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 مدیریت دانش نقش منابع انسانی ومدیریت آن در
  1علی عطافر

  2بتول فروزان    
  3شجاعی واژنانی مرضیه

  
  

  چکیده
عصر امروز ، عصر تغییرات پر شتاب و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطالعات در دسترس کافی، جهـت تصـمیم گیـري بـراي     

جهت تطابق با این تغییرات رشته جدیدي بنام مدیریت دانش در عرصه علوم پدیدار شده است زیـرا تغییـر و تطبیـق    .مدیران است 
ساختن محیطی دانش مدار و افزایش شایستگی و قابلیـت منـابع   . ت دانش به شمار می آیدمداوم، عنصر تشکیل دهنده اصلی مدیری

انسانی، الزمه مدیریت دانش است که هر عضو سازمان هر لحظه به دنبال یافتن اطالع از نیاز براي تغییر، کسـب اطالعـات و دانـش    
ادن خود و سازمان با تغییرات ایجاد شده در محیط خارجی است، الزم، ارائه ایده مناسب و به کارگیري آن ایده در عمل، براي تطبیق د

پس منابع انسانی عنصر کلیدي در مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن می باشند  و اهمیت منـابع انسـانی نشـان دهنـده اهمیـت      
اهم می کند که در آن کسب مدیریت منابع انسانی براي مدیریت دانش بستري فر. می باشدت منابع انسانی در مدیریت دانش مدیری

اطالعات و دانش و به اشتراك گذاشتن آن در سر تا سر سازمان نهادینه می شود و زمینه را براي ایجاد سازمانی یادگیرنده فراهم می 
به بیان  مقاله حاضر  با بررسی منابع مختلف فارسی و التین در این زمینه در ابتدا به تشریح مدیریت دانش  ومفاهیم آن، سپس. سازد

نقش منابع انسانی در مدیریت دانش و در انتها  با توجه به این نکته که مدیریت دانش، مدل تکامل یافته مدیریت منابع انسانی است 
که از فناوري اطالعات به عنوان مکانیسم پشتیبان در فرایندها و تعامالت بین افراد استفاده می کند، نقش مدیریت منابع انسانی را در 

  .ریت دانش توضیح می دهدمدی
  مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش ، منابع انسانی : کلمات کلیدي 
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  مقدمه - 1
ن دانش امروزه ساختاري که سازمان ها بایستی در آن فعالیت نمایند ،تحت تاثیر روندهاي محیط دانش مثل انفجار دانش، تخصصی شدن امور وجهانی شد       

بیق با تغییرات محیطی به واسطه تاثیر این روندها، مدیریت دانش به عنوان تالشی براي تط. قرار گرفته و باعث ایجاد شتاب تحول در محیط دانش شده است
از طرفی پیشرفت هاي اخیر در فناوري اطالعات عالوه بر کاهش هزینه هاي مدیریت داده ها، باعث ایجاد مفاهیمی از جمله اقتصاد دانش ]. 1[مطرح شده است

باط بین افراد از طریق رسانه هاي بررسی ها نشان می دهند که مدیریت دانش، اغلب بر شناسایی و کسب دانش، ارت. محور و مدیریت دانش شده است
هدف اصلی مدیریت دانش، شناسایی نیازها و دارایی هاي دانش استراتژیک و کمک به . الکترونیکی، استمرار رشد سازمان ها و کسب توانایی ها متمرکز می شود

ر این اساس، اعتقاد بر این است که با سرمایه گذاري در تجهیزات ب. ایجاد سازمان یادگیرنده است که براي مقابله با تغییرات و تحوالت بازار ایجاد شده اند
ر واقع، تعامل بین افراد از د. پیشرفته فناوري اطالعات، علوم جدید پدیدار خواهند شد که این امر، مستلزم داشتن انسان هاي دانشی و توانمند در سازمان است

بنابراین، تمرکز مدیریت دانش باید بر خود افراد و . طالعات، موجب ایجاد و تولید دانش جدید خواهد شدرسانه ها یا ابزاري همچون تکنولوژي ارتباطات و اطریق 
در همین راستا، منابع انسانی به عنوان یکی از آخرین ابزار و تکنیک هاي مدیریتی، نقش مهمی را به عنوان . تاثیري باشد که بر عملکرد مدیریت دانش می گذارد

می       از طرفی اهمیت منابع انسانی در مدیریت درست آن در راستاي اهداف مدیریت دانش متجلی]. 2[راتژي هاي مدیریت دانش ایفا می کنداست      بخشی از
  .ت شده اسشود و این نشان دهنده نقش مهم مدیریت منابع انسانی در استقرار و نهادینه سازي مدیریت دانش می باشد که در این مقاله به آن پرداخته 

  مدیریت دانش چیست ؟ - 2
در آینده شبکه هایی که در آنها بصیرت . عصر آینده، عصر شبکه خواهد بود اما نه شبکه هاي تکنولوژي بلکه شبکه هاي انسانی در قالب تکنولوژي هاي نو        

به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در . یش خواهند راندانسانها، هوش و نبوغ آنها و خالقیت و نوآوري هایشان با هم جمع شده است جامعه انسانی را به پ
سازمان و استراتژي سازمان ها، رشته جدیدي از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرایندهاي دانش و با پیوند بین استراتژي 

  .]3[مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند  مدیریت دانش در تامین دانش مناسب، در زمان مناسب، براي فرد
دانش به معناي :  1»داون پورت و پراساك«بر طبق تعریف . ارائه شود» دانش«پیش از پرداختن به مفهوم مدیریت دانش، ضروري است که تعریفی از واژه        

نش کارشناسی است که چارچوبی را براي ارزشیابی و تلفیق تجارب و اطالعات جدید جریان پیچیده اي از تجربیات ساخت یافته، ارزش ها، اطالعات زمینه اي و بی
در سازمان ها، دانش را نه تنها در اسناد و منابع بلکه در کارهاي روزمره سازمانی، فرایندها، عملکرد و هنجارهاي . فراهم می کند که از تفکر افراد نشات می گیرد

است به صورت گردآوري اطالعات و تجاربی تعریف شود که به افراد امکان می دهد تا نسبت به موقعیت هاي جدید با  دانش ممکن]. 2[سازمان می توان یافت
دانش پیچیده است و شامل تجربه، درك، تشخیص، بینش، پیش بینی، شهود و نهایتا خرد . توجه به برآیند حاصل از داده ها و عملیات گذشته واکنش نشان دهند

داده ها، حقایقی خام بوده و پس از سازماندهی شدن به اطالعات تبدیل می شوند، در . دانش با داده ها و اطالعات تفاوت دارد: معتقد است  2»بت«]. 4[می شود
دانش به ]. 2[آید  می تمایز بین داده ها، اطالعات و دانش تنها از طریق دورنماي کاربر یا ابزار خارجی بوجود. حالیکه دانش به معناي اطالعات معنی دار است

دانش ضمنی ایده هایی است که در ذهن افراد است و دانش صریح می تواند در اسناد و پایگاه هاي دانش ارائه شود و . صورت ضمنی و صریح قابل تفکیک است
  ].4[به صورت الکترونیکی با دقت معقول انتقال یابد

  .یریت دانش پرداختپس از تعریف دانش می توان به تعریف و توضیح مد         
ی بخشد، مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ،دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانایی هاي جدیدي ایجاد می کند، عملکرد را بهبود م    

العات را در حوزه هاي مختلف سازمانی تسهیل نوآوري را افزایش می دهد، اطالعات و سرمایه هاي دانش موجود در سازمان را به کار می گیرد، توزیع دانش و اط
  ]. 1[می کند و اطالعات و دانش را در فرایندهاي روزانه کسب و کار ادغام می کند

از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد می شود، چرا که این تعریف اهداف را تشریح و مدیریت دانش را در جایگاه سازمانی  3»اسوان«تعریف         
بد، مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید،کسب، تسخیر، ترویج و جامعه پذیري و کاربرد آن است، در هر جایی که دانش استقرار یا: مناسب قرار می دهد

  ].4[یادگیري و عملکرد سازمان را افزایش می دهد 
هویت دادن به فرایندهاي سازمانی که در جست و جوي ترکیب موثري از ظرفیت تکنولوژي اطالعات در : نیز معتقد است مدیریت دانش یعنی 4»مالهوترا«        

  .طرف دیگر است پردازش داده ها واطالعات از یک طرف و ظرفیت خالقیت و نوآوري افراد از
  .مدیریت دانش را فرایندي می داند که توسط آن، سازمان از طریق دارایی هاي فکري یا مبتنی بر دانش خود، صاحب ثروت می شود 5»باخوت ویلیام«       
  .]2[، مدیریت دانش را فرایند ایجاد، اعتبار دهی، ارائه، انتشار و به کارگیري دانش تعریف کرده است»بت«        

ش به عنوان ابزاري به هر حال، با وجود اختالف در تعاریف فوق، به نظر می رسد توافقی ضمنی وجود دارد مبنی بر اینکه مدیریت دانش، فرایند به کارگیري دان
یت دانش فرایندي است که به در تعریف رسمی، مدیر. براي دستیابی به خالقیت در فرایندها، محصوالت، تصمیم گیري موثر و سازگاري سازمان با بازار است

کاهش : مل شودتسهیل و ایجاد اطالعات سازمانی مورد نیاز جهت ایجاد آگاهی و درك فعالیت هاي سازمانی معطوف می شود و        می تواند مزایایی را شا
  ] .1[از محیط رقابتی خارج کند  هزینه ها، بهبود جریان هاي کاري، افزایش سهم بازار و فروش، ایجاد نوآوري که از این طریق رقبا را
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  فرایند مدیریت دانش  - 3
این پنج عامل درحوزه مدیریت دانش براي یک سازمان زمینه آموزش، . مدیریت دانش را فرایند ایجاد و تأیید و ارائه ، توزیع و کاربرد دانش می دانیم         

نگهداري و احیاء قابلیتهاي سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان فرایند مدیریت دانش  بازخورد، آموزش مجدد را فراهم می آورد که معموالً براي ایجاد و
  :فرایندهاي مدیریت دانش را از دیدگاههاي گوناگون نشان می دهد ]1[مدیریت دانش توافقی نیست، جدول  در مورد فرایندهاي. ]5[شناخته شده اند

  ]6[شمقایسه فرایندهاي مدیریت دان) 1(جدول 
  7مرحله  6مرحله   5مرحله  4مرحله  3مرحله   2مرحله   1مرحله  مرحله/مدل

              خلق  نوناکاوتاکوچی
    ارزیابی  کاربرد  تسهیم  موجودي  توسعه  تعیین  6ویگمن

  ارزیابی  نگهداري  کاربرد  تسهیم  توسعه  ایجاد  شناسایی  7رومهاردت/پروبست
  محروم کردن  نگهداري  ارزیابی  مشارکت  یادگیري  استفاده  ایجاد  8ویلیام/بوکویتز

    خلق  درك  انتقال  طبقه بندي  شفاف کردن  خلق  9گرینوود
          انتقال  تدوین  خلق  10پروساك/داونپورت
        کاربرد  انتقال  حفظ  خلق  11کونراد/نیومن

  :نیز چهار فرایندرا تعریف می کند که در شکل زیر نشان داده شده است ) 2000( 12علوي
  
  

 ]7[فرایندهاي مدیریت دانش ) : 1(شکل شماره 

  
  :در ادامه به توضیح هر یک از مراحل فرایند مدیریت دانش بر حسب تعریف علوي پرداخته شده است    
  خلق دانش -1

با وجود نیاز بیش از پیش سازمانها به افزایش سرمایه هوشی و دانش سازمانی براي ماندگاري در . اولین مرحله در فرایند مدیریت دانش، خلق دانش است        
سی در شرکت ها در آمده است و عرصه رقابت و از طرفی حجم زیاد اطالعات به طور روازانه در منابع مانند اینترنت، خلق و کسب دانش به عنوان یک مشکل اسا

خلق دانش شامل فعالیتهاي مربوط به . ]8[چارچوب هاي کسب دانش هستندصدد ایجاد راهکارها و شرکت هاي زیادي در جهت فائق آمدن بر این مشکل در 
، فراخوانی و توسعه هم چنین پیوندي نزدیک با کسب: که دامنه وسیعی را در بر دارد نظیر]. 9[می شود ورود دانش جدید در سیستم و کشف و بدست آوردن دانش

د کسب، حفظ و مدیریت دانش عنصر حیاتی خود را از خلق دانش حاصل می کند و نباید صرفاً به مراحلی مانن. ]10[رفتاري که نوآوري خوانده می شود؛ دارد
  . ]11[کاربرد دانش بپردازد

دانش در سازمان در دو چرخه متمایز شخصی و گروهی . ]12[یادگیري شخصی به توانایی سازمانی استتولید و خلق دانش فرایندي کلیدي در تبدیل کردن      
دانش شخصی . علی رغم این که دوچرخه، دو نوع متفاوت دانش را خلق می کنند و اغلب به طور متفاوت به کار می روند به هم مرتبط هستند. خلق می شود

 :چرخه خلق دانش را نشان می دهد) 2(شکل شماره. ]10[نامید 13ش جدیدي خلق می کند که می توان آن را دانش سازمانیوقتی در بافت سازمانی به کار رود دان
  
  
  
  

   ]10[چرخه خلق دانش ) 2(شکل شماره 
  

رایندهاي جدید به طور کلی خلق دانش، فرایندي بی پایان است که شامل خلق ایده هاي جدید، شناخت الگوهاي تازه و ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد ف     
  . ]10[نش مؤثرندهمه ابزارهاي مشارکتی که در جهت بدست آوردن دانش مورد استفاده قرار میگیرند، در خلق دا. به منظور ایجاد خلق دانش است

د که مارکوس و سایمون مدیریت دانش را قدرت سازمان در جذب، حمایت و توسعه شایستگی ها و تدارك بستري ذهنی و فکري و ساختاري مناسب می دانن     
  :به اعتقاد آنان مدیریت دانش در سازمانی رشد می یابد که . در آنها دانش رشد و نمو پیدا کند

 .توسعه، پشتیبانی و کاربرد دانش باشند ذهنیت ها معطوف به .1
 .یادگیري خصلت ذاتی و دائمی سازمان باشد .2
 .سازمان به صورت یک کل در ذهن اعضاي آن متجسم باشد  .3

 .فرهنگ غالب سازمان ،فرهنگ نوآوري و ابداع  باشد  .4

 توزیع دانش کاربرد دانش ذخیره و سازماندهی دانش ایجاد دانش 

 چرخه شخصی چرخه جمعی  دانش سازمانی
 شخصی
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 .به انسانها به عنوان خالقان اندیشه ارج نهاده شود  .5
 . ]13[اساس تصمیم گیري در سازمان  بر اساس شایستگی باشد  .6

    ذخیره و سازماندهی دانش - 2
هم چنین شامل آن فعالیتهایی می شود که . ]10[» ذخیره دانش شامل تمام فعالیتهایی که منجر به بقا و نگهداري دانش بعد از ورود آن به سیستم می شود«      

این مرحله به ذخیره ثبت، ضبط و نگهداري دانش در شکل و یا چارچوبی اشاره دارد که پیوستگی اجزاي آن . ]9[سیستم حفظ می کندقابلیت دوام دانش را درون 
  . ]14[در حقیقت این مرحله پیش زمینه الزم براي انتقال و تبادل دانش است. توسط کارکنان سازمان را داشته باشد را حفظ کند و قابلیت بازیابی و استفاده

ان هدف نهایی این مرحله، کمک به اعضاي سازمان جهت دسترسی به دانش الزم در فرایندهاي اخذ تصمیم است  فرایند سازماندهی در هر کجاي سازم    
  :این مکان ها را لیست کرده است ) 1997(علوي . ممکن است صورت گیرد

  14حافظه سازمانی 

  افراد 

  فرهنگ سازمانی 

  روشهاي یادگیري 

 ها و رویه هافرایند 

  محل هاي کار فیزیکی : اکولوژي 

  7)[دیجیتالی و کاغذي(بایگانی ها[ 

   توزیع دانش -3
فرایند توزیع دانش موضوعی است که شباهت هاي زیادي با فرایند ارتباطات دارد ودر اغلب . فرایند توزیع دانش، علی رغم اهمیتش کمتر مطالعه شده است       

توزیع دانش . ]9[سمت دیگر می شودتوزیع و انتقال دانش شامل فعالیتهاي مربوط به جریان دانش از قسمتی به ق. ]15[سازمانها مورد اغفال قرار گرفته شده است 
درصد از موفقیت مدیریت  90در حقیقت . ]12[کاري دشوار است و تمایل افراد براي قسمت و ادغام کردن دانش خود یکی از موانع اصلی در مدیریت دانش است

انتقال دانش بین اعضاي . مدیریت دانش اثربخش است دانش به تبادل صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردي به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه
  . ]14[می باشد "دانش قدرت است"به جاي فرهنگ  "تسهیم دانش قدرت است"قرار فرهنگ سازمان، مستلزم است

به منظور خلق فرهنگ مناسب براي انتقال وتبادل دانش، مدیران . دانش به خصوص دانش تلویحی در صورتی اشاعه می یابد که فرهنگ مناسب آن ایجاد شود   
ایج مهم و چشمگیري ایجاد باید از رویکردهاي ترس محور دور شوند؛ به گونه اي که افراد به راحتی دانش خود را بیان کنند؛ حتی اگر چنین سهیم سازي دانش نت

  .]10[نکند
  کاربرد دانش   -4

ست، در به کار بستن دانش اشاره به این مطلب دارد که ایده ها و دانش بدست آمده، بدون جهت گیري در مورد این که چه کسی آن ها را مطرح کرده ا       
تبدیل به عمل نشود و فعالیتهاي سازمانی بر اساس دانش نباشد همه فعالیتها و اگر دانش  ] .14[صورت مفید بودن و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد

از بین برود و حلقه مهم بازخورد، یادگیري با  15کاربست دانش باعث می شود شکاف بین دانستن با عمل کردن. فرایندهاي مدیریت دانش عقیم و بی ثمر است
به طور کلی این فرایند اشاره دارد به آمیختن دانش با عمل یعنی به کار بستن دانش و انعکاس آن در خدمات و کاالهاي . ]10[و کاربرد بوجود آید16 انجام دادن

  .]16[سازمان 
  

  ضرورت واهمیت مدیریت دانش در سازمانها - 4
متخصصان دعوت کند تا فعالیتهاي دانش، مانند مدیریت دانش به هر سازمانی کمک می کند تا نسبت به تجربیات خود بینش و درك داشته باشد و از         

مدیریت دانش . دفراهم آوري اسناد را انجام دهند، آن ها هم چنین به سیستم ها مناسب فناوري اطالعات براي فراهم آوري ذخیره و بازیابی دانش نیاز دارن
فزاینده اي را بوجود می آورد و این براي بقا و رشد هر سازمانی   انعطاف به آگاهی شرکت می افزاید و . همچنین مانع از بین رفتن سرمایه هاي فکري می شود

  :از دالیل اهمیت مدیریت دانش می توان موارد زیر را بیان کرد. ]17[ضروري است
کاهش در تنوع . خته استعواملی همچون افزایش رقابت، جهانی شدن و اقتصاد نوین دانش، رشد پایدار کسب و کار را بیش از پیش دشوار سا :مزیت رقابتی 

در نتیجه شرکتها وارد عصري شده اند که دانش را به عنوان . محصوالت ، رقباي بیشتر و تقلیل زمان بازاریابی شرایط دشواري را براي رقابت ایجاد می کند
 .]18[مهمترین مزیت رقابتی عصر خویش می بینند

با خروج نیروهاي تحصیل کرده و حرفه اي از سازمانهاي دولتی، عمالً بخشی از دانش که سازمانهاي  :از دست دادن نیروههاي با تجربه در سازمانها 
تالف این سرمایه دولتی طی سالها بر آن سرمایه گذاري کرده اند از سیستم خارج میشود که این امر مستلزم طراحی الگوههاي مناسب مدیریت دانش است تا از ا

 . ]19[ب می شوند، جلوگیري به عمل آیدها که سرمایه هاي ملی محسو
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شتاب . کوچک سازي، ادغام، خصوصی سازي، عرضه عمومی سهام، تغییر ساختارها و نظایر آن در نحوه عمل سازمانها تأثیر گذاشته است :تحول سازمانی 
ز تاریخ و هنجارهاي ارزشمند سازمان قلع و قمع شود، حاکم بر سازمانها در دهه هشتاد براي تبدیل شدن به سازمانهاي مختصر و مفید باعث شد تا بخشی ا

ه تر سازمان ها هنجارهایی ملموسی که سازمانها براي انجام کسب و کار خود بدان تکیه داشته اند، با کوچک سازي و کنار گذاشتن کارکنان قدیمی و با تجرب
 .]18[داده اند     دست ده و یا نبوده، ازبخشی از دانش حیاتی خود را در مورد اینکه چه چیزهایی در گذشته مؤثر بو

 .دانش نیاز به زمان براي تجربه و پژوهش دارد اما کارکنان فرصت کمتري براي این فعالیت دارند. زمان الزم براي تجربه و کسب دانش کم شده است :زمان 

هستند که به وسیله تکنولوژي هاي نوین براي نیل به هدف  سازمانهاي شبکه اي گروهی از واحدهاي سازمانی مختلف  : 17افزایش سازمانهاي شبکه اي
 ].10[دهاي مشترك با هم ائتالف کرده اند؛ از آنجائی که این سازمانها تجمع بهترین مغزها است براي انجام کار نیاز به دانش وسیع و عمیق دارن

می دهند که داراي مهارت و آموزش هاي به روز در سطح باالیی هستند و امروزه درصد باالیی از کارکنان را افرادي تشکیل  :افزایش سطح دانش کارکنان
سازمانها باید زمینه هاي الزم را براي شناسایی و دستیابی به دانش کارکنان فراهم آورده و از دانش در . به عنوان یک منبع با ارزش براي سازمانها تلقی می شوند

  . ]20[تصمیم گیري ها و حل مسائل استفاده کنند

  مزایاي مدیریت دانش  - 5
بنابراین . از منظر اقتصادي، دانش یک موضوع منحصر به فرد است، در حالی که عرضه نیروي کار و سرمایه ثابت است، دانش یک منبع نامحدود است        

ترین منبع مزیت  اصلی دانش و به تبع آن مدیریت دانش می تواند به عنوان. براي رشد اقتصادي مداوم از طریق مدیریت دانش هیچ محدودیتی متصور نیست
  :از جمله مزیت هاي مدیریت دانش می توان به موارد زیر اشاره کرد ].21[رقابتی باشد 

بر حسب اهداف، مدیریت دانش به سازمان انگیزه می دهد و به آن در دستیابی به سرآغازي جدید در زمینه   بهره وري و کیفیت :  افزایش بهره وري    
 .کمک می نماید 

مدیریت دانش به ایجاد دیدگاه روشنتري از شیوه حقیقی انسجام سازمان و درك بهتري از موقعیت آن که :  تر نسبت به محیط سازمان دیدگاه روشن
 . شامل مشتریان، کارکنان و بازار آن و در یک کلمه تمامی سهامداران سازمان می باشد کمک می نماید 

ی که یافتن مدیران و کارکنان. اهش بی میلی فردي به مشارکت در دانش و مهارت در سازمان ایجاد می نماید مدیریت دانش راهی را براي ک :بهبود انگیزه     
اطمینان دادن به کارکنان یک مدیر . را در نظر گرفته و ممکن است در مورد جایگزینی احتمالی شان نگران شوند غیر معمول نیست "دانایی توانایی است"مفهوم 

  . ]22[تفاده از دانششان با این توضیح که موضوع بهبود عملیات سازمان مطرح است به این مسئله کمک می کنددر مورد چگونگی اس
 :از مزیت هاي دیگر مدیریت دانش 

  نوآوري را پرورش می دهد و جریان آزاد نظرات و اطالعات را تسهیل می کند . 
  حفظ و نگهداري کارکنان را از طریق قدردانی و پاداش به ازاي دانش آن ها تقویت می کند . 
 هزینه ها را از طریق حذف دوباره کاري ها و فرایندهاي غیر ضروري کاهش می دهد . 
 درآمدها را از طریق عرضه سریعتر محصوالت و خدمات به بازار افزایش می دهد . 
  21[پاسخگویی را بهبود می بخشدخدمات مشتریان و مدت زمان  .[  

  
  نقش منابع انسانی در مدیریت دانش  - 6

. ان می باشددر عصر دانش اغلب سازمانها درك کرده اند که موفقیت آنها نه به دلیل دارائی هاي فیزیکی شان بلکه به خاطر تجارب و مهارتهاي کارکنانش       
از بین این ابعاد نیروي انسانی به عنوان مهم ترین ورودي . انسان، فرایند و تکنولوژي: دارد، که عبارتند ازدر حوزه مدیریت دانش سه مولفه مهم و اصلی وجود 

  .  ]14[سازمان و عاملی که در نهایت عامل بکارگیري سایر ورودي ها و تبدیل آنها به خروجی هاي سازمان می باشد حائز اهمیت است
می شوند، در اولی ماشین و انتقال دانش اقداماتی نرم محسوب  اگر ثبت و ضبط، دریافت و کاربرد دانش را اقداماتی سخت در مدیریت دانش بدانیم، خلق و       

ان انسانها و به مدد فنون و فناوري نویسنده اي معتقد است دانش سازمانی از طریق تعامل می. سخت افزار کمک کننده اند و دومی  انسان و ذهن او فعال و مؤثرند
اجراي موفقیت آمیز هر یک ازمراحل اجراي مدیریت دانش در سازمانها  نیاز به شناسایی مهمترین منبع در سازمان یعنی منابع انسانی  .]11[ها شکل می گیرد

دانش با ذهن انسانها کسب می شود و انتقال . اشد به وجود می آیدمی شود و بدون آنکه کسی از نحوه خلق آن آگاهی داشته باذهان انسانی خلق دانش در  .دارد
آن چه در پیشبرد اهداف سازمانی مهم دیر همچنین  .]11[دپیدا می کند و اشاعه می یابد و در نهایت توسط انسانهایی که آن را پذیرفته اند به کار گرفته می شو

ا گذشت سالها مدیران به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به اهداف سازمانی زمانی امکان پذیر است زمانی است که توجه مدیران را به خود جلب کرده است و ب
  . ]23[دکه نیروي انسانی با دانش، تجربه، تخصص و انگیزه کافی در به کارگیري نتایج الزم هماهنگی تام داشته باشن

ابزار مدیریتی  25نتایج بررسی هاي خود را بر روي  2007در سال ) از بزرگ ترین شرکت هاي جهان در زمینه مشاوره مدیریت( 18»بین اند کومپانی«شرکت      
سال و طی  14شروع شد و در مدت  1993این بررسی از سال . که معموال مدیران براي حل مشکالت سازمانی خود از آن بهره می گیرند درگزارشی ارائه کرد
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در مناطق آمریکاي شمالی ، اروپا ، (کشور دنیا  70مایش گسترده در مجموع مبتنی بر نظرات هزار نفر از مدیران ارشد سازمانهاي قدرتمند در بیش از دوره پی11
تبه هشتم را در جهان به خود ابزار مورد بررسی، مدیریت دانش از نظر میزان کاربرد، ر 25در بین . تدوین شده است) آسیا ، آفریقا ، خاورمیانه و امریکاي التین 

اما نکته جالب تر این بود که وقتی از مدیران در خصوص میزان رضایت . جالب این بود که رتبه مدیریت دانش در شرکت هاي آسیایی هفت بود. اختصاص داد
این امر نشان دهنده این  ].24[)بال زیاد  رضایت کم اق(را به خود اختصاص داد  22مندي آنها از به کارگیري ابزارهاي مدیریتی سوال شد مدیریت دانش رتبه 

مدیریت دانش به عنوان  .مطلب است که علیرغم اهمیت زیاد مدیریت دانش در سازمانها، بسیاري از شرکت ها نتیجه الزم از اجراي مدیریت دانش را نگرفته اند
به همین دلیل هنوز مسائل و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، البته تجارب ) دولتی بویژه در بخش(یک رشته علمی هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است 

در صورتی که سازمانهاي . دهد مبحث مدیریت دانش به عنوان جزء الینفک سازمانها در آینده نزدیک مطرح خواهد شد کشورهاي پیشرفته و صنعتی نشان می
یک علّت مهم این نارضایتی  ].25[قطعاً با چالشهاي مختلفی روبرو خواهند گردید  سازي مدیریت دانش مهیا کنند دولتی نتوانند زیرساختهاي الزم را براي پیاده

د که براي استفاده واقعی این است که در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فناوري نگاه می شد و آن را یک فناوري می پنداشتند اما به تدریج سازمانها دریافتن
ه احراز موفقیت مدیریت دانش قرار انسانها در مقابل بعد فناوري و الکترونیکی، در مر کز توسع. ارت کارکنان، چیزي ماوراي مدیریت اطالعات مورد نیاز استاز مه

مدیران دانشگر مفاهیم جدیدي کارکنان دانشی و . ]26[می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطالعات است
  :که در ادامه به آنها پرداخته شده است . هستند که در عصر اقتصاد دانش محور وارد مدیریت منابع انسانی شده اند

  
  19کارکنان دانشی -1

کارکنان دانش مدار . انش احتیاج دارندبه کلیه کسانی اطالق می شود که در کارهاي روزانه خود به خلق ، جستجو ، تسهیم و استفاده از د کارکنان دانشی      
ن و انتشار سازمان با افزودن به مجموعه دانش عملکردي سازمان ، بکارگیري رهیافت هاي نوین حل مساله، انجام فعالیت هاي روزمره به بهترین نحو ممک

فزایند، در هر صورت کارمند دانش مدار یا منبع اطالعات بوده و یا اطالعات در روزنامه ها ، مجالت ، اینترنت و سایر رسانه هاي ارتباطی به ارزش سازمان می ا
کارکنان دانشی نیازمند انجام وظیفه در یک حیطه کارآفرینی قرار می گیرند که در این فضا درجات باالتري از مسئولیت و اختیار را دارا  ]27[کانال انتقال اطالعات 

  . ]28[ربوطه را به انجام می رسانندخواهند بود و با توانمندي بسیار عالی وظایف م
آنان نه تنها عمده ترین پتانسیل افزایش ارزش افزوده یک شرکت هستند؛ بلکه، اصلی ترین . می باشندرکز ثقل عملکردهاي سازمان دانشی کارکنان دانشی م

ت؛ زیرا اهداف رقابتی مشوق دانش از طریق گروه هاي هدایت کارکنان دانشی بسیار چالش ساز اس ،در این راستا. نیز محسوب می شوندریسک کاهش ارزش 
کارکنان دانشی اي که براي سازمان ارزش افزوده اي ایجاد .عملکرد، در عین حفظ کنترل مسیر اصلی سازمان توسط اطالعات مخفی یا فیلتر شده مبادله می شود

تصادي دخالت در آموزش کارکنان دانشی امکان پذیر باشد، خط فرایندهاي مربوط به زمانی که از نظر اق. می کنند، از بازخورد حمایتی سازمان بهره مند هستند
به طور کلی می توان ویژگی هاي زیر را براي . ]27[می دهد که کارکنان دانشی می توانند به سازمان ارائه دهند وفاداري کارکنان دانشی ارزشی را افزایش

  :کارکنان دانشی عنوان کرد
 .ستفاده از مهارت هاي یدي براي کسب درآمد ، از قدرت ادراکی خود سود می جویند افرادي که به جاي ا

 .افرادي که به استقالل عمل بیشتري نیاز دارند 
 .کارکنانی که دانشی نا مدون دارند که نسخه برداري از آن دشوار است 

 .ي را ایجاد می کنندکارکنانی که با پردازش و تفسیر اطالعات و دانش موجود ،اطالعات و دانش جدید
  .]29[کارکنانی که به سبب تصمیم گیري هایشان حقوق می گیرند نه سرعت کارهایشان

  
   20 مدیر ارشد دانش -2
در همین راستا باید تالش هایی در زمینه تغییر رفتار کارکنان به . پیاده سازي پروژه هاي مدیریت دانش مستلزم پذیرش فرهنگی آن توسط کارکنان است       

زمان به منظور تسهیل پیاده اصوال چنین پروژه هایی نیازمند حمایت گسترده و مشارکت مدیران ارشد سا. منظور پذیرفتن استفاده از مدیریت دانش صورت گیرد
مدیر ارشد . با توجه به همین موضوع، بسیاري از سازمان ها یک نقش جدید را به نام مدیر ارشد دانش در ساختار سازمانی خود ایجاد کرده اند. سازي پروژه است

یک مدیر ارشد دانش باید فعالیت هاي زیر را انجام . انش بپردازدمی کوشد تا بر میزان دارائی هاي دانش بیفزاید و به طراحی و پیاده سازي راهبردهاي مدیریت د
  ]:14[دهد 

 تنظیم اولویت هاي راهبردي براي مدیریت دانش  .1
 ایجاد یک مخزن دانش از بهترین تجارب  .2
 متعهد کردن مدیران ارشد سازمانی براي حمایت از محیط یادگیرنده در سازمان  .3
 مایه هاي فکري ایجاد یک فرایند مناسب براي مدیریت سر .4

 جمع آوري اطالعات بالدرنگ در مورد رضایتمندي مشتري  .5
 . یکپارچه سازي مدیریت دانش .6
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نش براي به دلیل اهمیت نقش مدیران ارشد دانش به تازگی بسیاري از شرکتهایی امریکایی و معدودي از شرکتهاي اروپایی به استخدام مدیران ارشد دا     
این مسئولیتها نقش هاي مربوط به . در برخی از این شرکتها سمتهایی نظیر مسئوالن ارشد آموزش ایجاد شده است. پرداخته اند هدایت امور مدیریت دانش خود

این سمتها، سمتهاي مدیریتی در سطوح روساي ارشد اطالعات، ریاست دوایر . همین مباحث بوده و شامل مدیریت دانش و ترویج یادگیري سازمانی می شوند
 . ]30[سانی و رهبري واحدي تجاري و عملیاتی هستندمنابع ان

  
  

  نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش - 7
رخوردار است، با توجه به اهمیت منابع انسانی در مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی جهت استفاده صحیح از نیروي انسانی در سازمان از اهمیت زیادي ب       

رمایه باید بخش جدایی ناپذیر همچنین با توجه به اینکه در اقتصاد دانشی امروز، سرمایه هاي ذهنی، مزیت رقابتی محسوب می شوند، بدون شک مدیریت این س
ایده سازمان هاي دانش محور، بنیاد مدیریت منابع انسانی را به طور کلی بر ستون هاي جدیدي قرار می . استراتژي شرکت و مسئولیت کلیدي همه مدیران باشد

  .دهد
تا آنجایی پیش » لیتل،کوینتاس و ري«. نابع انسانی آن را انتشار می دهددانشمندان اخیراً استدالل کرده اند که دانش به افراد مرتبط است و اینکه مدیریت م      

 1990به نظر آنها یکی از فاکتورهاي کلیدي در رشد مدیریت دانش در دهه . رفتند که منشا مدیریت دانش را در تغییر در شیوه هاي منابع انسانی بررسی کردند
 ].31[در دسترس نبود یا توسط سازمان تصرف شده بود کشف دوباره کارکنانی بود که مهارت ها و دانش آنها

جهت موفقیت مدیریت دانش، سازمان ها باید به جاي . از طرفی مدیریت دانش تحت پوشش عملکرد مدیریت منابع انسانی توسعه می یابد و تقویت می شود     
دانش «مهمترین چالش که باید در انجام آن موفق شوند تبدیل تفکر . ا انجام دهندانقالب از تکامل استفاده کنند و با استفاده از خود کارمندان مدیریت دانش ر

به طور کلی مدیریت دانش، مدل تکامل یافته مدیریت منابع انسانی است که از . ]32[ در سازمان است» دانش به اشتراك گذاشتن قدرت است«به » قدرت است 
مدیریت منابع انسانی را می توان به عنوان مدیریت استراتژیک . ایندها و تعامالت بین افراد استفاده می کندفناوري اطالعات به عنوان مکانیسم پشتیبان در فر

  .می ورزد   کارکنان مشاهده کرد که بر استخدام، سازماندهی و انگیزش منابع انسانی تاکید 
استراتژي هایی براي جلوگیري پس اتخاذ . یروي کار بیشتر استگران در بین دیگر نمطابق یافته هاي تحقیقاتی در امریکا و اروپا و افریقا ، ترك خدمت دانش     

تحقق این امر در گرو مدیریت کارآمد منابع . ازترك خدمت این کارکنان در صنعتی که وجود چنین توانایی هایی و شایستگی هایی کمیاب است خیلی مهم است
زیرا در اقتصاد مبتنی بر . ]33[مند سازي، حفظ و نگهداشت به همراه نظام انگیزشی مناسب و کارآمد می باشدانسانی در زیر سیستم هاي جذب و بکارگماري، توان

فعالیتهاي منابع . دانش، کار مدیریت منابع انسانی به وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی یعنی کارمند یابی، آموزش، مدیریت عملکرد و غیره محدود نخواهد شد
به عنوان مثال مدیریت بازاریابی (د مبتنی بر دانش شامل فعالیتهایی خواهد بود که با وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی همپوشانی خواهد داشت انسانی در اقتصا

متمرکز بر مدیریت هم چنین مدیریت منابع انسانی تنها و به طور ساده . و برخی نیز غیر سنتی و جدید خواهد بود به عنوان مثال مدیریت دانش) و استراتژیک 
مدیریت منابع انسانی امروزه عبارتست ازمدیریت قابلیتهایی که نیروهاي سازمانی خلق  می کنند و مدیریت روابطی که بر . کارکنان به شکل سنتی آن نیست
  . ]34[اساس آن افراد می باید توسعه یابند

گوهاي ادراك و تشخیص موجود، تغییر عادات فکر کردن، اجازه دادن به تفکیک و اختالف در تولید و مدیریت منابع انسانی باید با ایجاد کار چالشی، تغییر ال        
تغییر الگوهاي اداري . ایجاد کار چالشی شامل غنی سازي شغلی، توسعه شغلی و گردش شغلی می شود. ارزش نهادن به آن به ایجاد محیطی یادگیرنده بپردازد

روش تغییر عادات فکري، تغییر مدل هاي ذهنی است که این نیز از طریق . انش از طریق آموزش، اشتراك و مطالعه شخصی استموجود ،مستلزم انتقال مفاهیم د
اجازه دادن به تفکیک در تولید و ارزش نهادن به آن، شکل دادن یک فرهنگ خالق را فراهم می کند که . آموزش و اشتراك و مطالعه شخصی به دست می آید

  . ]32[ان متمایل خواهند بود عادات فکر کردن و درك کردن خویش را تغییر دهنددر آن کارمند
عواملی که بر   .ندهمچنین یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی  این است که بایستی سعی در حفظ کارکنان دانشی نموده و سبب وفاداري آنها به سازمان شو

   :تحقیقات صورت گرفته می توان به ترتیب زیر درجه بندي کردروي وفاداري آن ها موثر است را بر اساس 
  مدیر تا چه حد به زندگی شخصی و خانوادگی آنها توجه دارد .1
  مدیر تا چه حد می تواند تشخیص دهد که یک وظیفه به خوبی انجام گرفته است .2
  میزان موفقیت فرد در سازمان .3
  حقوق .4
  میزان روابط همکاران در محیط کار .5
  هایی براي پیشرفت در روابطوجود فرصت  .6
 .]35[وجود کار چالشی .7

  :از طرفی  وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی در ایجاد دانش سازمانی مطابق موارد زیر است
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  .پرداختن به یادگیري دومرحله اي. 3برقراري شبکه هاي مناسب  .2کمک به کارکنان درایجاد و به کارگیري دانش .1
  :انی در مدیریت دانش ایفا می کند به این شرح است نقشی که مدیریت منابع انس

  .مدیریت منابع انسانی به سازماندهی جامع هدف هاي سیستم مدیریت دانش کمک می کند .1
  .مدیریت منابع انسانی یک تسهیل گر دانشی است .2
  .مدیریت منابع انسانی خالق تجربه است .3
  .مدیریت منابع انسانی اشتراك دانش است .4
  . ]36[انی باید مدافع تکنولوژي پایین حل مدیریت دانش باشدمدیریت منابع انس .5

: در این مدل ،وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی شامل . نقش مدیریت منابع انسانی را در مدیریت دانش بررسی کرده است 21»کالرك و استون«مدل پیشنهادي 
  :استراتژي مدیریت دانش منابع انسانی خالصه شده است 8ه از دانش توسط کارکنان در نظارت ،ارزیابی ، مداخله در دستورات ،مدون سازي ،انتشار و استفاد

  هم راستا کردن مدیریت دانش و کسب وکار .1
  آشنایی با مزایاي حاصل از فعالیت هاي مدیریت دانش .2
  انتخاب برنامه مدیریت دانش مناسب .3
  اجراي استراتژي هاي فنی .4
  مدیریت دانشایجاد محیطی حمایتی براي برنامه هاي  .5
  به کارگیري تکنولوژي هاي توانمند براي برنامه مدیریت دانش .6
  ایجاد تیم مدیریت دانش .7
  رهبري مدیریت دانش .8

توان روند و جریان مدیریت سازي و بهبود مدیریت استراتژیک منابع انسانی میبطور کلی با توجه به تاثیر مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش با پیاده
توان گام مهمی در این زمینه با آموزش صحیح کارکنان سازمان می. سازمانها را کنترل کرد و از این دانش در جهت نیل به اهداف سازمانی استفاده کرددانش در 

باشد و با لحاظ  تواند در نگهداري دانش در سازمان مفیدهمچنین ارزیابی عملکرد صحیح در یک سازمان می. در جهت تولید، شناسایی و کسب دانش برداشت
در زمینه مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی، یک مدل  ].37[نمودن اهمیت تقسیم دانش در سازمان، در تسهیم، استفاده و ارزیابی دانش در سازمان تالش کرد

  :آمده است) 3(یکپارچه از مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی توسط جعفري ارائه شده است که در شکل شماره 

  
  ] 37[مدل یکپارچه از مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی: 3شکل 

  
هاي مدیریت دانش و تاثیر ارزیابی عملکرد و آموزش کارکنان بر آنها در نظر گرفته شود، چرا که کارکنان باید باور در مدل فوق تالش شده است تا تمامی جنبه

در راستاي اهداف سازمانی باشد با شناسایی، کسب وانتشار دانش در سازمان به هدف هاي سازمان نزدیکتر می شوند و کنند که اگر هدف گذاري دانش در سازمان 
همچنین سیستم ارزیابی عملکرد صحیح باعث نگهداري و تسهیم دانش در سازمان می شود و ارزیابی آن را . این مهم از طرق آموزش کارکنان میسر می شود

خواهند سطح دانش سازمان خود را با یک سیستم منابع انسانی صحیح ارتقا دهند، مفید است و بر این مدل فوق، براي مدیران سازمانها که می .]37[ساده تر میکند
  .تواند به مدیریت دانش در سازمانها کمک کندموضوع تاکید دارد که مدیریت منابع انسانی صحیح می

در .سازمان هاي سنتی است ریت منابع انسانی در سازمان هایی که به سمت دانش محوري در حرکتند متفاوت از در هر حال، فعالیت ها و استراتژي هاي مدی
  ].2[سازمان هاي دانش محور ،نیاز به هدایت و کنترل کارکنان کاهش می یابد و فرایند و دستورالعمل ها نیز از قبل به خوبی تعریف شده اند

آموزش کارکنان
مدیریت منابع انسانی
ارزیابی عملکرد

تعیین 
هدفهاي 

دانش
شناسایی 

دانش

کسب 
دانش

توسعه ي 
دانش

نگهداري 
دانش

تسهیم 
دانش

استفاده از  
دانش و  

ارزیابی آن 
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  نتیجه گیري - 8
جهت همراستایی آنها با این تغییرات و رقابت موثر در بازارهاي کامالً رقابتی، نکته کلیدي این خواهد بود . بی وقفه با تغییر مواجهند 21رن سازمان ها در ق      

از . اندرا مهم دانسته در استقرار مدیریت دانش عوامل مختلفی. که چگونه آنها یاد بگیرند و بتوانند این یادگیري و دانایی را مدیریت کنند؛ یعنی مدیریت دانش
هاي نیروي انسانی متعهد که داراي توانایی. و منابع انسانی اشاره کردرهنگ سازمانی ، یادگیري سازمانی توان به فناوري اطالعات ، فجمله این عوامل می

هستند، ... یادگیري زدایی، توانایی خودکنترلی و خودراهبري و گیري و قضاوت صحیح، توانایی فردي از جمله تسلط بر فناوري پیشرفته، توانایی تصمیممنحصربه
معموال این اعتقاد وجود دارد که منابع انسانی نقش کلیدي . بطور کلی  منابع انسانی قلب هر سازمانی است . باشندکننده در استقرار مدیریت دانش میعاملی تعیین

با توجه به اینکه منابع انسانی مهمترین دارایی . ست که این منابع انسانی به طرز صحیحی مدیریت شونددر موفقیت هر سازمانی بازي می کند و این در صورتی ا
ا همدیگر تطابق یک سازمان و مدیریت دانش می باشد، مدیریت اثر بخش آنها کلید موفقیت سازمان است، اگر سیاستها و رویه هاي مربوط به کارکنان سازمان ب

در نتیجه باید .ر دستیابی به اهداف سازمان و برنامه هاي استراتژیک داشته باشند،دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل تر خواهد بود و سهم قابل مالحظه اي د
یت بر منابع انسانی نوعی از رویکرد مدیر مدیریتمی شودو    اعتراف کرد که مدیریت دانش در حقیقت در پوشش مدیریت منابع انسانی توسعه می یابد و تقویت 

کارکنان یک سازمان مهم ترین دارایی سازمان هستند و موفقیت سازمان به نقش مدیریت موثر بر این کارکنان بستگی : افراد است که بر این اصل استوار است 
د که بایستی مدیران سازمان در ابتداي به طور کلی منابع انسانی و به دنبال آن مدیریت منابع انسانی عناصر مهمی در پیشبرد اهداف مدیریت دانش می باشن. دارد

نی از طریق امر توجه خود را بجاي نگاه صرف مهندسی و نرم افزاري به مدیریت دانش به این عوامل مهم جلب کنند و به دنبال هماهنگی کامل منابع انسا
  .مدیریت کارآمد آن با اهداف مدیریت دانش باشند 
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