک  نيز شود و ارتشهای تجاری و بازرگانی مشاهده میچالش عموما در سازمان

 باشد   رگانی خود با آن روبرو میی و بازهای تجارسازمان دفاعی برای نيل نيازمندی
 

 

 
 چالش کنترل سازمانی  - 

 و همچنينهای از پيش تعيين شده  و خروجی كنترل برای رسيدن به مقاصد، اقدامات    

پذيری در پردازش يک مجموعه اطالعات و ارائه يک  هماهنگی جهت اطمينان از انطباق
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جهشی و غير پيوسته است، بقا در محيطی كه تغييرات آن . خروجی معين ضروری است

های پيوسته از مفروضات موجود در منطق سازمان بستگی دارد، تا اين  سازمان به ارزيابی

های عملکرد سازمان با تغييرات شرايط بازار ترجيحات  اطمينان حاصل شود كه خروجی

ر د .باشد های سازمان و ساختار صنعت سازگار می كننده، نيازهای رقابتی، مدلمصرف

اين اطمينان وجود داشته باشد كه اين  ضروری استهای مديريت دانش  امانهطراحی س

های از پيش تعيين شده،  كيد بيش از اندازه بر مقاصد، اقدامات و خروجیأها با ت سامانه

حال آنکه  ؛در منطق سنتی، سازمان مبتنی بر كنترل بوده است. محدود نشده باشد

 هستند هايی نيازمند د تغييرات محيطی بسيار زياد به مدلدليل وجو ههای جديد ب سازمان

مولفه ( 91:0797شفريتز،). كه در آن قوانين كمتر و آزادی عمل بيشتری وجود داشته باشد

كنترل و نظارت به دليل آن كه انطباق زيادی با ماهيت نيروهای مسلح دارد ضعف سازمان 

. سازدسازمان را با بحران و چالش مواجه می كند ودر آن بيشتر از ساير موارد نمود پيدا می

های نظامی های مديريت دانش سازمانبنابراين چالش كنترل سازمانی بيشتر از ساير چالش

 .تواند رسالت نيروهای مسلح را به چالش بکشدكند تا حدی كه اين چالش میرا تهديد می

 
 چالش فرهنگ سازمانی  - 

اجزای . ترين مانع برای موفقيت مديريت دانش باشد بزرگتواند  فرهنگ سازمانی می    

 به  اساس بری آن اجرا   يا  دانش كاربرد ش،دان  سازیسهيم: دانش سه جنبه دارد

سازی دانش با جنبه اول يعنی سهيم .دانش از مجدد  استفاده، ديگران  باشتن گذا اشتراک 

سازی آن احتکار دانش را به جای سهيمفرهنگی كه . فرهنگ سازمانی ارتباط مستقيم دارد

مانع ديگر فرهنگی، تشويق وضع موجود است . تشويق كند، مانع جدی مديريت دانش است

كنند و اشاره به وضعيتی دارد كه افراد باور دارند  كه از آن به عنوان نابينايی سازمانی ياد می

های يادگيری را  بايد محيطها در سازمان  ها و ارزش فرهنگ.عمل فعلی بهترين رفتار است 

شکست و ريسک قابل تحمل  تا ندباش یبرتر بهبوجود بياورند كه در آن همه افراد متعهد 

 (17: 0791الوانی،) .باشد

 

 

 چالش ساختار سازمانی -1
های از قبل  يندهايی بود كه برای استفاده از دانشآهای اوليه مبتنی بر فر مدل     

های جديد بر ايجاد فرهنگ  در حاليکه، مدل. رفت كار می هشده بريزی شده و مشخص  برنامه
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های جديد  گذاری اطالعات و نوسازی و خلق دانش سازمانی تاكيد دارد كه موجب به اشتراک

های مختلف از جمله ساختار  های جديدی بر بخش در واقع مديريت دانش خواسته. شود می

تواند محل خوبی برای  منعطف نمی بی و غيرساختارهای سلسله مرات. كند سازمان تحميل می

ساختار مناسب ساختاری است كه از انعطاف و پويايی الزم برخوردار . مديريت دانش باشد

تا ارتباطات به مرزهای تيمی، بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری  باشد

باشد و به عبارتی جنبه غير ارتباط با محيط بيرون از سازمان برای كاركنان به سادگی مقدور 

چنين ارتباطی امکان . رسمی ساختار سازمانی نقش مهمی در توسعه تعامالت ايفا نمايد

 ( 071: 0797 پارسائيان،.)سازد های خارج از سازمان را نيز ميسر می يابی به دانش گروه دست

 
 های انگیزشی  سامانهبهام در ا - 

های انگيزشی به منظور كاربرد و سهيم سازی دانش  های سامانهمانع جدی ديگر، ابهام در     

ترين منابع اطالعاتی، شواهد نشان  ها و غنی فناوریوجود بهترين  بادر حال حاضر .است

اين در حالی است  ؛دانش بسيار كم استبرای استفاده از دهد كه انگيزه و تعهد كارگران  می

ی و كاربرد دانش به عنوان عوامل نامرئی موفقيت كه انگيزه و تعهد برای خالقيت، سهيم ساز

های پاداش  امانهبدون ترديد كارگران دانش نيازمند س .مديريت دانش شناخته شده است

با . ها به احتمال زياد صرفاً مادی و ملموس نخواهد بود پاداش آن امانهمتفاوتی هستند و س

با  تضاد با هم قرار ندارند و ادی درهای مادی و غيرم اذعان به اين واقعيت كه وجود انگيزه

ياريگرروش، .)ها اقدام كرد به شناخت اين انگيزه الزم استهای فردی،  توجه به اهميت تفاوت

سازی های انگيزشی به منظور كاربرد و سهيم های سامانهابهام در با اين حال (  01:  99

اين  .استبخصوص ارتش   حيکی ديگر از موانع اسقرار مديريت دانش در نيروهای مسل دانش

های خاصی كه در برنامه های كاری خود دارند در سازمانها در اغلب مواقع به دليل ماموريت

 های انگيزشی با مشکالتی روبرو هستندايجاد انگيزش و طراحی سامانه

 

 
 الش فرماندهی و کنترل مديريتی چ -6

های  های مديريت دانش، نگرش برنامهها و  عدم اعتقاد و حمايت مديريت عالی از فعاليت    

-آميز برنامه های نامناسب رهبری نيز مانع اجرای موفقيت نگری و سبک مدت و جزئیكوتاه
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كنترل سازمانی به دنبال كسب پذيرش و موافقت در مورد . شود های مديريت دانش می 

های عملياتی  های برتر و رويه اهداف از پيش تعيين شده است، كه اين برای رسيدن به روش

های كنترل و فرماندهی برای رسيدن  امانهگيری صريح س موضع .باشد ضروری می داستاندار

های فعال در  سامانهبرای  مسئله اين. شود به هماهنگی موجب كاهش انگيزه افراد می

برای كه ها  امانهسبنابراين ( 019:  079صادقی،) .باشد های پيچيده مطلوب نمی محيط

ها،  به شناسايی و اصالح شکاف بين ورودی ؛شوند می طراحی ايجاد هماهنگی اطمينان از

 .  سازمان توجه چندانی ندارند ءهای سازمان و ملزومات بقا يند، خروجیآمنطق فر

 
 الش بازده اقتصادی چ -7

كنند كه توليد و توزيع محصوالت و  بيان می (1996)0آرتوربرخی از اقتصاددانان مانند 

باشند، بازده اقتصادی بيشتری در مقايسه با محصوالت و  می مبتنی بر دانشخدماتی كه 

هر يک از عوامل صنعتی يک حد آستانه دارند، به اين . نمايند خدمات صنعتی ايجاد می

تر در حد آستانه برای زمين، نيروی كار و سرمايه منجر به كاهش  معنی كه هر واحد اضافه

ت دانش و اطالعات با قانون اقتصادی متفاوتی عمل می در مقابل محصوال. بازده خواهد شد

گذاری در هر واحد اضافی از اطالعات و دانش جديد  به اين صورت كه سرمايه .نمايند

است كه تحقق  نرخ بازده  اين بنابراين نکته مهم. تواند به بازده بيشتر سرمايه منجر شود می

های  نيازمند است، بلکه تجديد نظر در كانالخدمت  نه تنها به تجديد نظر در ماهيت توليد و

) .برداری نيز اهميت دارند بهره يندهای سازمانی مربوط به توزيع وآتوزيع و همچنين فر

 (017:  0791سنگه،

 
 چالش سیاسی  -8

اگر باور داشته باشيم كه دانش  .های دولتی چشمگيرتر هستند اين چالش در سازمان     

تواند اعمال نفوذ كند، طبيعی است كه  دارای قدرت میيک منبع قدرت است و شخص 

ثبات يا عدم ثبات فضای سياسی . كنند يابی انحصاری به دانش تالش می ای برای دست عده

های دولتی،  ثبات مديريت در سازمان گذاری و مشی يند خطآدليل اثرگذاری بر فر هكشور نيز ب

همچنين وجود فضايی باز كه در آن افراد به  .ثير قرار خواهد دادأمديريت دانش را تحت ت

های مديريت دانش اثر گذار  های خود را اظهار نمايند، بر روند فعاليت راحتی بتوانند ايده

                                                           
1- Arthur 
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های مديريت دانش سازمانی  عدم موفقيت در تطبيق تالش( 019: 0791سنگه، .)خواهد بود

تی متعدد در سازمان بدون توجه به و منابع اطالعا ها سامانهايجاد  ،سازمان راهبردیبا اهداف 

تمركز بر ، های روزانه افراد ارتباط مديريت دانش سازمانی با فعاليت هدام، امحتوای آن

كيد بيش از حد بر أتی، های مديريت دانش سازمانی فقط در محدده مرزهای سازمان تالش

گرايی  درون ،های رسمی يادگيری به عنوان مکانيزمی برای تسهيم و توزيع اطالعات شيوه

های  امانهنياز به بازشناسايی س، ها است م با ترس يادگيری از غريبهأها كه تو فزاينده سازمان

كشف زمان با وجود فراوانی رقبای  و گيری مالی سنتی است اندازه پاداش كه اغلب بر اساس

 (011:  0799جباری،. )اند نوآور كه اهميت آن را دريافته

 

 درآجا مديريت دانشموانع و چالش های 
ای است ولی با اين وجود، موانع و اگر چه مديريت دانش در آجا، علم نو ظهور و تازه     

هايی موجب گرديده كه تقريباً اين علم نوظهور اجرايی نگردد و نياز است كه اين چالش

در  موانع به نوعی مرتفع گردد، يکی از چالش و موانع عدم اشتراک دانش از سوی كاركنان

 :داری و كارمندی به شرح زير است  های افسری، درجه كليه رده

استناد به اين جمله كه دانش قدرت است؛ غالباَ نشانه شانه خالی : دانش قدرت ماست(  

های  های انسانی و جنبه كردن مديران و يا افراد مسئولی است كه به اندازه كافی به مؤلفه

. والً علت اوليه فقدان تسهيم دانش در سازمان نيست؛ اما معم.انگيزشی توجه كافی ندارد

بلکه افراد در يک سازمان غالباَ به اين كه مجبور نيستند از ديگران مشورت و راهنمايی 

غالباَ افراد . كنند های جديدی را برای خود ايجاد نمايند، افتخار می خواهند روش گرفته و می

 .می تواند برای ديگران مفيد باشدتوانند درک كنند كه يک دانش خاص چقدر  نمی

كاركنان . فقدان اعتماد يکی ديگر از داليل عدم تمايل به تسهيم دانش است :فقدان اعتماد(  

گونه اعتماد ندارند، زيرا كه اين عمل موجب متزلزل شدن جايگاه  آجا نسبت به هم هيچ

 .همکار خود، خودداری می كننددانند و لذا از انتشار تجربه و علوم خود به  سازمانی خود می
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در . ها در تسهيم دانش است فقدان زمان يکی ديگر از داليل عمده سازمان: قدان زمانف(  

وری و اتمام كار وجود دارد كه بر تسهيم دانش اثرگذار  هر سازمان فشار زيادی برای بهره

 .باشد می

های ضعيف و ناكارآمد  روی، روش شامل فردگرايی و تکتوان  ساير موانع را می :موانعساير( 

گيری از باال به  ناكافی و نامناسب، رقابت درونی و تصميم فناوریو كسب دانش،  تحصيل

و آميزه اين موانع ساختاری و زيرساختاری، عمدتاَ به  عنوان نمودهها  پايين در سازمان

 .شود وسيله عوامل انسانی، اجتماعی، رفتاری و روانشناختی تشديد می
 

 ل شکست مديريت دانشعام

ترين عواملی كه طی يک دهه و نيم گذشته باعث شکست بسياری از  يکی از مهم    

اين مفهوم را با نتيجه يک . زدگی نام دارد بيماری آتی ،های مديريت دانش شده است پروژه

 .نماييم گزارش ارائه می

ترين  از بزرگ) Bain&company شركت ،منتشر شد 1119درگزارشی كه در سال 

ابزار  11های خود را بر روی  نتايج بررسی( های جهان در زمينه مشاوره مديريت شركت

ارائه كرد  ،گيرند مديران برای حل مشکالت سازمانی خود از آن بهره می مديريتی كه معموالً

دوره پيمايش گسترده 00سال و طی  01شروع شد و در مدت  0777اين بررسی از سال . 

 91های قدرتمند در بيش از  بر نظرات هزار نفر از مديران ارشد سازماندر مجموع مبتنی 

 (مريکای التين آدر مناطق آمريکای شمالی، اروپا، آسيا، آفريقا، خاورميانه و )كشور دنيا 

های استفاده از پركاربردترين  هدف از اين تحقيق تعيين اثربخشی و چالش. تدوين شده است

ها بود و در اين ميان مديريت دانش نيز به  ان ارشد سازمانابزارهای مديريتی توسط مدير

ابزار مورد بررسی،  11در بين . عنوان يکی از ابزارهای مديريتی مورد بررسی قرار گرفته است

جالب اين . مديريت دانش از نظر ميزان كاربرد، رتبه هشتم را در جهان به خود اختصاص داد

تر اين بود كه  اما نکته جالب ؛ی آسيايی هفت بودها بود كه رتبه مديريت دانش در شركت

های مديريتی ركارگيری ابزا ها از به مندی آن وقتی از مديران در خصوص ميزان رضايت

 (99:  0797رادينگ،. )را به خود اختصاص داد 11مديريت دانش رتبه  ،وال شدئس
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  يابی مشکلريشه 
متخصصان . و غلط به مديريت دانش باشدترين داليل، رويکرد نادرست  شايد يکی از مهم   

كنند كه فناوری تنها يکی از اجزاء يک نظام مديريت دانش است و اين مشکل تا  كيد میأت

افزارهای  فروش نرم داست كه به بهانه مديريت دانش درصد يیها حد زيادی بر عهده شركت

ای تجويز كرده  ينی خامهشير دقيقاً مانند حالتی كه به يک بيمار مبتال به قند، ؛خود هستند

توضيحات بايد  با توجه به اين. و يا به نوزادی يک ماهه به زور كباب كوبيده خورانده شود

ها رويکرد صحيحی به مديريت دانش داشته و تحقيق بيشتری در اين زمينه  مديران سازمان

 (097:  0799كاظمی،.)زدگی جلوگيری شود صورت دهند تا از بيماری آتی

ها  ساز باشد و مديريت دانش را در سازمان تواند چاره ها كه می حليکی از آن راه     

خصوص آجا اجرايی نمايد، توجه به نيروی انسانی كارآمد و ماهر در سازمان است؛ زيرا كه  به

 .منبع اصلی مديريت دانش در هر سازمان، نيروی انسانی آن سازمان است

 

 در مديريت دانش منابع انسانی آجانقش نیروی 
ها، به خصوص ارتش جمهوری اسالمی ايران، حجم زيادی از  منابع انسانی در اكثر سازمان    

های اثربخش  ها با كمک سامانه ها و به روز نمودن آن كنند و اين داده ها را رهبری می داده

اً تمامی كند كه امروزه تقريب مديريت دانش بيان می. تواند مديريت شود مديريت بهتر می

امور مستلزم انجام كار دانش محور هستند و لذا تمامی كاركنان بايد به نوعی به كاركنان 

شود، به جای اين كه به نيروی  دانش محور تبديل شوند و كاری كه توسط كاركنان انجام می

ها بسته باشد، به دانش آنها متکی باشد و اين به معنی آن است كه خلق، تسهيم و نبازوی آ

 .های هر فرد در هر سازمان خواهد بود ترين فعاليت استفاده از دانش يکی از مهم

اگر مديريت دانش منحصراً به گروهی كوچک يا حتی بزرگ از كاركنان ستادی سپرده      

هايی هستند  ها آن ترين سازمان بخش نخواهد بود؛ چرا كه موفق شود، قطعاً موفق و نتيجه 

متقی و همکاران . )از وظايف كاركنان خود تبديل كرده باشند كه مديريت دانش را بخشی

،079  :177) 

ها و  ای در موفقيت دانش دارند؛ اما فعاليت كارشناسان و متخصصان نقش عمده     

گيرند، در موفقيت  های كسانی كه برای انجام كارهايی غير از مديريت دانش حقوق می نگرش

فقيت مديريت دانش در درجه اول به انگيزه، تمايل و مو. اين نوع مديريت نقش مهمی دارد
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گذاری دانش خود و استفاده از دانش ديگران وابسته  توانايی افراد برای تسهيم و به اشتراک

كه بتواند در رابطه با منابع انسانی و ايجاد يا بروز  نظام مديريت دانش برای آن. است

های  ل نمايند، بايد به ايجاد شايستگیور در كاركنان موفق عم رفتارهای مناسب و بهره

جباری، . )ای داشته باشند ها در سازمان متبوع توجه ويژه وری آن كليدی افراد و ميزان بهره

0799 :071) 

 

 گیرینتیجه
. گردد ترين كار محسوب می امروزه يافتن افراد اليق برای نگهداری مغز سازمان مهم

های مختلف، چالش  ها بين بخش انتقال آنچنين  بازنشسته شدن كاركنان دولت و هم

جديدی برای ابقاء دانش و حفظ حافظه سازمانی و متعاقب آن، آموزش كاركنان جديد ايجاد 

اين عنوان . به مرور زمان كارمندان فعلی تا چند سال آينده بازنشسته خواهند شد. كند می

ها  امروزه سازمان. اشدب خصوص آجا می ها به يک مشکل اصلی پيش روی بسياری از سازمان

ها را به  ترين ترين و كارآزموده تری هستند تا با هوش نسبت به گذشته درگير رقابت سخت

سختی و تغيير سريع شرايط بازار كار، كمبود افراد با استعداد و توانا و نيز . خدمت گيرند

كافی و  وری نيروی كار فعلی، رقابت در خصوص آموزش موانع موجود در خصوص  حفظ بهره

هايی در حال انجام  های سالمتی و اقدام گيری هزينه پرورش دادن كاركنان، افزايش و اوج

 .تر سازد است تا منابع انسانی را هوشمند

های ذاتی خود به دو عامل  در نيروهای مسلح به خصوص آجا در جهت اجرای مأموريت    

نيروی انسانی، تجهيزات محور هم  نيروی انسانی و تجهيزات وابسته است؛ لذا آجا عالوه بر

نظير در جامعه است كه نياز به  نظير و حتی كم اين تجهيزات در نوع خود بی. باشد می

ها توأم با تجربه يک منبع عظيمی از اطالعات را فراهم  های الزم دارد، اين آموزش آموزش

و تجربه در افراد؛  اين منبع علمی. می آورد كه در واقع در اختيار منبع انسانی خواهد بود

برخی ديگر آشکار و . است( تجربه ) همان مديريت دانش است؛ زيرا كه برخی از علوم نهفته 

بينند،  های طولی و عرضی است كه كاركنان در طول خدمت خود می عيان كه همان آموزش

برداری با رهايی كاركنان پايان  گونه بهره در آجا اين اطالعات بدون استفاده و هيچ

های بعد منتقل  دست آمده مديريت گردند و به نسل پذيرد،بدون آن كه اين اطالعات به یم

اين عمل در واقع  اولين گام در جهت عدم استقرار مديريت دانش خواهد بود؛ گرچه . شوند
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تواند دليلی بر عدم اجرايی شدن  عدم استفاده بهينه از دانش نهفته و آشکار كاركنان می

 .جا باشدمديريت دانش در آ
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 .0791مرواريد خليج، 

ها، ترجمه دكتر علی پارسائيان، تهران،  اسطوره: تئوری سازمان همکاران، ام و. شفريتز، جی -7

 .0797،سال  انتشارات كتاب فرزانه، چاپ اول

ی و تجزيه و تحليل آن در سازمان های دولتی، انشارات ترمه، وركاظمی، سيد عباس، بهره -01

 0791چاپ سوم، سال 
 

 

 

 

 

 

 


