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چکیده :در دوره انقالب صنعتی چهارم ،دانش در کنار دادهها ،بهعنوان سرمایهای غیرملموس ،جایگاه مهمی در سازمانهای
نوین یافته است .بهکارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی بهصورت سازماندهیشده ،مدیریتشده و تلفیق آن در فرهنگ
سازمانی ،پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سازمان ایجاد میکند .اگرچه جریان دانش قابل رؤیت
نیست ،اما اثربخشی در فرایند مدیریت دانش بهشدت به جریان پیوسته آن بستگی دارد و این امر بهعنوان یک فرایند انتقال
دانش میان افراد یا بهعنوان یک مکانیسم پردازش دانش تعریف شده است .عدم بهکارگیری پلتفرمهای جریان دانش موانعی
را ایجاد میکند که باعث بروز محدودیتهای موقتی ،کمبود انگیزه و آگاهی در کارکنان و عدم هماهنگی کافی میان بخشها
شده و هزینه سنگینی را به سازمان تحمیل میکند .مدیریت جریان دانش به دنبال آن است تا میان افراد شاغل در یک سازمان
ارتباط دانشی برقرار کند؛ روشهای استفاده از دانش سازمانی را آموزش دهد؛ زمینههای تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی
و عکس آن را فراهم کند و درنهایت نوآوری و خالقیت را بهبود دهد .در همین راستا ،این مقاله با ارائه یک مدل مفهومی برای
یک رویکرد نوین از مدیریت جریان دانش ،با عنوان لجستیک دانش بهدنبال ترویج انتقال پیشدستانه دانش در سازمانهای
مدرن است.
کلمات کلیدی :مدیریت دانش ،لجستیک دانش ،تحول دیجیتال ،مدیریت دانش دیجیتال

مقدمه

دانشی برقرار کند ،روشهای استفاده از دانش سازمانی را آموزش دهد؛

امروزه دانش بهعنوان یک منبع اساسی تشخیص داده شده است

زمینههایتبدیلدانششخصیبهدانشجمعیوعکسآنرافراهمکند

زیرا مبنایی برای مزیتهای رقابتی بهدست میدهد .دانش اجازه

ودرنهایتنوآوریوخالقیترابهبوددهد(حس نزاده،1387،ص.)21

میدهد تا سازمانها ماهیت و قابلیت تغییرات در محیط و همچنین

یکیازانشعابهایمهمدرمدیریتدانش،مدیریتجریاندانش

تصمیمات راهبردی خود را پیشبینی کنند (وانگ .)2006 ،توانایی

است .مطالعات در زمینه جریان دانش ،زمینهساز طراحی برنامههای

سازمانها در اکتساب ،سازماندهی و انتشار دانش به آنها در پیشرفت

دقیق و اولویتبندیشده ،شناسایی دانش جاری ،مدیریت صحیح و

کیفیت تصمیمگیری ،کارایی فرایند ،رضایت مشتری و کنترل هزینهها

هدایت دانش در مسیر دلخواه و درنهایت پیشبرد اهداف در سازمانها

کمک میکند .دانش بهطور گستردهای بهعنوان یک منبع ارزشمند در

میشود .از نظر مارک نیسن ( )2002سازمانهای جدید برای موفقیت

کمکبهسازمانهابرایتامینمزیترقابتیتشخیصدادهشدهاستو

نیازمندجریانموثروبهموقعدانشدرسازمانهستند.باوجوداین،اغلب

سازمانها در جهت ارتقاء مشارکت و دستیابی به ماموریتها و اهداف

سازمانها به روش آزمون و خطا عمل کرده و رویکرد دانشی مناسبی

راهبردی،بهطورفزایندهایدرحالسرمایهگذاریدربرنامههایمدیریت

ندارند .شناسایی جریان دانش در سازمانهایی که بخش عظیمی از

دانش هستند؛ بنابراین در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،هم توجه به

فعالیتهای آنها پژوهشی بوده و وابستگی زیادی به اطالعات دارند ،از

دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از

اهمیتباالییبرخورداراست.

دانش نوین اهمیت بسیار دارد (پی و کنکنهالی .)2009 ،مدیریت

ظهور نسل چهارم دانش در دوران کرونا

دانش ،بیشتر به دنبال آن است تا میان افراد شاغل در یک سازمان ارتباط
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در سالهای اخیر و بهویژه با شیوع بیماری کرونا ،حرکت به سمت

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

دیجیتالیشدن بهطور فزایندهای افزایش یافته است .ساتیا نادال،

اقتصاددانشبنیانمحسوبمیشود.دراقتصاددانشیدیجیتالیشده،

مدیرعامل مایکروسافت در آوریل  2020بیان میکند میزان تحول

مدیریت داده ،مدیریت دانش و تحول دیجیتال همکاری استراتژیکی

دیجیتالی دنیا طی دو ماه گذشته به اندازه دو سال بوده است و دنیا نیز در

را آغاز کردهاند .امروزه شرکتهای دانشی دیجیتال با رویکرد مدیریت

این زمینه نوعی توسعه را مشاهده کرده است .او میگوید از همکاری

دادهمحوردانشازفناوریهایدیجیتالبرایارائهخدماتومحصوالت

مجازیویادگیریازراهدورونحوهفروشمحصوالتوخدماتبرخط

دانشیاستفادهمیکنند.

تا تامینزیرساختهایفضایابریوافزایشامنیت،همهدستخوش

نسل چهارم دانش که از مشتقات «پارادایم  »4.02است به دورهای

تغییر شدهاند .این تحول در دنیای فناوری و در پی آن ،دانش ،روشهای

اشارهمیکندکهدرآنکاربردفناوریهایدیجیتالدرکاروزندگیروزمره

شناسایی ،کسب ،جستجو ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از دانش را

فراگیراستومنجربه«فراگیربودندیجیتال»3میشود.ازطرفیچنانکه

نیزمتحولکردهاست؛بهعبارتی،نقشفناوریهایدیجیتالوهوشمند

اشاره شد فناوریهای دیجیتال و محصوالت هوشمند در عصر تحول

در مدیریت دانش بسیار پررنگتر از گذشته شده است .شاهد تحولی

دیجیتال،سهمقابلتوجهیدرارزشآفرینیپیدامیکنند.درهمینرابطه

جدیدهستیمکهنامآن،حرکتبهسمت«جوامعدانشیدیجیتالیشده»

4

وبهلطفقدرتماشینهاوفناوریهایدیجیتال،اتوماسیونکاردانشی

است.ایندورهرامیتوانسیرتکاملیافته«اقتصاددانشبنیان»دردوران

نیز یکی از زمینههای جدید در مدیریت دانش است .شکل 1تحول در

انقالب صنعتی چهارم معرفی نمود .در این دوره دانش همانند عصر

تولیدوانتشاردانشازمنظرتاریخیوویژگیهاینسلاول،دوم،سومو

اطالعات (دوران انقالب صنعتی سوم) همچنان عامل اصلی تولید

چهارمدانشرانشانمیدهد.

است اما دو پدیده دانش و دیجیتال به هم گره خوردهاند و دوره جدیدی از

سازمان دانشی دیجیتال در دوران پساکرونا

اقتصاددانشبنیانکهبراساسفناوریهایدیجیتالتوانمندشده،1شکل

مدیریت دانش و تحول دیجیتال عوامل بهبود بهرهوری و از جنس

گرفته است .در این دوره «اقتصاد داده بنیان» بهعنوان زیرساخت حیاتی

تحول هستند؛ یکی به منظور ایجاد تحول دانشی و یکی هم به منظور

شکل  .1نسبشناسی دانش
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ایجاد تحول دیجیتالی مبتنی بر دانش و برای ارائه مدلهای جدید کاری

در حال سازگاری با نسل چهارم دانش هستند یا خیر و مدیریت دانش

میباشند .در شرایط کرونا و پساکرونا ،ایجاد یک محیط کار دیجیتال و

و تحول دیجیتال در این سازمانها در چه سطحی بهکار گرفته شدهاند.

دانشی به شدت اهمیت پیدا کرده است بهطوریکه تیمهای مدیریت

تغییر وضعیت از یک سطح به سطحی باالتر در پلکان بلوغ ،مشروط

دانشبایدبهسرعتخودراباشرایطدورانفراگیرکووید 19ودورانپس

به صرف زمان و سرمایهگذاری است .در واقع با اقدامات مستمر است

ازآنهماهنگکنند.

که یک سازمان میتواند جایگاه و موقعیت خود را در مدیریت دانش و

بنابراین هنگامیکه در مورد ارتباط میان تحول دیجیتال و مدیریت

تحولدیجیتالبهطورمستمررشددادهوبهیکسازماندانشیدیجیتال

بوکار
دانش در دوران کرونا و پساکرونا صحبت میشود موضوع کس 

تبدیلشود.

و تابآوری آن است نه تظاهر به داشتن فناوری و دانش .چنانکه داشتن

تعریف مدیریت دانش دیجیتال

تعداد زیادی مستند ،کتاب و مدرک به معنی دانشمحوری نبوده و

فناوریهایدیجیتال،تصمیمگیریمبتنیبردانشرادردورانشیوع

داشتنابزارهاووسایلدیجیتالیهمبهمعنیدیجیتالیشدننیستبلکه

کرونا و پس از آن آسانتر نموده است .امروزه که دوره سازگاری با عصر

صحبت از یک شیوه تفکر میباشد که مدیران را به تغییری شگرف برای

تحول دیجیتال نیز نامیده میشود ،رویکرد جدیدی به نام مدیریت

رشدکسبوکارمجهزمیکندحتیدردورانبحرانکروناوپسازآن.در

دانش دیجیتال 5در مدیریت دانش مورد نیاز است .این موضوع آنقدر

نسلچهارمدانش،تحولدیجیتالبدونمدیریتدانشومدیریتدانش

بوکارهایدیجیتالیدرحالایجاد
مهماستکهسازمانهابهویژهکس 

بدونتحولدیجیتالممکننمیشود.هیچیکازایندوعاملبهتنهایی

پستجدیدیبهناممدیردانشدیجیتالهستند.براساسگزارشمرکز

نمیتواندکارکندونیازاستباهمهماهنگوه مراستاشوند؛بنابرایندر

کیفیت و بهرهوری آمریکا ،تیمهای مدیریت دانش به سرعت در حال

سفرمدیریتدانشسازمانهادردورانپساکرونابایدبهتحولدانشیبر

سازگاریبافناوریهاوروشهایکارجدیدمیباشند.براساسآخرین

مبنایفناوریهایدیجیتالی(بهویژههوشمصنوعی،پلتفرمهایفضای

یافتههای این مرکز ،مهمترین نوآوریهای دیجیتال که اثر قابل توجهی

ابری،هوشتجاریوتحلیلبیگدیتا)وپرورشونگهداشتدانشکاران

بر مدیریت دانش داشتهاند شامل فناوریهای فضای ابری ،چتبات،

ماهر دورکار که برای کار در عصر پساکرونا آماده شدهاند ،توجه داشت.

هوشمصنوعی،یادگیریماشینی،ابزارمدیریتداده،رایانششناختی،

باید بررسی شود که در دوران کرونا و پساکرونا ،تیمهای مدیریت دانش

اتوماسیون کار دانشی ،دستیارهای مجازی ،پلتفرمهای همکاری،

شکل  .2سازمان دانشی دیجیتال
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

جستجویمعنایی،آفیس ۳۶۵وسیستممدیریتیادگیریاست.

مثال سوم ،یک دستیار مجازی 6میتواند بر اساس فهرستی از

ورودی و خروجی فناوریهای دیجیتال ،دانش است .گاهی

سواالت که به آن داده شده است ،با خبره به گفتگو پرداخته و با حوصله

کافی است تنها اطالعات و دانش انسان به ماشین و فناوری داده

و بدون محدودیت ،تجربیات و آموختههای فرد را به پایگاه دانش اضافه

شود تا بر اساس آن منطق خود را بسازد .فناوریهای دیجیتال

کند .دستیار مجازی میتواند نقش یک مهندس دانش را بازی نموده

متکی به دانش هستند و مدیریت دانش جزو اولین و پایهایترین

و با استفاده از امکانات یادگیری ماشینی بهتدریج در تعامل با افراد نیز

کارها در مسیر تحول دیجیتال در دوران پساکرونا است .از طرفی

حرفهایتر شود .از این سه مثال میتوان یک نتیجه مهم گرفت که نباید

گاهی دانش وابسته به خروجی فناوریهای دیجیتال میباشد.

مدیریت دانش دیجیتال را با مدیریت دیجیتال دانش یکی دانست.

درواقعگاهیفناوریهاورایانههاازنظریافتنالگوها،قدرتتشخیص،

مدیریت دیجیتالی دانش همان کاری است که در دوران قبل از کرونا نیز

نتیجهگیریوکمکبهتصمیمگیری،بهترازانسانعملمیکنند.

انجاممیشدیعنیتبدیلاسنادودانشهایفیزیکیبهدیجیتال.

تهوشمندتعبیهشدهاند،
برایمثال،حسگرهاییکهداخلیکساع 

تعامل میان هوش انسان و هوش ماشین

اطالعاتی در مورد سالمتی و وضعیت جسمی افراد مانند میزان ضربان

تعامل میان ماشین و انسان میتواند به شکلهای مختلف باشد:

قلب ،سطح اکسیژن و فشار خون را بهعنوان ورودی دریافت نموده و با

همکاری ،7تشریکمساعی 8و همزیستی .9همزیستی حداقل شکل

پردازش این اطالعات (که یکی از کارکردهای مهم شبکههای عصبی

تعامل میان انسان و ماشین است که انگیزه اصلی تعامل ،پیشگیری از

است)،وضعیتفردرادردستههایمختلفبیماریتشخیصمیدهند.

تقابلونبردانسانوماشیناست.تشریکمساعییعنیتقسیمکارمیان

به عبارتی خروجی آن ،تشخیص سالمت یا وجود عالئمی برای

ماشین و انسان که در آن ،هر طرف بخشی از حل مسئله را بر عهده دارد و

تشخیصیکبیماریدرفرداست.

همکارییعنیتعاملمستقیممیانانسانوماشینکهموجبهمافزایی

در مثال بعدی ،یک چتبات را در نظر بگیرید .چتبات به دانش

میشود .به عبارتی ،همکاری یعنی کار کردن با هم برای رسیدن به یک

متکیاست؛بنابراینمدیریتدانشبهعنوانپایهایبرایتعاملهوشمند

هدف مشترک .یک مثال از همکاری میان انسان و ماشین ،همکاری

بامشتریعملمیکند.جداازاهمیتفناوری،مدیریتدانشاستکه

پزشک و پرستار و فناوریهای سالمت دیجیتال برای کنترل ،درمان و

یک چتبات را بهسوی هدف و نیاز واقعی سوق میدهد .داشتن یک

مدیریتیکیازبزرگترینمشکالتاینقرنیعنیکووید 19است.

پایگاه دانش بهروز و با کیفیت بسیار مهم است زیرا پاسخ به سؤاالت

لجستیکدانشدیجیتال

مشتریانبههمینامرمتکیاست.

تاکنون رویکردها و ابزارهای پیشنهادی مختلفی بـرای عملیات

شکل  .3نقش دانش بهعنوان ورودی و خروجی فناوریهای دیجیتال
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موجود در فرآینـد مـدیریت دانـش مطـرح شـده اسـت و معموال برای

یک مسیر تحقیقـاتی جدید در مـدیریت دانـش مـیباشـد .هـدف،

انجام این عملیات از الگوریتمهای جسـتجو و بازیابی داده در پایگاه

پشـتیبانی هوشـمندانه از فعالیتهای کاربران است و برای رسیدن به

دادههای بـزرگ ،فناوریهـای نمـایش و ذخیرهسازی دانش و غیره

این هـدف باید بـر مبنـای چنـد نکتــه مهــم انجــام شــود (اس.

استفاده میکنند .تمامی این رویکردها ،وظایف و عملیات مشخص و

الکساندر:)2002،

خاصیراانجاممـیدهنـدولـیراهکارییکپارچـه،برایپشـتیبانیو

1 .1نیازمنــدیهــایهرکاربرمنحصربهفرد

تـامیندانـشمـوردنیازسازمانبهمنظورمدیریتدانشبهتـر،فـراهم

 2.2منــابعدانــشدردســترس

نمـیکننـد .بهعبارتدیگر ،این رویکردهـای ازهـمگسـیخته بـرای

 3.3تحلیلوضعیتجاریدرمحیط

مسـئله مدیریت دانش راهکاری جامع و کلی ارائه نمـیدهنـد .این

بنابراینمیتوانمرزهایمیانسهمفهوممدیریتدانش،جریاندانش

چالشدربحثلجستیکدانشموردبررسیقرارمیگیرد.

ولجستیکدانشرابهصورتشکل 5نشانداد.

امروزه یک اشتراکگذاری دانش میان بخـشهای مشارکتکننده

هدف لجستیک دانش و جریان دانش درنهایت به اشتراکگذاری

در یک فعالیت تجـاری بـه منظـور فـراهمسازی آگـاهی و اطـالع از

دانش و تحرک دانش به منظور استفاده و بهکارگیری در عملیات و

وضـعیتفعلـیومـدیریتصحیحهرسازمانشبکهشدهایمـوردنیاز

فعالیتهای سازمان است ،درحالیکه به اشتراکگذاری دانش تنها

است.درنتیجـهضروریاستدانشصحیحازمنابعتوزیعشدهیکپارچه

بخشی از مدیریت دانش است .بهعبارتدیگر ،هدف از جریان دانش و

شوند و به فرد صـحیح و در زمـان صـحیح و بـا هدف صحیح منتقل

لجستیکدانشرسیدنازسطحنگهداریدانش(سطحسوم)بهسطح

شود.تجمیعاینفعالیتهایوابستهبـههـمتحـتعنـوانلجسـتیک

استفاده از دانش (سطح پنجم) در جدول  1است .برای مثال ،مباحثی

دانـشمعرفـیمـیشـود(اسمیرنو.)2004،درواقـعلجستیکدانش

مانند بصریسازی دانش که در مدیریت دانش مطرح است ،در جریان
دانشولجستیکدانشموضوعیتندارد.مدیریتدانشمفهومیفراتر
ازجریاندانشولجستیکدانشاست.همچنینجریاندانشمفهومی
عمومیتر و کلیتر از لجستیک دانش است .در واقع لجستیک دانش
حالت خاصی از یک جریان دانشاست که در آن «عامل» وجود دارد.
«عامل»یعنیوجودموجودیتی(کنشگری)کهوظیفهآنتامینوترابری
دانش برای یک هدف مشخص و در زمان و مکان معین است .بنابراین

شکل  .4تعامل میان هوش ماشین و هوش انسان

لجستیک دانش یک جریان دانش است که در یک چارچوب مشخص
انجاممیشود.هنگامیکهجریاندانشبایکسریخصوصیاتوشرایط
مشخصبهمنظورانتقالدانشمواجهاستتحتعنوانلجستیکدانش
شناختهمیشود.
درواقعجدول،1یکچارچوبسطحباالبـرایانجـامتحقیقـات
درحـوزهمـدیریتدانـشرامشـخصمیکند.موضوعاتیمانندجریان
دانشولجسـتیکدانـش،مربـوطبـهالیهانتقالدانش(سطحچهارم)از
اینچارچوبمـیباشـندودربرگیرندهسایرمفاهیمنیستند.
مدل مفهومی لجستیک دانش دیجیتال در دوران پساکرونا

شکل  .5ارتباط میان مدیریت دانش ،جریان دانش و
لجستیک دانش
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پیش از ارائه مدل مفهومی نیاز است با کاربردهای لجستیک دانش
بهویژهکاربردلجستیکدانشدرسازمانهایدیجیتالآشناشدهوسپس
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بهمدلمفهومیبرایسازمانهایایرانیبپردازیم.کاربردهایلجستیک

عبارتانداز:میزانکمکیکدانشبهحلمسئلهوشرایطدرونی

دانشعبارتانداز:

واحساسیهرگرهدانش.

◙انتقال دانش در راستای یک هدف و فلسفه وجودی :انتقال

◙تشخیص فرد مستحق در یافت دانش :در لجستیک دانش

منظم و منسجم دانش در چارچوب هدف و فلسفه وجودی

باید مشخص شود چه کسی مستحق دریافت دانش بوده و به

سازمان

دانشنیازدارد؛امادرجریاندانشالزامیبهتعییندقیقشخص

◙ انتقال دانش با توجه به زمینه  10هر گره دانشی بهطور

صحیحنیست.

منحصربهفرد :منظور از زمینه ،هر نوع اطالعاتی است که

◙آ گاهیازوضعیت:11لجستیکدانشباتوجهبهوضعیتفعلی

میتواند برای مشخص کردن وضعیت یک موجودیت استفاده

محیط و تحلیل آن انجام میشود .بهعبارتدیگر ،آگاهی از

شود (هوانگ .)2005،این موجودیت میتواند فیزیکی مانند

وضعیت یکی از مقولههای اصلی لجستیک دانش است اما

یک انسان یا مکان فعلی یک موجودیت و مجازی مانند فضای

چنینبحثیالزامادرجریاندانشمطرحنیست.

بازارالکترونیکیباشد.بهطورکلیبرایلجستیکدانشدریک

◙دانشیابی :12در لجستیک دانش باید بهطور خودکار به دنبال

شبکه جریان دانش دو نوع زمینه باید مورد توجه باشد .1 :زمینه

دانش مورد نیاز گشت و آن را کشف نمود و پس از کشف آن و

گرههایدانشی.2زمینهشبکهجریاندانش.

انجام یکسری پردازشها و عملیات بر روی آن ،دانش صحیح

◙انتقال دانش در یک بازه زمانی مشخص :دانش باید به موقع

را تحویل داد اما در جریان دانش الزامی به انجام چنین فرآیندی

به گره دانشی تحویل داده شود در غیر اینصورت بر مفید

نیست.

بودن دانش خدشه وارد شده و امکان دارد موثر نباشد .در

دردورانپساکرونایکسازمانبااستفادهازلجستیکدانشمیتواند

جریان دانش اگرچه درنهایت دانش منتقل میشود اما الزاما

جریاندانشهدایتشدهوهدفمندتریداشتهباشد.ارتباطدانشیمیان

محدودیت زمانی وجود ندارد.

کارمندانسازمان،دستهبندیمنابعدانشونیازمندیهایدانشی،تبدیل

◙ارز یابی و امتیازدهی به دانشهای فراهمشده :امکان دارد

دانشفردیبهدانشجمعیودرنهایترشدونوآوری،حاصللجستیک

برای حل یک مسئله چندین دانش صحیح فراهم شود لذا باید

دانش است .کاربردهای لجستیک دانش در سازمانهای دیجیتال را

به دانشهای مرتبط با یک مسئله یا فعالیت خاص با توجه به

میتواندرمواردزیرخالصهنمود.

شرایط محیطی ،فردی و سازمانی و همچنین زمینه گره دانش

.1تسهیلدرواسطهگری

امتیاز داده شود .این امتیازدهی بستری را برای تشخیص دانش

واسطهگری رابط میان دانش و افراد است .واسطهگری به کارکرد

صحیحتر فراهم میکند .ازجمله معیارهایی که برای تشخیص

واسطهای اطالق میشود که بتواند آنهایی که به دنبال بخش مشخصی

دانش صحیح از میان دانشهای مختلف میتوان مطرح نمود

ازدانشهستندباکسانیکهقادرندآنبخشازدانشراارائهکننددرکنار

جدول  .1سطوح چارچوب مفهومی مدیریت دانش (استانکوسکی)2005 ،
کاربرد

بازخورد و کنترل

ارائه

پروتکلهای
انتقال

پیادهسازی
آنتالوژی

زیرساخت
ارتباطات

آنتالوژی

نگهداری

فرآورده

تحول

کشف و نوآوری

استدالل و
استنباط

اعتماد

یکپارچگی

دسترسی

سنجهها و
ارزیابی
تسهیم و
انتشار

فرهنگ و رفتار

بهکارگیری دانش

ساختارهای
اجتماعی

انتقال دانش

زبانشناسی

فراساختار

مدلهای مفهومی

کدسازی دانش

بصری سازی

نشانهشناسی

دریافت

اخذ دانش

شناسایی و
احراز هویت

عدم انکار
دانش

محرمانگی

تضمین دانش
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مقاالت

هم قرار دهد .دو نوع واسطهگری رایج است :همزمان و غیر همزمان

لجستیک دانش باعث تسهیل در استخراج دانش از پایگاه دانش

(عبدالقاد ر تکهای .)1397،در «واسطهگری همزمان» ،بیرونیسازی

میشود.درخواستدهندهدانشکهپیشتردرگروهبندیبخشمقصد

ودرونیسازیدانشبهصورتهمزمانرخمیدهدودانشهنگامیکه

قرارگرفتهمیتوانددانشهایغربالگریشدهومتناسببانیازخودرابه

انتقال داده میشود ،ذخیره نمیشود .در «واسطهگری غیر همزمان»،

راحتیاستخراجکند.

بیرونیسازی و درونیسازی همزمان رخ نمیدهند و یک مخزن دانش

با توجه به مفهوم «چرخه حیات دانش» ،میتوان مدل

بیرونی،دانشراذخیرهمیکند؛ایندانشحتیقبلازدرخواستآن،در

مفهومی شکل  6را برای سازمانها به منظور انتقال دانش متصور

جایدیگریدرسازمانگردآوریمیشودوزمانیکهیکجویندهدانش

بود .هر سازمان با توجه به اهداف اصلی به اشتراکگذاری دانش،

توجوواستخراجنماید.
بهآننیازدارد،میتواندآنراازپایگاهدانشجس 

دو مولفه منبع دانش و مقصد دانش را انتخاب و مشخص نموده

.2تسهیلدرکشفدانش

و پس از رفع موانع مسیر جریان دانش ،میتوان شاهد جریان

لجستیک دانش با ایجاد نقشه یا ساختار مجموعه دانش بهعنوان

دانش هدفمند و ساختاریافته و درنتیجه رشد و شکوفایی در

تسهیلگربرایکشفدانشبهسازمانکمکمیکندوباعثنظمدهی

سازمانبود.

آگاهیهایدرونیوبیرونیمیشود.

جمعبندیونتیجهگیری

.3تسهیلدرونیسازیدانش

در اقتصاد دانشی دیجیتالیشده؛ مدیریت داده ،مدیریت دانش و

شکل  .6مدل مفهومی لجستیک دانش در سازمانها در دوران پساکرونا
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

تحول دیجیتال ،همکاری استراتژیکی با هم دارند .در ایام کرونا و پس
از آن ،سازمانهای دانشی دیجیتال از فناوریهای دیجیتال برای ارائه

12. Knowledge Discovery

منابع

خدمات و محصوالت دانشی استفاده میکنند .ازآنجاییکه دانش،

 .1تکهای ،عدالقادر؛ زارع خفری ،سعید ( .)1397کاربردهای نوین مدیریت دانش

ورودی و خروجی فناوریهای دیجیتال محسوب میشوند لذا الزم

در بهبود عملکرد سازمان ،چهارمین همایش بینالمللی افقهای نوین در علوم

استبااستفادهازمدیریتجریاندانشهدایتشده(لجستیکدانش)

انسانیومدیریت

بهافزایشبهرهوریسازمانکمکنمود.

 .2حس نزاده ،محمد ( .)1386مدیریت دانش :مفاهیم و زیرساختها .تهران:

شناسایی جریان دانش در سازمانهایی که درگیر دورکاری کارکنان

کتابدار.

بوده و وابستگی زیادی به اطالعات و تعامل دارند ،از اهمیت باالیی

 .3حس ـ نزاده ،محمد؛ تیموری تابیه ،مهتاب ( .)1394جریان دانش در شــرکت

در دوران کرونا و پساکرونا برخوردار است .مدیریت لجستیک دانش

هــای دانش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهـران و ارائــه مــدل مفهومی،

به دنبال آن است تا میان افراد شاغل در یک سازمان تعامالت دانشی
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