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Abstract 

Concurrent with the rapid development of digitalization in various fields, the signs of 

entering the age of virtual life have become more manifest.  
The advent of social networks, spaces mixed with virtual reality and the strong tendency of 

citizens to communicate with the new space, and the unprecedented acceptance of communications 

and relationships in this space, has necessitated the digital transformation.  
Although the term of Digital has been designated as an adjective for transformation, digital 

transformation is not limited to the digitalization directive or process.  

Digital transformation is the process of transitioning traditional entities based on 
communication, relationships, and the physical ecosystem into a world based on non-physical 

occasions and entities. 

Knowledge management is one of the most important facilitators of change. The knowledge 
nature of digital transformation and its highly dynamic and variable features require changes in 

attitudes and the facilitation of knowledge management.  

For this reason, transformational knowledge management can be suggested as a suitable 
solution. In this paper, an attempt has been made to briefly explain the formation process and 

the distinctive features of transformational knowledge management called Knowledge 

Management 4.0. 
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 . مقدمه1

سر گذاشته است. مدیریت  ای را پشت های سه گانه خود نسلمدیریت دانش در مسیر رشد 
گذاری دانش متمرکز بوده و تاکید بسیار زیادی بر فناوری  دانش نسل اول، بیشتر بر اشتراک

گرایانه در نسل اول مدیریت دانش موجب  اطالعات و ارتباطات داشته است. غلبه دیدگاه فناوری
ای، با  های رایانه های مدیریت دانش به سیستم ردن فعالیتها با محدود ک شد که بسیاری از سازمان

افزار مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش را تمام شده تلقی کرده و تا حدود زیادی  استقرار یک نرم
پوشی کنند.  از ابعاد انسانی و کسب و کاری مدیریت دانش و نقش آن در تحول سازمانی چشم

گیری فاصله بین خواست  به اهداف مدیریت دانش و شکلوقوع شکست و ناکامی در دستیابی 
ها و عملکرد مدیریت دانش، موجب بازنگری در فرایندها، رویکردها و ابزارهای مدیریت  سازمان

 دانش شده و حرکت به سمت نسل دوم را تسریع کرد.
و  نسل دوم مدیریت دانش با نگاه فرایندی و تا حدودی اجتماعی به مدیریت دانش عجین شده

گاه های  سازی کارکنان با الیه با تعمق در ارتباط مفهومی مدیریت دانش با کسب و کار و همچنین آ
سازمانی، محیطی و صنعت همراه شد. در نسل دوم مدیریت دانش، توجه به فرایند بلوغ و سطح 

های  بلوغ مدیریت دانش بیشتر مورد توجه متخصصان امر و مدیران سازمانی قرار گرفت. تالش
های سازمانی از جمله توجه به نقش و جایگاه منابع انسانی،  انجام شده برای توسعه زیرساخت

المللی و ادبیات  های بیشتری همراه کرد. نقش مشاوران بین نسل دوم مدیریت دانش را با موفقیت
ریت ای در این موفقیت غیر قابل انکار بوده است. اما هنوز در مدی رشته ای و میان علمی چندرشته

های سازمانی و ماهیت دانشی کسب و کارها  دانش نسل دوم، خالء جدی در ارتباط با قابلیت
 وجود داشت. 

ها و تمرکز بر ایجاد ارتباط وثیق بین  نسل سوم مدیریت دانش با اتکای بر توسعه قابلیت
ها قرار  های جدیدی را پیش روی سازمان راهبردهای کسب و کار و راهبردهای دانشی سازمان، افق

های دانش، نگاه آنتولوژیک  ها، توسعه شبکه گیری ساختارهای مدیریت دانش در سازمان داد. شکل
های این  بوم پیرامونی، از جمله ویژگی -به کارکرد دانش در فضای کسب و کار و ارتباط آن با زیست

توجه به  03ترین وجود ممیزه مدیریت دانش  نسل از مدیریت دانش بوده است. یکی از مهم
بخش مهمی از مدیریت  آفرینی به عنوان زنجیره ارزش سازمانی بوده است. به همین دلیل، ارزش

اند،  های بسیار کمی با تحوالت عرصه مدیریت دانش همگام بوده شود. هرچند، سازمان قلمداد می
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 سازی مدیریت دانش با تحوالت جهانی ادامه دارد.  اما تالش برای همگام

  04. مدیریت دانش 6

رو کرده، از  های جّدی روبه ها را با چالش سو سازمان تحوالت سریع در عرصه جهانی از یک
ها را ضرورت بیشتری بخشیده است. نفوذ روزافزون  حل برای چالش سوی دیگر، لزوم ارائه راه

ند متاورس(، های مربوط به فضای بعد از دیجیتالی شدن )مان های اجتماعی، ظهور پدیده شبکه
انگیز در عرصه هوش مصنوعی، رواج ارزهای دیجیتال، و درهم تنیدگی همه  های شگفت پیشرفت

های اطالعات و ارتباطات، تحول بزرگ را  کسب و کارها و کلیه شئونات زندگی با فناوری
طی ناپذیر کرده است. در تحول بزرگ، صرفًا تالش برای تغییر در بخشی از کسب و کار یا  اجتناب

کردن مسیر خطی و سلسله مراتبی توسعه پاسخگو نیست، بلکه نگاهی از نوع دیگر، اقدامی در 
ها بتوانند  بدیل برای ساخت جهانی دیگر نیاز است تا افراد و سازمان مسیر کاماًل جدید، نوآوری بی

 به نیازهای جدید پاسخگو باشند. 
ی حرکت همچنان پررنگ و غیر قابل در این میان، نقش و جایگاه دانش به عنوان عامل اصل

ها و  زمان با حرکت به سمت آینده متحول، وظیفه افته است. همیارتقاء  یتغییر باقی مانده و حت
د، دانش از دو منظر یکند. در عصر جد تری نیز پیدا می کارکردهای مبتنی بر دانش اهمیت افزون

عامل  یحرکت در منظومه شناختت است: نخست از منظر خلق آن به عنوان عامل یاهم یدارا
 یها دهد. دوم، از منظر انتقال آن به عامل یل میرا تشک یو آت یشه تمام تحوالت جاریکه ر یانسان

هوشمند امروز در  یها دارد. عامل یزان بلوغ آنها بستگینده تحوالت به میکه آ یهوشمند مصنوع
، آموزش، نظارت و یدفاع، کشاورزگرفته تا صنعت،  یاجتماع یها از شبکه یتمام شئونات زندگ

بارز در  یمتصل از جمله دستاوردها یاء و هوشمندسازینترنت اشیدارند. ا یا کننده  نییره نقش تعیغ
ف شده یتعر یها فهیِم داده و وظیعظ یها نهین گنجیجاد ارتباط بیروند که با ا ین عرصه به شمار میا

 آورند. یق را فراهم میع و دقیا، امکان استنتاج سریپو
راث یبه عنوان م ینیآفر سو با ارزش کیاز  یت دانش تحولیریبه عنوان مد  04ت دانش یریمد

ها را برعهده دارد.  ل تحول بزرگ در سازمانیگر، تسهید ینسل سوم در ارتباط است، از سو
ت یرید. در مدیآ یبه حساب م 04ت دانش یریشران مدین پیتر هوشمند مهم یلیتحل یابزارها

 یابیمصنوع موجب دست یو هوشمند یچندگانه انسان یها ن هوشیجاد ارتباط بی، ایش تحولدان
توان به عنوان نقطه عطف در  یشود که از آن م ینگر م ندهیومحور و آیا، سناریبه استنتاج چندگانه، پو
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 یها ش داشتهیها، اطالعات و پ ت دانش بر دادهیریشه مدیاد کرد. همیت دانش یریر تکامل مدیس
نده یبه آ یلیتحل یاز ابزارها یریگ با بهره 04ت دانش یریاستوار بوده است. اما مد یو سازمان یذهن

 دارد.  یشتریرو تمرکز ب شیپ یها و افق

 04ت دانش یریبارز مد یها یژگی. و3

 یها یازمندیموجب شده که ن یو مل ی، سازمانیتال در سطوح فردیجیتحول د یریناپذ اجتناب
ساختارها در  یریپذ رو شود. اتصال روبه یرات اساسییبا تغ یکار یها طیکارمندان و محران، یمد

ندها، یدر سطح اهداف، ابزارها، فرا 04ت دانش یرین مدیرون از آن و همچنیدرون سازمان و ب
 دارد.  یجد یها ن خود تفاوتیشیپ یها ت و اشاعه دانش با نسلیان دانش، امنیمنابع، جر

 یسازمان -نایو ب ی، سازمانیاز منظر فرد 04ت دانش یریمد یها یژگیو -1جدول 

 مولفه فیرد
 بُعد

 یسازمان -نایب یسازمان یفرد

 ییبازآرا تحول یتوانمندساز اهداف 1

 ابزار 2

بایکاربردیهابرنامه
یهایتگوشیمحور

 هوشمند

/هوشیتمجازیواقع
ی/ابزارهایمصنوع

 یلیتحل

/یناسازمانیبیهاشبکه
همکارانهویهایفناور

 یائتالف

 خُردیهاائتالف یچابک تفرافعّالیعامل ندیفرا 3

 اقداممشترک یجمعسپار ینیخودمنبعگز منابع 4

 رهارزشیزنج کهکشاندانش یریچندمس اندانشیجر 5

 رهبلوکیزنج یرمزنگار محافظت تیامن 6

 همکارانه یانیبن-ارزش یگریمرب اشاعه 7

-نایو ب ی، سازمانیدر سه سطح فرد یت دانش تحولیریبه عنوان مد 04ت دانش یریمد
، یکند. در سطح فرد یز مین متمایشیپ یها برخوردار است که آن را از نسل ییها یژگیاز و یسازمان
 یفایا یبرا یا حرفه یها یستگیشتر افراد و توسعه شایهرچه ب یساز به سمت توانمند یگذار هدف

حرکت  یاهداف سازمان ینوآورانه در راستا یها یر انجام امور محوله و بروز توانمندنقش سازنده د
تحول در افراد به عنوان  یجاد توانمندیدر ا 04ت دانش یریمد یها هیل پاین دلیکند. به هم یم

با  یکاربرد یها و استفاده از برنامه یابیتحول در سازمان قرار دارد. از منظر ابزار، دست یگرها لیتسه
ن زمان یتر عیرد تا افراد بتوانند در سریگ یت قرار میهوشمند در اولو یها یت گوشیمحور

ع، یسر یگذار خود را پاسخ دهند و امور محوله را به انجام برسانند. به اشتراک یها یازمندین
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اطالعات و دانش از جمله  یها ر محملیو سا یاطالعات یها گاهیبه متخصصان، پا یدسترس
چندگانه دانش و  یها انیجاد جریمستقل، ا یریادگیروند.  یشمار م ن عرصه بهیدنظر در ااهداف م

ت دانش یریبارز مورد توجه در مد یها یژگیات از جمله ویانتقال دانش و تجرب یافراد برا یگر یمرب
04  .هستند 

 یساز2نهیو زم ییایجاد پویرود. ا یشمار م دار به تیک هدف اولوی، تحول یدر سطح سازمان
کسب و کار،  یها رات روزافزون در ابعاد مختلف مانند مدلییع با تغیسر یسازگار یبرا

روند.  یتحول به شمار م یها نهیش زمیره جزء پیال و غیس یانسان یرویمورد استفاده، ن یها یفناور
 ، ُبعدیلیتحل یو ابزارها ی، هوش مصنوعیت مجازیمانند واقع یتحول یها یفناور یریبکارگ
 یجاد ساختارهایو ا یدهند. جمع سپار یل میرا تشک یدر سطح سازمان 04ت دانش یریمد یابزار

ران دانش یمختلف دانش به مد یها به کهکشان دانش از درهمکرد منابع و کانال یابیچابک و دست
استفاده از ق آماده کنند. یع و عمیرات وسییبا تغ ییارویرو یدهد که سازمان را برا ین امکان را میا

ت یاز اهم ینیو ماش یانسان یریگ میتصم یل آنها به دروندادهایو تبد یلیتحل یابزارها یبروندادها
 یق رمزنگاریدر سطح سازمان از طر یدانش یها ییبرخوردار هستند. محافظت از دارا ییباال

 یرهاان دانش در درون ساختایرسد تا جر یمن به انجام میا یجاد ساختارهایو ا یاختصاص
 دار کمک کند. یجاد ارزش پایبه ا یسازمان

ت مهم یدار اولویبه نقطه تعادل منافع پا یابیدست یمداوم برا یی، بازآرایسازمان -نایدر سطح ب
 یریگ به شکل یابزار یتوانمندساز یفناورانه برا یها جاد ائتالفیاست. ا 04ت دانش یریمد

هرچه  یُخرد و اقدامات مشترک به هماهنگ یها ائتالفکند.  یکمک م یسازمان -نایب یها شبکه
ن یآن در ح یدارسازیو پا ین سطح از هماهنگیبه ا یابیانجامد. اما دست یها م شتر سازمانیب

ت ید. امنیآ یت دانش به حساب میریمد یبرا یط متحول، چالش بزرگیا و محیپو یها یهمکار
د اشاعه دانش بر یشود و تاک ین میره بلوک تأمیزنج یبا استفاده از ساختارها یدانش یها ییدارا

ت یریزه مدیاست که وجه مم یگرید یژگیو یاقدامات همکارانه است. اقدامات مشترک چندوجه
 باشد.  ین میشیپ یها دانش با نسل

 یریگ جهی. نت4

ر یناپذ ت دانش اجتنابیری، تحول در مدیو جهان یع در عرصه سازمانیزمان با تحوالت وس هم
ات یت دانش به ادبیریک سده از ظهور و ورود عبارت مدیک به یاست. امروزه با گذشت نزدشده 
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 یها ، نسلیو خصوص یمختلف بخش دولت یها آن در سازمان یساز یو سپس جار یعلم
د یبه عنوان نسل جد 04ت دانش یریکنند. مد یشتر حرکت میز به سمت تکامل بیت دانش نیریمد
ها اعم از بخش  گر، سازمانید داشته باشد. به عبارت دیل تحول تاکید بر تسهیت دانش بایریمد

ازمند ین مرحله نیز از ایآم تیاند. عبور موفق در مرحله گذار قرار گرفته یخصوص و دولت
 است. یت دانش تحولیریمد یساز یجار

، و هوشمند یلیتحل یها ی، کاربست فناوریمنابع انسان یبر توانمندساز یت دانش تحولیریمد
 یمستقل و محافظت جد یریادگیو  ییخودارتقا یها ، توسعه مهارتیسازمان یها ل ائتالفیتسه

 یندهایجدا از فرا یا رهیچ عنوان جزیبه ه 04ت دانش یریاستوار است. مد یدانش یها ییاز دارا
 یدارد. هوشمندساز یسازمان یندها و ساختارهایبا فرا یست و ارتباط تنگاتنگین یسازمان

جاد یقرار گرفته است. استخراج هوشمند دانش، ا یت جدیت دانش در اولویریمد یندهایفرا
کارآمد داده، از جمله  یها نهیبر گنج یان اطالعات مبتنیل جرین، تسهین با ماشیماش یارتباط دانش

 دارند.  ییار واالیگاه بسیجا 04ت دانش یریمد یندهایاست که در فرا ییها یژگیو
و  ینیماش یها ین توانمندیجاد ارتباط بیز ایقبل از هر چ یدانش تحول تیریمد یساز یجار

ن آنها بستر یهوشمند و تبادل دانش مطمئن ب یها است. سرعت و دقت عامل یانسان یها ینوآور
کند.  یدار فراهم میجاد تحول پایا یآن در راستا یریره ارزش سازمان و بکارگیتوسعه زنج یبرا یمناسب

ت آن در یو محور یانسان یرویگاه نیت دانش، همچنان جایرید مدیجد یها ه نسلزمان با توسع هم
سازمان برجسته و -نایو کاربست آن در سطح سازمان و ب یزیخلق، اشاعه، توسعه، مم یندهایفرا
 ر نیست. یپذ امکان یت دانش تحولیریتال بدون مدیجیخواهد بود و تحول د کننده  نییتع
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