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  گفتار پيش
  

 آمـوزش  نظـام « ،2مذكور قانون نهم فصل اجرايي نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در

 مشـمول  هـاي  دسـتگاه  بـه  جمهـور  رئـيس  انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي هاي دستگاه كارمندان

  .3شد ابالغ مذكور قانون

و هـاي فرهنگـي    آمـوزش اي از  عنوان دسته به »هاي اداري توانمندي هاي آموزش« مذكور، نظام 2/3/5 ماده براساس

دانـش، مهـارت و نگـرش عمـومي مـرتبط بـا مأموريـت و          منظور افـزايش  بهشود كه  مي  اطالق  هايي آموزش  ي، بهعموم

  افـزايش از آن، و هـدف   رددگـ  طراحـي و اجـرا مـي    هاي فـردي  وظايف عمومي دولت و دستگاه اجرايي و يا توانمندي

محتواي . استدر حوزه مأموريت و وظايف عمومي دولت و نيازهاي فردي و محيطي  دولت   كارمندان يادارتوانمندي 

اساس نيازسنجي در سطح مأموريت و وظايف عمومي دولت، نيازهاي فردي و محيطي طراحي رنيز ب ها آموزشاين قبيل 

  .دشو مي

منظـور ارتقـاي    هـاي اداري اسـت كـه بـه     هاي توانمندي ، از مجموعه دوره»مديريت دانش سازماني«آموزشي  دوره

 كلـي  هـاي  ياسـت س 16ند ق بتحق تايجرايي در راسهاي ا اهتگان دسناسارشك ديران دولتي ومومي مع هاي آگاهيسطح 

سازي اطالعات با  بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه مبني بر دانش ،ظام ادارين

م براي استقرار نظام مديريت دانش در زدات التمهيآوردن  رسازي و فراهممنظور بست و نيز به ،ميهاي اسال ابتناء بر ارزش

توسـعه مـديريت و   نـت  معاو 29/09/1391مـورخ   38194/91/200، طراحي و طـي بخشـنامه شـماره    هاي اجرايي دستگاه

  .جمهور ابالغ شده است سرمايه انساني رئيس

 فراگيـران،  برداري بهره براي و دوره هاي سرفصل ، براساسعنوان محتواي آموزشي دوره يادشده حاضر به نامه درس

  .استشده تدوين  و تهيه ريزي و توسعه آموزش مركز دفتر برنامه همت به

 همـه  از مطلـوب،  كمـال  مرحلـه  بـه  رسـيدن  و اشـكاالت  رفع براي اصالحات انجام و بازنگري ضرورت به توجه با

 اصالحي، هاي ديدگاه و پيشنهادها ارائه و راهنمايي همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و نظران صاحب استادان،

  .كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار ديگر تدوين و نامه درس اين اصالح در را ما

  

  دولتي مديريت آموزش مركز

  

   

                                                           
  .08/07/1386تاريخ  مصوب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي به. 1

 .10/01/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  تصويب .2

 .30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  .3
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  مقدمه

 ،اند و مفاهيم جديدي چون كار دانشي كرده پيوستن به روند جديد را آغاز، مختلف يها شركت و ها سازمان، هاي اخير در سال

با بكارگيري اين واژگان خبر ، پيتر دراكر. خبر از شدت يافتن اين روند مي دهند، ي دانشيها سازمانمديريت دانش و ، دانشكار

براساس اين نظريه در آينده  .به جاي قدرت بازو قدرت ذهن حاكميت دارد آنهامي دهد كه در ها سازماناز ايجاد نوع جديدي از 

به اين ترتيب برخورداري از منابع . فت داشته باشند كه از دانش بيشتري برخوردار باشندند انتظار توسعه و پيشرتوان ميجوامعي 

هاي دست مي يابد كه قادر است از نيروي اندك قدرت  سازمان دانشي به توانمندي. به اندازه دانش مهم باشد دتوان نميطبيعي 

بيش از پيش پيچيده و  ها سازمانامروزه شرايط و فضاي رقابتي  .هاي نويني روبرو هستند با چالش ها سازماناينگونه  .عظيم بسازد

اين سرعت به مراتب بيش از سرعت  ها سازماناي كه براي بيشتر  ر است به گونهيياين فضا به سرعت در حال تغ. متغير شده است

. به وجود آورده است ها سازمانتغييرات مستمر دانش نيز وضعيت عدم تعادل جديدي براي . ستآنهاپاسخگويي و توان تطبيق 

   .كند مي را ملزم به تغييرات مستمر ها سازمانبازارها را در حالت تغيير مداوم قرار داده كه اين امر  ،پايان دانش جريان بي

 .توان به مديريت دانش نسبت داد اين است كه آن را بعنوان يك متولوژي تغييردر نظر بگيرند  كه مي ين نقشيتر مهم

د توان ميآن دانش ها  مؤثرمديريت دانش از يك طرف با جذب دانش هاي جديد به دورن سيستم و از طرفي ديگر با اداره 

ها و  ها و اقدامات سازماني به مراتب بيش از داده دانش به واسطه نزديكي به تصميم .ين عامل تغيير يك سازمان باشدتر مهم

ي دولتي را به طور ها سازمانرا بطور عام و  ها سازمانه و در نتيجه كيفيت خدمات تواند باعث بهبود عملكرد شد اطالعات مي

  .خاص بهبود ببخشد

تغييرات در محيط بيروني در ابعاد گوناگون . متغير است اًت در محيط شديديهاي مدير فعاليت اكنون مديريت دانش محورهم     

هاي فناورانه ظهور صنايع  جهش، مينأجهاني سازي بازارها و زنجيره هاي ت ،اشكال جديد رقابت. و با گام هاي سريع رخ مي دهد

تغييرات . و بازي هاي قدرت در جغرافياي سياسي از جمله اين تغييرات هستند، كار تغييرات در نيروي، گرايشات جمعيتي، جديد

و با اين دو  ايد به اين تغييرات پاسخ دهدمديريت ب. تغيير دائمي و سريع در سازمان را تقاضا مي كند، فراگير در محيط خارجي

كه دهد يي قرار ميها فعاليت مديريت دانش را در قلب، بر روي تغيير تأكيداين . تغيير كند يا نابود شود: گزينه اجباري مواجه شود

 با مراكز تحقيقاتي مرتبطي دانشي همچون دانشگاهها و ها سازمان، در اين ميان. متغيير امروزي سازگار باشند اًبايد با محيط شديد

   1.هاي صنعتي كمك نمايند آنها نيازمندند تا در اين محيط متالطم با بكارگيري ابزار مديريت دانش به نوآوري

 

   

                                                           
   ، سايت اينترنتي)30/6/93(بيست و يكم، تاريخ دسترسي  ، گروه مديريت بازاريابي قرن»هاي يادگيرنده مديريت در سازمان« - 1

http://21thcenturymarketing.blogfa.com  
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  كليات

بدون چنين تعريفي مديران دقيقا متوجه نمي شوند  .رود ميتعريف دانش از ضروريات به شمار ، به هنگام غور در مديريت دانش

   .دنبال مديريت چه چيزي هستند و آيا اين اصوال چنين دانشي براي اعمال مديريت دارند يا خيركه به 

فرزانگي است كه نتيجه يادگيري و ، دانش سازماني، براي برخي. تعاريف مختلفي براي دانش سازماني ارائه شده است

آيا دانش چيز مكتوب يا ملموسي است كه بشر به آن . ستها دادهدانش سازماني اطالعات يا ، ديگر  و براي برخي، تجربه است

ال ؤ؟ جواب اين سكند ميتراوش ، شود ميوقتي به آن اطالعات خورانده ، يا فرايندي است كه در ذهن انسان، ت يافته استسد

بسيار ، شود مياين موضوع وقتي به دانش سازماني مربوط . ساده نيست، رسد اينگونه كه در ابتدا ساده و آشكار به نظر مي

به شمار  ها شركتهاي فكري  اپ از نظر قانوني جزء داراييچو حق   عالئم تجاري، حق ثبت اختراعات. شود ميتر  مشكل

، هاي اطالعاتي ي ضبط و انبار شده در پايگاهها دادهتوانند به عنوان دانش سازماني به حساب آيند؟ آيا  روند ولي آيا اينها مي مي

   1سازند؟ و يا هر دو دانش را مي آنهاه تفاوتي دارند؟ آيا يكي از چها  هستند؟ اطالعات با دادهدانش سازماني 

  

  مديريت دانش 

چنين وجود رويكردهاي مختلف در مورد مديريت دانش باعث شده است تا نگرش واحدي در همپيچيدگي مفهوم دانش و 

؟ چرا مهم است؟ بالنت معتقد است كه گيرد ميكجا نشات  مديريت دانش چيست؟ از. ت دانش شكل نگيردريخصوص مدي

) 1997(مالهوترا  .گيرند مي كار  را به خود شده  آوري جمع اطالعات ها سازمان  آن  طريق از كه    است  مديريت دانش فرايندي

، درباره فناوري نيست اًصرف كند براي اينكه به تعريفي از مديريت دانش دست يابيم بايد بدانيم كه مديريت دانش استدالل مي

هاي كاري و ساير عوامل ديگري است كه صرفابر حسب فناوري اطالعات تعريف  جريان، رفتارها، افراد، يندهاآبلكه در مورد فر

 از يم بگوييم كه مديريت دانش را صرفاًتوان نمياما ، در اين خصوص به فناوري اطالعات نيازمنديم  هك درست است. شوند نمي

  .انجام داد توان ميطريق اجراي اين برنامه ها 

ومي پيچيده وگسترده است و به همين دليل صاحبنظران مختلف از زواياي همف، كه عنوان شد مديريت دانش همانگونه

  . اند گوناگون به آن نگريسته

  :دهد مالهوترا تعريف خودرا از مديريت دانش اينگونه ارائه مي

بيروني (دگذاري دانش ك )دروني كردن دانش(در زمينه يادگيري  ها سازماناست كه به واسطه آن  فرايندي، مديريت دانش«

  »كنند مييي را كسب ها مهارت، و توزيع و انتقال دانش) كردن دانش

وي معتقد است كه مشكل . سازد و دانش مطرح ميمفهوم دانش را در ارتباط با مفاهيم داده اطالعات  )2001(تيوهالس سا

را به دانش تبديل واطالعات ، را به اطالعات ها دادهكه چگونه  دانند نمي ها سازماناصلي در زمينه مديريت دانش اين است كه 

 داند ميمديريت دانش را فرايندي ، هالس. اند در حد مديريت داده و مديريت اطالعات باقي مانده ها سازمانلذا بسياري از  كنند

                                                           
 . 4-5 ص، ص1385، پيوند نو، مديريت دانش در سازمانصلواتي، عادل ابطحي و سيدحسين  -1
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بواسطه آن توانايي تبديل داده به اطالعات و اطالعات به دانش را پيدا كرده و همچنين قادر خواهند بود دانش  ها سازمانكه 

  .ي خود بكار گيرندها تصميمدر  مؤثر اي گونهكسب شده را به 

  :ركن است 4كه مبتني بر داند ميمديريت دانش را فرايندي ) 2001(هاينس 

 . شود ميمربوط  )بودن آشكاريا نهفته(كه به نوع دانش  :محتوا -1

 دستيابي به مهارت هايي جهت استخراج دانش  :مهارت -2

 . بايد مشوق توزيع دانش و اطالعات باشد ها سازمانفرهنگ  :فرهنگ  -3

 سازماندهي دانش موجود :سازماندهي -4

اطالعات و  ،و جذب دادهمعتقد است كه مديريت دانش يعني ايجاد فرايندهاي الزم براي شناسايي ) 2002(كارل ويگ 

  .و اقدامات سازمان و افراد ها تصميمبه  آنهادانش هاي مورد نياز سازمان از محيط دروني و بيروني و انتقال 

   .كنند مي مهارت كسب ،دانش انتقال و توزيع ،دانش كدگذاري ،يادگيري زمينه در ها سازمان كه است فرايندي«

اطالعات و دانش موردنياز سازمان از محيط دروني و ، الزم براي شناسايي و جذب دادهعبارت است از ايجاد فرايندهاي «

  .»و عمليات سازمان ها تصميمبه درون  آنهابيروني سازمان و انتقال 

  .»وري اصالح و اشاعه دانش در تمام اشكال آن در يك سازمانآ جمع، سيستمي براي اداره :مديريت دانش عبارت است از«

فناوري اطالعات و نظاير اينها تضمين كننده ، رايانه، پديده هاي اجتماعي هستند، مديريت دانش :توان گفت كه  ذا ميل

ناپذير است زيرا حركت از داده به اطالعات و اطالعات به دانش هيچ گاه به  پايان، مديريت دانش، موفقيت مديريت دانش نيستند

در قلمرو مديريت دانش ) محيط بيروني(ارباب رجوع و ساير ذينفعان  )محيط دروني(ن سازماني ااركنان ومديرك، رسد ميپايان ن

  1. قرار مي گيرند

  

  اي مديريت دانش    مفاهيم پايه

  داده 

خود توليد  ياينها كه به خود نمودارها و نظاير، و عبارتند از اعداد و ارقام دهند اولين سطح مديريت دانش را تشكيل مي ها داده

   .كنند ميمعني ن

زماني كه فردي به ، بعنوان مثال. عيني و مجرد در مورد رويدادهاهستند يها واقعيت رشته، ها دادهتوان گفت كه  در واقع مي

توان آن را  اي اتفاق افتاده كه مي معامله، خدمات يا كااليي را دريافت مي كند، سازماني مراجعه ودر ازاي پرداخت مبالغي پول

زيرا اين ، يا خير شود ميآيا اين سازمان به خوبي اداره  كهكنند مييي هرگز روشن نها واقعيتچنين . توصيف نمود» داده«بعنوان 

  . به تنهايي معني دار و هدفدار نيستند ها داده

 ،يتوسط واحدهايي نظير واحد مال ها دادهاين . كنند ميرا در يك سيستم فناوري ذخيره  ها دادهمعموال ، ي نوينها سازمان

تاكنون بر عهده  ها دادهپاسخگويي به نياز مديريت و ديگر بخشهاي سازمان به . حسابداري و ارزيابي به سيستم تزريق مي شوند

                                                           
 . 33-35 صهمان، ص -1
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، را از نظركمي برحسب ظرفيت ها دادهمديريت ، ي مختلفها شركتو  ها سازمان، واحدهاي مركزي اطالعات سازمان بوده است

توانيم داده  با چه سرعتي مي ؟رسد ميچه هزينه هايي براي بازخواني يك واحد داده به مصرف ، كنند ميسرعت و هزينه ارزيابي 

آيا  گيرند؟ وقتي نياز به داده داريم آيا به موقع در اختيارمان قرار مي گنجايش سيستم چقدر است؟ را به سيستم منتقل كنيم؟

  ؟كنند مينيازهاي ما را تامين 

و مديريت  رود ميسوابق و بايگاني نقطه كانوني فرهنگ داده به شمار   نياز دارند نگهداري ها دادهبه انواع  ها سازمانهمه 

   .نقش بسزايي دارد آنهادرموفقيت  ها داده مؤثر

  

  اطالعات

 ،كه گروه بندبگيرد ميي كمي خالصه شده را در بر ها داده، اين سطح. دهد ميدومين سطح مديريت دانش را اطالعات تشكيل 

نشانگر آغاز مديريت  آنها. هم دانش را نشان نمي دهند ها دادهاين . دار شوند اندتا بتوانند معني بندي شده و سازمان پااليش، ذخيره

تشكيل  اطالعات غالباً. د بكار گيرد تا كاري بيش از پردازش مراوده فردي انجام دهدتوان مياطالعاتي كه مدير . اطالعات هستند

كند كه بزرگتر از آن چيزي است كه از  ومعنايي را ارائه مي هاي انباشته شده را به خودگرفته گزاره و  كلمات، و ارقام اعداد

. اندركاران دانش همگي براين باورندكه اين اطالعات است نه دانش ولي نظريه پردازان و دست. گردد ي خام مشكوف ميها داده

  . ليكن چند ويژگي وجود دارد كه اين دو را از هم جدا مي كند، تاگر چه خط و مرز بين دانش و اطالعات روشن نيس

در اين صورت در بر گيرنده . ويا هدفها ي خاص اشاره دارد فرايندها ،شرايط، اطالعات غالبا به موقعيتها :سطح ظرافت -1

اطالعات در خصوص ، خاصوراي موقعيت يا كار . سطحي از ظرافت و دقت است كه آن را براي كار مورد نظر مناسب مي كند

طراحي شده كه  اي گونهولي دانش كامال انتزاعي است و به . آشكار نمي كند همحصول الف چيز زيادي در خصوص محصول ب

 . بتواند ظرافت خاص را از بين برده و كاربرد وسيع تري داشته باشد

محصول مشتري يا فرايند كسب و كار باشد و زمينه ممكن است . در زمينه است ها دادهاطالعات در برگيرنده  :زمينه -2

  ريزي مفيد گيري و برنامه اطالعات را براي مديريت جهت تصميم، زمينه. را تا سطح اطالعات ارتقاء دهد اه شكل اوليه داده

داده مفيد واقع براي اينكه . استخراج مي كند ها دادهمعناداري را در خصوص معامالت با بررسي و باز بيني  جمدير نتاي. كند مي

 . شود بايد در درجه اول در زمينه قرار گيرد

در خصوص فروش اطالعات فروش به مديران . شود كه درآن ايجاد مي اي است محدود به زمينهكالً  دامنه اطالعات :دامنه -3

  . دانش در اين خصوص فراتر عمل مي كند و در موقعيتهاي گوناگون كاربرد دارد، مطالبي ارائه مي دهد

اخذ  ،به مجرد اينكه داده جديد .مدام در حال تغيير است وربط، اطالعات بر زمان مبتني است و بنابراين :به هنگام بودن -4 

متفاوت ، به احتمال زياد، عنوان مثال اطالعات ماه اسفند با اطالعات ماه فروردينب. شود اطالعات جديدي مورد نياز خواهد بود

كمتري  حساسيت زماني، دانش به علت بار معنايي زياد خود. تغيير پيدا كرده است آنهادهنده  تشكيل يها دادهخواهد بود زيرا 
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 ،رادينگ(د براي درك اطالعات فردا به كار رود توان مي  كه از اطالعات دانش ديروز و امروز به دست آمده  انشيد. دارد

1383(.1  

 

  دانش 

هاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي  اطالعات موجود و نگرش، ها ارزش، مخلوط سيالي از تجربيات» دانش«

. رود در ذهن دانشور به وجود آمده و به كار مي، دانش. دهد ميگيري از تجربيات و اطالعات جديد به دست  ارزشيابي و بهره

اعمال و هنجارها مجسم ، اي سازمانيفراينده، هاي كاري بلكه در رويه، نه تنها در مدارك و ذخاير دانش ها سازماندانش در 

مخلوطي از چند عامل متفاوت است؛ سيالي است ، كند كه دانش ساده و روشن نيست از اول مشخص مي، اين تعريف. شود مي

توان آن را در  به راحتي نمي، ابهامي و شهودي است و به همين علت، كه در عين حال ساختارهاي مشخصي دارد و نهايت اينكه

هاي  دانش در خود مردم وجود دارد و بخشي از پيچيدگي ندانسته. كلمات گنجاند و به صورت تعريفي منطقي عرضه كردقالب 

توان به راحتي تعريف  ي دانش را نمي اما سرمايه، دانيم ها را مشخص و ملموس مي سرمايه، ما گرچه به طور سنتي. انساني است

دانش به . را دنبال كنند بسته به اينكه دانشمندان چگونه وجود آن، وج يا ذره باشدتواند م درست مشابه ذره اتمي كه مي. كرد

   .شكل هاي پويا و نيز انباشته و ايستا قابل تصور است

با نگرش . تبديل اطالعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. گيرند ها ريشه مي دانش از اطالعات و اطالعات از داده

اين يكي از داليلي . اطالعات و دانش است، عامل تمايز بين داده» دانش پايه«شود كه معموالً  آشكار مي، عفراتري به اين موضو

هاي اقتصادي و رقابتي خود را  توانند همچنان برتري مي ها شركتبرخي موسسات يا ، است كه در محيط و فضاي متكي به دانش

كنندكه گسترش دانش منوط به شورو هيجان يادگيري و  ت را تشريح مياين حقيق، در مباحث خود»لونيتال«و»كوهن«. كنند حفظ

. تر مفاهيم است ي در افزايش واكنش و فراگيري سهلمؤثردانش اندوخته شده عامل ، به عبارت ديگر. دانش پيشين است

به . ا و تجربه حاصل آمده استفرايندها و عملكرده، كه از طريق قوانين» هاداده«اي است از  دانش تركيب سازمان يافته، بنابراين

تنها از طريق اين . شود تلقي مي  معنا ومفهومي است كه از فكر پديد آمده است و بدون آن اطالعات و داده» دانش«، عبارت ديگر

  2.شوند حيات يافته و به دانش تبديل مي» اطالعات«مفهوم است كه 

  

   نظران صاحب از ديدگاه اطالعات و دانش، روابط داده

   باجاريااز نظر 

اطالعات و يا دانش بودن اين ، كننده داده ها تعيين افراد و موقعيت، سلسه مراتبي و مطلق نيست، اطالعات و دانش، روابط بين داده

  . عوامل هستند
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متفق القول هستند كه سطح تكامل  4و كارل ويگ 3استيوهالس، 2نوناكاو تويوما 1نظراني مثل داونپورت و پروساك صاحب

و همچنين سطح تكامل اطالعات از داده بيشتر بوده و در  ستآنها بيشتر بوده و در برگيرنده هر دوي ها دادهدانش از اطالعات و 

براي  وجود داده. ست و همچنين سطح تكامل اطالعات از داده بيشتر بوده و در بر گيرنده آن نيز مي باشدآنهابر گيرنده هر دوي 

عميق در اختيار اطالعاتي، اي خاص افرادي كه در زمينه. گيري اطالعات و وجود اطالعات براي ايجاد دانش ضروري است شكل

  . برخوردارند، دارند از سطح دانش بيشتري نسبت به كساني كه در آن زمينه اطالعات چنداني ندارند

 

  

  

  

  
  

  اطالعات و دانش، دادهروابط : نمودار

  

، سوكنانان معتقد است كه با وجود نياز سازمان به داده. و هم به دانش نيازمندند هم به داده هم به اطالعات ها سازمان 

  . اطالعات و دانش از جايگاهي واالتر برخوردار است زيرا نزديكترين اليه به تصميم گيري است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانش و تصميم، اطالعات، تعامل داده :نمودار

  نظر كالرك و رالو از 

  . اند دانش بينش و خرد را به نمايش گذاشته، اطالعات، كالرك و رالو در يك نمودار تفصيلي تر روابط داده

                                                           
1- Davenport&Prusak1996:1-14 

2- Nonaka& Toyoma,2000:5-34  

3- hals,2000:12 

4- wig,2002:6 

 اقدام

 تصميم

 دانش

 اطالعات

 داده

 دانش

 اطالعات

 داده
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و به گونه اي كه  دهد ميكه هركدام از عوامل ياد شده را شكل  ذكر فرايندهايي است، نكته جالب توجه در اين نمودار

بعضي از . شود ميروي دانش آشكار موجب شكل گيري دانش نهفته باعث شكل گيري دانش آشكار و تفكر بر ها دادهپردازش 

بينش و خرد در اين نمودار . كنند دانش را دانش نهفته و دانش آشكار را در اطالعات خالصه مي ،صاحبنظران مثل پيترسنگه

  . شود ميكه بر اساس آن استفاده مداوم و سريع از دانش امكان پذير كنند مياشاره به ايجاد ظرفيت و قابليتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )Clark & Rollo, 2001:15: مأخذ( بينش و خرد  -روابط داده اطالعات دانش: نمودار

  

نت هاي موسيقي براي ، بعنوان مثال. مطلق نبوده و سلسله مراتبي نيست، اطالعات و دانش ،بايد توجه نمود كه روابط بين داده

كه به موسيقي  كساني ست كه هيچ معني و مفهومي نداشته اما برايها دادهاي از  مجموعه اًكسي كه به موسيقي آشنا نيست صرف

را تدوين  آنهااينكه اين اطالعات براي كسي كه  تاًو نهاي شوند لذا تبديل به اطالعات مي باشند آشنا هستند بيانگر معاني خاصي مي

  1. رساند بيانگر دانش خواهدبودزيرا مهارت و تجربه او را مي، نموده است

  

 طبقه بندي انواع دانش

، ي مختلف با عملكردهاي متفاوتها سازماندر، هركدام به نحوي  كه انش انجام شدهدهاي بسيار متنوعي از بندي تاكنون طبقه

را به باشدكه دانش  طبقه بندي دانش از نظر نوناكا مي، بندي ارائه شده ترين و در واقع جامع ترين طبقه كلي ليكن. ملموس ميباشد

كه قابليت كدگذاري و بيان از طريق  وي دانش صريح را به عنوان دانشي. دو گروه دانش صريح و دانش ضمني تقسيم نمود

از نظر نوناكا دانش ضمني آن چيزي . داند ميبيان نموده و دانش ضمني را انتزاعي و دستيابي به آن را دشوار ، گويش را داراست

  . قابل انتشار نيست . . . جزوه و، مقاله، وجود دارد و به صورت صريح شده آنهات است كه در ذهن افراد و تجربيا

ثبت شده يا ، مثال توضيح داده شده. هاي خاصي ارائه شده است دانشي است كه مدون شده و يا به فرمت، دانش صريح

هاي  ارائه، ها اينترانت، هاي اطالعاتي بانك، مقاالت، مجله، هاي تجاري بايگاني، كاري نوشته شده يها روشمستندشده مانند 
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 دانش آشكار

 اطالعات

 داده
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هنگامي كه دانش مدون و . توان ديگران را درآن سهيم نمود بنابراين به آساني مي. منابع ديداري يا شنيداري، گرافيكي

  . مديريت شود تواند ميو اين مصنوع دانش است كه  شود ميمصنوع دانش توليد ، كدگذاري شود

ي ها مدل. باشد ي افراد مستتر ميها ارزشتجارب و ، افراد است و به طور عميق در اقداماتدر ذهن ، )ضمني(دانش پنهان 

اي است كه يك فرد  دانش شخصي و ابرازنشده، اين نوع از دانش. گيرند در اين حوزه از دانش قرار مي، شهود و تصورات، ذهني

ه دست آورده و هرگز به طوركامل و قابل فهم براي ديگران دارد و درطول سالها تجربه و تعامل با ديگران و آزمون سعي و خطا ب

نظر و ، اي ي رايانهها فايل، ي شخصيها يادداشت، بينش، ترفندهاي ظريف، براي مثال. مستند و يا مدون نشده است، ثبت، بيان

  1. دانش نهان است، ها دانشين تر مهم درصد از 80طبق برآوردها . مفيد باشد از جمله اين نوع دانش است تواند ميمواردي كه 

  

  مديريت دانش  حاكم بر دانش و اصول

  اصول دانش ) الف

چنين اين فنون به ما مه، گويد كه در چه موقعيتي قرار داريد هايي شبيه است كه به شما مي فنون راهبري مديريت دانش به ستاره

كه همه چيز در  با وجود اين. شركت و سازمان بهره جوئيمآموزدكه چگونه از مخازن نوين دانش به منظور هدايت يا مديريت  مي

  . اصل ثابت و مشخص در مورد دانش قابل شناسايي است 12حال تغيير است 

هاي دانش  يد همه جنبهتوان نميشما به تنهايي . گيرد ميدانش ابعاد زيادي را در بر  :دانش آشفته و نامنظم است ؛اصل يكم

   .يد فقط به يك عامل توجه كنيدتوان نميدر دانش عالم هستي شما به عبارت ديگر. را بطور مجزا مالحظه كنيد

اين خود سازماندهي دانش به سازمان وگروه در محيط خود در جهت  :دانش خود سازمان دهنده است ؛اصل دوم

   .هدف كمك مي كند

دادن است دانش هم در همانطوري كه زندگي در حال رخ  :است )وحدت(دانش در جستجوي اجتماع  ؛اصل سوم

ايحال در حال حاضر شبكه جهاني اينترنت بيشتر از  علي .ته باشندشدر جامعه موجوديت دا هك خواهند  دو مي هر، حال وقوع است

  . هر چيز اين اصول را به تصوير مي كشد

 توان نميتجربيات و مفاهيم را بيان كرد يا  توان نميبدون زبان  :دانش از طريق زبان انتقال مي يابد ؛اصل چهارم

 تصنيفيي را گسترش دهيم كه براي ها ناما بايد زب در حال گسترش هستند، ابزارهاي دانش سازمان. هاي خود را انتقال داد دانسته

   .گيريم بهره مي آنهاتجارب كاري خودمان از 

اي براي مهار كردن  موضوع مذبور به انگيزه :يابد ميهر چه سعي كنيد دانش را مدون كنيد بيشتر توسعه  ؛اصل پنجم

جملگي در جهت  …و ها دادهو پايگاه  ها كتابخانهانحصاري كردن توسعه ، دانش تبديل شده است بطوري كه مستندات دانش

خواهد اما بايد توجه داشت كه انعطاف پذيري و رسميت گرايي در مورد دانش به كاهش خالقيت منجر  كنند دانش عمل مي

   .شد

                                                           
 .http://www.ec-day.com  ، سايت الكترونيكي34شماره ، نشريه بانكداري الكترونيك، »پايان بيمديريت دارايي «فرد،  رمضانيمحبوبه  -1
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در كنترل دانش  دسازگار به آشفتگي گرايش دارنسيستم هاي كامالً :انعطاف پذيري احتماال بهترين است ؛اصل ششم

   .هر چه انعطاف ناپذيري بيشتري اعمال شود اتالف منابع و انرژي بيشتر است

تغيير است به عبارت ديگر بهترين دانش هميشه و در همه حال در حال  :وجود ندارد ]بهتر[ يك راه حل ؛هفتماصل 

  . دهيد مي به روندهاي ديگر هم توجه نشان رويكرد مديريت براي اداره دانش اين است ضمن اينكه يك روند را پي مي گيريد

برخي اوقات بخشي از دانش افول يا از بين مي روند اين واقعيت طبيعي  :نمي كند ددانش براي هميشه رش اصل هشتم؛

به پويايي و تكامل ، رها كردن و به فراموشي سپردن تفكرات قديمي يا عقب نشيني از بخشي از دانش اندوخته شده. دانش است

  . دانش كمك مي كند

د توان نميبدين معني كه هيچ شخص به خصوصي ، دانش يك فرايند اجتماعي است :هيچ كس مسئول نيست اصل نهم؛

  . به تنهايي مسئول جمع آوري دانش باشد

 ،ستي خود سازمان دهنده استااگر دانش به ر :د قوانين و نظامات را تحميل كندتوان نمياصل دهم؛ هيچ كس 

بطوري كه طبيعت گرايان . دانش است  بهترين گزينه براي پيشرفت دانش از بين بردن موانع و مشكالت فراروي خود سازماندهي

  . مي كند) مراقبت(محيط زيست بر اين باورند كه دانش در همه حال از خود حفاظت  و حاميان

براي پيشرفت دانش فقط اتكاء به يك محور به عنوان  :دانش وجود ندارد] گسترش [مانعي براي  اصل يازدهم؛ هيچ

   .به طور چند جانبه و به طرق مختلف مورد حمايت قرار گيرد وربايد اين مفهوم در چند مح. بهترين عامل قابل تصور نيست

به چندين طريق سئوال از دانش را مطرح  :تعريف شما از دانش نشان دهنده نحوه مديريت آن است اصل دوازدهم؛

  . كرد به گونه كه مالكيت دانش منجر به دانش مدون شده و حق چاپ و حق ثبت منجر شود

كندتمركز بر شايستگي دانش به ميتأكيدو مستندات   در دانش به جريان ارتباطات) سازي سهامي(به اشتراك   توجه

  . شود ميمنجر ، تطبيق و اجرايي كردن دانش، در توليد مؤثرهاي  جستجوي راه

  

  اصول مديريت دانش ) ب

برگرفته از اصول دانش و پيش فرض هاي مديريت و انتقال دانش بوده وهمواره  و اصول حاكم بر مديريت دانش تكميل كننده

چرا كه شناخت اين اصول اولين گام ) 2007، شيلداديبوسكي(كنند در نظام مديريت دانش نقش راهنما و هدايتگري را ايفا مي

  :براي استقرار نظام مديريت دانش است

و انرژي و دانش شخصي را منشأقدرت به شمار ، گذشته كه مواداشتراك گذاري دانش منشأقدرت است برخالف  -1

 . آوردند مي

 ايان ناپذيري مديريت دانش پاستمرار و  -2

 ن ارشد و همه اركان سازماني در مديريت دانش امشاركت فعاالنه مدير -3

 هرگز خريدني نيست ، كشف و تكامل دانش دروني، توليد -4

 ن و كاركنان دانشي است اتوسعه مديريت دانش مستلزم مدير -5
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درصد مديريت دانش به افراد و فرهنگ  80(ضرورت اهتمام الزم مديريت ارشد سازمان در تبديل دانش به فرهنگ  -6

 )در صد فناوري 20حاكم مرتبط است و تنها 

 رسند مديريت دانش و فناوري به نقطه مشترك مي، هرجا عناصر فرهنگي(تالزم مديريت دانش و فرهنگ و فناوري  -7

 )شود ميحوزه مديريت دانش گسترش مي يابد و هرجا عناصر مذكور مقابل هم مي ايستند مديريت دانش مختل 

برداشت ) آشفتگي و نامنظم بودن پديده ها در مديريت سازماني(مديريت دانش محدود به يك راه حل بهتر نيست  -8

  .ها را غيرممكن ساخته است خطي بين پديده

  .ه زمان و مكان خاصي نيستمديريت دانش محدود ب -9

دانش قدرت است و اين دانش در فرايندهاي اجتماعي دروني و (مديريت دانش يك فرايند اجتماعي و سياسي است  - 10

 ) يابد توسعه مي

به سرعت ارزش دانش اگر مورد استفاده قرار نگيرد (مديريت دانش ناپايدار و موقتي و دائما در حال رشد و تكامل است  - 11

 . )دهد دست ميخود را از 

 . مديريت دانش مستلزم كادر حقوقي مناسب براي مشروعيت دادن به دانش فردي و سازماني است  - 12

 1. تكاملي و داراي ويژگي هاي هوشمندي و خود كنترلي است، مديريت دانش فرايندي تعاملي -13

 

 عناصر مديريت دانش

  :عناصر مديريت دانش عبارتند از

  .ذخيره و استفاده از دانش در سازمان است، ايجاد واحد اصلي، كارگر دانشي :فرد

ها متشكل از كاركناني  روهگ. اندكه معموال غيرعيني هستند سرمايه مهمي، از نظر دانش، )رسمي و غيررسمي( ها شبكه :گروه

  .آورند اي از دانش را به وجود مي معموال فزاينده وهستند داراي تجربيات مشترك 

  .بخشد اي از دانش را تجسم مي كه نتايج مجموعه، به صورت نهادي نگريسته شود تواند ميكل سازمان  :سازمان

  :تعريف ديگري از عناصر مديريت دانش ارائه گرديده 

هر كدام از اين اجزا نقشي . تكنولوژي اطالعات و فرهنگ سازماني، مديريت، دانش :عنصر اساسي دارد 4مديريت دانش 

  . ي بسزا در موفقيت يا شكست آن داشته باشدتأثير تواند ميعمده در مديريت دانش داشته و 

 

  نقش دانش در مديريت دانش

دانستني است كه در ، اما دقيقاً دانش چيست؟ دانش. اند اند و از آن استفاده كرده مردم همواره دانش داشته« :گويد ادلسن مي

الهامات و تصورات افراد موجود است و به شكل  ،طرز كارها، عقايد، افكار، استعدادها، ها توانايي، ها قابليت، ها مهارت، تجربيات

  . خود را آشكار مي سازد، يك شركت فرايندهاي كاري و امور روزمره ،مصنوعات ملموس

                                                           
 .  40-43 ص، ص1389، جهاد دانشگاهي واحد تهران، )كاربردي و الگوي اجرايي –مباني علمي (مديريت دانش در سازمان با تأكيد بر انتقال دانش طباطبايي، احمد   -1
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مدون شده است و يا به فرمتهاي خاصي ارائه دانشي است كه ، دانش صريح. )يا ضمني(عيان و نهان  :دانش دو نوع است

دانش صريح . مثالً توضيح داده شده يا ثبت شده يا مستند شده و بنابراين به آساني ميتوان ديگران را در آن سهيم نمود .شده است

 ،صفحات وب، اكتابه، مجله يا مقاالت مجالت، بايگاني هاي تجاري، روش كارهاي نوشته شده ،در اشكال دستنامه ها تواند مي

 هنگامي. شنيداري تدوين شده باشد- ارائه هاي گرافيكي يا منابع ديداري، ها يادداشت، ايميل ها، ها اينترانت، بانكهاي اطالعاتي

  . شود  مديريت  تواند مي  كه  است  دانش  مصنوع  اين و  شود مي توليد  دانش  مصنوع شود كدگذاري و  دونكه دانش م

آگاه بودن از چگونگي  –كه در ذهن افراد است  دانشي. شخصي و ابراز نشده اي است كه يك فرد دارددانش ، دانش نهان

دانش و تجربه اي است كه يك فرد ، به بيان ساده تر .د مفيد واقع شودتوان مينظر و مواردي كه  ،بينش ،ترفندهاي ظريف ،چيزي

اين دانش تنها در ذهن افراد يا در . سعي وخطا بدست آورده استتعامل با ديگران و آزمون ، در طول سالها از طريق تجربه

  سايرين دانشي كه هرگز بطور كامل و قابل فهم براي. مستقر است آنهاكامپيوتري يا كشوي ميز  يها فايل، ي شخصيها يادداشت

  . شكل مي دهدين دانش را دانش نهان تر مهماز   %80 برآوردها طبق است نشده  مدون يا مستند، ثبت، بيان

مثل اسم (ممكن است دانش نهان زيادي درباره چگونگي پاسخ به پرسشهاي دشوار مرجع، يك كتابدار مرجع براي مثال

كه  اما اين دانش فقط وقتي براي ديگران قابل دسترسي است. داشته باشد) كند ميبنگاهي كه به مجردها براي يافتن همسر كمك 

مقاله يا كتاب درباره فرايند بكار ، ي مفصلها يادداشتفتگوهاي رسمي و غيررسمي يا از طريق كتابدار مرجع بخواهد آنرا طي گ

آماري اياالت  منابع مرجع استاندارد مثل چكيده، شبيه به اين. به همكارانش منتقل كند، گرفته شده و بهترين منابع مورد استفاده

اما دانستن اينكه كي و چگونه از اين منابع براي پاسخ به . ابخانه هستندمتحده يا نقد ادبي قرن نوزدهم در دسترس همه مراجعان كت

   .بايد استفاده نمود دانش نهاني است كه كتابدار مرجع واجد آن است سواالت خاص مرجع

دانش براي يك مديريت . نياز به تركيبي از چند دانش نهان و عيان دارد هستند يي كه افراد درگير آنها فعاليتتقريباً همه 

چالش واقعي مديريت دانش در توانايي تشخيص و تسخير دانش نهان . تسخير هر دو دانش نهان و عيان الزامي است، كارآمد

تصرف و انتقال دانش ، تشخيص آساني قابل ثبت و انتقال است اماه دانش عيان ب. است بطوريكه در هنگام نياز قابل بازيابي باشد

درصد از كل دانش  20دانش سهل الوصول كه تنها ، تنها بر مديريت دانش عيان ها سازمانبيشتر ، بنابراين. نهان مشكل است

   .گذارند نند و استفاده از دانش نهان را به وقوع تصادفي آن واميك تمركز مي، سازمان را شكل مي دهد

شكل شرحي از تجربيات مفيدي كه دانش نهان عموماً به . تبديل دانش نهان به دانش عيان مشكل است اما غيرممكن نيست 

منتقل ، ثبت شده اند و در شبكه گذاشته شده اند و متعاقباً توسط ديگر كاركنان براي يادگيري و بهبود فرايندها استفاده شده اند

از كاركنان آنان . تبديل دانش نهان كاركنان به دانش عيان را بطور موفقيت آميزي ميسر نموده اند، مديران ارشد اجرائي. شود مي

را واداركرده اند تا دانشي را كه  آنهابنويسند و بنابراين ، گام به گام براي تمام كارهايي كه انجام ميدهند خواسته اند كه راهنمايي

فرايندها براي همكاران و  اين فرايند به ايجاد نقشه هاي مفصل ازمسير كليه. دروني شده است ثبت كنند ،بعنوان تجربه يا حافظه

  . كند ميپرداخته شود كمك  آنهاكه نياز است به  به كشف ضعفهايي اد جانشين و حتيافر

 .هر اطالعاتي دانش نيست. ست بين اطالعات و دانش تمايز قائل شويما هاي مديريت دانش الزم براي موفقيت پروژه

و فقط در يك فرهنگ سازماني . تبديل به دانش شود تواند مياطالعات تا زماني كه تحليل نشده و منشأ عمل قرار نگرفته است ن

 .از اطالعات زياد رنج ميبرند كه، وكاركنان نه از دانش زياد ها سازمانبيشتر . شود ميصحيح است كه اطالعات منشأ عمل 



 17     مديريت دانش سازماني

 

 ،اطالعاتهاي  هاي مديريت دانش در توانايي مفهوم ساختن كوه يكي از بزرگترين چالش. قحطي دانش وجود دارد، برعكس

  . ستا جدا كردن اطالعات ارزشمند و به اشتراك گذاشتن آن

 

  نقش مديريت در مديريت دانش

ساير ويژگيهاي . فراهم كردن ساختار و ايجاد ادراك بهم پيوستگي در يك سازمان داللت دارد، طبقه بنديبر ًالويحت مديريت

فرايندها و تدابير بمنظور دست يابي به يك ، صحيح از نيروي انسانيمشاركت و استفاده ، كنترل، هماهنگي :مديريت عبارتند از 

   .هدف واحد

  :بايد ها سازمان، عياندانشمديريتبراي. است درسازمان ونهان عياندانش مديريت اصلي دفه، دانشدرمديريت

  . دانش را بدست آورده و يا توليد و ايجاد كنند • 

  . رمزگذاري و سازماندهي نماينددانش را براي سهولت دسترسي  •

  . دسترسي به دانش را براي ديگران با ارتباطات يا انتشارات ميسر نمايند •

  . دسترسي و بازيابي دانش را تسهيل نمايند •

ي ها فعاليتها و فرايندها براي پشتيباني  موقعيت تحليل، راهبري، بهبود اجرا، گيري تصميم، براي حل مشكالت دانش را •

   .بكار گيرند كاري

به دانش  تواند ميمصاحبه ها و پيشينه هاي شفاهي ، از طريق ارتباطات نوشتاري :دانش نهان به دو طريق قابل مديريت است

ست كه با ها سازمانراه ديگر انتقال دانش نهان از طريق ايجاد گروههاي دانش يا گروههاي هم عمل در . صريح تبديل شود

آموزش ، گري مربي، راهبري، ارتباطي شبكه، حل مسأله تعاملي، آموزش مداوم، گفتاريا و ارتباطاتگفتگوه، تعامالت رو در رو

هاي  دانش نهان عموماً از طريق گروه، در بخش سنتي مرجع. كنند و موقعيتهاي توسعه حرفه اي دانش نهان خود را منتقل مي

   .شود ميهاي هم عمل منتقل  دانش يا گروه

 

  اطالعات در مديريت دانشقش تكنولوژي ن

بعنوان ابزاري قدرتمند عمل كرده و ابزارهايي مؤثروكارآمد براي همه وجوه مديريت دانش شامل  تواند ميتكنولوژي اطالعات 

و انتقال اطالعات   بايگاني، تلفيق، نمايه، كاوش در  تكنولوژي اطالعات  توانايي. كند  اشتراك و كاربرد دانش تأمين، تسخير

هاي مديريت  هايي مانند سيستم تكنولوژي. كند ايجاد  اطالعات  و اشاعه  بندي رده، سازماندهي، گردآوري تحولي در تواند مي

 هاي سيستم، كار جريان ابزارهاي، كاوش موتورهاي، اينترانت، اينترنت، مدارك  مديريت  هاي سيستم، بانكهاي اطالعات مرتبط

تابلوي ، كنفرانس تصويري، پست الكترونيك، ها ذخيره داده، كاوي داده، گيري تصميم، نشتيباپ هاي سيستم، اجرا  پشتيبان

تكنولوژي اطالعات ، اما. توانند نقشي اساسي در تسهيل مديريت دانش داشته باشد هاي خبري و تابلوهاي بحث مي روهگ، اعالنات

هاي اطالعاتي تبديل به پروژه  كاربرد آخرين تكنولوژياي تنها بخاطر  بخودي خود قلب مديريت دانش نيست و هيچ پروژه

تكنولوژي اطالعات به تنهايي . كند ميتكنولوژي اطالعات فقط نقش پشتيبان را در مديريت دانش ايفا . شود ميمديريت دانش ن

خود افراد هستند كه  به افراد در پيدا كردن اطالعات كمك كند اما اين تواند ميتكنولوژي اطالعات . تأمين كننده دانش نيست



 مديريت دانش سازماني     18

 

افراد بايد اطالعات ، براي تبديل اطالعات به دانش. هست يا خير آنهابايد تعيين كنند آيا اطالعات متناسب و مرتبط با نياز خاص 

  . تفسير و درك كرده و آن را در متني جاي دهند، را تحليل

  

  نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش

كه مشوق تعامل افراد با يكديگر و تبادل نظرات و  ديريت دانش فرهنگ باز سازمان استين تواناسازهاي متر مهميكي از 

 .كه بدون ترس از بازخواست صدايشان را به گوش ديگران برسانند دهد ميتجربيات و نقطه نظرات است و به كاركنان اجازه 

مانع  تواند مييادگيري و خالقيت باشد ، گوش دادن، اشتراك دانش، اعتماد، عدم وجود فرهنگ سازماني كه مشوق همكاري 

اگر زمين فرهنگي « :داونپورت و ديگران اظهار مي دارند. آميز مديريت دانش باشد اصلي توسعه و بكارگيري يك پروژه موفقيت

 نه مقدار تكنولوژي و نه محتواي دانش و نه داشتن يك مديريت پروژه خوب هيچكدام، پروژه مديريت دانش حاصلخيز نباشد

بلكه بيشتر شبيه به يك . انتقال بهترين تجربيات مثل پيوند بگونيا نيست« :گفت، جري جانكينز» موفقيتي در بر نخواهند داشت

، سيستم ايمني، ها سازماندر . پيوند عضو است كه سيستم ايمني از پذيرش آن امتناع مي ورزد و ميگويد اين مال من نيست

بدون همراهي صميمانه . »شوند تجربيات مفيد در عين اينكه خوبند پذيرفته نمي، نباشد گيرنده، فرهنگ آن است و اگر فرهنگ

در  حمايت مديريت. تالش براي بكارگيري مديريت دانش متوقف شده و در نهايت بي حاصل خواهد بود، مديريت رده باال

. آماده ارائه باشد هاي تشويقي بايد بالفاصله هاي آموزشي كافي و نظام پرسنلي و منابع فني و همچنين فرصت، هاي مالي زمينه

اكثر قريب به اتفاق رهبران تيم «به دليل اينكه  شود ميدارد كه بكارگيري مديريت دانش اغلب با شكست مواجه  گومن اظهار مي

ريك مساعي يعني در هنگام درخواست تش، را بعنوان پايه نيازهاي اطالعاتي آنهااز اشاعه اطالعات خودداري نموده و فقط 

در اين هنگام تنها چيزي كه آنان واقعاً ميخواهند زدن مهر تصديق براي تصميماتي است كه . »گذارند مجريان اموربه اشتراك مي

  ».شوند قبالً اخذ شده و سايرين بدليل موانع متعدد سازماني و پرسنلي در دانسته هايشان سهيم نمي

همكاري و اشتراك دانش بين همه افراد دارد و همه افراد بايد فعاالنه در موفقيت پروژه هاي مديريت دانش بستگي به 

اگر كارمندان بخاطر اشتراك دانششان بجاي تشويق تنبيه شوند با پروژه . و ايجاد مضمون پروژه ها شركت داده شوند گردآوري

لباً به داليل زير از اشتراك دانش امتناع ادل و گري سان اظهار ميدارندكه افراد غا، گومن. مديريت دانش همكاري نخواهند كرد

  :مي ورزند

  . مشغله فراوان -  

ها و  هايي كه در راستاي توانايي هاي اضافي براي خود درست كنند و در پروژه خواهند با اشتراك دانش مسئوليت نمي -

  . عاليق آنان نيست درگير شوند

  . ستآنهااحساس ميكنند كه اشتراك دانش مانع موفقيت شخصي  -

 . در بحث هاي گروهي احساس رعب دارند كه از قافله جدا بمانند و فكر ميكنند كه چيزي براي همكاري ندارند -

  . به دانش ديگران و اينكه آنان نيز در دانش افراد سهيم خواهند شد اعتمادي ندارند -

كنند همكاري شان تنبيه و يا تهديدي براي  گرفته شود و يا از نظراتشان انتفاد شود احساس مي يا ناديده، اگرنظراتشان به سخره -  

   .ستآنها
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   .كه اطالعات را از آنان مخفي ميكنند كنند ميبا مديران و تصميم گيرندگاني كار  -

نقشي حياتي در  -اطالعات و فرهنگ سازماني تكنولوژي، دانش، مديريت -هر كدام از چهار جزء مديريت دانش

دانش عبارت از معلومات عيان و نهاني . فوق العاده اي در موفقيت آن داشته باشد تأثير  دتوان ميبكارگيري مديريت دانش دارد و 

يك مديريت دانش موفق سعي دارد كه دانش عيان و نهان را با ثبت يا كدگذاري يا . است كه افراد از طريق تجربه كسب ميكنند

اشتراك ، سازماندهي، ابزاري در خدمت تسخير، تكنولوژي اطالعات. كند وگروههاي هم عمل مديريت  انتقال آن به دانشكاران

عامل كليدي  كند مييك فرهنگ باز سازماني كه اشتراك و انتقال نظرات و تجربيات مفيد را تشويق . و بكارگيري دانش است

  . موفقيت مديريت دانش است

  

 فرايند مديريت دانش

  :از چهار بخش اصلي تشكيل شده است فرايند مديريت دانش، چرخه دانش و يا به عبارتي

  هاي بانك، اعم از دانش صريح و ضمني نزد افراد( بايد دانش موجود در سطح سازمان و موانع آن مي مرحله اولدر 

سپس براي . سازي گردد مورد شناسايي واقع شده و سپس اخذ و كسب گشته به صورت مناسبي ذخيره )مستندات، اطالعاتي

بايد دانش موجود نزد افراد به اشتراك گذاشته شده و ، افزايي و زايش مجدد دانش منجر گردد به هم، رزش شدهكه دانش با ا اين

خلق دانش . كرد عاليه سازمان استفاده  اكنون بايد از دانش كسب شده در جهت اهداف، پس از طي اين مراحل. تسهيم گردد

، خلق دانش خود شامل اكتساب. دانش نزد افراد است  گذاري و تسهيم اشتراكشامل ورود اطالعات جديد به سيستم و حاصل به 

  .كشف و توسعه دانش است

 

 هاي مديريت دانش مؤلفه

  :داند ميهاي اساسي مديريت دانش را شامل موارد زير  داون پورت مؤلفه

  .باشد دانش مي سازمان در ارتباط با مفاهيم اطالعات و  و اعتقادات اعضاي ها ارزششامل :فرهنگ -1

  .نمايند گيري مي و دانش در موسسات خود بهره  در حقيقت افراد چگونه از اطالعات:فرايند عمل -2

  .آيد دانش و اطالعات در سازمان پديد مي  شامل موانعي كه در فرايند تسهيم:ها سياست -3

  1. موجود است  هاي اطالعاتي در مؤسسه چه سيستم:فناوري -4

  

  مديريت دانشراهبردهاي 

راهبردهايي كه . اصول و ابعاد مديريت دانش را بشناسد، بايست ماهيت هاي خود مي مديريت كالن جهت كارآمدي زيرسيستم

 :نمايد عبارتنداز ماهيت و توانايي متفاوت مديران را منعكس مي

كه بيشتر بعنوان ، مديريت دانش استراهبرد دانش بعنوان راهبرد كسب وكار كه روشي جامع و با وسعت سازماني براي  -1

                                                           
 www.psrsmodir.com  پژوهشي پارس مدبر - ، پايگاه علمي1388، بهمن و اسفند 117و  116مجله كار و جامعه، شماره  ، »چيستي مديريت دانش«صابر قرباني،   -1
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 . شود مييك محصول در نظر گرفته 

. دارد تأكيد، هايي كه از قبل در سازمان وجود دارند كه بر بكارگيري و ارتقاي سرمايه هاي فكري راهبرد مديريت سرمايه -2

و دانش خود را  ها مهارتتا  كند ميرا ترغيب  آنهاراهبرد مسئوليت براي سرمايه دانش فردي كه از كاركنان حمايت و  -3

 . توسعه دهند و دانش خود را با يكديگر درميان گذارند

 . كند مي تأكيدراهبرد خلق دانش كه بر نوآوري و آفرينش دانش جديد از طريق واحدهاي تحقيق و توسعه  -4

 . است سازمان مورد توجه قرار گرفتهرين فعاليت در بهبود كيفيت امور و كارايي تراهبرد انتقال دانش كه بعنوان به -5

به دقت  آنهاتا خواسته  شود ميبكار گرفته  آنهامحور كه با هدف درك ارباب رجوع و نيازهاي  - راهبرد دانش مشتري -6

 1.فراهم شود

  

 هاي مديريت دانش چالش

ناگزيرند  ها سازمان. اند تغيير يافته اشديد، در آن به فعاليت مشغولند ها سازمانو محيطي كه اين  ي دولتي و خصوصيها سازمان

در ساختار خود تجديد نظركرده و بدين منظور بايستي در مقابل تغييرات محيط ، براي سازگاري با محيط متغير و پر از رقابت

ي نياز تر و فنون پيچيده ها روشهاي دانشي خود به  سرمايه  پذيري بيشتري از خود نشان دهند و همچنين براي مديريت انعطاف

  :دانند كه ي نوين ميها سازمان. دارند

آيد  دانشي كه از طريق تجربه و ضمن كار به دست مي(  هاي علمي آنان به صورت دانش ضمني اي از سرمايه بخش عمده) 1

د شكل دانش بايستي بيشتر از سوي سازمان مور  در دسترس آنان است كه اين)مستند نوشته شده در نيامده است  و به صورت

  .حمايت قرار گيرد

  .مبادله سازماني هستند  هاي منسجمي در جهت تسهيل ترويج نيازمند مكانيسم) 2

 ،مانند جايگاه فرد در سازمان(كنندگان از دانش خاص استفاده  هاي سازمان با ويژگي كاري تا فرايندهاي  نيازاست) 3

داده شود تا كيفيت كاري افراد را به باالترين حد ممكن   تطبيق)فردهاي  سبك شناختي و عاليق و انگيزه، هاي فرد شايستگي

  .دهند ءارتقا

اما ، اند و همچنان در حال به وجود آمدن هستند وجود نهاده  هاي مديريت دانش زيادي پا به عرصه گرچه تا كنون سيستم

  اغلب اين. در رابطه با دانش سازماني برآورده نمايند را ها سازماناند نيازهاي افراد و  تنها به ميزان بسيار اندكي توانسته آنها

 ،بندي دانش طبقه( اند ازيكي از اجزاي چرخه دانش وتنها توانسته اند ها از رويكردهاي سنتي مديريت دانش تشكيل شده سيستم

  باشند كه در ذيل به ميهايي داراي سه محدوديت  اينچنين سيستم. آورند به عمل مؤثرحمايت )سازي دانش و اصالح دانش ذخيره

  :پردازيم ها مي توضيح مختصر اين محدوديت

 محدوديت مربوط به مديريت دانش ضمني  -

  .فعال و مداوم دانش ،دانش در يك مبادله پويا  كنندگان محدوديت مربوط به توانايي درگير ساختن استفاده -

                                                           
 .http://tizpa.blogfa.comخشايار جهانيان، مدل فرايندي ابداعي مديريت دانش، وبالگ   -1
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متقابل نقش ويژه هر  تأثيرهمچنين توجه داشتن به  و )كننده از دانش استفاده( محدوديت مربوط به حمايت از هر كاربر -

  .هاي كاربر عاليق و انگيزه ،سبك شناختي، ها كاربر در سازمان با شايستگي

  

 نياز به حمايت از دانش ضمني افراد

قرار   بسيار محدود و سطحي بوده و دانش ضمني افراد را مورد توجه، هاي سنتي مديريت دانش نسبت به دانش ديدسيستم

آورند و  كه افراد بدون آگاهي و در حين كار به دست مي شود مي  يي را شاملها مهارتدانش ضمني تمامي تجارب و . دهند نمي

  .جديد است  يها سازمانين اشكال دانش براي تر مهميكي از ، اين شكل دانش

 خيلي مهم است؟  ها سازمانچرا مديريت كردن دانش ضمني براي 

كافي براي به شكل رسمي درآوردن اين گونه دانش را   دائما در حال تغيير و تحول هستند و زماني جديد ها سازمان -1

  .ندارند

  .ار بسيار مشكلي استك، به شكل رسمي درآوردن اين دانش -2

اد به خاطر اين كه افر(هاي جدي از سوي افراد شود ممكن است باعث بروز مقاومت، استخراج اين دانش از بين كاركنان -3

توانند موقعيت خويش را در سازمان حفظ  آن مي  گيرند كه به وسيله دانش را به عنوان يك ابزار استراتژيك در نظر مي  اين نوع

 . كنند

تنها محدود ، مديريت دانش ضمني. يادگيري سازماني است  كننده يك عنصر اساسي و ضروري براي دانش ضمني بيان -4

مديريت دانش ضمني بايد پويايي تعامالت اجتماعي بين افراد   بلكه شود مين ). . .نظير ايميل و(اطيفراهم كردن ابزارهاي ارتب  به

افراد به طور ناخودآگاه و بدون هيچ گونه دليلي دست به   در واقع فرض اين نكته اشتباه است كه. را مورد حمايت قرار دهد

  .زنند اجتماعي مي  تعامالت

بخشي بستگي  طلبانه بين افراد به پيامدهاي رضايتاود روابط  مبادالت اجتماعي براين فرض استوارند كههاي  براي مثال نظريه

. به ميزان رضايت افراد از اين روابط بستگي دارد، و تعهد نسبت به ارتقاي روابط موجود شود مي آنهااز اين راه نصيب   دارد كه

رسيدن به سطح قابل قبول ( بسياري مانند  گير است و شامل فاكتورهاي و وقت اجتماعي در گروه پيچيده  ايجاد فرايند تعامالت

  .به همين دليل نيازمند حمايت زيادي هستند، شوند موفقيت مي  براي )اعتماد بين افراد

  

 هاي خاص هر كاربر ضرورت توجه به ويژگي

هاي جديد بايد سعي كنند كه  كنند ولي سيستم هركاربر توجه نمي هاي خاص هاي سنتي مديريت دانش معموال به ويژگي سيستم

سبك ، هاي فرد شايستگي، نقش فرد در سازمان  در برگيرنده تواند ميدرك عميق ازكاربر به دست آورند كه اين فهم   يك

  .هاي او شود شناختي و عاليق و انگيزه



 مديريت دانش سازماني     22

 

هاي فردي  هاي مديريت دانش از ويژگي هرچه سيستمزيرا  كاربر اهميت دارد؟ هاي شخصي چرا درك عميق از ويژگي

هاي كاربر  كه سيستم دليل ديگر اين. افراد منتقل كنند  آگاهي بيشتري داشته باشند بهتر قادر خواهند بود كه دانش را به  كاربران

  1 .آورند هاي مديريت دانش را به وجود مي تغيير شديد نقش افراد و امكان درك سيستم  امكان، محور

  

  كاركردهاي مديريت دانش

ات مديريت تأثيرو كاركردها و  ها قابليتمديريت دانش در جهان بسيار مورد توجه واقع شده است و بر اين اساس معرفي 

  :در نوشتار حاضر به اختصار به سؤاالت ذيل پاسخ داده خواهد شد. روزافزوني پيدا كرده است ضرورت دانش

  ـ مديريت دانش چيست؟    

  عواملي در مديريت دانش مؤثر هستند؟ـ چه 

  ـ كاركردهاي مديريت دانش در يك سازمان چيست؟

 برشمرد و در آن» تركيبي از اقدامات فناورانه و اجتماعي«توان  هاونز و ناپ بر اين باور هستند كه مديريت دانش را مي

  . باز نمود اطالعات  فناوري و  فرهنگ و ساختارسازماني، اي را براي توجه به افراد حساب ويژه

كه باالترين درآمد و ارزش رابه  داند ميمديريت دانش را فرايند به دست آوردن تخصص گروهي در يك شركت ، هيبارد

   .اسناد و مغز افراد وجود داشته و مبادله شود، در پايگاه داده تواند مياين تخصص ، نظر وي به. آورد وجود مي

، بازخورد، زمينه آموزش، اين پنج عامل. توزيع وكاربرد دانش است، ارائه، تأييد، ايجاد فرايند، مديريت دانش، از نظر بات

  .موردنيازاست سازمان يها قابليت واحياي داري نگه ،آورد كه معموالً براي ايجاد آموزش مجدد و يا حذف آموزش را فراهم مي

كنان سازمان و انتشار بموقع آن تجربيات بين افراد مديريت دانش را تحت كنترل درآوردن تجربه و دانش فردي كار، زرگر

 ،آوري بلكه فرايند جمع، اين يك توليد نيست. داند مي، كه براي انجام كارها به آن تجربيات و دانش نياز دارند ييآنهاسازمان و 

   .اداره و انتشار سرمايه دانش افراد در سازمان است

و به  انتقال، به دست آوردن ،مند و فرايندهاي تعريف دانش را راهبردهاي نظاممديريت » وري آمريكا مركز كيفيت و بهره«

  . كند ميوري تعريف  رقابت و ارتقاي بهره، كار بردن اطالعات و دانش توسط افراد و سازمان براي ايجاد نوآوري

  :شود ميين كاركردهاي مديريت دانش اشاره تر مهمدر اين قسمت به برخي از 

  

  نه با مشتريارتباط بهي. 1

توان مديريت دانش مشتري به منظور درك بهتر از نيازهاي آنان براي ارائه خدمات بهتر در نظر  مديريت ارتباط با مشتري را مي

ي امروزي است كه با هدف ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان به ها سازمانمديريت ارتباط با مشتري پايه و اساس بيشتر . گرفت

كهاطالعاتي بسيار قدرتمندي  تا از نظام شود مي تالش زمينه در اين. سودآوري براي سازمان ظهور پيدا كرده است منظور دستيابي به

 . گردد استفاده باشد بررسي ودسترسيقابل
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 ،كاربرد مديريت ارتباط با مشتري در سازمان از مندي از مزاياي راهبردي حاصل بهترين شيوه بهره، به عقيده مالهورتا

 ،مزاياي راهبردي به دست آمده از طريق كاربرد مديريت ارتباط با مشتري« :گيري و الهام از معماري مديريت دانش است بهره

اي كه به تحقق اين مهم كمك  بهترين شيوه. را خواهد داشت كه طراحي آن ساده و عملكرد آن مطمئن باشد تأثيرزماني بيشترين 

 ،در طراحي مديريت ارتباط با مشتري. ت دانش در طراحي مديريت ارتباط با مشتري استاستفاده از مفاهيم مديري، كند مي

  . »اي از معماري مديريت دانش الهام گرفت بايستي به نحو فزاينده

هستند و  . . . توليدي و، فني، هاي خدماتي كننده بخش مردم به عنوان مشتري و استفاده، سازماني و  در يك نظام اداري

مندي و  افزايش رضايت، هاي مختلف با مردم در سايه به كارگيري مديريت دانش و برقراري ارتباط منطقي ميان بخشتوان  مي

 . توانمندي را شاهد بود

  

  يادگيري سازماني. 2

مديريت دانش نهفته است؛حتي برخي از نويسندگان نظيرگاندي هدف مديريت دانش را ايجاد سازمان  در ذات، يادگيري

ايجاد يك سازمان يادگيرنده و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطالعات ايجاد ، هدف مديريت دانش« :اند دانسته يادگيرنده

  . به يكديگر است آنهاهاي مختلف و مرتبط كردن  شده توسط افراد قسمت

پس از اشارات مفيد و تعريف برخي « :دانند الكس و ديويد بنت نيز يادگيري سازماني را نهفته در ذات مديريت دانش مي«

و نقشي كه  مديريت دانش ما يادگيري سازماني را در ذات، و يادگيري سازماني  مديريت دانش، اي نظير دانش ازمفاهيم پايه

   ».يادگيري در ساختار درازمدت عملكرد سازماني بر عهده دارد سراغ داريم

و  ها قابليتنيز ايجاد  اطالعات عصر مديريت در وظيفه اساسي وش بوده بردان و اولويت تأكيد، در سازمان يادگيرنده

  . هاي الزم براي يادگيري مستمر است ظرفيت

گردند و  هاي مديريت دانش محسوب مي هاي حمايت از يادگيري به عنوان جزء الينفك تالش نظام، از نظركارنيرو

در « :گردد افزايش يادگيري سازماني و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان ميخود منجر به ، آن يها فعاليتدانش و برخي  مديريت

انتقال و استفاده از دانش موجود و همچنين ايجاد دانش جديد را تسهيل ، هاي ابتكاري جهاني شدن يادگيري و شبكه، حال حاضر

دانش نيز يك فرايند يادگيري به حساب فعاليت اشتراك . به صورت مزيت رقابتي درآيد تواند ميكنند كه اين دانش جديد  مي

 ،در سازمان يادگيرنده». توانند از طريق يادگيري پيوسته از يكديگر در يك نظام ارتقاي دانش كار كنند اعضاي گروه مي. آيد مي

ي يادگيري هاي الزم برا و ظرفيت ها قابليتو اولويت بر دانش بوده و وظيفه اساسي مديريت در عصر اطالعات نيز ايجاد  تأكيد

  . مستمر است

در ساختار سازماني  . . . مديريت دانش از طريق ايجاد شبكه دانش مشتمل بر مديران ارشد و مياني و اجرايي و كاركنان و

را بهبود بخشيده و نتايجي مانند  ها سازماني يادگيري ها قابليت ،يافته از همكاري گروهي و فرهنگ يادگيري و اشاعه دانش لشك

هاي يادگيري  تالش و نتيجه همكاري نزديك ميان مديريت دانش، چاالكي سازماني« :را نيز به دنبال دارد ها سازمانچاالكي 

  . »سازماني است

  :رسد رعايت موارد ذيل ضروري به نظر مي، هاي يادگيري سازمان براي توسعه ظرفيت، به طور كلي
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  ترويج فرهنگ كارگروهي و يادگيري گروهي؛ -

  مند؛ شكالت به صورت نظامحل مسائل و م -

  ارتقاي نظام مستندسازي براي ثبت تجارت و سوابق تاريخي در حافظه سازماني؛ -

  هاي اطالعاتي؛ سازي بانك غني -

  آموزش مستمر فنون جديد يادگيري؛ -

  ثبت اختراعات و رعايت حقوق مالكيت معنوي افراد؛ -

  وين؛هاي ن گيري و ظهور فناوري رصدكردن و مطالعه هدفمند روند شكل -

  آفرين خارج سازمان؛ هاي دانش برقراري تعامل سازنده با كانون -

  هاي جديد؛ توسعه روابط با افراد ذينفع سازماني به منظور اخذ رهيافت -

  هاي احتمالي؛ ايجاد فضاي رقابتي در زمينه يادگيري و مراقبت از هرگونه سوءاستفاده -

  كارهاي جديد؛ تشويق نيروهاي دانش به آزمون راه -

  يادگيري از تجارب موفق ديگران؛ -

  . هاي دانش با يكديگر گسترش سطح تعامل افراد و كانون -

   

  اعتالي فرهنگ سازماني. 3

 تر براي روشن. كننده در مديريت دانش دارد كننده و هم تضعيف فرهنگ سازماني نقش دوسويه دارد؛ يعني هم نقش تقويت

  :گردد ذيل ارائه مي شرح  به  مواردي  دانش  مديريت بر  سازماني  فرهنگ منفي  اثرگذاري چگونگي  شدن

العاده زيادي برخوردارند و به شدت به مقرّرات و  كه از رسميت فوق هاي سازماني از نظر هارگاون آن دسته از فرهنگ

 . قراردهند  درتنگنا را دانش مديريت  است ممكن، باشند مي متكي  ستانداردعملياتاهايا رويه

هاي فردي مورد  گذاشتن بيش از حد به تخصص  را در ارزش ها سازمانپر روند عملي بسياري از  لئورنارد و سن سي

عمالً درچنين فرهنگي، آنهابه باور. نمايند رنگ شدن تعامالت استاد ـ شاگردي تلقّي مي آن را موجب كم، قرار داده نكوهش

  . شود ميهاي احتكار اطالعات تشويق  يهي مربوط به نشر دانش تقبيح شده و روها فعاليت

فهرستي از عوامل مربوط به احتكار دانش توسط افراد سازماني را  ،هاي سه گزارش پژوهشي ربي اره و سيتار بر مبناي يافته

 ،به فراموشي سپردن نشر دانش، عدم اعتماد به يكديگر، نموده و در آن به مواردي همچون تلقّي دانش به مثابه قدرت احصا

 هاي از پذيرش مسئوليت گريز، آگاهي نسبت به نيازهاي دانش همكارانضعف، ها واهمه نسبت به پيامدهاي منفي ابراز ديدگاه

 .اند عدم برقراري رابطه مستقيم بين نشر دانش و منظور اصلي سازمان و هراس از تنزل جايگاه سازماني اشاره نموده، اضافي

 روند تواند ميها  هاي سازماني و تيزبين خرده فرهنگ دي النگ وفاهي اعتقاد دارند كه عدم وجود اعتماد كافي بين زيرمجموعه

  . روسازد روبهد الزمه آن وجود اعتماد سرشار بين واحدهاي سازماني است با موانع جدي كه  را دانش   مديريت

ي متنوع نيروهاي دانش را ها فعاليتارتقا و استقرار فرهنگي است كه بتواند و دوام مديريت دانش در  ءاعتال، اين اساس بر

  . در ابعاد گوناگون مورد حمايت قرار دهد
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، گذاري اشتراك، ساز از نيروهاي دانش در زمينه توليد حمايت برانگيزاننده و توان درجهت سازماني  فرهنگ واعتالي بازسازي

 اي باشد شدت اين تحول بايد به گونه. هاي مديريت دانش قرار دارد جديد در قلب رويهسازي دانش  كاربردي نمودن و ذخيره

  پيگيري  طريق از  دانش  مديريت. بدانند  مسئول  دانش توليد و  انتقال، آوري جمع  قبال در انحا از  حوين  به را خود افراد  تمام  كه

 :كند مي   فراهم  سازماني  فرهنگ  اعتالي  براي را  زمينه  غيرمستقيم و  مستقيم    صورت  به زير  موارد

  ي دانش؛ها فعاليتـ حمايت مجدانه مديران ارشد سازمان از     

  ـ تقدير از قهرمانان دانش و الگوسازي آنان؛

  ـ لحاظ نمودن معيارهاي دانش در ارتقاي شغلي افراد؛

  دانش؛ هاي هاي مناسب در حمايت از ابتكار عمل ـ فراهم آوردن پاداش

  . ـ ترويج فضاهاي رقابتي در بين اعضا و واحدهاي سازماني

  

  گيري هوشمندانه رهبري سازماني و تصميم.  4

 :گردد هاي مديريت دانش در سازمان محسوب مي گيري از مزيت در بهره ها سازمانرهبري مناسب يكي از عوامل اصلي موفقيت 

كاركرد اصلي «:شمارند هاي ضروري آن را نيز برمي برخي از توانمندي، رهبري كاركردهاي اصليآلكس و ديويد بنت با اشاره به

مشي  رهبران بايد طراحي ساختارهاي سازمان و خط. دهي به تكامل آن است ساختن فرهنگ سازماني و شكل، اداره امور ،رهبري

انداز  چشم، ارتباطات، رفتارمطلوب بايد آنها، براي انجام اين امر. آن را شكل دهند تا بهترين رسالت مشترك حاصل شود

  ». هاي ضروري پافشاري نمايند نامه ها و نظام مشي سازماني و راهبرد آن را الگوسازي نموده و بر تحقق خط

توان سازمان را شبكه تصميم مديريت يا عمل  به قدري مهم است كه مي ها سازمانامور  گيري در اداره عمل به تصميم

ركرد عمده مدير در سازمان اخذ تصميم به موقع و هوشمندانه است و هر يك از وظايف عمده و اساسي كا. گيري دانست تصميم

در . باشد گيري صحيح مي تصميم مستلزم …و  نترل و نظارتك، و رهبري هدايت، دهي سازمان، ريزي نظيربرنامه، مديريت

هاي اطالعاتي مبتني بر فناوري  گيري از نظام بهره، چارچوب طراحي و اعمال يك مديريت دانش جامع و پويا در سازمان

نظام پشتيباني مديران «، »يار هاي تصميم نظام«، »هاي اطالعات مديريت نظام«نظير ، اطالعات براي استفاده مناسب از دانش موجود

گيري  تصميم، »هاي خبره حركت به سوي طراحي و به كارگيري نظام«، ودر نهايت »گيري از اطالعات برون سازماني عالي با بهره

 بر را  سازمان  دانش  هاي سرمايه  سازي يكپارچه  وظيفه  كه  دانش  مديريت، ميان  اين در. گردد مي ميسر  سازماني  هوشمندانه و  سريع

در سازمان  تمامي دانش موجود از، گيري خاص كننده اين مهم باشد كه در يك تصميم تضمين  زيادي حد تا تواند مي دارد  عهده

  . و دقيقي استفاده شده است مؤثردر اين رابطه به نحو 

 ،هاي هوشمندانه گيري در جامعه مبتني بر اطالعات و دانايي نيز مديريت دانش به عنوان ابزار و پايه اصلي رهبري و تصميم 

  . مكان اتخاذ شودآورد كه تصميمات صحيح سيستمي و دقيقي بر مبناي شرايط زمان و  اين امكان را فراهم مي
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  راهبرد بازطراحي فرايندهاي سازماني. 5

به افزايش ظرفيت دانش ، توان به طراحي مجدد فرايندهاي سازماني پرداخت و از اين رهگذر مي، با كمك مديريت دانش

  . تر دست يافت سازمان و تقويت آن براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و يادگيري فزون

 هاي دانش خود را به درستي شناسايي و كوشند سرمايه مديران ارشد مي، مديريت دانش در سازمان با توجه به نقش دانش و

 ،كنند و به همين منظور سلب مي ها سازمانپذيري را از  توان رقابت، برخي اوقات نيز فرايندهاي ناكارآمد. سپس مديريت كنند

  . نمايد ناپذير مي تغيير فرايند اجتناب يها روشاستفاده از 

هاي مديريت دانش براي حفظ دانش  بهبود فرايند و نظام يها روشارائه يك الگوي تجويزي و استفاده همزمان از ، بنابراين 

  . سازماني و بهبود فرايندها ضروري است

بررسي سير تكامل بازطراحي فرايندهاي كاري در ، براي درك بهتر رابطه مديريت دانش و بازطراحي فرايندهاي كاري

  . رسد زمان ضروري به نظر مي طول

نسبت به ، گيري از مديريت دانش ي دولتي بايد با بهرهها سازمانها و  ذشته بيانگر اين واقعيت است كه دستگاهگتجارب 

  . گردد هاي دانش و اطالعاتي مي هاي حقيقي به سمت دارايي اصالح فرايندها اقدام كنند كه اين موضوع باعت گذار از دارايي

  

  اقيتخّل .6

به خّلاقيت و نوآوري به عنوان يك ديدگاه  ها سازمان. موفقيت در عصر حاضر در گرو دو عنصر اساسي خّلاقيت و نوآوري است

از خّلاقيت و   كننده بدون يك نظام حمايت ها سازمان. نگرند مي، آورد راهبردي كه براي سازمان مزيت رقابتي را به همراه مي

  . الت و خدمات جديد موفق نخواهند بوددر جهت توليد محصو، نوآوري

و ، كند كدگذاري دانش در تبديل دانش ضمني به خّلاقيت كمكي نمي، سنكر بر اين باور است كه در قرن بيست و يكم

هاي اجتماعي با  فقط از طريق تجارب عملي يا تعامالت شخصي در داخل يا خارج از سازمان و شبكه، ضمني خّلاقيت اجزاي

كه آن را يادگيري از طريق انجام يك عمل ، تواند تكامل پيدا كند مي، از تجارب و دانش مرتبط برخوردارندكه  خبرگاني

  . ناميم مي

تواند با مديريت صحيح  مديريت سازمان مي. گذاري در مديريت دانش است نتيجه سرمايه، هاي نوآورانه در سازمان تالش

هاي  حل كان را براي آنها به وجود آورد كه در مسائل سازماني كه نياز به راهاين ام، خّلاقيت و نوآوري كاركنان دانشي خود

  . از اين افراد بهره گيرند، جديد دارند

به طور طبيعي در . باشد از اهميت خاصي برخوردار مي، به تناسب موقعيت و شرايط ها سازمانخّلاقيت و نوآوري در

 خّلاقيت و نوآوري اهميت، شرايط  اين در. راري وجود خواهد داشتي گوناگون شرايط خاص يا بحراني و اضطها سازمان

  . در شرايط عادي خواهد داشت ها سازماني انواع ها فعاليتيند آتري نسبت به خّلاقيت در فر حياتي 

اد چنين بايد شرايطي را فراهم سازند تا خّلاقيت و نوآوري به شكلي مداوم و پيوسته ظهور يابد و ايج ها سازمان، بنابراين

  . شرايطي يكي از وظايف مديريت دانش است
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  توجه به دانش افراد و نخبگان .7

خبگان نجذب و پرورش ، اي باشد كه در يك روند موزون و رو به افزايش بايد به گونه ها سازمانگيري توسعه منابع انساني  جهت

  . هاي الزم را براي پرورش استعدادهاي آنان فراهم كنند زيرساختبه عنوان نيروهاي دانشي را در دستور كار خود قرار دهند و 

هر قدر سهم منابع دانش در بافت نيروي انساني سازمان افزايش يابد به همان ميزان امكان بيشتري براي باال بردن ضريب 

  . آيد موفقيت مديريت دانش فراهم مي

به عقيده برخي . گردد پيشي گرفتن از رقباي خود محسوب مي در ها سازمانميزان توجه به افراد از عوامل اصلي موفقيت 

اي  العاده توجه به افراد در فرايند مديريت دانش از اهميت فوق، ي نوين امروزيها شركتدر ، مانندهيتر و مك كين، محققان

  . برخوردار است

 .ي و اغلب از طريق الهامات استنبوغ حقيقي سازمان به صورتي غيرعاد… دهند و نه فرايندها را افراد انجام مي كار

  . راندارند انتظارآن ، رسمي  فرايندهاي نمايندكه مي حل ييها روش  طريق از را حقيقي  مسائل، افرادحقيقي

ها و روابطي وجود دارد كه از كار با يكديگر پديدار  ها در رويه دانش گروه. هر دو فعاليتي اجتماعي هستند، يادگيري و كار

  . گردد مي

مشاركت است و قلب مشاركت نيز در قلب و روح كاركنان ، ها شركتهسته اصلي . اي از مشاركت هستند شبكه ها سازمان

وقتي سازمان به قدرت جمعي اذعان نموده و . كنند رو را انتخاب مي تنها كاركنان هستند كه ايجاد سازمان پيش. دانشي قرار دارد

گام بزرگي به سوي قرن بيست و يكم برداشته شده ، پذيرد مي، شود ها مي شدن انجمن هاي ضعيفي را كه منجر به پديدار ناجري

  . است

ضريب موفقيت خود را نيز افزايش  ها سازمانتواند با باال بردن سهم منابع دانشي در بافت نيروي انساني  مديريت دانش مي

توجه بيشتر به مديريت دانش ، بنابراين. اكام خواهند ماندبدون توجه به مديريت دانش در رسيدن به اهداف خود ن ها سازمان. دهد

  . ضرورتي فراوان دارد

  

  تبديل دانش ضمني به دانش صريح .8

در  ،معطوف به تبديل دانش ضمني به صريح است تا اين حجم عمده دانش سازماني ،يكي از كاركردهاي عمده مديريت دانش

  . شودگيري وارد  چرخه فرايندهاي سازماني و تصميم

سازي دانش ضمني افراد كه ناشي از اشراقيات و شهوديات آنان است و ساختاردهي به آن  صريح، در يك سازمان، رو از اين

از جمله كاركردهاي عمده مديريت ، هاي سازمان به منظور نشر و اشاعه دانش حاصل از علم و تجربه اين افراد در تمامي بخش

  . گردد دانش محسوب مي

مديران مياني نقش ، در اين زمينه. از اهميت زيادي برخوردار است ،تبديل دانش ضمني به دانش صريح، دانشدر مديريت 

دانش ضمني كاركنان رده عملياتي و مديران ارشد را تركيب كرده و به صورت دانش صريح  آنها. كنند كليدي و مهمي ايفا مي

  . گيرند به كار مي ،هاي جديد درآورده و در محصوالت و فناوري
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 ،هاي دانشي نظير ايجاد گروه ييها روشگيري از  بهره، گاندي با اذعان به سختي تبديل دانش ضمني به دانش صريح

چالش واقعي مديريت دانش در « :داند ميمؤثر ، را در اين زمينه . . .آموزش و، مصاحبه، ارتباطات نوشتاري و تعامالت رودررو

به آساني قابل ثبت و  ،دانش صريح. قابل بازيابي باشد ،به طوري كه در هنگام نياز، استتوانايي تشخيص و تسخير دانش ضمني 

تنها بر مديريت دانش صريح  ها سازمانبيشتر ، بنابراين. تصرف و انتقال دانش ضمني مشكل است، اما تشخيص، انتقال است

  . ندگذار كنند و استفاده از دانش ضمني را به وقوع تصادفي آن وامي تمركز مي

وري  بندي و بهره آوري و دسته گيري از سازوكارهاي جمع با تدوين و بهره تواند ميي مختلف ها سازمانمديريت دانش در 

هاي مؤثري در جهت تقويت نقاط قوت و  گام، هاي بعدي ضمن انتقال اين منابع دانشي گرانبها به نسل، مطلوب تجربيات گذشته

  . برداردبرطرف نمودن نقاط ضعف احتمالي 

  

  توليد دانش جديد .9

 .برداري از دانش و توليد دانش جديد را فراهم كند مديريت دانش در سازمان تالش دارد تا با اشاعه دانش صريح زمينه بهره

برداري  بهره ،ماحصل مديريت دانش. . . .  اشاعه دانش صريح است، منظور مديريت دانش« :باره آورده است جكي اسوان در اين

  . ». وليددانش جديد استو ت

توليد دانش صحيح است كه قادر به ايجاد فرايندهاي صحيح در  ،هدف مديريت دانش« :سوزي آالرد نيز بر اين باور است

دانش جديدي است كه در انحصار ، دانش صحيح، اغلب اوقات. زمان و شكل درست و به منظور ايجاد ارزش درست باشد

بخش ضروري ، خلق دانش، بنابراين. كند و غيرقابل استحصال از منابع خارجي سازمان است، متقي سازمان نبوده و بسيار گران

  . اجرا و هدايت مديريت دانش در سازمان است

عقيده دارد كه به دنبال به كارگيري دانش و مستندسازي نتايج حاصل از آن ، »حلقه دانش«با بيان مفهوم ، آلن رادينگ

  . شود مياطالعات و دانش جديدي توليد ، ها داده

نقش مديريت دانش در اشاعه دانش  ،گذاري كالن كشور در جهت حمايت از توليد علم و دانش جديد با توجه به سياست

  . اي دارد العاده برداري و كاربردي كردن آن اهميت فوق و بهره

ي مختلف و ها سازماني نهفته تمام عناصر دانشي ها دانش يابد كه بتوان خلق دانش و توليد علم هنگامي تحقق مي، بنابراين

يابد  اين مهم هنگامي تحقق مي .و مراكز علمي جاري نمود ها سازمانمراكز علمي را در سطح خرد و كالن استخراج و در بدنه 

رسد كه براي  البته به نظر مي .باشد مي . . . .سازماني و ،اين مديريت اعم از منابع انساني. كه دانش به شكل مطلوبي مديريت گردد

و مراكز علمي  ها سازمانبايد مديريت پژوهش نيز در  ،در كنار توجه ويژه به مديريت دانش ها سازمانرسيدن به هدف مورد نظر 

  1.هاي فراواني از اين نظر وجود دارد مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا كاستي

 

                                                           
  .http://www.bashgah.netي  ، باشگاه انديشه، سايت اينترنت1390، 137، ماهنامه معرفت، شماره »ها مديريت دانش و كاركردهاي آن در سازمان«حسن فراهاني،   - 1
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  هاي مديريت دانش  مدل

موفقيت مديريت دانش مستلزم نگرشي سيستمي است كه كليه عوامل و اجزاءو . پيچيده و پوياستموضوعي ، مديريت دانش

هر گونه جزء نگري ممكن است چالش هاي جدي بر سر راه موفقيت برنامه هاي . فرايندهاي مديريت دانش را مد نظر قرار دهد

ن آعمل كمتر به  در اما، ستآنهاترين دارايي  مهم، دانش بر اين باور هستند كه ها سازمانبسياري از . مديريت دانش بوجود آورد

ي ها مدلبه اين منظور . دانند چگونه به سراغ مديريت دانش بروند نمي ها سازمانيكي از دالئل عمده اين امرآن است كه . پايبندند

به مديريت دانش براساس نگرش و رويكردي كه صاحبنظران نسبت . گيرد ميمختلف مديريت دانش مورد بررسي قرار 

ها به موقعيت و جايگاهي بستگي داردكه  اثر بخشي هر كدام از اين مدل. هاي مختلفي شكل گرفته است مدل، اتخاذكرده اند

ست و ديگري با ها مدلساز  يكي از نظر ديدگاهي كه زمينه: استبه دو گونه  ها مدلبندي  دسته. سازمان در آن قرار گرفته است

  . ي ارائه شده استها مدلندي توجه به مراحل فراي

  

 از نظر ديدگاهي  ها مدلرده بندي  -1

  :ها به شرح زير اشاره دارد چهار گروه از مدل ،و همكارانش »كاكابادسه«هاي دانش ارائه شده توسط  هاي مدل مرور رده بندي

 ي شبكهها مدل-1-1

هاي مهم در  دانش. انتقال به طريق تبادل اطالعات افقي استتسهيم و ، كسب، تمركز بر روي ارتباطات، در اين نوع از مدل ها

خارج از ، ها و اطالعات نهفته است و آگاهي از اين بينش، اي متشكل از افراد كه به وسيله ابزار مختلف به هم مي پيوندند شبكه

سرمايه اجتماعي و قائل بودن ، ساختن روابط اجتماعي، اين نگرش در. رود عاملي كليدي به شمار مي، ها و تيم هاي رسمي گروه

 . مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان كار و فعاليت اصلي دانش، روابط متقابل

  

 مدل هاي شناختي -1-2

ايجاد . و انتشار كنترل شده دارد  نگهداري، گيري اندازه، ذخيره، بيان، دانش به مثابه دارايي سازماني است كه نياز به دستيابي دقيق

كتبي و نيز بهره بردن از  يابي شده و هاي حاصل و نيز پرهيز از خطاهاي نا آشكار ريشه طريق كاربرد متوالي بهترين روشارزش از 

 هاي قديمي تكثير استانداردسازي و حذف روش، در اين نگرش بر روي استفاده دوباره. هاي آموخته شده به دست مي آيد درس

 . شود ركز ميتم، خود را از دست داده اند كارآيي كه 

  

 ارتباطي/ مدل هاي انجمني -1-3

فراگيري مستمر و تبادالت ، خودسازماندهي، هاي كاري كه بايد داراي قابليت هايي چون هاي گروه درباره ويژگي ها مدلدر اين 

 مشتركيكند؛ جايي كه زبان  شود كه در يك انجمن گردش مي در تفكري ايجاد مي دانش. شود بحث مي، غير رسمي باشند

هاي نهفته به صورت خالقانه برنامه ريزي شود و  آرايه ممكن است، دهد ها را مي برداري از مكاشفه اعتماد اجازه بهره، وجود دارد

 . شوند نشانه هاي مهم و راه حل هاي كاري متوالي به وسيله بيان داستان هاي كاري منتشر مي
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 ي فلسفيها مدل -1-4

پرسش در مورد فرضيات ، بازارها و فرايندهاي داخلي بر پايه گفتگوي دوطرفه در يك زمينه استراتژيك ها مدلدر اين 

و  داند ميرا مقدم بر كدكردن  سازي ، شخصياين ديدگاه. گيرد ميمورد توجه قرار ، وكندوكاو مداوم درباره رفتار رقبا

، )تبادل نظر(حفظ ارتباط آزاد ، براي اين كار ي فرهنگي اصلياه محركهمچنين . دهد تكنولوژي كمي را مورد استفاده قرا ر مي

 . كنكاش خالقانه و اثبات عقيده و نظر است، انعكاس نظرات، تشويق

فلسفي و انجمني به همراه استفاده ، ي شبكهها مدلتركيب ، پيشرفته در زمينه مديريت دانش هاي با توجه به تجربيات سازمان

 ،ارتباطات و روابط، ي اصلي در اين راستاها محركتركيبي مناسب براي مديريت دانش در سازمان است و ، از مدل شناختي

1گفتگوي دو جانبه عميق و تكنولوژي براي دستيابي به گفتگو و برقراري ارتباط با ثبات هستند انجمن، همدلي، اعتماد
 . 

  

  مديريت دانش فرايندي  مدل -2

  سازمان مدل عمومي دانش در  -1-  2

  :مدل عمومي سازمان از چهار عنصر تشكيل شده است

كشف  ،هايي است كه مرتبط با ورود دانش جديد به سيستم است كه شامل توسعه اين مرحله در برگيرنده فعاليت :ايجاد دانش -1

 . شود ميو تسخير دانش 

كه دانش را در سيستم ماندگار مي كند در اين راستا صاحب  عبارت است از فعاليت هايي :حفظ و نگهداري دانش -  2

 .حافظه سازماني است و آن عبارتند از توانايي سازمان براي حفظ و نگهداري دانش كنند مينظران به مهم ترين عاملي كه اشاره 

هاي  توانايي نگهداري دانش صرفاً ،اين است كه حافظه سازماني كنند مي اشارهبه آن  )1999(نكته مهمي كه دينگ و كاربي 

نبايد تنها به ايجاد و استفاده از حافظه سازماني  هستند مؤثربه دنبال دستيابي به يك مديريت دانش  ها سازماناگر . صريح را دارد

 .استين منبع و مخزن دانش نهفته تر مهماين حافظه . كنند مي فردي ياد هي تحت عنوان حافظراز حافظه ديگ آنها. بسنده كنند

و يكديگر را  خواهد بودكه اين دو نوع حافظه سازماني در كنار هم وجود داشته باشندمؤثرزماني  طفق مديريت دانش صرفاً

وجود مراكز و درگاههاي دانش در سازمان است مراكز و  كنند مي توجه نآكه صاحب نظران به  نكته ديگري. تقويت كنند

اين مراكز ممكن است . باشند مي سازماندهي و انتشاردانش، كانون جمع آوري، در حقيقت ها سازماندرگاههاي دانش در 

. هدف از ايجاد اين مراكز هدايت افراد بسوي منابع دانش در داخل يا خارج سازمان مي باشد. بصورت فيزيكي يا مجازي باشند

شوندكه  دراصل بعنوان نقاط انشعاب تلقي مياين مراكز . نگهداري و به هنگام سازي مي شوند، تهيه، اي دانش در اين مراكز نقشه

درگاههاي دانش مي باشندو كليه ، به عبارت دقيق تر اين مراكز. گيرد ميصورت  آنهادسترسي به هر منبع دانش از طريق 

دوباره وجود اين مراكز عالوه بر يكپارچگي و انسجام محتواي دانش سازمان از بسياري از . كنند ميعبور  آنهاجريانات دانش از 

 . وصاً در كسب دانش جلوگيري مي كندكاري ها مخص

اشاره به فعاليت هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از يك بخش با يك نفر به بخش يا نفري  :تبديل و انتقال دانش -3

 . شود ميتفسير و تصفيه دانش ، تبديل ،و شامل ارتباطات ترجمه شود ميديگر را شامل 

                                                           
 .1384، تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير، )سازي گيري و پياده ها، اندازه مفاهيم، مدل(مديريت دانش عباس افرازه،  -1
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  .كه در ارتباط با اجراي دانش در فرايندهاي سازماني هستند شود ميهايي  شامل فعاليت :دانشبكارگيري  -4

  »هيسيگ«مدل -2-2

 :از چهار فرايند زير تشكيل شده است )2000(مدل هيسيگ 

ارتباط بين ايجاد ، تجربه تسهيم دانش، توسعه اين قابليت .اين امر به توانايي يادگيري و ارتباط بر مي گرد د :خلق كن •

 . از اين اهميت كليدي برخوردار است، ها و ساختن ارتباط هاي متقاطع با ديگر موضوعات ايده

قابليت ذخيره سازمان يافته اي كه امكان ، نآبه عنوان دومين عنصر مورد نياز مديريت دانش است كه از طريق  :ذخيره كن •

در . مي آيد    وجود به، شود دانش فراهم مي مؤثردان ديگر و تسهيم دسترسي به اطالعات براي كارمن، جستجوي سريع اطالعات

 . دانش هاي الزم به آساني براي استفاده همگان ذخيره شود، اين سامانه بايد

 ،افراد به عنوان همكاران در جهت دنبال كردن اهداف مشترك نكه درآ اين فرايند به توسعه يك روح جمعي :نشركن •

 . كند مك ميك، هايشان به يكديگر وابسته اند داشته و در فعاليت احساس پيوستگي به هم

، بيشتر توسط كاربرد عيني دانش جديد ميسر است ،شود كه ايجاد دانش از اين ايده آغاز مي، چهارمين فرايند :كار ببر  به •

 .كند دايره فرايند مركزي مديريت دانش متحد را تكميل مي، اين عنصر

 

 »مك الروي. م«مدل مارك  -3 -2

چهار چوب فكري با نام ، نوع از مديريت براي اين )2002(المللي مديريت دانش  وي با همكاري ديگر اعضاي كنسرسيوم بين

 :شده است تأكيدبر نكته مهم ديگري نيز  )1995(عالوه بر نظريه نوناكا و تاكوچي ، تعريف كرده كه در آن» دوره عمر دانش«

 ».كدگذاري يا تسهيم نمود، توان آن را مهار وجود دارد و بعد از آن مي، توليد شددانش تنها پس از اينكه «

 :كند فرايند ايجاد دانش را به دو فرايند بزرگ يعني توليد دانش و پيوسته كردن دانش تقسيم مي »مك الروي«بنابراين 

كسب دانش و اطالعات و ارزيابي ، گروهيسازماني جديد است كه به وسيله يادگيري ، فرايند خلق دانش :توليد دانش •

  . اين فرايند مترادف يادگيري سازماني است. دانش انجام مي گير د

 اين عمل. گيرد ميانجام ، كنند ها كه پخش و تسهيم دانش را تجويز مي از طريق برخي فعاليت :پيوسته كر دن دانش •

كه موجب   - هاي اجتماعي تسهيم و ديگر فعاليت، تدريس، جستجو(كارهايي از قبيل پخش دانش از طريق برنامه و غيره 

 . شود را شامل مي  -گردد برقراري ارتباط مي

 :نيز توجه دارد »تقاضا«و  »عرضه«مك الروي همچنين به دو موضوع 

عمل مديريت دانشي است كه در هر صورت براي افزايش عرضه دانش موجود به همكاران يك شركت  :سمت عرضه •

 . ودش طراحي مي

بر روي عرضه دانش موجود به عده اي از نيروي كار متمركز شده و سعي در افزايش ظرفيت آنان جهت  :سمت تقاضا •

 . اين است كه ظرفيت يك سازمان را جهت تقاضا براي دانش جديد باال ببرد، ماموريت مديريت دانش، به اين ترتيب ،توليد دارد

  

 »بك من«مدل  -2-4

 :هشت مرحله زير را براي فرايند مديريت دانش پيشنهاد داده است) 1999( »بك من«
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 . قلمرو دانش ،منبع استراتژي ،تعيين صالحيت هاي دروني: شناسايي كردن •

 . رسمي كردن دانش موجود :تسخير كردن •

 . رفع دانش هاي ناسازگار ،ارزش و دقت ،تعيين ارتباط دانش: انتخاب كردن •

 . دانش يمعرفي حافظه يكي شده در مخزن دانش با انواع الگوها :ذخيره كردن •

توزيع دانش براي استفاده كنندگان به طور خودكار بر پايه عالقه و كار و تشريك مساعي دانش در ميان  :پخش كردن •

 . گروه ها

كار و مددكاري شغل  يبانيو پشتي  خودكار كردن، حل مسايل، ها گيري باز يافتن و استفاده دانش در تصميم :به كار بردن •

 . زشو آمو

 . تجربه كردن كار و فكر خالق، توليد دانش جديد در حين تحقيقات :ايجاد كردن •

 . توسعه و عرضه كردن دانش جديد به بازار در قالب محصوالت و خدمات، فروش و معامله :تجارت كردن •

  

 مدل بكوويتز و ويليامز -  2-5

 :شده از سوي بكوويتزو ويليامزشامل هفت عاملاجزاي فرآيند مديريت دانش ارائه 

نگهداري و حذف است كه بايد براي ايجاد سرمايه بر پايه دانش  ،ايجاد ،ارزيابي ،تسهيم ،يادگيري ،بكارگيري ،يافتن

 . توضيحاتي به شرح زير داده خواهد شد آنهادر ادامه راجع به هر يك از . بصورت يكپارچه مديريت شوند

 :عبارتند از، بايد در زمان مناسب مدنظر قرار گيرند ،ات اساسي كه در يافتن اطالعات درستنك :يافتن )الف

 خود را دقيق فرموله كنند؟ ينيازهاي اطالعات ،توانند آيا همكاران مي •

 آيا منابع و حامالن دانش مشخص اند؟ •

  كنند؟ آيا ابزار كمي و قواعد موجود از جستجو ي اطالعات حمايت مي •

 اند؟ قابل فهم بوده و خوب سازماندهي شده ،شالوده ساختار دانشي آيا •

اين امر از طريق . راه حل هاي مناسب را به دست آورد، گرايانه به اين معنا است كه بتوان خالقانه و مشتر ي :بكارگيري )ب

موضوع مورد توجه قرار  بايد براي تحقق اينكه  نكاتي. شود استفاده از دانش هاي بالقوه انجام مي هاي گوناگون براي پيشنهاد راه

 :گيرد عبارتند از

 . جريان آزاد ايده ها در داخل سازمان •

  .همكاري تنگاتنگ بخش ها ي مختلف سازمان •

 . آزاد براي تبادل دانش و بروز خالقيت در سازمان) فيزيكي /مجازي(ايجاد مكان هاي  •

شده به منظور لحاظ كردن نتايج  هاي انجام بررسي در خصوص يافتن داليل موفقيت يا عدم موفقيت پروژه :يادگيري )پ

 . آنهاهاي آتي براي انجام اثر بخش  كردن نتايج آن در پروژه به منظور لحاظ و هاي انجام شده آن در پروژه

 :عبارت اند از ،مواردي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرند

 .به استفاده اثر بخش در عمل منجر شود، ايجاد اين تفكر كه يادگيري در سازمان • 
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 . ها به رسميت شناخته شود جمع آوري تجربيات و آموخته، در تمام سازمان •

هاي دانش  موجب گسترش پايه، دهند و اين امر هاي خود را به ديگران انتقال مي همكاران دانش، در اين فرآيند :تسهيم )ت

 . شود سازماني مي

به  - اين حالت ، چرا كه ممكن است، سازي مناسب نياز دارد تربه زمان و بس، تبادل دانش در سازمان، در اين زمينه بايدگفت

 . احساس خطر را برانگيزد ،در برخي ازهمكاران -داليل گوناگون 

 :عبارتند از، نكات اساسي در تبادل دانش

 . يل باشند كه دانش خود را ارائه دهندهمكاران بر انگيخته شوند و ما •

 . حمايت كنند، سيستم ها و ساختار ها از فرآيند انتقال دانش •

 . تبادل دانش رسميت يافته و از آن حمايت شود، در تمام سازمان •

ميزان ، الزمستبراي اين كار . آتي دانش ارزيابي شوند و  ونيازهاي فعلي در اين فرآيند بايد دانش هاي موجود :ارزيابي :ث

 . گيري شود گذاري مرتبط با آن اندازه رشد پايه هاي دانش و نيز دستاوردهاي سرمايه

  :عبارتند از، فاكتورهايي كه امكان اندازه گيري پايه ها ي دانش را ممكن مي سازند

  .دانش بر كارايي سازماني به رسميت شناخته شود و در تفكر استراتژيك سازماني قرار گيرد تأثير •

 . هاي سازماني ايجاد شود معيارها و نكات اساسي در اندازه گيري ارزش دارايي، ها انواع شاخص •

نيز مورد توجه قرار ، هاي دانشي داراييهاي مهم و استراتژيكي در اين فرآيند توسعه يابند و  بايد دانش :نگهداري/ ايجاد :ج

 . گيرند

 :براي ايجاد و نگهداري دانش بايد عوامل زير فراهم باشد

 . هاي جديد ايجاد بستر و ابزارهاي مناسب براي نگهداري دانش و خلق دانش •

 . هاي مديريت دانش تحقق يابد طراحي وايجاد شود تا هدف اي  هاي مختلف به گونه روابط ميان بخش •

 سازمان به اين معنا پي ببرد كه استفاده از دانش ارزشمند است و بايد از آن نگهداري شده توسعه داده شود و •

هاي مختلف سازمان و نيز مابين همكاران حمايت  از تعامل بين بخش، ها و فرهنگ سازماني دستورالعمل، ها سياست، ها نرم •

 . كند

بايد از سيستم حذف يا در . بي معني هستند، كه از نظر استراتژيك و كاربرد ديگر هايي دانش، در اين فرآيند :حذف :چ

 :شود جايي ديگر انبار شوند اين كار به ترتيب زير انجام مي

 . دانش هاي ابطال شده انبار نشوند •

بايگاني ، بندي صورت دستهبه ، وجود دارد آنهاولي در آينده احتمال استفاده از ، ارزشند در حال حاضر بي كه هايي دانش •

   1.شوند
  

                                                           
  .http://www.hamafza.irافزا، سايت اينترنتي  دانشنامه هم -1

  



 مديريت دانش سازماني     34

 

 بندي دانش هاي طبقه دلم -2-6

براي مثال مدل نوناكا و تاكايوچي بازنمون مفهومي سطح باال از مديريت . پندارند دانش را به عنوان عنصري مجزا مي ها مدلاين 

 . كند دانش را به عنوان فرآيند خلق دانش تلقي مي دهد و مديريت دانش را نشان مي

 :اين مدل مفهومي داراي شش مرحله است

 . خلق معنا يا ديدگاه مشترك در رابطه با هدف توسعه دانش .1

 . تهيه اطالعات .2

 . ايجاد فرآيند دروني سازي براي خلق دانش فردي .3

 . تبديل دانش فردي به يادگيري گروهي .4

 . اشاعه دانش به ديگر سطوح سازماني .5

 . هاي عملي دانش جنبه .6

 

  سرمايه فكريمدل هاي  -2-7

 ها مدل ارائه شده در شركت ترين اين مدل از معروف. شوند هاي مديريت دانش در اين مقوله دسته بندي مي از مدل  تعدادي

  . باشد مي اسكانديا 
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سازماني برقرار هاي  تواند پيوندي بين سرمايه كند كه مي اين مدل پيش فرضي با رويكرد علمي در رابطه با دانش مطرح مي

 . نمايد

. شركت را مورد توجه قرار داد ها و فلسفه سرمايه فكري اسكانديا نخستين شركتي است كه در گزارش ساالنه خود فعاليت

اين مدل طبيعت مكانيكي دارد و چنين فرض شده كه . گرفته شده است در اين مدل جنبه هاي اجتماعي مديريت دانش ناديده

  . قرار گيرد آنهاد ساير دارائي ها و در كنار تواند همانن دانش مي

  
  مدل هاي ساختار اجتماعي-2-8

 ،اين مدل ها با وجود شباهت هاي زياد. باشند ها مي اين مدل ها داراي پيوند ذاتي با فرآيندهاي اجتماعي و يادگيري در سازمان

 . باشد مدل دمرست از اين نوع مدل ها مي. سعي در جستجوي بيان مفهوم سازمان يادگيرنده يا يادگيري سازماني دارند
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  :شده است تأكيداين مدل بر چهار بعد كليدي مديريت دانش  در

شود بلكه ساختار اجتماعي  اين ساختار تنها به اطالعات علمي موجود در سازمان محدود نمي، ساختار دانش در سازمان .1

 . شود مديريت دانش را نيز شامل مي

تواند  عيني فراهم نمي آيد بلكه مي هاي است كه ساختار دانش موجود در سازمان تنها از خالل برنامهپيش فرض مدل اين  .2

 . حاصل فرآيند تبادل اجتماعي نيز باشد

 . اي از اشاعه دانش در سازمان و محيط سازماني وجود دارد فرآيند پشتيباني كننده .3

هاي  در حالي كه پيكان. دهنده جهت جريان اصلي است ي سياه نشانها انپيك استفاده اقتصادي دانش از بروندادهاي سازماني .4

ولي  گيرد مياين مدل همه مفاهيم دانش را در برن. دهد و تكرارپذير را نشان مي  متناوب، هاي بازگشتي سفيد جريان

د شده و در اين مدل به بروندادهاي سازمان محدو »استفاده«بخش مربوط به . كلي به ساختار دانش دارد رويكردي

الجمع  تواند به عنوان مكمل در نظر گرفته شود نه اين كه مانعه اين عامل ها مي. شود هاي رهايي بخش را شامل نمي پيشرفت

ساختار اجتماعي دانش يكي از . خطي نيست دهد مديريت دانش فرآيندي ساده و ي دو سويه نشان مينهااپيك. فرض شود

مل موفقيت در اين حوزه شناسايي آنچه را كه در سازمان به عنوان دانش شناخته عوا. هاي اساسي مديريت دانش است بخش

و تاكايوچي اين بخش از مديريت دانش را  نوناكا. باشد شود و چگونگي رشد اين دانش در سازمان و كاركنانش مي مي

پارادايم نخست وجود ديدگاه  .دو پارادايم متفاوت در رابطه با ساختار دانش وجود دارد. ناميدند »خلق دانش سازماني«

است كه در اين جا دانش به منزله واقعيت و قوانين خردمندانه  »دانش در برابر حقيقت«عملي در رابطه با دانش يا ديدگاه 

كاركنان از  تواند بر اساس تعامالت شود مي كه آن چه مربوط به پارادايم اجتماعي ساختار دانش مي دوم اين. مطرح است

ساختار دانش از نظر پارادايم هاي علمي و اجتماعي بايد در تجسم يافتن و اشاعه دانش به عنوان . نظر اجتماعي ساختار يابد

به دليل اين كه فقط به  ها در تجسم و اشاعه دانش بسياري از سازمان. بخشي از رويكرد مديريت دانش در سازمان تلقي شود

توجه هستند دچار شكست  ساختار دانش از نظر اجتماعي بي كنند و به پارادايم ي توجه ميرويكردهاي پاردايم علم

  1. شوند مي

  

  ها سازماناهداف مديريت دانش در 

در چنين ، كنند و در نتيجه فراهم مي تمايل به دانش اندوزي را دركاركنان، ي پايبند به مديريت دانش با ايجاد انگيزهها سازمان

موزش محض كاركنان هدف نيست؛ بلكه آ، طرفي در مديريت دانش از. شود مييي يادگيري امري حياتي محسوب ها سازمان

دانش و  گيرد و نشر كاركنان قرار ميو اين ذخيره همواره در دسترس شود ميحفظ  ها سازماندانايي  تجارب در گنجينه

دانايي ، طريق يادگيري و باز آفريني دانش تا از كند ميكمك  ها سازمانمديريت دانش به ، بنابراين. باشد هدفمند مي، يادگيري

در هزاره سوم  ها سازمان، همچنين با توجه به تحوالت سريع جامعه. هنگام شود تجزيه و تحليل و به، به طور مداوم به كارگيري

                                                           
  سايت اينترنتي . 1386، المللي رازي هاي بين مركز همايشها،  سازي مديريت دانش در سازمان هاي پياده زهره عباسي، مروري بر مدل -1
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دهند و بر تغييرات مديريت  واكنش نشاننسبت به آن  ،كنند مگر اينكه تغييرات را شناسايي كرده توانند ازتغييرات جلوگيري نمي

  . باشد رشد مي سازمان به طور مداوم در حال، از منظر مديريت دانش. نمايند

انطباق سريع با تغييرات محيط پيرامون به منظور ارتقاء ، كارگيري مديريت دانش در انواع مؤسسات مهمترين هدف به

كارگيري دانش در سازمان  انتشار و به، يت دانش به فرايند چگونگي خلقمدير، در نتيجه. باشد كارآيي و سودآوري بيشتر مي

ميان كاركنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش   به عبارت ديگر هدف نهايي مديريت دانش شامل تسهيم دانش. اشاره دارد

طوري كه به تدريج ، دانند كه مي است افرادي  برقراري ارتباط ميان، هاي مديريت دانش يكي از هدف. باشد مي  موجود درسازمان

دانش رشد و ارتقاي دانش بين كاركنان   يا هدف ديگر مديريتردكارك. هاي سازماني تبديل شود به دانش  هاي فردي دانش

در حقيقت . فرايند درك شود  ات اساسي آن در اينتأثيراست تكنولوژي اطالعات فراگرفته شود و   بدين منظور الزم. است

  . هوشي سازمان است هوشمندي و يا بهره  افزايش، نهايي مديريت دانشهدف 

  :توانيم اشاره كنيم به موارد زير مي از اين رو اگر بخواهيم اهداف مديريت دانش را به صورت تفصيلي مطرح كنيم 

  تبديل دانايي فردي به دانايي سازماني؛ -

  سريعتر و خالق به نيازها؛ پاسخگويي -

   و ارائه خدمات بهتر؛ تر هاي سريع نوآوري -

   گيري از داراييهاي ذهني كاركنان؛ بهره -

  تسريع يادگيري و ارتقاي مهارت افراد؛ -

  ارتقاي بهره وري در سازمان؛ -

  1. ها گيري و رويارويي با چالش تسهيل در تصميم -

  

  ها سازمانديريت دانش و كاركردهاي آن در م

دانش در دنياي پيشرفته امروز به سرعت در حال تبديل شدن به . است برتري اصلي در سرمايه دانش نهفته، در عصر اطالعات

هاي راهبردي و   هاي نوين در ايجاد مزيت  آوري نوآوري و فن، روند اوج يافتن نقش دانش. ستها سازمانبرتري اصلي رقابت 

هاي راهبردي   قلب سياست باعث شده است تا مقوله مديريت دانش در ها سازماناهميت يافتن ارزش منابع دانش در اداره 

رسد مديريت   ضروري به نظر مي ها سازمانتوجه ويژه به مديريت دانش براي تحقق اهداف ، اساس براين. جاي گيرد ها سازمان

مانند  گذاري مستقيم بر مفاهيميتأثيرهاي مختلف و   در بخش ها سازمان هاي دانشي  سرمايه سازي  با يكپارچه تواند ميدانش 

توليد ، بازطراحي فرايندها، گيري هوشمندانه  رهبري و تصميم، اعتالي فرهنگ سازماني، يادگيري سازماني، مداري  مشتري

. و رسيدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد ها فعاليتزمينه ارتقاي سطح  ،جديد و تبديل دانش ضمني به صريح دانش
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اي از اين كاركردها داشته باشند و   توانند بهره  بدون داشتن استراتژي مشخصي در استفاده از مديريت دانش نمي ها سازمانالبته 

   1. ن گرددتدوي     هاي راهبردي  بايست در اين خصوص سياست  مي

 

  ي دولتيها سازماناهميت و ضرورت مديريت دانش در 

طلبد كه در ي ي دولتي مها سازماند داشته باشد؟ آيا ماهيت و نقش توان ميي دولتي چه كاربردي ها سازمانمديريت دانش در 

در گزارشي در سال ) OECD(ي دولتي صحبت شود؟ سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ها سازمانمورد مديريت دانش در 

 ،OECDاز نظر .ي دولتي را مورد بررسي قرار داده استها سازماناهميت و ضرورت مديريت دانش در ، ميالدي 2003

   :دولتي بنا به دالئل ذيل بايد به سمت مديريت دانش حركت كنند ي ها سازمان

ين تر مهمبا توجه به اين كه يكي از . ين منبع اثر بخشي فعاليت ها و اقدامات سازمانتر مهمتبديل شدن دانش به  •

به  .سيري صعودي خواهد داشت، اهميت دانش در اين خصوص، تصميم گيري و خط مشي گذاري است، وظايف بخش دولت

ي نوين  ها شيوهامروزه در . مويد اين مطلب باشد، كه گرايش هاي نوين در خط مشي گذاري در جهت كسب دانش رسد مينظر 

و گرايش هايي به سمت انتقاد شده است  ،در كسب دانش) تحصلي(گرايي  ي اثباتها شيوهاستفاده صرف از ، گذاري مشي خط

و لذا با توجه به ماهيت دانش و مخصوصا دانش نهفته كه  شود ميرويكردهاي پديدار شناختي و تئوريهاي بي نظمي مشاهده 

اهميت دانش در گرايشهاي نوين خط مشي گذاري حائز توجه ، و تجارب و باورها نيز مي باشد ها ارزشذهني بوده و حاوي 

  .خواهد بود

يكي از انتقادهايي كه مخصوصاً در سالهاي اخير متوجه دولتها شده است در . يت به جاي تصدي گرياعمال حاكم •

رويه بوروكراسي اداري مانع  گويند كه بزرگي بيش از حد دولت و گسترش بي منتقدان مي. خصوص اندازه دولتها بوده است

گري به  كه كوچك سازي در دولت و حركت از تصدي اي گونهبه ، كارايي و پاسخگويي سريع در بخش دولتي شده است

ها به حركت هاي مبتني بر  طلبد كه دولت اعمال حاكميت مي. ها قرار گرفته است ار دولتكسوي اعمال حاكميت در دستور

 . دانش توجه كنند

يا بزودي ي دولتي تبديل شده است و ها سازمانكه جهاني شدن به چالشي مهم براي  رسد ميبه نظر . جهاني شدن •

و نياز به كسب ، كنند گسترش يافته يي كه خدمات مشابهي ارائه ميها سازمانرقابت بين  شدن يترش جهانسبا گ. خواهد شد

  .اهميت خواهد يافت كسب و به كارگيري آندر دانش و مهارت

 ،تكنولوژي هاي نوها خواهد بوداما نه شبكه هاي تكنولوژي بلكه شبكه هاي انساني در قالب  عصر آينده عصر شبكه

بلكه عصر هوشمندي مجموعه انساني در شبكه هاي . هاي متخصص نخواهد بود ينده تنها عصر هوش مصنوعي و سيستمعصرآ

ع مخالقيت و نوآوريهايشان با هم ج، هوش و نبوغ آنان، انسانهادانش و بصيرت  آنهادر   كه در آينده شبكه هايي .جهاني است

يكي ديگر از نمودهاي جهاني شدن در درون كشورها كم رنگ شدن تمايز بين . به پيش خواهند راند جامعه انساني را، شده است

 . بخش عمومي و بخش خصوصي خواهد بود
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و  شود ميتوانمندي هاي بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف روز به روز بيشتر . توانمندي بخش خصوصي •

، )TQM(مديريت كيفيت جامع ، )BPR(در بكارگيري تكنيك هايي مثل مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري  آنهاتوانمندي 

ي ها سازماني بخش خصوصي و ها سازمانمديريت راهبردي و تكنيكهاي مشابه ديگر باعث شده است كه فاصله موجود ميان 

 . دولتي رو به افزايش نهد

از شهروندان را امروزه افرادي تشكيل مي دهند كه  درصد بااليي، گذشتهع مبرخالف جوا .افزايش دانش شهروندان •

 .يي درآمده اندها سازمانارزش براي هاي سطح بااليي هستند و بعنوان يك منبع با  داراي مهارت و آموزش

در مديريت ميرسد كه شهروند محوري به تدريج تبديل به يكي از راهبردهاي اصلي مديريت دولتي بشود كه البته به نظر 

تا مشاركتي سازنده و مبتني  شود مياين سياست موجب . بعنوان يكي از راهبردهاي اصلي معرفي شده است) NPM(دولتي نوين 

احساس  وديگر شهروندان نيز ي دولتي و شهروندان بوجودآيدوشهروندان نسبت به مسائل محيطيها سازمانبر اعتماد بين 

مسئوليت كنند و همين طور دولتمردان و كارگزاران بوروكراسي اين الزام را درك كنندكه بايد به انتظارت و خواست هاي 

ين شركاي خط مشي گذاري دولت تر مهمبه عنوان  توان ميشهروندان گوش فراداده و ارضاي نيازها و انتظارات شهروندان را 

، ذار نيستندگ و اينكه همه شهروندان قادر به مشاركت اثر رسد ميواژه عامي به نظر ، ندانه شهروآن ك با توجه به. محسوب نمود

بيشتري  اثرگذاريتوان  آنهاروزنامه نگاران و نظاير ، محققان و پژهشگران، از شهروندان نظير دانشگاهيان اي رسد دسته مي به نظر

  . ي دولتي دارندها سازمانبر 

دانش يك موضوع اجتماعي و انساني است و برخالف . ي دولتيها سازماناز دست دادن نيروهاي با تجربه در  •

عمالً بخشي از دانش كه ، ي دولتيها سازمانتحصيل كرده و حرفه اي از  يبا خروج نيروها. اطالعات به فناوري وابسته نيست

و اين مي طلبد كه از طريق الگوهاي مناسب شود ميز سيستم خارج ا، كرده است سازمان دولتي سالها براي آن سرمايه گذاري

  1. جلوگيري نمود ي ملي محسوب مي شوندها سرمايهمديريت دانش از اتالف اين 

 

  ارتباط بين مديريت منابع انساني و مديريت دانش

بايستي موتور اصلي مديريت » افراد «توان به جرات ادعا كرد كه  با اين حال مي. تعيين نتيجه واقعي مديريت دانش دشوار است

اي از مديريت منابع انساني با استفاده از تكنولوژي اطالعات به عنوان  يافته دانش باشند و اينكه مديريت دانش شكل تكامل

مديريت توان به عنوان  مي را مديريت منابع انساني. در تعامالت انسان و فرايند تشريك مساعي است كننده مكانيزم پشتيباني

نقش مديريت منابع انساني در مديريت  .سازماندهي و انگيزش منابع انساني دانست ،استراتژيك كاركنان با تاكيد بر روي كسب

به عنوان مثال يك مدير اجرايي پرسنلي مانند آرمسترانگ نقش منابع انساني را  .دانش توسط بسياري از محققان بحث شده است

پروژه ها و كنفرانس ها و بعد مسئوليت  ،تسهيل گر اشاعه يادگيري از طريق كارگاههاي آموزشي«: در مديريت دانش بعنوان 

  »پذيري براي هماهنگ سازي آماده كردن برنامه هاي كسب و كار كه نتايج حاصل از فعاليتهاي يادگيري را يكپارچه مي كند

   .ياد مي كند

  :را در ايجاد يك سازمان يادگيرنده بصورت زير مي بيند كار روزانه توسعه منابع انساني ، گاروان و همكاران

                                                           
 .120-122ص ، ص1385 ،، پيوند نومديريت دانش در سازمانصلواتي، و عادل  ابطحيسيداحمد  -1



 مديريت دانش سازماني     40

 

  كمك به كاركنان در ايجاد دانش و استفاده از آن  -

  ايجاد شبكه هاي مناسب  -

  جا انداختن يادگيري متقابل و دو حلقه اي  -

منابع انساني در سليمان و اسپونر مدلي از نقش مديريت  ،بر مبناي مدلي كه توسط كالرك و استاونتون توسعه يافت 

اشاعه و استفاده از  ،گيري و تفكيك ساختمان اندازه، نظارت، كار اصلي مديريت منابع انساني. مديريت دانش ارائه كرده اند

   .دانش توسط كاركنان است

رح ذيل سليمان و اسپونر همچنين نقش مديريت منابع انساني را در استراتژي هاي هشتگانه مديريت دانش منابع انساني به ش

  :قيد كرده اند 

  راستا كردن مديريت دانش با سمت و سوي كسب و كار هم -

  يكسان سازي منافع حاصل از تالش هاي مديريت دانش -

  انتخاب برنامه مناسب مديريت دانش  -

  بكارگيري يك استراتژي دانش فني -

  ايجاد محيط هاي حمايتي براي برنامه مديريت دانش  -

  استفاده از توانايي هاي تكنولوژي ها براي برنامه مديريت دانش  -

  ايجاد گروه مديريت دانش  -

    ايجاد رهبر مديريت دانش -

در ادامه براي روشن تر شدن نقش منابع انساني در مديريت دانش نقش هر يك از افراد سازمان را به عنوان منابع انساني 

كاركنان ، كه منابع انساني كه مورد بحث است همان افراد سازمان اعم از مدير دانش سازمان مورد بررسي قرار مي دهيم چرا

  . اما در ابتدا به بررسي نقش مدير ارشد دانش به عنوان فرد كليدي سازمان مي پردازيم .هستند. . . دانش و 

   

  مدير ارشد دانش 

به استخدام مديران ارشد دانش براي هدايت امور ، اييي اروپها شركتي آمريكايي ومعدودي از ها شركتبه تازگي بسياري از 

» اسكانديا«سمتي در ( مديريت سرمايه فكري: ديگر مسئوليتهاي مربوط به اين زمينه ها عبارتند از. مديريت دانش خود پرداخته اند

مديريت / سرمايه فكريو مديريت جهاني ) »باكمن«آزمايشگاه هاي ( مديريت انتقال دانش، )ي بيمه سوئديها شركتيكي از 

  . )»داو«شركت شيميايي ( فكري سرمايه

  :مي بايستي ، يك مدير ارشد دانش در هر سازمان

  . دانش و يادگيري آن را تبليغ يا حمايت كند -

آنهارا به مرحله اجرا درآورده و برعملكرد صحيح آنها ، هاي دانشي مناسبي براي سازمان طراحي كرده زيرساخت -

  . نظارت كند

  . هايي در زمينه همكاري دست يابد ط خود را با عرضه كنندگان اطالعات و دانش تنظيم كرده وبا آنها به توافقرواب -
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فرآيندهاي ايجاد واستفاده از دانش را از طريق تغذيه شبكه هاي مربوط توسط اطالعات مرتبط را در جاي جاي  -

  . شركت تسهيل كند

بسنجد و به درستي مورد استفاده » مديريت حكايت«و مالي يا به وسيله  ارزش دانش را با استفاده از شيوه هاي سنتي -

  . قرار دهد

  . تدوين راهبرد دانش سازمان را هدايت كند. مديران حرفه اي دانش در سازمان را هدايت كند -

نظاير آنها پيوند ين و مارك و ، مگر اينكه با دالر، برند هاي مربوط به مديريت دانش راه بجايي نمي هيچ يك از فعاليت

ها  مدير ارشد دانش مي بايستي اين نكته راكه برنامه مديريت دانش او چگونه با افزايش درآمدها يا كاهش هزينه. داشته باشد

ايجاد سمت . ملموس براي اثبات ادعاي خود عرضه كند روشن سازد و شواهدي قانع كننده و، يا خواهد كرد و كمك كرده

امكان ، يي كه مديريت دانش كامالً معمول و رايج استها شركتبراي همه الزم نيست و حتي در  مديريت ارشد دانش هنوز

ممكن است ساختار سازمان موردنظر آن چنان . دارد شرايطي عليه ضرورت ايجاد سمت رياست ارشد دانش وارد عمل شوند

  . نامتمركز باشد كه برخورداري از سمت مديريت دانش مركزي را نفي كند

كاركنان صف كه بايد دانش را در وظايف روزانه خود اداره : هاي دانش مشخص كرديم  چهار سطح براي مسئوليتما 

تصويري فوري و گويا از ساختار ، اين سطوح. هاي دانش و مديران ارشد دانش مديران طرح، كاركنان مديريت دانش، كنند

الزم است ونه  ها سازمانساختار چهارسطحي دانش نه براي همه  بي ترديد. كند ي پيشرو ترسيم ميها شركتسازماني دانش در 

اما قدر مسلم اين است كه اگر شركت يا سازماني جداً و عميقاً نسبت ، مي تواند به صورت ياد شده اعمال شود ها سازماندر همه 

هاي مربوطه منصوب و  ايفاي نقشحداقل فردي توانمند را براي ، به تحقق وظايف مديريت دانش در تشكيالت خود متعهد باشد

  . به شدت از او حمايت خواهد كرد

   
  ويژگيهاي مدير ارشد دانش 

آسان سازي ، جمع آوري آن منابع، نيازمند توانايي شناخت منابع ارزشمند دانش، كار مدير ارشد دانش بدون توجه به عنوان آن

در خصوص اين  وصل - در يك مباحثه خط. باشد ديد ميو تهييج كاربرد دانش وايجاد دانش ج  وتحريك، دسترسي بدانها

  :دكتر يوگش مالهوترا اين ويژگيها را متذكر شده است، موضوع

توانايي ايجاد درك موارد اصلي كسب وكار كه سازمان در تالش پرداختن به آن است و درك روشن نيازهاي . نشبي

  . سازمانرقابتي و راهبردي طوالني مدت 

فناوري در دسترس و مهمتر از همه اين كه چگونه اين فناوريها مي تواند در خدمت ايجاد و درك . عمق فناوري

و فرايندهاي تجديد حيات اطالعات جاري ، كند نقش مجاري ارتباطي كه تبادل را تسهيل مي، مستندسازي اطالعات به كار رود

  . است

بخصوص در ، شدن در اطالعات را آسان مي سازد درك ايجاد زيرساخت انساني و فرهنگي كه سهيم. هاي انساني بينش

  . تبديل دانش ضمني افراد مختلف به دانش صريح كه بتوان آن را در سرتاسر شركت به مشاركت گذاشت
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فرد ، آن با توجه به وضعيت اندازه گيري جاري و ابتدايي ايجاد دانش و مقياس بندي. ي اندازه گيري كسب وكارها مهارت

را به سرمايه گذاريهاي انجام شده در توسعه ) مانند بازده سرمايه گذاري و سرمايه معنوي(معيارهاي اثربخشي سازمان بايد بتواند 

  . زيرساخت دانش مرتبط سازد

انجام . مي تواند مسئول آسان سازي فرايند جاري سهيم شدن در دانش و تجديد حيات دانش باشد. آشنايي با فرايند دانش

درك توازن بين تقويت ساختارها براي معيارهاي بهينه سازي مبتني بر كارآيي و ساختارهاي نسبتاً غيردقيق براي اين كار نيازمند 

  . آسان سازي تفكر نوآورانه و خالقيت مي باشد

دربرگيرنده دركي از موضوعات فرهنگي مرتبط با فرايندهاي ايجاد دانش است؛بخصوص اينكه . خودآگاهي فرهنگي

. باشد تا گفتگو را آسان سازد) با كمك مديريت رده باال( به تسهيل بخشي به فرهنگ خودكنترلي يا گروه كنترليفرد بايد قادر 

شخص همچنين بايد ديدگاههاي چندگانه را در خصوص موضوعات اصلي درك كند و مايل باشد تا با ديدگاههاي گوناگون 

آزادانديشي وتمايل و توانايي پيوند بين نيازهاي . يند ايجاد دانش مي باشندرابطه برقرار نمايد كه اينها مواد فرا) از افراد مختلف(

  . راهبردي مديريت رده باال و مسائل مورد عالقه عملياتي سطح كارمندان بسيار ضروري است

گوناگون است كه منجر به مهار عوامل  درك عميق چگونگي فناوريهاي هماهنگي و ارتباطاتي. ي ارتباطاتيها قابليت

  . رتباطاتي ذي ربط به كاربرد چنين فناوريها در سطح گروه و زمينه هاي سازماني مي شودا

  :مالهوترا بر اين باور است كه داوطلب براي مدير ارشد دانش نيازمند آميزه اي از سه نوع مهارت پايه مي باشد

وكار وفناوري جاري مربوط به  داوطلب مزبور نه تنها بايد از موضوعات كسب. فرهنگ/ فناوري و مردم، كسب وكار 

بلكه همچنين از موضوعات مترتب به مردمي كه نقش مهم روزافزوني در فرايندهاي ايجاد دانش سازماني بازي ، سازمان وصنعت

تحليلگر فناوري و متخصص ، ي استراتژيست كسب و كارها قابليتاين فرد بايد تركيبي از . مي كنند درك عميقي داشته باشد

فوق ليسانس در مديريت بازرگاني (تجربه در موضوعات فناوري و كسب وكار و درجه تحصيلي باال. انساني را داشته باشدمنابع 

. اطالعات و دانش را داشته باشند، داوطلبان بايد همچنين قابليت يا توان درك تفاوتهاي ميان داده. ترجيح دارد) يا معادل آن

برخي از دست اندركاران . ر نقشهاي رابط مشاوره مي شود بسيار مطلوب خواهد بودتجربه مشاور بخصوص براي كسي كه درگي

مي توند ، توصيه مي كنند كه داشتن زمينه مربيگري به علت اينكه رابطه تنگاتنگي بين مديريت دانش و يادگيري وجود دارد

  . كمك مفيد باشد

هر يك از دو زمينه ، نش باشد؟ بر حسب معيارهاي مالهوتراچه كسي مي تواند اثربخش ترين مديري ارشد دا، با اين الزامات

كسب ، فقط افراد نادري هستند كه در هر سه قلمرو فناوري. مناسب خواهد بود -يعني فناوري يا كسب وكار - مدير ارشد دانش

يار قوي باشد بسيار خوش مع سهسازماني كه بتواند داوطلبي بيابد كه در دو معيار از اين . و كار و مردم مي توانند قوي باشند

  . شانس است

نقش مدير ارشد دانش توسط ، بدون توجه به اين امر كه اين شغل يك منصب عنوان دار است يا نه، در صورت عدم وجود

، ي ساختاريافتهها دادهزيرا اين شغل از قبل بسياري از ، پرمي شود) مدير سيستم اطالعاتي مديريت( مدير ارشد اطالعات

يك فناور با حس تجاري در اين شغل يك گزينه بد . ارتباطات وساز وكار دسترسي به اطالعات را در كنترل دارد زيرساختهاي

  . نيست
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اگر بخواهد تالشهاي مديريت دانش او اثربخش باشد بايد رهبري قوي و ، فردي كه نقش مدير ارشد دانش را مي پذيرد

كه مدير اجرايي سطح بااليي را براي تقبل مسئوليت تمام وقت مديريت دانش يي ها سازمان. سازگار و منسجمي از خود ارائه دهد

فقط وقتي كه مديريت دانش مسئوليت روشن و تمام وقت مدير اجرايي سطح . شانس بيشتري براي موفقيت دارند، مي گمارند

فقط يك مدير ، عالوه بر آن. باال شد مي توان گفت كه آن مدير تمركز و توجه كانوني موردنياز اين شغل را بدان مي دهد

كاركردها و ، اجرايي رده باال اين اقتدار قانوني را دارد تا مديريت دانش را تحقيق بخشيده و پذيرش آن را در كليه بخشها

  . فرايندهاي چندگانه تقويت كند

توزيع و استفاده از ، ه دريافترا در زمين ها مهارتبايد مجموعه اي از وظايف و  ها سازمان، به منظور پا گرفتن مديريت دانش

وظايف راهبردي و رهيافتي زيادي براي تحقق يافتن وجود دارد و اين فرض كه شركت به راحتي مي تواند . دانش ايجادكنند

تنها انسانها ارزش افزوده اي . فرضي غيرواقعي به نظرمي رسد، هاي مديريت دانش خود را در صدر بقيه رهيافتها قرار دهد فعاليت

 تعهد كاركناني با قبول، براي انجام بخشهايي از اين فرآيند. كند ها و اطالعات را به دانش تبديل مي مي آفرينند كه داده را

ي ضروري اين گونه افراد اختصاص ها مهارتتوضيح بعضي از وظايف و  به، اين بخش. بايستي مسئوليتهايي را برعهده بگيرند يم

  . دارد

البته معموالً . آنهايي هستند كه مديريت دانش را به جزئي از كار كاركنان خود تبديل كرده اند، ها سازمانترين  موفق

  . مي تواند به پديده اي فراگير تبديل شود، مديريت دانش از طريق انجام وظيفه تمام وقت تعدادي از كاركنان ستادي دانشكار

  

  كاركنان دانش مدار 

اما فعاليتها و نگرشهاي كساني كه براي انجام ، در موفقيت مديريت دانش ايفا مي كنندنقش عمده اي ، كارشناسان و متخصصان

، مديران برنامه ريزي. در موفقيت اين نوع مديريت نقشي مهم تر دارد، گيرند كارهايي غير از مديريت دانش حقوق مي

تمام . همترين مديران دانش به شمار مي آينداز جمله م، مهندسان طرح و توليد و حتي منشي ها و مستخدمين، تحليلگران تجاري

شكي نيست كه مديريت ، به اين ترتيب. تسهيم و استفاده از دانش احتياج دارند، جستجو، آنها در كارهاي روزانه خود به خلق

دانه و راحت آزا، بايد فرهنگي فوق العاده باشد تا دانش، فرهنگ سازماني. دانش بايد به بخشي از وظايف همه كاركنان بدل شود

  . بر سازمان مسلط شود

   

  كاركنان مديريت دانش 

كارهايي معمولي ، كارهاي روزانه دانش. با كارهاي روزمره مديريت دانش ارتباط دارد، اولين وظايف هر فرد متعهد به دانش

گردآوري ، ويرايشگري، گزارشگري، كتابداري، هماهنگي .مستلزم انجام كارهاي جالب و جديد است، هستندامامديريت دانش

  . نمونه هايي از اين نوع كارها هستند، دانش و نظاير آنها

به افرادي نياز دارند كه دانش را از دانشگران دريافت وسازماندهي كرده و در طول زمان به محافظت و پااليش  ها سازمان

  . آن بپردازند
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) اي هاي فني و تجربيات حرفه توانايي، يافته ش سازماندان(ي سختها مهارتبايد تركيبي از ، دانشكاران خوب در هر سطحي

  . را داشته باشند) سياسي و فرهنگي دانش، هاي شخصي برداشت عميق از جنبه(هاي نرم  و نيز ويژگي

ي مورد نياز بايد بايد ها مهارتهاي مديريت دانش بايد اين هدفها را با هم تركيب كنند و حداقل تمام  گروه، دست كم

  . تمامي دانشكاران باشند مورد قبول

  

  مديران پروژه هاي دانش 

، عمده ترين كارهاي مديريت واقعي دانش. عموماً در اشغال مدير پروژه دانش است، بخش مياني ساختار رسمي مديريت دانش

. بخشند مي را بهبود مربوط به دانش ويژه شكلهاي خاصي از دانش را سازمان داده و يا فعاليتهاي مي افتدكه طرح هايي اتفاق درمتن

  . مديريت تغيير و مديريت فناوري مسلط باشند، مديران طرح دانش بايد تا حدودي بر فنون مديريت پروژه

فرد بالقوه مناسب براي مديريت دانش كسي است كه در خلق و توزيع دانش و استفاده از آن سابقه اي داشته ، به طور كلي

  . باشد

  : هاي خاصي را در زمينه مديريت دانش انجام دهد كه عبارتند از ي فعاليتمي بايست، مدير طرح هاي دانش

  هاي مشخص پروژه  تعريف هدف

  . گيري و مديريت گروه هايي كه با يارگيري تشكيل مي شوندريا

  تعيين و مديريت توقعات مشتري 

  نظارت بر زمان بندي ها و بودجه هاي پروژه 

  تعيين و حل مشكالت پيشرفت پروژه 

  ١. بايد از تواضع خاصي برخوردار باشند، مديراني كه با دانش و سرو كار دارند

 

  مديريت دانش راهي براي كسب سودمندي

گرديده  آنهااند كه منجر به افزايش دانش   جوامع بشري از دوره غارنشيني تاكنون دائم دستخوش تغيير و تحوالت متعددي بوده

دانش در دنياي . مزيت اصلي در سرمايه دانشي نهفته است، ارتباطات و دانش موسوم استكه به عصر ، در عصر حاضر. است

فرصت مناسبي براي  تواند ميدانش . باشد  مي ها سازمانبه سرعت در حال تبديل شدن به برتري رقابتي اصلي ، پيشرفته امروز

تهديدي جدي براي سازماني قلمداد شود كه تحوالت ، كند و در عين حال  خوبي آن را شناخته و مديريت مي سازماني باشد كه به

يكي از عناصركليدي پيشرفت و ، اطالعات و دسترسي مؤثر به آن، درعصر حاضر. بشناسد، خواهد  شناسد يا نمي  محيط را نمي

شدت نيازمند  بهآموزشي و زيستي ، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، كه تمامي فرايندهاي اجتماعياي  گونهبه، شود ميتوسعه محسوب 

تر به دنياي اطالعات   آوري اطالعات و ارتباطات و امكان دسترسي سريع و گسترده هاي سريع در فن  پيشرفت. باشند  اطالعات مي

هاي رشد و نيز ظهور   عنوان يك منبع سازماني و نظريه شناخت دانش به. گشوده است افق جديدي را فراروي متخصصان و مديران

اين . هاي اطالعاتي به وجود آيد  كمك كردند تا حوزه جديدي از مديريت دانش در نظام همگي، بنيان  نشي داها سازمان

                                                           
 .http://anynothing.blogfa.com) 29/6/93(، تاريخ دسترسي 1385، »ماني در پيشبرد اهداف مديريت دانش سازماننقش منابع ساز«حسين داوديان،  -1
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گذاري در آن به طور مستقيم   اي انساني است و سرمايه  دارايي و سرمايه، هاي مختلف  در شكل   كه دانش دهد ميها نشان   پيشرفت

ي ايجاد شده توسط ها قابليتدانش و ، در كنار ديگر عوامل توليد. شود ميآوري پيشرفته منجر  به بهبود كاالها و خدمات يا فن

ا وجود حجم بسيار بااليي از اطالعات و دانش و ب ها سازماندر. رود  آن نيز يكي از درآمدهاي در حال افزايش سازمان به شمار مي

مديريت دانش . گيرد  اطالعات الزم و كافي در اختيار متقاضيان قرار نمي، هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي  آوري كارگيري فن نيز به

هاي   با مشاركت بخش ،رو  از اين. آيد  به شمار مي ها سازمانوكارايي در   هاي مناسب براي كسب سودمندي  حل  يكي از راه

موقع دانش به محققان و مديران از  هاي مؤثري در انتقال صحيح و به  گام توان  مي، مختلف در فرايندهاي نوآوري و مديريت دانش

موهبت ، با خود، بناي نوآوري است و مديريت صحيح بر منابع دانش  دانش سنگ، بدون ترديد. لحاظ توسعه تحقيقات برداشت

تا يك سازمان در شرايط محيطي  شود مينوآوري مؤثري كه باعث «، به گفته لمون و ديگران. آورد  به ارمغان مينوآوري را 

گذاري و كاربرد دانش و نخبگي اهتمام   اشتراك، گيري  بهره، اخذ، نياز دارد تا سازمان نسبت به ايجاد ،نامطمئن رقابتي باقي بماند

اخير تالش  هاي  هر سازماني در روي كره زمين طي سال«نوآوري بر اين عقيده است كه  هامل در تالش براي بسط مفهوم» .ورزد

مند مورد بازبيني و تحول قرار   صورت نظام فرايندهاي كسب و كار خود را به، كارايي و سرعت عمل كسب  براي  است  نموده  

   1. »دهد

  

  فرهنگ در مديريت دانش نقش

. تاكنون تعاريف زيادي از فرهنگ سازماني عنوان شده است. رددگ پيدايش سازمان باز ميآغاز حيات فرهنگ سازماني به 

داونپورت و . ذاردگ مي تأثيرمطالعات رابينز در زمينه فرهنگ نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني بر تمام جنبه هاي سازمان 

دارند كه فرهنگ  هاي مديريت دانش بيان ميدر اجراي پروژه  ها سازماننيز در زمينه سنجش معيارهاي موفقيت  2پورساك

لفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه وم بوده است ها سازمانسازماني به عنوان شاخص اساسي سنجش موفقيت مديريت دانش در 

   :رابينز عبارتند از

واحد مديريت . باشد پشتيباني مديران رده باال براي پياده سازي مديريت دانش بسيار حائز اهميت مي :حمايت مديريت .1

فرايندهايي را ترغيب كنند كه يادگيري و تسهيم دانش را تشويق  آنهاتا . منابع انساني بايستي بر مديريت رده باال تمركز كند

 . كنند مي

همه  وتمايل به ماندن در سازمان ، احساس غرور و افتخار ،مواردي مانند ميزان تعهد و وفاداري به سازمان :حس تعلق سازماني .2

هاي  ساختار سازماني مبتني بر تيم ،ي دانش محورها سازمانو بررسي ها نشان داده اند كه در  به علت حس تعلق سازماني است

  .دانشي است كه از كاركنان منتخب براي به اشتراك گذاشتن دانش ضمني و مهارت هايشان تشكيل مي شوند

بهره گيري از نظرات كاركنان و هم فكري در ، مشاركت جمعي، ي خالقها سازماندر  :مشاركت در تصميم گيري .3

   3. به طور گسترده اي رايج هستند و جزء فرهنگ سازماني به شمار مي روند ،چارچوب سيستم هاي ارتقاء

                                                           
 .http://www.bashgah.net، باشگاه انديشه، سايت اينترنتي  1390، 137، ماهنامه معرفت، شماره »ها مديريت دانش و كاركردهاي آن در سازمان«حسن فراهاني،  -1

2-  Davenport & Prusak, 2000 

  .http://ravabetir.blogfa.com، وبالگ  )30/6/93(تاريخ دسترسي هاي فرهنگي،  ضرورت و كاركردهاي مديريت دانش در سازمان«زاده،  رقيه بخشعلي 3-
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  ضرورت نياز به مديريت دانش در سازمان فرهنگي

قرار دارد و صاحبنظران و خبرگان ظرافت و  ين بستر تحول جوامع بشري مورد توجه ويژهتر مهمعنوان  امروزه فرهنگ به

ي ها مدل :ها از قبيل  طرح برخي پرسش. اند هاي استراتژيكي دانش را در اين عرصه مورد بررسي و تأمل قرار داده ويژگي

؟ با چه روندي شود ميهايي دارد؟چگونه اندازه گيري و سنجش  هاي فرهنگي كدامند؟ چه شاخص مديريت دانش در حوزه

ضمني ارزشمند موجود در اين حوزه به دانش تصريحي و قابل ارائه تبديل مي گردد؟ چه مكانيزم هايي امكان تبادل دانش دانش 

با مديريت دانش در حوزه هاي صنعتي و تجاري تفاوتي  ،آورد؟ و هزاران پرسش ديگر كه شايد از منظر طرح را فراهم مي

استخراج واستفاده از  ،شگرف در كشف تأثير ،انش در حوزه هاي فرهنگينداشته باشد وليكن بديهي است كه جنس متفاوت د

ي ها سازماني فرهنگي و فضاي بسيار پويا و منعطف دانش فرهنگي از جمله خصوصيات مديريت دانش در ها فعاليتدانش در 

  . باشد فرهنگي مي

ي ها فعاليتبر اساس تعاريف موجود از . اند پرداختهمتاسفانه اهل فن كمتر به تعريف و تبيين ابعاد يك سازمان فرهنگي 

ي ها فعاليتكه سازمان فرهنگي سازماني است كه ماموريت و يا وظايف اصلي خود را از ميان  شود ميچنين برداشت ، فرهنگي

م تعاريف متنوع اگر بخواهي، ها در زندگي اجتماعي است ترين واژه واژه فرهنگ يكي از پر استفاده. فرهنگي انتخاب نموده است

اساسي در  طبقه كلي و 3توان به  مي، بندي نماييم طبقه - با توجه به دامنه عملكرد و نوع استفاده از تعريف فرهنگ - از فرهنگ را 

  . تعاريف فرهنگ دست يافت

يات هاي ح تعاريف عام از فرهنگ است كه در اين تعاريف فرهنگ به طور مستقيم و غيرمستقيم تمام جنبه، حوزه اول

نظيرآن . گيرد پوشاند و مفهومي واقعاً بدون حد و مرز است و تنها طبيعت و حيات وحش خارج از آن قرار مي انساني را مي

   .تعاريفي كه تقريباً تمامي مردم شناسان از فرهنگ دارند

همچون . يا به عبارت ديگر حوزه فرهنگ غيرمادي را در بردارد ها ارزش، عمدتاً تعاريفي است كه باورها، حوزه دوم

هاي مربوط به  يا تعريفي از فرهنگ كه در بحث) مجموعه آثار فكري و خالقانه(گويد  تعريفي كه ريموند ويليامز از آن سخن مي

   .و صرفاً شامل فرهنگ غيرمادي است شود ميفرهنگ توسعه مطرح 

هاي فرهنگي تحت عنوان بخش فرهنگ  ها و سياست گذاري ريزي يي است كه در برنامهها فعاليتعمدتاً شامل  ،حوزه سوم

تر در ادبيات دولت و  و به طور روشن، شود ميو در اين حوزه كاال و خدمات خاصي توليد و عرضه  شود ميبه آن استناد 

  . هاي توسعه با عنوان بخش فرهنگ متجلي است برنامه

ي نامشهود ها سرمايه. ستها سازماندر اينگونه  ها ستادهها و  در هر سه حوزه عامل مهمي كه به چشم مي خورد جنس داده

ي ها سرمايه از همين ي آن نيز شامل خدمات فرهنگي ناشيها ستادهوارد سازمان شده و … تجربيات و، اطالعات، مثل دانش

باشد  مي  آنهااداره وكاربرد، ي نامشهودكه شامل ارزيابيها سرمايهديريت كردن اين در نتيجه ضرورت م. باشد مي نامشهود سازماني

   .بسيار با اهميت مي باشد

  



 47     مديريت دانش سازماني

 

  ي فرهنگيها سازمانكاركردهاي مديريت دانش در 
تبديل شده و مديريت دانش به  ها سازمانامروزه دانش و اطالعات به عامل تعيين كننده اي در موفقيت و قدرت رقابت پذيري 

خصوصاً با ابالغ سياست هاي كلي نظام اداري توسط  .عنوان يكي از آخرين مباحث سازماني در علم مديريت مطرح شده است

دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حركت به  تأكيدو افزايش  ،در زمينه مديريت دانش) 1389فروردين (مقام معظم رهبري 

مسئله مهمي كه بوجود آمده ، ساله كشور و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه 20هاي دانش محور در سند چشم انداز سوي اقتصاد

 ها سازماندر اين ميان بسياري از . درك اين موضوع است كه چگونه از دانش به عنوان يك منبع مهم مزيت رقابتي استفاده كنيم

مديريت دانش مزاياي  .ند دانش را در سازمان مديريت نمايندتوان ميد كه چگونه تالش خود را بر اين مسئله متمركز نموده ان

افزايش  ،دراختيار داشتن اطالعات به روز شده، به بهبود كيفيت كار توان ميبه همراه دارد كه از آن جمله  ها سازمانبسياري براي 

افزايش توان پاسخ به نيازهاي  ،نسبت به نياز هاي مشتريانافزايش توان پاسخگويي  ،بهبود تصميم گيري ،بهبود اثر بخشي ،كارايي

 . داي كشور و امكان تغيير و تطبيق پذيري سريع اشاره نمواساسي و توسعه 
 

  ي فرهنگيها سازماناي مديريت دانش در  تبيين عوامل زمينه

دانش ، در بخش هاي متفاوت آن سازو كاري است كه سازمان از طريق آن دانش را مديريت مي كند و افراد، زير ساخت دانش

جز جريان دادن دانش در رگهاي  چيزي، هدف اصلي اين زيرساخت ها. كنند زير ساختها تسهيم مي خود را از طريق اين

ي فرهنگي با توجه به ويژگي هاي اينگونه ها سازمانبراي پياده سازي مديريت دانش در . كاري سازمان نيست فرايندهاي

براي موفقيت در . به عوامل زمينه ساز و بستر سازي مناسب امكان پذير نبوده و با شكست مواجه خواهند شد ها بدون توجه سازمان

فرايندها و  ،دانش و تجربه به سادگي تسهيم شده، ي فرهنگي نيازمند ايجاد محيط كاري هستند كه در آنها سازماناين امر 

هم بايد در اين راستا قرار گيرد تا  ها سازمانهمچنين رفتارافراد در. شوند هاي اطالعاتي نيز براي اين هدف بايستي اعمال فناوري

مناسب به دست افرادي برسدكه به آن نياز دارند تا بتوانند با بهره وري بيشتري عمل اطالعات و دانش آنان ادغام شده و در زمان 

گذار در تأثيرآگاه و ، وجود مديري دانا شود ميي ي فرهنگها سازمانكه باعث صعود كيفيت بروندادهاي  بدون ترديدآنچه. كنند

شامل  ،مباني زيرساخت مديريت دانش. شود ميخود نيز باعث تغيير ، كه عالوه بر سازگاري و هماهنگي با تغييرات سازمان است

كه منجر به  براي توسعه مديريت دانش در سازمان بايد تغييراتي. فناوري اطالعات و فرايندهاي دانش است، فرهنگ سازماني

  1. به طور نظام مند تشويق و حمايت شوند، تعامل و يا بازسازي دانايي مي گردند

 

 )سازي مراحل پياده(  مراحل عملياتي كردن مديريت دانش در سازمان

و  گام به بايستي در يك فرايند گام، سازي هر روش ديگري همچون پياده  سازي مديريت دانش در سازمان طبيعي است كه پياده

  .باشد مي شش مرحله  سازي مديريت دانش شامل پياده، آرام صورت گيرد

                                                           
 .http://ravabetir.blogfa.comوبالگ   ،)30/6/93(تاريخ دسترسي هاي فرهنگي،  ضرورت و كاركردهاي مديريت دانش در سازمان«زاده،  رقيه بخشعلي -1



 مديريت دانش سازماني     48

 

  آموزش مفاهيم و جلب نظر مديران -1

. دارد  احتياج به جلب نظر مديران و نيز آموزش مفاهيم و موضوع طرح در سطح كارشناسي، اجراي هر طرح جامعي در سازمان

بايستي   در ابتداي طرح بنابراين. اعضاي سازمان راهبري وهدايت شودبايستي توسط خود ، آن كه مديريت دانش به خصوص

هاي  كارگاه اين. شود سازي مشاركتي در جهت جلب نظروآشناسازي تخصصي اعضاي سازمان پياده هاي آموزشي كارگاه

  :شود ميآموزشي شامل موضوعاتي همچون موارد ذيل 

  )مقدماتي(مفاهيم مديريت دانش در سازمان -

  )پيشرفته(ريت دانش در سازمانمفاهيم مدي -

  مديريت دانش و فناوري اطالعات -

  ها و بايدها؟ هست، فرهنگ سازماني تسهيم دانش -

  سازمان را افزايش دهيم؟  چگونه سطح دانشي -

  مشكالت دانشي سازمان ما -

   .سازي مديريت دانش در سازمان مشابه هاي پياده حل راه -

  

 ارزيابي سطح دانش سازمان -2

در اين راستا . كامال شفاف مورد بررسي قرار گيرد  الزم است وضعيت موجود به صورتي، و جلب نظر مديرانپس از آشنايي 

هاي  هاي مشابه طرح چك ليست، كه برگرفته از نوع سازمانشود مي  هايي در سازمان و در ميان كارشناسان توزيع پرسشنامه

ها و نيز اطالعات سازماني در يك سيستم ديناميك  اين پرسشنامهنتايج . باشد سازمان مي  مديريت دانش و نيز موقعيت كلي

  به عنوان )هاي مديريت دانش براساس آخرين نظريه(ي مختلف سازمانيها دانشكامپيوتري وارد شده و نمودارهاي رشد 

نمودارهايي ترسيم   پردازد و آن را به صورت سازي سناريوي دانش سازماني مي سيستم ديناميك به شبيه. آيد خروجي به دست مي

اين نمودارها توسط . باشد اين نمودارها نشانگر وضعيت فعلي دانشي سازمان و آينده آن با ادامه وضع موجود مي. كند مي

متخصصان مديريت دانش و نيز در جلسات مشترك با مديران تحليل شده و نقاط ضعف و قوت سازمان در ابعاد مختلف 

  .شود ميه لحاظ دانش مشخص تكنولوژي و انساني ب، ساختاري

 

 تشكيل تيم دانش -3

با توجه به نيازهاي ، مطلوب و گام دانشي بعدي  پس از ارزيابي متخصصان مديريت دانش و مديران سازمان و برگزيدن سناريوي

افراد در كنار اين . شود ميسازمان از ميان اعضاي سازمان انتخاب   هاي مديريت دانش در سطوح مختلف تيم، سناريوي پيشرو

   .گيرند برعهده مي )كند ميالبته به لحاظ زماني ايجاد مشكل ن  كه( وظايف جديدي را، امور پيشين خود
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 انداز دانش تدوين چشم -4

برنامه استراتژيك دانشي مبتني بر نقاط قوت و ضعف   انداز دانشي سازمان ترسيم و بر مبناي آن چشم، براساس سناريوي مقبول

سازي مديريت دانش در بخشي از سازمان  هايي در جهت پياده نامه آيين  پس از آن. شود ميسازمان به لحاظ دانش مشخص 

بنابراين . سازي شود اي كوچك به عنوان طرح پايلوت پياده يطهدانش در ابتدا بايستي در ح  طرح مديريت. شود ميطراحي و ابالغ 

  .شود ميكل امور فوق در همين بخش طراحي 

  

 اجراي طرح پايلوت -5

مجدد قرار گرفته و براساس نتايج تحليل با   مورد تحليل، بخشي از سازمان كه به عنوان طرح پايلوت مورد تصويب قرارگرفته

هاي مديريت دانش در سه حوزه  حل و راه ها روش، رفتن نتايج به دست آمده از كل سازمانهمان روش قبلي و با در نظر گ

تحليل هزينه شده و با استفاده از روش گوناگون ، ها حل همچنين اين راه. گيرد تكنولوژي و انسان مورد بررسي قرار مي، ساختار

ها در طرح  حل اين راه. شود ميهايي مصوب تعيين  حل راه، به نظرات مديران و كارشناسان  با توجه )مرجح( يافتن جواب بهينه

و در  شود ميدهي  ارزيابي و گزارش، سازي نتايج پياده، آناز در حين مراحل اجرا و پس. شود ميو اجرا  ريزي پايلوت برنامه

   .شود ميجهت تصحيح روند و ارزيابي عملكرد مديريت دانش ارايه ، گزارش به مديران، نهايت

 

 مستقل واحد مديريت دانش رهااد -6

هاي ديگر سازمان پياده  در بخش، اي دانش در فرايند مرحله  سازي مديريت طرح پياده، در صورت مقبول بودن طرح پايلوت

گيري واحد مديريت دانش در سازمان الزامي است و اين بخش بايستي به عنوان بخشي از  البته در اين بخش شكل. شود مي

هايي از مشاور مديريت دانش به صورت مستقل به  صرفا با دريافت توصيه، اين واحد از اين پس. شناخته شودچارت سازماني 

دانش در   آوايي سازمان با تحوالت آميز اين روند باعث هم ادامه موفقيت. پردازد كامل مديريت دانش در سازمان مي  سازي پياده

محور  شركت دانش  اي جديد و به طور كلي مبدل شدن سازمان به يكپذيري و خلق بازاره اقتصاد جهاني و حفظ رقابت

   1.شود مي

 

 عوامل موفقيت مديريت دانش

عوامل اصلي را كه براي  ،براساس تجربيات خودم و همچنين مطالعات موردي مديريت دانش در جهان كند ميهري هارن بيان 

  تكنولوژي، فرايندها، افراد:اين چهار گروه عبارتند از .بندي كرد طبقهتوان در چهار گروه  است مي حياتي  موفقيت مديريت دانش

تكنولوژي و :قرار داد  توان در دو طبقه معتقد هستند كه عوامل فوق را مي  گروهي از پژوهشگران. و تعهد استراتژيكي مستمر

  .افراد و تعهد استراتژيكي مستمر در گروه ديگر، فرايندها در يك گروه

جريان كار و ، همكاري، دانش  سازي بنياني براي حمايت و سهيم، مديريت دانش  هاي هاي تكنولوژي حل راه:تكنولوژي-1

شركاء و ، مشتريان، آورند كه كاركنان به وجود مي  اين ابزارها فضايي را به عنوان منبع مركزي. كند مي  مديريت سند فراهم
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. بهتري انجام دهند  گيري ه و يكديگر را راهنمايي كنند و در نهايت تصميمتوانند اطالعات را با هم مبادل كنندگان مي تأمين

بعضي از اين . اينترانت و اكسترانت، اينترنت :هاي دانش هستند مانند ورودي، مديريت دانش  ترين اشكال تكنولوژي معروف

تخصصي   ابزارهاي آنهاهاي لوتوس نوتز و بعضي از  ها جنبه عمومي دارند نظير ميكروسافت استاندارد يا پايگاه داده تكنولوژي

 . مديريت سند، هوش تجاري :هستند مثل

گهداري ن، حفظ كيفيت، محتوا، پذيرش( مديريت محتوا، شامل فرايندهاي استاندارد براي اهداي دانش :فرايندها-2

فرايندها ساده و واضح باشند تا به   در اينجا نيز مهم و ضروري است كه. است) بايگاني يا حذف محتواي قديمي، فعلي  محتواي

  .كاركنان سازمان كامال درك و استفاده شود  وسيله تمام

همكاري و كاربرد مجدد دانش ، سازي دانش دانش اطمينان از مشاركت اعضاء در سهيم  ين چالش در مديريتتر مهم:افراد-3

، بر سازمان حاكم شود كه از احتكار دانش  اين موضوع مهم بايد با تغيير فرهنگ سازمان توام باشد و فرهنگي. براي نتايج است

  نبه اي. هاي افراد توجه شود است به انگيزه  براي تحقق اين هدف الزم. اجتناب نمايد و فضاي توام با صميمت و اعتماد خلق كند

  .گيري عملكرد بايد مورد توجه قرار گيرد اندازه  هاي ارزيابي عملكرد و ساير سيستم ،هاي پاداش منظور تنظيم مجدد سيستم

ارتقاي رفتار مطلوب از طريق الگو يا ارتباط مستمر   مديريت استراتژيكي نقش كليدي براي :تعهد استراتژيكي مستمر-4

سطح باال و   مستمر به مديريت دانش توسط مديران  ديريت دانش ايجاد تعهد استراتژيكيم  يك اصل ضروري براي موفقيت. دارد

دانش را   مديريت آنهاابتكار مديريت دانش در چند سازمان شكست خورده زيرا  دهد ميها نشان  بررسي. ارشد سازمان است

  توانندعوامل زير را به عنوان ميها ازمانس. مدت فرض كرده و توجه خود را از موج بزرگ بعدي منحرف كرده بودند كوتاه

  :دانش مورد استفاده قرار دهند  راهنماي موفقيت در كاربرد ابتكار مديريت

و به جلو سوق  كند ميدانش را خلق   رهبر دانش شخصي است كه به طور فعال برنامه، وجود رهبران يا قهرمانان دانش -

  دهد مي

  سازي دانش را تشويق كند سهيمخلق فرهنگي كه نوآوري و يادگيري و  -

  عمل يادگيري و انتقال دانش  تسريع -

  هاي سازمان مشترك از مأموريت  ايجاد درك -

  آن را نشان دهد  وجود طرح روشن كه ارتباط بين دانش با منافع -

  هاي جذاب و جالب بصيرت -

   هاي تكنولوژي مناسب زير ساخت -

  .كاركنان به منظور انجام كار كيفي و تحقق پارادايم خدمت دانش و متادانش براي، در دسترس قرار دادن اطالعات -

  

 عوامل عدم موفقيت مديريت دانش

تسهيم دانش و عدم درك مزاياي بيشمار مديريت دانش   فقدان فرهنگ، ين مانع اجراي اثربخش مديريت دانش در سازمانتر مهم

  :عبارت است از  موفقيت مديريت دانش در انواع موسساتبه عبارت ديگر داليل اساسي عدم . باشد در ميان كاركنان مي
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موفقيت در به كارگيري مطلوب مديريت دانش   عدم%)02(به دليل ارتباطات ضعيف ميان كاركنان، فقدان يادگيري سازماني

ريت دانش گيري مطلوب از مدي عدم تخصيص زمان مناسب به منظور يادگيري چگونگي بهره %)91(ي روزانهها فعاليتدر تمامي 

برداشت نادرست كاركنان دال براين كه مديريت دانش مزاياي %) 51(فقدان آموزش كاركنان%)81(هاي آن و درك پيچيدگي

هاي اجراي اثربخشي  دغدغه  ينتر مهمآنچه تاكنون بيان گرديد حاكي از آن است كه %)31(نمايد آن ارايه مي  كمي را به كاربران

  بسياري از موسسات بدين دليل در اجراي اثربخش مديريت دانش در سازمان. باشد انساني ميهاي  شامل جنبه، مديريت دانش

  1. اند ننموده  اند كه مفاهيم مديريت دانش را به شكلي مطلوب به كاركنان معرفي ناكام بوده

 

  رهبران سازمان در اجراي مديريت دانش تأثير

. ميباشد» باال به پايين« مدل، آنهاهاي متفاوتي براي اجراي مديريت دانش در مؤسسات پيشنهاد گرديده است كه معمولترين  شيوه

يكي ازاثربخشترين شيوه هاي اجراي ، پيشنهاد مينمايد) APQC( كه مركزتوسعه كيفيت و بهره وري آمريكا همچنان

در اين راستا . نهادينه سازي مديريت دانش در سازمان است، كاركنان آميز مديريت دانش و كاهش ادراكات نادرست موفقيت

مطلوب تراست ، به نظر ميرسد به جاي بهره گيري ازقدرت و اختيارات قانوني به منظوراجراي تغييرات فرهنگي درميان كاركنان

ر سازمان را به شكلي مطلوب و فرآيند نهادينه سازي مديريت دانش د، با برجسته نمودن نقش و كاركردهاي رهبران سازماني

  . اثربخش اجرا نمود

منشاء حركتهاي اجتماعي وسيعي ، رهبران ميتوانند هم در جوامع كوچكتر مانند خانواده و هم در جوامع بزرگتر نظير كشور

ديريت دانش و فرايند نهادينه سازي مديريت دانش در مؤسسات نيازمند رهبري توانمند است تا از طريق معرفي مزاياي م. باشند

در اين ارتباط كاركنان بايستي اطمينان يابند كه . بتواند موانع فرهنگي موجود در اين رابطه را از ميان بردارد، برانگيختن كاركنان

  . اشتراك دانش در سازمان است، ين سرمايه محسوب ميگردد و ثانياً مطلوبترين راه دستيابي به اين قدرتتر مهماوالً دانش 

نقش . مطلع شده و ابهامات ذهني خود را مرتفع سازند آنهااز دارند ازطريق ارتباط با ديگران ازمعلومات و اعتقادات افراد ني

رهبران سازماني نقش كليدي در متقاعد . باشد برانگيختن كاركنان به منظور اشتراك دانش در سازمان مي، رهبران در اين ميان

  . اي ايفا مي نمايند ي شغلي و رشد حرفهها مهارتسازي زيردستان خود درارتباط با مزاياي دانش از جمله گسترش 

به عنوان رهبر بالقوه جهت بهبود فرايند  تواند مي) CKO(كارشناس ارشد دانش ، در فرايند نهادينه سازي مديريت دانش

ايفاي نقش ، سازمان وترغيب كاركنان با شخصيتهاي متفاوت به منظور پذيرش فرهنگ اشتراك دانش دانش در كشف و انتشار

را براي موفقيت مؤسسات شان  ه آنهاناباور عميقي به مديريت دانش داشته و اهداف بلند پرواز، كارشناسان ارشد دانش. نمايد

قادرند با هر فرد يا عاملي كه موجب تقويت مديريت دانش درسازمان آنان انعطاف پذيري زيادي داشته و . نمايند دنبال مي

ين نقش كارشناسان ارشد دانش موفق را شامل موارد زير تر مهم، 2001ارل و اسكات درسال . تشريك مساعي نمايند، گردد

  :برشمردند

  . )تمايل به قبول خطردركارهاي جديد( كارآفريني -
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  . )هاي جديد اعضاي سازمان با شرايط محيطيتوانايي سازگاري ايده ( مشاوره -

  . )تسلط برفناوريهاي پيشرفته( فناوري -

توانايي طراحي واجراي فرآيندهايي به منظور حداكثر نمودن دانش خود جهت ( تعهد در مقابل حفظ محيط زيست -

  1. )حفاظت از محيط زيست پيرامون

  
 

 دانش آفريني سازماني 

و نشر آن در همه بخشهاي ، به عنوان يك مجموعه كل در خلق دانش نوين شركتظرفيت  ،انيمنظور از دانش آفريني سازم

نوناكا و تاكه اوچي بر پايه تفاوت بين دانش »شناسي  معرفت«اساس . هاست خدمات و سيستم، سازمان و تجسم آن در محصوالت

   .ضمني و دانش صريح استوار است

 به دانش آفريني سازماني به آنهاتحقق دانش آفريني به بسيج همگاني و تبديل آن به دانش ضمني بستگي دارد و چون 

كه  خاص خود خواهد بود »هستي شناسي« داراي آنهابه همين دليل نظريه ، عنوان نقطه متضاد دانش آفريني فردي مي نگرد

 2 .را مورد ارزيابي و سنجش قرار خواهدداد )زماني و بين سازمانيسا، گروهي، فردي(سطوح مختلف جوهره دانش آفريني 

 

  دانش آفريني در سازمان  يها روش

  :ي عمده دانش آفريني را مورد بررسي قرار داده اندها روشدانپورت و پروساك 

باشد كه فقط د دانشي توان ميبلكه آن  .هاي نو نيست ايجاد دانش براي سازمان صرفاً از طريق خلق دانش .كسب دانش -1

، الواني( د براي كسب دانش بسيار مهم باشدتوان ميها  يادگيري الگويي و الگو برداري از بهترين. براي سازمان تازگي دارد

 . )15ص1382
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 .47ص ، 1391، انتشارات سيماي دانش، سازماني مديريت دانشبامدادصوفي و پريسا طاهري، جهانيار  -2
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روش  .آن را اجاره كرد توان ميخريد بلكه  توان ميدانش مورد نياز موجود در بيرون از سازمان را نه تنها  .اجاره دانش -2

، دانپورت و پروساك(از موسسه ها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي است  ها سازمانحمايت مالي ، اره دانشرايج در اد

 . )95ص1379

كار است واحد تحقيق و  ايجاد گروهها و واحدهاي مخصوص اين، سازمان رراه رايج براي دانش آفريني د .منابع متعهد -3

  .دانش جديد و يا راهي نوين براي انجام امور است خلقآنهاهدف . نمونه اي از اين گروههاست )R&D(توسعه 

ي مختلف در كنار هم است تا در زمينه هاي خاص با ها ديدگاههدف در اينجا قرار دادن افرادي مختلف با  .همجوشي -4

گرد هم آوردن افراد با  :دننيز اظهار داشته ا» نوناكا و تاكوشي«. اين عمل را برخورد خالق ناميده است، بارتون. هم فعاليت كنند

مي  پنج مديريت دانش را كه به همجوشي عقايد ،يكي از شرايط اصلي خلق دانش است هيرشبرگ، دانش و تجربه هاي مختلف

 :انجامد به صورت زير ارائه كرده است 

  . وريدگذاري در فرايند ايجاد آن به وجود آ آگاهي هاي الزم را از ارزش دانش مطلوب و ميل به سرمايه-  4-1

  . مشخص سازيد ،دانشكاران كليدي را كه ميتوان براي انجام اقدامات الزم گردآوري كرد -4-2

  . كنيدو تفاوت ها را مثبت تلقي كنيد تأكيدبر استعدادهاي خالق و نيز چند گانگي و پيچيدگي  -4-3

اقدامات دانش آفريني را به سوي هدفي نياز به دانش آفريني را كامال آشكار سازيد و ، با تشويق و اعطاي جايزه- 4-4

  . مشترك هدايت كنيد

نمايه ها و معيارهاي مشخصي را براي سنجش ارزش دانش و موفقيت در فرايند خلق آن بكار گيريد و انتظار نداشته  -4-5

  . )داونپورت و پروساك( اين سنجش ها را برايتان انجام دهند، هاي مالي باشيد تراز نامه ها وگزارش

فناوري هاي جديد و  ،محصوالت جديد رقبا .را ناگزير از تغيير مي سازند ها سازمان، فشارهاي محيط پيراموني .بقتطا -5

، كند كرده و اكنون نيز كار مي تغيير دادن چيزي كه كار مي. ندك تغييرات اقتصادي و اجتماعي ضرورت خلق دانش را ايجاب مي

نتوانند تغييرات  ها سازمانو  ها شركتباعث مي شوند كه ، گذشته هاي ناشي از موفقيت ليخيا آرامش و خوش. كاري مشكل است

-1980هاي  هي موفق دهها شركت. درك كنند، خود قرار دهد تأثيررا تحت  آنهااست  كه ممكنچه نآيا . پيرامون خود را ببينند

و  ها سازمانامروز . ورده استآتجارت جهاني را به خودستردگي اين امر گ. يكي پس از ديگري با فاجعه روبروشده اند، 1970

 . سازگار شوند، توانند با اين تغييرات و تهديدات اند كه از طريق خلق دانش مي در يافته ها شركت

يي كه به مرور ها شركتو  ها سازماندانش ممكن است بوسيله شبكه هاي غير رسمي و خود سامان يافته در  .ها شبكه  -6

متشكل از افراد مطلع كه به دليل عالقه هاي مشترك گردهم مي آيندمعموال از ، محفلهاي علمي. يدآشوند به وجود يمندتر م نظام

كنند تا با  با يكديگر ارتباط برقرار مي، طريق گفتگوهاي رو در رو و يا از طريق پست هاي الكترونيكي و شبكه هاي ارتباطي

در  توان مياگر چه كدگزاري اين فرايند مشكل است اما آثار آن را . نندك مشكالت يكديگر را حل، تسهيم تخصص هاي خود

مانند همكاراني مهم براي ، علمي نظام يافته شبكه ها در غياب فرايندها و سياستهاي. عملكرد افراد و سازمان مشاهده نمود

 . كنند ميبرانگيختن تفكر نوآورانه عمل 

نوناكا و . ورندآزمينه ايجاد دانش هاي جديد را بوجود ، بايد با ارائه تمهيداتي ها سازمان. شود ميدانش خود بخود ايجاد ن

  .اين خصوص ارائه داده اند رتاكوشي چهار دستورالعمل را د
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. ن را به كاركنان منتقل كندآسازمان بايدچشم اندازي را براي دانش ايجاد كند و . ايجاد چشم اندازي براي دانش -1

اين كار . عنوان يك نقشه ذهني عمل كند و نوع و چگونگي دانش هاي مورد نيازسازمان را معين كنداين چشم انداز بايد به 

 . طبقه بندي و بكارگيري دانش افزايش يابد ،ايجاد ،كه توانايي سازمان در زمينه تحصيل شود ميباعث 

ي فعاليت هاي دانشي را بر عهده تيمي بايد راهبر ،براي بهبود و ارتقاي ابتكارات .تشكيل و توسعه تيمي براي دانش -2

بستگي به ، دانش باشد زيرا موفقيت مديريت دانش پيش برنده اهداف مديريت، كه تنها اين تيم البته اين بدان معنا نيست. بگيرد

  .مشاركت همه كاركنان دارد

ه به تبادل ايجاد شبكه هاي ارتباطي رسمي و غير رسمي گسترد. ايجاد شبكه هاي ارتباطي رسمي و غير رسمي -3

، سمينارها، هايي براي طوفان مغزي اختصاص دادن اتاق. نمايد هاي نهفته بين افراد و گروهها كمك قابل توجهي مي دانش

 .ايجاد دانش كمك مي كند وبه مفيدبوده … و  غيررسمي  جلسات

بيروني وجود داشته هاي محيط  در سازمان بايد قابليت جذب دانش. ايجاد شبكه هاي دانش با بيرون از سازمان -4

زمينه تعاملي پويا با عوامل بيروني مثل ، تيم هدايت گر فعاليت هاي دانش سازمان بايستي از طريق ايجاد سازوكارهاي الزم. باشد

 .دولتمردان و نظاير اينها را فراهم آورد، مشتريان

توان از  مي  اتفاق بيفتد اين انتقال، مزاياي آنزك ميگويد زمانيكه دانش ايجاد شدبايد عمل انتقال دانش به منظور دستيابي به 

اين انتقال بايد در جايي صورت بگيرد كه . هاي ديگر و يا به رويه ها و فرايندهاي كاري مختلف باشد فردي به فرد ديگر با گروه

د بينش و د به ايجاتوان ميذا انتقال دانش در بخش هاي مختلف سازمان ل، به حل مشكالت و بهبود عملكرد كمك كند

  1.زك معتقد است كه شرط الزم براي انتقال دانش ايجاد ظرفيت يادگيري در افراد است. هاي جديد كمك نمايد بصيرت

  

 تقويت شرايط جهت تحقق دانش آفريني سازماني

 فرديخلق دانش و جمع آوري آن در سطح ، فراهم سازي بافتي مناسب جهت تسهيل، نقش سازمان در فرايند دانش آفريني

 ،هدف آنها. نوناكا و كاكه اوچي پنج شرط را در بخش سازماني به منظور ارتقاي سطح دانش مارپيچي ارائه داده اند .است

ه ك، زيادگي و چندگانگي بايسته را از شرايط تحقق دانش آفريني در سازمان مي دانند، نوسان و بي نظمي سازنده، استقالل

   .در سازمان به اختصار تشريح مي گرددهريك از شروط پيشرفت دانش آفريني 

  هدف  -1

  . شود ميتعريف  ،كه به عنوان گرايش سازمان در نيل به اهداف مورد نظر شود مياز مفهومي منتج  ،دانش مارپيچي

ارزيابي ، اگر هدف مشخص نباشد. فراهم مي آورد، صحت دانش ارايه شده تأييدمهم ترين معيار را براي ، هدف سازمان

هدف در سطح سازمان اغلب با توجه به استانداردها يا نگرشهاي . غير ممكن خواهد بود، اطالعات يا دانش مورد سنجشارزش 

بايد  ها سازمان. مستلزم وجود ارزش است، ماهيت هدف. شود ميبيان  ،و توجيه دانش خلق شده سازماني مورد نياز براي ارزيابي

مديران ارشد . محوله تقويت كنند كارهاي تعهد آنان را نسبت به، رائه آن به كاركنانابا تعيين يك هدف و  ،ر خلق دانشبه منظو

                                                           
 .89-92 ص، ص1385انتشارات پيوند نو،  ،مديريت دانش در سازمانابطحي و عادل صلواتي، حسين  -1
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سازمان به . چنين حركتي بيشتر جنبه سازماني دارد تا فردي. ي اساسي متمركز سازندها ارزشند توجه سازمان را بر توان مييا مياني 

هت دهي كرده جمجددا ، چنين انديشه هاي را با ايجاد تعهد مشتركد توان ميجاي وابستگي صرف به انديشه ها و رفتارهاي افراد 

  »فعاليت دانش آفريني انسان را تقويت مي كند ،تعهد« :مي گويد) 1958(همانطور كه پوالني . و ارتقاء دهد

  استقالل  -2

همه اعضاي سازمان بايد در سطح فردي تا آن جايي كه شرايط اجازه . سازماني است نشي داشرط دوم جهت ارتقا، استقالل

فرصت ارائه موقعيتهاي مناسبي  ،ممكن است سازمان با مجاز ساختن فعاليت مستقل اعضاي خود. بطور مستقل عمل كنند ،دهد مي

انديشه هاي اصلي كه از ذهن . دهد ميانگيزشي افراد در خلق دانش نوين را ارتقاء  دامكان خو، استقالل همچنين. را فراهم آورد

از ديدگاه دانش . نهادينه مي شوند، ي سازمانيها ديدگاهبه عنوان ، بعد از نشر در ميان اعضاء سازمان، افراد مستقل تراوش مي كند

   .تفسير و انتقال آن بايد انعطاف پذيري بيشتري داشته باشد، سازماني عمدتا در دستيابي به اطالعات نينچ، آفريني

  

  نوسان و بي نظمي سازنده  -3

ارتقاي  سومين شرط سازماني در، دهد ميقرار  تأثيرنوسان و بي نظمي خالقانه اي كه كاركرد سازمان و محيط بيروني را تحت 

 ،اعضاي آن با يك نوع آشفتگي دركارهاي روزمره، وقتي كه نوسان به سازمان ارائه ميگردد. سطح دانش مارپيچي مي باشد

وقتي با چنين آشفتگي . آشفتگي يعني قطع ناگهاني شرايط عادي و معمول. چارچوب هاي ذهني مواجه مي شوند عادات يا

در ، به عبارت ديگر. يدا مي كنيمپفرصت الزم براي بررسي مجدد ديدگاه ها و انديشه هاي اساسي خود را ، مواجه مي شويم

اين نوع فرايند . مورد بازنگري قرار دهيم ،بت به جهان پيرامونچنين موقعيتي ما سعي مي كنيم تا صحت ديدگاه خود را نس

آشفتگي ايجاب مي كند كه گفتگو به عنوان ابزاري براي كاركرد متقابل . مستلزم تعهد فردي عميق از جانب شخص مي باشد

  .بسزايي دارد تأثير، چون اين شيوه در خلق مفاهيم جديد، اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد

   :در موارد زير خالصه نمود توان ميين اهداف نوسان را بنابرا

   .روابط متقابل اجتماعي جهت خلق مفاهيم جديد -

  . ارتقاي سطح خالقيت -

   .يشانها فعاليتارتقاي توانايي اعضاء جهت بازنگري در  -

  

  زيادگي  -4

ي كسب ها سازماندر . فوري به آن ندارندوجود اطالعاتي است كه اعضاء سازمان نياز ، مفهومي كه اينجا از زيادگي مطرح است

به منظور . شود ميي تجاري و مسئوليتهاي مديريتي اطالق ها فعاليتزيادگي به انباشتگي عمدي اطالعات موجود پيرامون  ،و كار

وري به آن بايد با افراد ديگري كه نياز ف ،فرضيه اي كه توسط فرد يا گروه ارائه مي گردد ،محقق ساختن دانش آفريني سازماني

ند توان ميزيرا افراد ، ميزان اشتراك دانش ضمني را باال مي برد، اطالعات مازاد. بطور مشترك در ميان گذاشته شود، ندارند

روند فعاليت دانش آفريني را ، از اين لحاظ زيادگي اطالعات. به راحتي درك كنند، چيزي را كه ديگران سعي در بيان آن دارند

افراد را در درك موقعيت خود در سازمان كمك مي كند و اين امر در عوض كنترل  ،اشتراك اطالعات اضافي .شتاب مي بخشد



 مديريت دانش سازماني     56

 

بلكه به يكديگر گره ، افراد سازمان در عين استقالل كامل جدا از يكديگر نبوده .مسير انديشه و عملكرد فرد را ممكن مي سازد

در نتيجه زيادگي اطالعات يك نوع . ف شده هاي برخوردار هستنداز يك موقعيت تعري ،خورده اندو در بافت كلي سازمان

    .مكانيزم خودكنترلي فراهم مي آورد تا سازمان بتواند مسير مشخصي را انتخاب كند

تا مجراهاي ارتباطي ناشناخته  شود ميزيادگي اطالعات حتي در داخل يك سازمان مبتني بر سلسله مراتب دقيق نيز باعث 

  . نابراين مبادله بين سلسله مراتب و عدم سلسله مراتب را تسهيل مي سازدب .اي بوجود آيد

  

  چند گانگي بايسته  -5

طبق نظر اشبي تنوع داخل يك سازمان  .است »چند گانگي بايسته  « شود ميپنجمين شرطي كه باعث پيشرفت دانش مارپيچي 

 توانند  اعضاي سازمان مي. با ناهمگوني ها ي محيطي مقابله كندبايد با تنوع و پيچيدگي محيط سازگاري داشته باشد تا به راحتي 

انعطاف پذير و سريع اطالعات و هم چنين دسترسي يكسان به ، در صورت برخورداري از چند گانگي بايسته كه با تلفيق متفاوت

  . پيشامدهاي احتمالي آماده كنندخود را براي مقابله با بسياري از  ،ارتقاء پيدا مي كند ،اطالعات در همه بخشهاي سازمان

به متنوع ، بايد هر يك از افراد سازمان بتوانند در مدت زماني كوتاه و با سريع ترين شيوه ممكن، حداكثر سازي تنوع وربه منظ

  . ترين اطالعات مورد نياز دسترسي داشته باشند

زير را در ارتباط با چگونگي دانش آفريني سازماني  پرسشهاي، جهت ارزيابي فرايندهاي خلق دانش سازماني نوناكا و همكارانش

   .مطرح ساخته اند تا نسبت به ميزان خلق دانش در سازمان آگاهي حاصل شود

  نمونه اي از پرسشهاي مرتبط با ارزيابي فرايندهاي خلق دانش سازماني 

 ؟شود ميوري فروش گردآ ي شما اطالعات از سايتهاي توليد وها سازمانآيا در  •

 ؟شود ميآيا در سازمان شما تجارب با عرضه كنندگان و مشتريان به اشتراك گذاشته  •

 آيا در سازمان شما محيطي جهت يادگيري متخصصان و صنعتگران بوجود آمده است ؟ •

 ؟شود ميي شما گفتگو هاي اساسي و خالق انجام ها سازمانآيا در  •

 ؟ شود ميگفتگوها استفاده  از استعاره ها در ،آيا در سازمان شما جهت خلق مفاهيم •

 ؟ گيرد ميصورت  ،آيا در سازمان شما انتقال مفاهيم جديد ايجاد شده •

 آيا در سازمان شمنا سازو كارهايي جهت انتقال و تسهيم تجارب وجود دارد ؟ •

 1؟گيرد ميصورت  آنهاو تفكرات جديد و اشتراك گذاري  ها ارزشآيا در سازمان شما جستجو براي  •

   

                                                           
 . 54-56صص  ،1391، انتشارات سيماي دانش، مديريت دانش سازمانيبامدادصوفي و پريسا طاهري، جهانيار   -1
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  ي به آينده مديريت دانش نگاه اجمال

 همديريت دانش عليرغم نو و جوان بودنش در حال تغيير است كه در اين خصوص حداقل سه نوع ديدگاه در مورد اين كه چگون

وزف ام فايرستون . ج( توجه كنيم مطرح است» مديريت دانش نوين « مديريت دانش در حال تغيير مي باشد و چگونه ما بايد به 

2002(1  

  : ارايه شده است كه در برگيرنده سه مرحله است )2002( 2» مارك كوئينگ « يكي از اين ديدگاه ها توسط

و مهم تر از همه به اشتراك …  ،ي انجام كارها شيوه ،اينترنت ،تكنولوژي اطالعات مديريت دانش اساساً: مرحله اول 

   .گذاري دانش را هدايت مي كند

جه دارد كه نقش زيادي در مديريت دانش دارد و توليد دانش را به و يادگيري سازماني تو وامل انسانيبه ع: مرحله دوم 

  . داند عنوان تبديل دانش پنهان به دانش آشكار مي

مرحله ترتيب و مديريت محتوا از طريق طبقه بندي تعابير و معاني استفاده  ،مديريت دانش از ديدگاه كوئينگ:مرحله سوم 

اين مرحله همانند مرحله اول گرايش به طرف تكنولوژي اطالعات به عنوان . ي انجام كار در سازمان استاز آنها در فرايندها

  . ابزار مديريت دانش دارد

مطرح شده است كه تا حدودي دقيق تر و ) 2002( 3»ديويد اسناودر «ن ديدگاه تغيير در مديريت دانش توسط دومي

  :ساس اين ديدگاهبرا. هوشمندانه تر از ديدگاه اول مي باشد

كلمه دانش خودش در ابتدا نامعين و پيچيده نيست و تمركز بر توزيع اطالعات است تا تصميم  آندر : مرحله اول 

استفاده الزم  موقع از اطالعات الزم برخوردار باشند و افراد ديگر نيز بتوانند از اين اطالعات در انجام وظايف محوله  گيرندگان به

  . را ببرند

   .آشكار استبه تبديل دانش پنهان : مرحله دوم 

برخورداري دانش و اطالعات از يك مركزيت خاص در يك سيستم مديريت دانش  »اسناودر « براساس نظر: مرحله سوم 

   .است

 ارائه شد و سپس به وسيله و تحت حمايت »4مارك مكيلروي«كه ابتدا توسط ، ن ديدگاه مربوط به تغيير مديريت دانشميسو

ن نسل مديريت دانش را به عنوان يكي كردن دانش توليد شده قبلي در نظر اولي ،ي مديريت دانش ادامه يافتكنسرسيوم بين الملل

اين عمل نوعاٌ . يردگ به اشتراك گذاري دانش و ديگر فعاليت هاي منسجم انجام مي ،مي گيرد كه اين كار از طريق توزيع دانش

  :ير مرتبط است با دونوع فعاليت شناخته شده ز

 تدوين و به اشتراك گذاشتن دانش ارزشمند ،كسب -1 

 در زمان مناسب  )مربوط(اطالعات درست و ارايه آن به افراد مناسب به دست آوردن  –2

                                                           
1- Josephm. fireston 

2- Mark koeing  

3-David snowdes 

4  - Markw. Mcelroy 
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مثل به اشتراك  1مدار –بود كه پردازش دانش عرضه  90، در اين ديدگاه دومين نسل مديريت دانش در اواسط دهه

اين  .كه در پاسخ به تقاضاي حاصله انجام مي گيرد تمركز دارد» توليد–دانش « يا 2مدار -پردازش دانش توليدو ، گذاشتن دانش

شناخت  آن اما جنبه هم. هاي نسل دوم مديريت دانش را تعريف مي كند ويژگي، توجه تركيبي بر انسجام دانش و توليد دانش

و از مديريت دانش در آنها براي توانا شود،  ميسيستم هاي پيچيده سازگار فراگير ، پديده ها سازماناين موضوع است كه در 

عمل  ختن يا تقويت سازمان در پردازش دانش به منظور تحقق نوآوري پايدار در حمايت از سازگاري سازماني استفاده بهاس

  . آيد مي

از اين سه ديدگاه صحيح است ؟ آيا سه ديدگاه كدام يك : شود ميچند سئوال به ذهن متبادر  ،از اين سه ديدگاه مختلف

   .مذكور مراحل مطروحه وجود عيني دارد؟ آيا عنصر سوم در مديريت دانش شروع شده است

براي تكميل به اشتراك گذاشتن دانش و ايجاد هماهنگي در  ياز نظركوئينگ مرحله اول مديريت دانش استفاده ار تكنولوژ

   .و دانش است ي از اطالعاتسرتاسر سازمان از نظر برخوردار

شود بلكه مديريت دانش درباره  استفاده بهينه مي يت دانش نه تنها از تكنولوژيرمرحله دوم شناخت اين بود كه در مدي

به  ،مرحله سوم آگاهي از اهميت محتوا .است مؤثرعوامل انساني و فرهنگي بحث مي كندكه در كاربست مديريت دانش بسيار 

مرحله سوم درباره يافتن محتواي مربوط و توسعه  كالً .ترتيب و توصيف و ساخت محتوا است ،هميت بازيابيويژه آگاهي از ا

   .محتوا براي تسهيل اهداف است

  . به چند عامل مهم بستگي دارد ها سازماندر آينده توسعه مفهوم مديريت دانش در 

  .الزم مديريت دانشزير ساخت هاي ارتباطي و فناوري به عنوان شرط  توجه به توسعه .1

توجه به نقش نيروي انساني متخصص و متعهد در توسعه يادگيري سازماني و ايجاد هماهنگي در برخورداري از دانش  .2

 . سازماني

شهروند الكترونيك و توسعه مراكز سازماني و  ،عزم حاكميت كالن كشور در توسعه مفاهيمي چون دولت الكترونيك .3

ذخيره سازي و اشتراك گذاري دانش در بخش هاي دولتي و ، هماهنگي و توسعه فرايند توليدفراسازماني به منظور ايجاد 

  .خصوصي

 .٣… كادر حقوقي مناسب براي مديريت و انتقال دانش در سطوح مختلف دولتي و خصوصي و .4

 

   

                                                           
1  - Supply -side 

2 -Demand-side 

گاهي واحد تهران، زمستان ، جهاد دانش)كاربردي و الگوي اجرايي –مباني علمي (مديريت دانش با تأكيد بر انتقال دانش  طباطبايي و عمران رمضاني،سيداحمد  -3

  .68-69، صص 1389
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  منابع و مĤخذ

  فارسي

 . 1385، پيوند نو، مديريت دانش در سازمان، صلواتيعادل سيدحسين و ، ابطحي -1
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