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چکیده
امروز دردنیای تغییر اطالعات و دانش  ،ضروری است که سازمان ها قابلیت های الزم برای فعالیت در این
شرایط را کسب نمایند.مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان اطالعات مفید را دریافت  ،انتخاب ،
دسته بندی و در مواقع الزم مورد بهره برداری قرار می دهد.همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی
چون شناسائی مساله و انتخاب راه حل آن و تصمیم گیری در سازمان ها ضروری میباشد.هدف از انجام مقاله
پیش رو مرور مفهومی به مدیریت دانش است که در آن ابتدا به یکپارچگی ما بین داده  ،اطالعات  ،دانش
وخرد پرداخته می شودو سپس پیشینه ،تعاریف،اصول دهگانه  ،فرآیند ،عناصرومدل های مدیریت دانش مورد
مطالعه قرار می گیرد ودرانتها به مدیریت دانش سازمانی بعنوان یک مولفه تاثیرگذار و چگونگی اجرای آن در
سازمان اشاره می گردد .برای رسیدن به چنین هدف از ادبیات گسترده مفاهیم استفاده شده ومنابع مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است.مروری بر ادبیات مذکور مواردی را روشن می سازد که در محیط متغیر کسب و
کار در زمان های فعلی و آینده  ،بکارگیری فرآیند مدیریت دانش در سازمان ها می تواند ارتقاء دانش
کارکنان  ،استفاده بهینه از تکنولوژی و جهت دهی فرهنگ سازمانی به سمت سازمان های یادگیرنده را به
همراه داشته باشد.
واژگان کلیدی  :مدیریت دانش ،دانش ضمنی  ،دانش صریح ،دانش سازمانی ،فرآیند مدیریت دانش
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مقدمه
در عصر اطالعات و دانش محور  ،مدیریت دانش یکی از ویژگیهای بارز برای سازمان ها محسوب می شود
 .مدیریت این منبع کمیاب باعث افزایش عملکرد کسب و کار و موفقیت سازمان در زمان فعلی و آینده می
شود  .مدیریت این منبع ناملموس بقاء سازمانی را در محیط در حال تغییر بدنبال دارد .
اساسی ترین مهارت برای مدیران سازمان های دانش محور «مدیریت دانش» است (

Quinn,

(.)1992علیقلی و همکاران. )2102،بررسی پیشینه نظری و آرای صاحبنظران نشان میدهد که ضرورت به
کارگیری مدیریت دانش در سازمان انکار ناپذیر است.عواملی نظیر جهانی شدن ،کوچک سازی دولت ها،
شهروند محوری و ضرورت مشارکت شهروندان می طلبد که توجه ویژهای به مدیریت دانش به عمل آید.
سازمان ها باید بتوانند به گونه ای مؤثر سرمایه های دانش خود را مدیریت کنند (ابطحی و صلواتی.)0831 ،
آقای پیتر دراکر در کتاب مدیریت در قرن  20میگویند دانش دنیا در هر هفتاد روز دو برابر میشود  ( .قاضی
زا ده  ،عطائی. ) 0830 ،دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن  20است.پژوهشگران و
متخصصان تالش می کنند دریابند ،چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان
به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد.
بنابراین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح های مدیریت دانش  ،سازمان ها نیازمند ارزیابی زیر سیستم
های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی
کنند ( .عباسی. ) 0831 ،بدون شک اکتساب دانش به عنوان یکی از فرایندهای اصلی ،در سازمانهای دانش
محور که دانش اساسی ترین دارایی به شمار می رود دارای اهمیت بسیاری است و از راهکارهای اساسی
کسب و بهره برداری از دارایی های دانش سازمان است (.قاضی زاده  ،عطائی. ) 0830 ،
اگر چه کماکان زمین و کار دو مزیت مناسب در برتری جویی ها محسوب می شوند ،اما
در عصر کنونی ،که به عصر" اطالعات و دانش " موسوم شده است ،مزیت اصلی در
"سرمایه دانشی " 0نهفته است .نمودار شماره 0نشانگر حضور" نیروی کار" "،سرمایه" "،زمین "
و" دانش " در سه اقتصاد مذکور می باشد  .همچنان که مالحظه می شود ،اقتصاد امروز آن
. Knowledge Capital
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چنان بر پایه دانش شکل گرفته که از آن به عنوان" اقتصاد دانش محور " 0یاد می
شود(.شرکت مشاوران توسعه آینده)0831،

نمودار شماره ()0روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان (شرکت مشاوران توسعه آینده)0831،

ویژگى مشترك در بین سازمان هایى که با وجود شرایط سخت رقابتى و اقتصادى همچنان با موفقیت عمل
میکنند ،این است که این سازمان ها از لحاظ سطح عملکرد یک سروگردن از سایرین باالتر هستند و ازاین
روست که به آنها سازمان هایى با عملکرد برتر گفته می شود ( .عیسی خانی. ) 0831 ،
مایک بورك براین عقیده است که مدیریت دانش کمک می کند که اطالعات مناسب درزمان برای تصمیم
گیری های درست دراختیار افراد مناسب قرار بگیرد.دانش مهمترین سرمایه یک سازمان می باشد.مدیریت
دانش نیز ،چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن.به تعبیر واضح تر ،مدیریت
دانش ،شامل خلق دانش ،کسب دانش ،ذخیره سازی دانش ،انتشار و به اشتراك گذاری دانش و باالخره به
کارگیری دانش است .سازمان شما باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند ،در صورت
. Knowledge Based Economy
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لزوم ،آنرا خلق کند ،یا اینکه ازمنابع دانش خارج از سازمان کسب نماید .دانش خلق شده یا کسب شده ،باید
با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری ،آماده شود و به صورت مناسب ،ذخیره شود تا در زمان و مکان
و شرا یط مورد نیاز ،مورد استفاده قرارگیرد( .شرکت مشاوران توسعه آینده ،0831،نقل از نیکجو همکاران
)0833،
تبدیل داده به اطالعات و سپس به دانش ،محور اصلی مدیریت دانش است (افرازه  )0831،و این محور
میتواند شروع خ وبی برای ارایه یک مفهوم روشن از مدیریت دانش باشد  .فلذا جهت تحقق این
موضوع در این مقاله تالش شده است برای درك بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم :
- 0داده ( ) data
 - 2اطالعات ( ) Information
 - 8دانش ( ) Knowledge
و روابط بین آن ها و سپس به مفهوم مدیریت و مط الب مرتبط جهت دسترسی به یک توافق
در خصوص الگوی مناسب از مفهوم مدیریت دانش پرداخته شود .

مفاهیم داده  ،اطالعات  ،دانش و خرد
داده به معنای واقعیتی از موقعیت است .داده ها به صورت خام هستند که بدون ارائه توضیحات فاقد هر
گونه برداشتی می باشند .داده ها منعکس کننده تعامالت و مبادالت کامل و واحد و منسجمی هستند که
تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یاد می شود .این اجزاء در پایگاه های داده ها ذخیره و مدیریت می شوند.
افزودن تحلیل و تفسیر به داده ها و مشخص نمودن ارتباطات آنها به یکدیگر باعث بوجود آمدن اطالعات
می گردد.به عبارتی اطالعات شامل داده های خالصه شده ای است که گروه بندی ،ذخیره ،پاالیش،
سازماندهی و تحلیل شده اند تا بیانگر موقعیت خاصی باشند .تجزیه و تحلیل اطالعات منجر به اتخاذ تصمیم
می گردد( .موحد زاده)0831،
بر اساس تعریف بارنی( )0333داده ها همان اعداد خام اشکال بدون زمینه و تفسیر  ،نمودارها و سمبل هایی
از واقعیتهای عینی هستند که به تنهایی معنی دار نمی باشند .اطالعات از معنا دادن به داده ها ایجاد
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میشوند.دانش همان اطالعاتی است که بطور مرتبط معنی دار بوده و قابل اجرا میباشد (امیرخانی و دیگران
.)0833،
کاربرد دانش یا به عبارتی دیگر بکارگیری دانش به منظور رسیدن به اهداف سازمانی را خرد گویند .با توجه
به تعاریف و مفاهیم فوق می توان شکل ذیل را ترسیم کرد .داده ها در پایین ترین سطح و خرد در رأس
شکل قرار دارد .با وجود اختالف نظرهای در جزئیات شکل به صورت کلی وفاق عمومی درباره حرکت و
ترکیب کل شکل وجود دارد( .موحد زاده.)0831،

نمودار( )2سلسه مفاهیم هرمی تشکیل دانش
سلسله مفاهیم هرمی چهارگانه ،که در نمودار ( )2نمایش داده شد ،یکی از تقسیم بندی های مشهور در
مدیریت دانش و سیستم اطالعات مدیریت است که برخی پژوهشگران واژه »حقیقت« را نیز در سلسله
مفاهیم هرمی چهارگانه افزوده و حقیقت را از لحاظ رتبی ،باالتر و پیچیده تراز»خرد« معرفی کرده اند
(سهرابی و دارمی ، 0833 ،ص )88
خرد آخرین مرحله از زنجیره اطالعات است و به معنای به کارگیری دانش تولید شده در
فرآیند مدیریت دانش می باشد  .فرآیند تبدیل داده به خرد در هرم دانش در شکل ذیل به
تصویر کشیده شده است  .در این فرآیند مدیریت دانش و حرکت از قاعده به راس هرم  ،داده
ها و حقایق کمی به دستورالعمل های توصیفی تبدیل شده و با تاکید بر کمیت  ،جایخود را
به تالش برای ارتقاء کیفیت می بخشد  ( .نعمتی ،فصلنامه تخصصی پارك ها و مراکز رشد )

www.SID.ir

5

Archive of SID

نمودار (  ) 8فرآیند مدیریت دانش و مدیریت دانش معکوس در قالب هرم دانش

روابط داده ،اطالعات و دانش
 -0روابط داده ،اطالعات و دانش از نظر باجاریا
روابط میان داده ،اطالعات و دانش ،سلسل همراتبی و مطلق نیست .افراد و موقعیت ها تعیین کننده داده،
اطالعات و یا دانش بودن این عوامل هستند .صاحب نظرانی نظیرداونپورت و پروساك ،استیوهالس و کارل
ویگ متفق القول اند که سطح تکامل دانش ازاطالعات و داده ها بیشتر بوده و در بر گیرنده هر دوی
آنهاست .همچنین سطح تکامل اطالعات از داده بیشتر بوده و در بر گیرنده آن نیز می باشد .(Wiig,
) 2002:6وجود داده برای شکل گیری اطالعات و وجود اطالعات برای ایجاد دانش ضروری است (شرکت
مشاوران توسعه آینده.)0831،
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نمودار ()1روابط داده ،اطالعات و

دانش((Bajaria, 2000

افرادی که در زمینه ای خاص ،اطالعاتی عمیق در اختیار دارند ،از سطح دانش بیشتری نسبت به کسانی که
در آن زمینه اطالعات چندانی ندارند ،برخوردارند.
سازمان ها ،هم به داده و هم به اطالعات و هم به دانش نیازمندند .صاحب نظری به نام سوکنانان معتقد
است که با وجود نیاز سازمان به داده ،اطالعات و دانش ،دانش ازجایگاهی واالتر برخوردار است؛ زیرا دانش
نزدیک ترین الیه به تصمیم گیری است (.همان منبع)

نمودار()1تعامل داده ،اطالعات ،دانش و

تصمیم)(Sooknonam, 2001

-2روابط داده ،اطالعات و دانش از نظر کالرك و رالو
کالرك و رالو در یک نمودار تفصیلی ترشکل روابط داده ،اطالعات ،دانش ( آشکارو نهفته) ،بینش و خرد را به
نمایش گذاشته اند.
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نمودار( )1روابط داده ،اطالعات ،دانش ،بینش و

خرد)(Clarke & Rollo, 2001

نکته جالب توجه در این شکل ،ذکر فرایندهایی است که هر کدام از عوامل یاد شده راشکل می دهد و به
گون های که پردازش داد ه ها باعث شکل گیری اطالعات ،تعبیر وتفسیر اطالعات ،موجب شکل گیری دانش
آشکار و تفکر بر روی دانش آشکار ،موجب شکل گیری دانش نهفته میشود .باید توجه نمود که روابط بین
داده ،اطالعات و دانش ،مطلق نبوده و سلسله مراتبی نیست(.همان منبع)

اشکال دانش
نوناکا از دو نوع دانش صریح و ضمنی نام برده و بین آنها تمایز قائل میشوند .این دو نوع دانش در واقع دو
روی یک سکه اند و مجموع دانش را شکل می دهند؛ لذا سازمان ها جهت رشد و رقابت در عصر دانش محور
به هر دو دانش نیاز دارند.
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الف) دانش آشکار یا صریح
برای اولین بار نوناکا و تاکوچی )0331(0در کتاب معروف» سازمان دانش زا «2مدعی شدند که تاکنون
مدیران کمی موفق به درك مفهوم مدیریت دانش شده اند؛ چرا که ایشان معنای دانش و الگوهای خلق و به
کارگیری آن را بد فهمیده اند .از فردریک تیلور8هربرت سایمون به سازمان به عنوان ماشینی برای پردازش
اطالعات نگریسته می شد؛ به همین جهت ،تنها دانش مفید ،دانش رسمی و نظاممند یا سخت بوده است.
رویه های سازمانی ،نرم افزارها ،فیلم ها ،گزارش های سازمانی ،بیانیه مأموریت ،نمودار سازمانی و امثال
آنها.این نوع دانش به سادگی قابل پردازش رایانه های ،انتقال الکترونیکی و ذخیره در پایگاههای داده است .
شاخص های سنجش این نوع دانش نیز سخت و شمارش پذیر است؛ افزایش کارایی ،قیمت های پایین یا
افزایش بازگشت سرمایه (سوری ،0831،نقل از قاضی زاده و یعقوبی )0831،

ب) دانش پنهان یا ضمنی
دانش ضمنی را میتوان مجموعه های از تجربه ها ،مهارت ها ،دیدگاه های کاری و نظام ارزش و ذهنی در
درون فرد دانست که قابل گفتن نبوده و در هیچ پایگاه دادهای ذخیره نشده است ،بلکه جایگاه آن در ذهن
آدمی می باشد و فعالیت های او را تشکیل میدهد) قربانی زاده و خالقی نیا ، 0833 ،نقل از قاضی زاده و
یعقوبی .)0831،
دانش ضمنی دارای دو بعد است:
نخست ،بعد تکنیکی که در برگیرنده مهارت های شخصی است و از آن به دانش فنی تعبیر میشود.
دوم ،بعد وابسته به آگاهی که شامل اعتقادات ،ارزشها و الگوهای روحی و شخصیتی افراد است (افرازه،
)0831
نوناکا و تاکوچی برای خلق دانش در هر سازمانی چهار الگو در نظر گرفته اند:
1

. Nonaka and Takeuchi
. The Knowledge–Creating Company
3
. Teilor
2
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- 1از دانش ضمنی به دانش ضمنی (اجتماعی کردن) :زمانیکه افراد مستقیما "دانش ضمنی خود را با
دیگران
 دانش ضمنی به دانش صریح (بیرونی سازی) :کدگذاری و رمزبندی تجربه و بینش به شکلی که 2از
قابل استفاده توسط دیگران باشد
 دانش صریح به دانش صریح ( ترکیب) :ترکیب بخش های مختلف دانش صریح و ارایه آن به 3از
شکلی تازه.
 دانش صریح به دانش ضمنی (درونی سازی)  :زمانیکه افراد دانش صریح خود را نهادینه کرده و 4از
به اشتراك می گذارند و سپس از آن برای وسعت بخشیدن به دانش ضمنی خود و تجدید نظر در
آن استفاده می کنند(.نوناکـا وتاکوچی - 81-0331:01 ,نوناکا  0330: 010-022،نوناکا 01-81،
 .)0331:چالش اصلی در مدیریت دانش تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است.

مدیریت دانش
از سال ها پیش( تقریباً از جنگ جهانی دوم) محدود بودن » سرمایه های ملموس«

0

و

فیزیکی و نیاز به افزایش برنامه ریزی شده آنها ،منجر به خلق شاخه های علمی مختلف
شده بود .فعالیت سیوبی و پس از آن بک من ،2نوناکا  ،8ویگ 1و ...باعث گردید ،توجه
صنعت گران و عالمان علوم صنعتی به سرمایه ای بس عظیم  ،یعنی سرمایه ای که با
وجود تولید اکثریت ارزش افزوده کاال ،کمتر مورد مدیریت و ساماندهی و برنامه ریزی
افزایشی قرار می گرفت ،جلب شود .

1

. tangible assets
. beck man
3
. nonaka
4
. wiig
2
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جدول( )0تالش های علمی پس از این دوره
سال

طرح کننده

0331

سیوبی/کونراد

0331

کارل ویگ

0333

شرکت های مشاور مدیریتی بزرگ

0333

ارزش واترهاوس

0330

بازبینی تجاری هاروارد( نوناکا و

رویداد
ترازنامه نامشهو د
ابداع مفهوم مدیریت دانش
شروع تالشهای درونی برای اداره رسمی
دانش
یکی از نخستین ها برای تکمیل
مدیریت دانش در استراتژی تجاری اش

تاکوچی)

یکی از نخستین مقاالت منتشر شده در
مورد مدیریت دانش

0330

تام استوارت

اهمیت به سرمایه فکری

0338

کارل ویگ

یکی از نخستین کتابهای منتشر شده

0331

پیتر دراکر

0331

شبکه ارتباطی دانش مدیریت

نخستین کنفرانس مدیریت دانش

0331

شرکت بزرگ مشاوره

نخستینی که سرویس های دانش

0331

استنفورد پال رومر

0331

نوناکا و تاکوچی

0331

دروتی لئونارد بارتون

کتاب سرچشمه های دانش

0331

انواع شرکتها و شغلها

انفجار پر سروصدای الحاقها و فعالیتها

درمورد مدیریت دانش (اساس مدیریت
دانش)
منبع دانش

مدیریت را به مشتری ها پیشنهاد کر د
دانش به عنوان منبع بی پایان
کتاب شرکت دانش آفرین

تالشهای علمی در جهت توسعه مدیریت دانش ( -شرکت مشاوران توسعه آینده)0831،

اولین بار پیتر دراکر( )0311اصطالح »کارکنان دانشی « را ابداع کرد.پیتر سنگه در سال( )0331اصطالح
سازمان یادگیرنده را مطرح کرد؛ سازمانی که از تجارب گذشته ذخیره شده در سیستم های حافظه سازمانی
یاد می گیرد .لئونارد– بارتون( )0331مورد چاپاراالستیل را به عنوان یک داستان موفقیت مدیریت دانش
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مستند کرد .مطالعه نوناکا وتاکچی( )0331نشان داد که چگونه دانش در سازما نها خلق ،استفاده و تسهیم
می شودو چگونه چنین دانشی به توزیع نوآوری کمک می کند.
شماری از محققان با درك اهمیت سنجش سرمایه های فکری ،به اهمیت روزافزون دانش سازمانی به عنوان
یک دارایی سازمانی پی بردند(اسویبای 0331 ،؛ کاپالن ونورتن0331 ،؛ ادوینسون و مالن.) 0331 ،
نقاط زمانی در مسیر پیشرفت فناوری مدرن ،دیدگاه دیگری را درباره تاریخچة مدیریت دانش نشان می
دهد .آغاز صنعتی شدن در سال  ، 0311فناوری های حمل ونقل در سال  ، 0311ارتباطات در سال 0311
 ،رایانه ای شدن در دهة  ، 0311دنیای مجازی شدن در اوایل دهه  ، 0331و تالش های اخیر در فناوری
های شخصی سازی درسال( ( )2111دیلویت ،توچی ،و توماتسو)0333 ،

نمودار( )1مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر ()2111 ،نقل ازاحمدی وصالحی -کتاب مدیریت دانش)

توجه به حوزه مدیریت دانش در دو حوزه آکادمیک و کسب و کار رو به فزونی است .این موضوع با توجه به
رشد فزاینده کتب و مقاالت منتشرشده در زمینه مدیریت دانش بخوبی قابل درك است
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مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی نشان می دهد که در سال  ،2111مدیریت دانش توسط  31درصد
از بزرگترین شرکت های جهان بکار گرفته شده است (.)KPMG, 2000
در سالهای اخیر نیز نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمان ها در کسب مزیت رقابتی ،به موضوعی
بسیار مهم تبدیل شده و ایده "قابل مدیریت بودن دانش" ،در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش،
سازمان های یادگیرنده و مدیریت سرمایه های فکری ،جا باز کرده است.
بنابراین ،سازمان ها در پی روش های جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.
یکی از روش های دستیابی به اثربخشی ،کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمان¬ها از کارایی
بسیار باالیی برخوردار بوده ،اما بدرستی از آنها استفاده نشده است

(Toit, 2001 & Ndlela

.)Du

درك مدیریت دانش که زمینه ای میان رشته ای محسوب می شود ،کار دشواری است و آن را کمی پیچیده
و مبهم می سازد .به هر حال عقیده بر این است که نباید بعلت دشواری ،بطور کلی این زمینه را رها کرد.
ایده های مدیریت دانش باید هنگام تدوین استراتژی یک سازمان مورد توجه قرار گیرند و در آن نقش داشته
باشند(.علیقلی و همکاران. )2102،
درباره مدیریت دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارایه شده است .پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود
رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش ،باعث شده است تا نگرش واحدی در مورد مدیریت دانش شکل
نگیرد .سوکنان ( ،0333به نقل از ابطحی و صلواتی ،)88 :0831 ،می گوید برخی تعاریف از مدیریت دانش،
به گونه ای است که آن را حتی تا سطح مدیریت داده ها تنزل داده است .مالهوترا ،تعریف خود را از مدیریت
دانش اینگونه ارائه می دهد« :مدیریت دانش ،فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری
(درونی کردن دانش) ،کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش ،مهارت هایی را کسب
می کنند( (Malhotra,2000).بجانی)2113،
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طبق تعریف مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا) (APQCمدیریت دانش عبارت است از یک استراتژی با هدف
دراختیار گذاشتن دانش صحیح به فردمناسب در زمان مناسب ).(Chin-Tsang-2009

هاینس  ،مدیریت دانش را فرایندی میداند که مبتنی بر چهار رکن است:
الف) محتوا :که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود،
ب) مهارت :دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش،
ج) فرهنگ :فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد،
موجود(Haines,2001).

د) سازماندهی :سازماندهی دانش
هنری و هدیپث نقل کرد که مدیریت دانش سیستمی است که دارایی دانش جمعی سراسر سازمان را
(دانش صریح و ضمنی) اداره میکند و یک فرآیند مارپیچی است که شامل شناسایی ،اعتبارسنجی ،ذخیره و
پاالیش دانش برای دسترسی کاربران به آن است ونتایج زیر را درپی دارد:
 - 1استفاده مجدد دانش توسط دیگران برای نیازهای مشابه؛
 - 2حذف دانش به دلیل فقدان اعتبار؛
 - 3تغییرشکل دانش و خلق آن در شکل جدید (هنری،2118،نقل از قاضی زاده و عطائی.)0830،
تعاریف متعدد از پژوهشگران
پژوهشگر

تعاریف

(کیون)0331 ،

مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصص های جمعی و
بکارگیری هوشمندی در سازمان و استفاده از آنها برای
پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر اشاره دارد

(اسنودن )2111 ،

دانش عبارت است از  :شناسایی ،بهینه سازی و مدیریت فعال
سرمایه های فکری

(بات )2110،

مدیریت دانش اطالعات درست را به افراد مناسب در زمان
مناسب می دهد
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(ویگ )2112 ،

مدیریت دانش یعنی ایجاد فراینـدهای الزم بـرای شناسـایی و
جذب داده ،اطالعات و دانشهای مورد نیـاز سـازمان از محـیط
درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان و
افراد

(لیتراس )2112 ،

مدیریت دانش،فرمولیزاسیون و دسترسی به تخصص ،مهارت و
ایجاد قابلیت های جدید  ،ایجاد عملکرد برتر و تشویق به
نوآوری و افزایش ارزش مشتری می باشد

(داقفوس)2118 ،

مدیریت دانـش ترکیـب فرآینـدهای اداره ،کنتـرل ،خالقیـت،
کدگذاری ،اشاعه و اعمـال قـدرت دانـش در سـازمان اسـت و
هدف اصلی آن اطمینان از این است که شخص نیازمند ،دانش
مورد نیاز خود را در زمان مقتضی بدست می آورد ،به گونه ای
که توانایی تصمیم گیری به موقع و درست برای او ممکن مـی
شود.

(میلر و النگدون)2111 ،

مدیریت دانش را به عنوان تاکیدی بر انجام کارهای درست به
جای انجام درست کارها تعریف کردهاند و آن را چارچوبی در
نظر گرفتهاند که درآن کلیه فرآیندهای سازمان بر پایه
مدیریت دانش میباشد

( جونز)2111،

رویکردی یکپارچه و نظا م مند در جهت تشخیص ،مدیریت و
تسهیم کلیه دارآی یهای فکری شامل پایگا ههای داده،
مستندات ،رویه ها و سیاست ها و تجارب موجود در ذهن
افراد است.

(دانلرام )2111 ،

کاربرد نظام مند و هدفمند معیارهایی جهت هدایت و کنترل
دارآی یهای دانش ملموس و ناملموس سازمان است که با
هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت
خلق دانش جدید ،ایجاد ارزش ،ابداع و بهبود صورت مى
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پذیرد.
اودل 2111

مدیریت دانش رویکردی نظا ممند ،جهت یافتن درك و
استفاده از دانش براى خلق ارزش است

(اسمیت)2118،

سازوکاری جهت ایجاد محیط کاری است که در آن دانش و
تخصص به آسانی توزیع شود و شرایطی که دانش و اطالعات
بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد میباشد ،این
امر به گون های است که آنها بتوانند به صورت موثرتر و با
کارآیی بیشتر فعالیت کنند.

(چو)2111،

چارچوبی برای اعمال ساختارها و فرآیندهایی در سطوح
فردی ،گروهی و سازمانی در جهت آن است که سازمان بتواند
از آنچه می داند ،یاد بگیرد و در صورت نیاز ،دانش جدید را
کسب کند تا برای مشتریان و ذی نفعانش ارزش خلق نماید .
چنین چارچوب مدیریتی افراد ،فرآیندها و فناوری را در جهت
توسعه پایدار عملکرد ،یکپارچه می سازد.

( بکمن)2111 ،

سازوکاری برای دستیابی به تخصص ،دانش و تجربه است که
قابلیت های جدید را فراهم می کند ،عملکرد بهتر را موجب
می شود ،نوآوری را تشویق می کند و ارزش مطلوب ذی
نفعان را افزایش می دهد.

(پونیس و واگنس)2113 ،

مدیریت دانش فرآیند موثر دانش در برآورده کردن نیاز هـای
داخلی در شناسایی کردن و بررسی دارایـی دانـش اکتسـابی
برای توسعه فرصت های جدید می باشد.

(پونیس و واگنس)2113 ،

مدیریت دانش شامل فرایند های برنامه ریزی و کنترل بـرای
نیل به هدف های سازمانی است .

(زانگ)2113،

مدیریت دانش قابل اجرا ،تولید روشها و فرآیند های جدید را
آسان می کند و تولید ،سودهی و رقابت صنعتی را بهبود می
بخشد

(هی و کیو)2113،

www.SID.ir

مدیریت دانش به عنوان راهکارو تالش روز افزون و ارزشـمند

16

Archive of SID

برای بهبودتاثیرسازمان برتغییرات اجتماعی و محـیط کسـب
وکاردرنظر گرفته می شود

دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده درباره مدیریت دانش در سه دیدگاه آنها را خالصه کرده
است:
-0دیدگاه کسب و کار :مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اصلی دارد .توجه به عنصر دانش
فعالیت های کسب و کار به عنوان جزء آشکار کسب و کار که دراستراتژی ،خط مشی ،و رویه در همه سطوح
سازمان منعکس می شود ،و همچنین ایجادرابطه مستقیم بین سرمایه های فکری و نتایج مثبت کسب و
کار(بارکلگ و مورای  )0331،از همین دیدگاه ،مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی و همکارانه برای
خلق،کسب ،سازماندهی ،دسترسی و استفاده از سرمایه های فکری سازمان است(گری)0331،
 -2دیدگاه علم شناختی یا علم دانش:دانش –بینش ها ،ادراکات ،و دانش فنی کاربردی-منبعی اساسی است
که به ما امکان می دهد به طور هوشمندانه عمل کنیم .در طول زمان،دانش مهم به اشکال دیگر-مثل کتب،
فناوری ،رویه ها ،و سنن -در درون همه سازمانها و به طور کلی در جامعه تبدیل می شود .این تغییر شکل
ها به انباشت تجربه منجر ووقتی به طور مناسب استفاده شود ،به افزایش اثربخشی منتج می شود .دانش
یکی ازعوامل اصلی است که رفتار هوشمندانه شخصی ،سازمانی ،و اجتماعی را ممکن می سازد(ویگ.)0338،
 -8دیدگاه فرایند  /فناوری :مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطالعات به دانش قابل کاربرد
تبدیل و با تالش اندك قابل استفاده برای افرادی می شود که می توانند آن را به کار برند)اینفورمیشن
ویک.)2118،
به طور کلی ،مدیریت دانش ماهیت میان رشته ای دارد(دالکر. )2111،

اصول مدیریت دانش
داونپورت ،ده اصل را به شرح زیر به عنوان اصول مدیریت دانش ارائه داده است.
(:(Davenport, :0331:013
 -0مدیریت دانش ،مستلزم سرمایه گذاری است.
 -2مدیریت اثربخش دانش ،نیازمند پیوند انسان و فناوری است.
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 -8مدیریت دانش ،سیاسی است .
 -1مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.
 -1مزایای مدیریت دانش ،سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است.
 -1تسهیم و بکارگیری دانش ،ذاتی نیست.
 -1مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کاردانش است.
 -3دستیابی به دانش ،تنها شروع کار است.
 -3مدیریت دانش هیچ گاه به پایان نمیرسد.
 -01مدیریت دانش ،نیازمند یک قرارداد دانشی است.
اصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش ،خود به خود در سازمان ها شکل نمی گیرد و
زمینه و مهار تهای خاصی را می طلبد .بعضی از سازما نها ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را به
بخشی از مدیران و یا کارکنان خود تفویض کنند .تجارب نشان داده است که تنها سازمان هایی موفق بوده
اند که سطح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر کرد ه اند(.احمدی و صالحی  ،کتاب مدیریت دانش)
فرآیند مدیریت دانش
برخی از صاحب نظران برای عملیاتی کردن مدیریت دانش از مفهوم فرایند استفاده می کنند؛ زیرا از دیدگاه
آنان ،فرایند مدیریت دانش به صورت مستمر در سازمان وجود داشته و حضور مقطعی و کوتاه مدت نتیجه
ای نخواهد داشت ،بلکه نتیجه آن در حضور مستمر آن به عنوان رکن اساسی در سازمانها روشن می شود
(.قاضی زاده و عطائی.)0830 ،مدیریت دانش ،فرآیندی است که به سازمان ها در شناسایی ،گزینش،
سازماندهی ،انتشار (انتقال) اطالعات و تخصص های مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالباً بصورت
ساختارنیافته در سازمان وجود دارند ،کمک می نماید

(2002 & Turban

( .)Mclean,علیقلی و

همکاران.)2102،
با توجه به ابعاد مختلف مدیریت دانش که در کنار هم آمده اند ،جاشاپارا ،مدیریت دانش را در قالب یک
چرخه چهار حلقه ای این گونه تعریف میکند :
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فرایندهای یادگیری اثربخش که توأم با خلق ،سازماندهی ،تبادل دانش) اعم از ضمنی و آشکار( که با
استفادة مناسب از فناوری و محیط فرهنگی محقق است که سبب ارتقای سرمایه عقالنی سازمانی و بهبود
عملکرد آن میشود) جاشاپارا( 2111،
خلق دانش  :این امر به توانایی یادگیری و ارتباط بر میگردد .توسعه این قابلیت ،تجربه تسهیم دانش ،ایجاد
ارتباط بین ایدهها و ساختن ارتباطهای متقاطع با دیگر موضوعات ،از این اهمیت کلیدی برخوردار است .سو،
دوینی و میدگلی یک نمونة پنج وجهی را برای فرایند خلق دانش پیشنهاد میکنند:
 - 0اکتساب اطالعات و دانش از شبکه های تعامالت؛
 - 2یکپارچه سازی دانش درونی و بیرونی؛
 - 8ایجاد دانش جدید از بین کاربرد اطالعات و دانش برای حل مسئله؛
 - 1تاَثیرگذاری دانش جدید بر نوآوری و عملکرد شرکت؛
 - 1ایفای نقش عوامل فردی و سازمانی در کل فرایند) سو و همکاران)2112،
سازماندهی و ذخیره سازی :به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن ،قابلیت
ذخیره سازمان یافتهای که امکان جست وجوی سریع اطالعات  ،دسترسی به اطالعات برای کارمندان دیگر و
تسهیم موثر دانش فراهم میشود ،به وجود میآید .در این سامانه باید ،دانشهای الزم به آسانی برای استفاده
همگان ذخیره شود.
تسهیم و تبادل دانش :این فرایند به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران درجهت دنبال
کردن اهداف مشترك ،احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیتهایشان به یکدیگر وابستهاند ،کمک
میکند.
سومین گام از فرایند مدیریت دانش ،انتقال دانش است که طی آن ،یک سازمان ،اطالعات را میان اعضای
خود توزیع کرده و از این طریق یادگیری را ارتقا داده و دانش یا درك جدیدی را به وجود میآورد) سرلک،
)0831
به کارگیری دانش :چهارمین فرایند ،از این ایده آغاز میشود که ایجاد دانش ،بیشتر توسط کاربرد عینی دانش
جدید میسر است ،این عنصر ،دایره فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل میکند .هدف نهایی
مدیریت دانش ،کاربرد دانش در جهت بهبود عملکرد سازمانی است .بسیاری از صاحب نظران ،این مرحله را

www.SID.ir

19

Archive of SID

مهم ترین گام در فرایند مدیریت دانش می دانند؛ زیرا مزیت رقابتی ،تنها منوط به داشتن منابع غنی و
سرشار دانشی نیست ،بلکه در گرو کاربرد آن منابع دانشی در عملیات و تصمیمات سازمانی است.
زمانی که کارکنان بهترین تجارب را در موقعیتهای جدید برای بهبود عملکردشان به کار میگیرند ،آن
تجربیات را جرح و تعدیل کرده و مجموعه جدیدی از بهترین تجربیات را به دست می آورند(.قاضی زاده و
عطائی)0830 ،
در شکل زیر ،مدل دینامیک مدیریت دانش ،به طور ساده نشان داده شده است.

نمودار()3چرخه مدیریت دانش – ( نیکجو و همکاران) 0833 ،

مهم ترین مراحل فرایند مدیریت دانش به شرح زیر است:
الف) تعیین هدف های دانش  :اهداف مدیریت دانش باید از هدف های اصلی سازمان نشات گرفته و در دو
سطح راهبردی و عملیاتی مشخص شوند.
ب) شناسایی دانش :با طرح این پرسش که" آیا می دانیم که چه می دانیم؟ "باید انجام این وظیفه ی
مدیریت دانش یعنی مرحله ی کشف دانش را آغاز کرد که شناسایی منابع دانش درون و بیرون سازمان را
شامل میشود.
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پ)کسب دانش :در این مرحله دانش ها باید از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش های مربوط به مشتری،
تولید ،همکاران ،رقبا و  ...شناسایی و کسب شود.
ت ) توسعه ی دانش :با توجه به پایه های موجود ،باید دانش سازمان را گسترش داد .البته این امر شامل
توسعه ی قابلیت ،محصول ،ایده های جدید ،فرایندها و مسائلی از این دست می شود.
ث ) تسهیم دانش :مسائلی هم چون چگونگی به اشتراك گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و
مورد نیاز به گونهای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فردی
به سطح دانش گروهی سازمان ،از جمله مواردی است که در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار
میگیرد.
ج) استفاده از دانش :اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان مربوط به این قسمت است .در این بخش
استفاده از دانش جدید با موانعی روبروست که باید شناسایی و رفع شود تا بتوان از آن به طور عملی در ارائه
ی خدمات و محصوالت (دانش) استفاده کرد.
چ) نگهداری دانش :ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به این بخش مربوط می شود .این روش از
نابودی دانش جلوگیری کرده و استفاده بهینه آن را فراهم می کند ،البته باید سازوکارهای مناسبی برای به
روز کردن سیستم ایجاد شود.
ح) ارزیابی دانش :نحوه ی رسیدن به هدف های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد برای تعیین یا
اصالح هدف به این بخش مربوط بوده و با نگاه به نتایج کیفی این فرایند ضروری است آن ها را با توجه به
نتایج کمی و هزینه های انجام شده در این زمینه ارزیابی کرد ) عالمه  ، 001:013 :0831نوناکا و تاکوچی
 ،0331نقل از زعفریان و همکاران .)0831،
جدول ()2مقایسه الگوهای مدیریت دانش(زعفریان و همکاران )0831،
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همان طور که در جدول شماره ( )2مشاهده میشود مرحله ی شناسایی دانش مورد توجه تمامی نظریه
پردازان و کارشناسان مدیریت دانش به صورت منفک بوده اما برخی از مراحل با وجود آن که در ارائه الگوها
مدنظر بوده است ،به صورت گزینه مشهود و قابل ذکر پرداخته نشده است.

عناصر مدیریت دانش
مدیریت دانش اغلب متشکل از سه عنصر :افراد ،فرآیندها و فن آوری است.این دیدگاه
تقریبا "به طور قطع ریشه هایش به نظریه الماس مدل سازمان های لیویت بر می گردد. (.
(Leavitt, 1964
هرچند نظریه لیویت شامل وظیفه و ساختار در کنار افراد و فن آوری به جای فرآیند ها
می باشد.این مهم است تا تاکید شود که اصطالح فرآیندهای ذکر شده نه فقط به فرآیند
های مدیریت دانش بلکه به فرآیندهای کسب و کار سازمان مربوط می شود .شکل ذیل
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نشان می دهد این سه عنصر در پیوند با هم ،هر یک از آنها یک رابطه متقابل با دوعنصر
دیگردارد.به عنوان مثال،افراد به طراحی و سپس اجرای فرآیندها کمک می کنند ،در حالی
که فرآیندها نقش ها و دانش مورد نیاز مردم را تعریف می کنند.

نمودار( - )3افراد ،فرآیندها و فن آوری برگرفته از )Edwards (2009

عالوه بر رابطه بین این سه عنصر،شکل ( )3می تواند بوسیله قرار دادن هر یک از سه
عنصر در یکی از رئوس مثلث ،برای کمک به هر طرح مدیریت دانش خاصی مورد استفاده
قرار گیرد( .،پارسانیا )2102 ،

مدل های مدیریت دانش
مدل های مدیریت دانش طیف وسیعی از دیدگاه هایی که در متون توصیف شده است را بیان می کند .
توصیف این مدل ها می تواند در پژوهش های ساختاری و کارکردهای سازمانی مدیریت دانش مورد استفاده
قرار گیرد .مدلهای مدیریت دانش باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد (.عباسی)0831،
برخی مدلهای مدیریت دانش عبارتند از:
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 سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز )0333(0بوکویتز و ویلیامز فرآیندهای مدیریت دانش را به  2دسته تاکتیکی و راهبردی تقسیم بندی نموده اند .
فرآیندهای تاکتیکی شامل جمع آوری اطالعات مورد نیاز روزانه برای کار  ،استفاده از دانش برای ایجاد
ارزش ،تسهیم و مبادله از طریق در دسترس قراردادن دانش برای دیگران و فرآیندهای راهبردی میباشند.
)(Sanghani, 2009
در سطح تاکتیکی این چهارچوب شامل:
 کسب :جستجوی دانش بمنظور حل مساله  ،تصمیمگیری و نوآوری استفاده :ترکیب محتوا به روشهای جدید و جذاب برای تقویت نوآوری در سازمانیادگیری  :یادگیری از تجارب
 تسهیم و مبادله :انگیزش کارکنان برای ارسال آموخته های به پایه دانشدر سطح راهبردی شامل:
ارزیابی :ارزیابی سرمایه فکری و معنوی ایجاد و تثبیت :تخصیص منابع برای نگهداری و بقای پایه دانش استفاده بهینه :نگه داشتن دارایی هایی که دیگر ارزش تجاری برای سازمان ندارند،میباشد.)(Wang: 14-17

. bukowitz &Williams
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نمودار()01سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز(نکودری و یعقوبی)0831،

 مدل مدیریت دانش لیبوویتز ()2111سیکل مدیریت دانش ارائه شده توسط لیبوویتز بر اساس شکل زیر می باشد (:لیبوویتز)81 :0813
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نمودار()00مدل مدیریت دانش لیبوویتز (نکودری و یعقوبی)0831،

 مدل فیرستون و مک الروی ()2111این مدل در سه الیه  :محیط مدیریت  ،محیط پردازش دانش و محیط پردازش کسب و کار ارائه شده که هر
کدام خروجیهایی دارند  .نمونه هایی از این خروجی ها عبارتند از:
خروجیهای مدیریت دانش:
 استراتژیهای پردازش دانش سیاستها و قوانین پردازش دانش زیرساختارهای دانشخروجیهای پردازش دانش:
 استراتژیهای کسب و کار مدلهای سازمانی استراتژیهای کاال فرآیندهای کسب و کارخروجیهای کسب و کار:
 سود آوری سهم بازار مطلوبیت محیط -حفظ مشتری )( Firestone & McElroy ,2005
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نمودار( )02مدل فیرستون و مک الروی(نکودری و یعقوبی)0831،
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 مدل مفهومی مدیریت دانشجعفری و همکاران ( )2111نیز به توسعه یک مدل مفهومی برای مدیریت دانش با تکیه بر عوامل کلیدی
موفقیت پرداخته اند  .این مدل برپایه فرهنگ سازمانی  ،مدیریت  ،نیروی انسانی  ،آموزش  ،ابعاد سازمانی ،
پایلوت  ،فناوری اطالعات  ،اندازه گیری عملکرد  ،الگوبرداری و ابعاد مدیریت دانش شکل گرفته است (
اخوان و دیگران. ) 0833،

نمودار()08مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت ( جعفری و همکاران )2111

مدیریت دانش سازمانی
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مدیریت دانش سازمانی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطالعات است .
اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها ،دانش خود را اندازه گیری می کنند و به
منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می
کنند (موسوی .)0831 ،توانایی سازمانی در به دست آوردن و استفاده از این منابع در جهت اجرای کارها و
فعالیت های رقابتی می باشد.بر اساس دیدگاه دانش مداری بسیاری از نظریه پردازان در رابطه با توانمندی
های سازمانی پیشنهاداتی داده اند .این توانایی ها به صورت خالصه در جدول شماره ( )8آمده
است).(Grant, 1991
جدول()8پیشنهادات توانایی سازمان
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بر اساس متون فوق چنین استنباط می شود که سازمان ها نیاز به کسب دانش از بیرون خواهند داشت .بر
همین اساس کوهن و لونیتال بر روی ویژگی توانایی جذب اطالعات بیرونی به عنوان یک ارزش جدید تاکید
کرده اند .گردآوری دانش سازمانی می تواند از طریق فراهم آوری دانش از منابع بیرونی و خلق درونی صورت
گیرد .مهمترین فعالیت های مدیریت ،یکپارچه سازی و ترکیب مجدد آن ها بر اساس تغییرات محیطی
است(.عباسی)0831،
هدف مدیریت دانش شناسایی ،جمع آوری ،دسته بندی و سازماندهی ،ذخیره ،اشتراك ،اشاعه و در دسترس
قرار دادن دانش در سطح سازمان می باشد.
در سازمان هایی که به شکل سنتی اداره می شوند دانش از باال به پایین در طول خطوط سازمانی در جریان
است .در این صورت دانش به ندرت در زمان درست و در جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد ،قابل
دسترس است(.بایرك .)0333،اما در سازمان های دانش محور که به اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش
پرداخته اند ،دانش در کل سازمان جاری است و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب می تواند از آن
در جهت انجام وظایف خود استفاده کند.
کار تجربی تیم های تحقیقاتی در دانشکده  Astonدر طول ده سال گذشته در برگیرنده این
مطلب است.آنچه در این مقطع زمانی ما دیده ایم به این شرح می باشد:
 سازمان هایی که در مدیریت دانش موفق بوده اند. سازمان هایی که در حال انجام طرح مدیریت دانش هستند و در حال حاضر تاثیرکم داشته اند یا بدون تاثیر بوده اند.
 سازمان هایی که مدیریت دانش را برای مدتی به خوبی پیش برده اند و سپسمتوقف شده اند.
 -سازمان

هایی

که

مدیریت

دانش

در

آنها

نمی

تواند

شروع

شود( .پارسانیا.

مصطفی)2102،
در شکل ذیل عناصر و رویکردهای سازمانی برگرفته از ) ) Lee & Kim,2001نشان داده می شود :
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عناصر مدیریتی که دانشکاران را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از رهبری ،قدرت ،ارزیابی عملکرد و نظام
پاداش ،ساختار و فرهنگ سازمانی .سازمان ها می توانند با مشخص کردن آئین نامه ها و قواعد و با ایجاد
تیم های مورد نیاز فرآیند مدیریت دانش را ساده کنند(.عباسی)0831،
مایک بورك براین عقیده است که مدیریت دانش کمک می کند که اطالعات مناسب درزمان برای تصمیم
گیری های درست دراختیار افراد مناسب قرار بگیرد .دانش مهمترین سرمایه یک سازمان می باشد .مدیریت
دانش نیز،چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن .سازمان باید به خوبی بتواند
دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند ،در صورت لزوم ،آنرا خلق کند ،یا اینکه ازمنابع دانش خارج از سازمان
کسب نماید .دانش خلق شده یا کسب شده ،باید با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری ،آماده شود و
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به صورت مناسب ،ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز ،مورد استفاده قرارگیرد( .شرکت
مشاوران توسعه آینده)0831،
مدیریت دانش در درون سازمان؛ موظف است:
 -0نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی را هویدا سازد.
 -2حقوق مشتریان را شناسایی کند:
الف  -نیازهای غیر ملموس
ب  -نیازهای ملموس
ج  -نیازهای تلویحی
د  -نیازهای تصریحی
 -8مشتریان را شناسایی کند.
 -1عالیق و سلیقه مشتریان را شناسایی کند.
 -1انتقال دانش ،اطالعات را به عنوان یک فرهنگ در سازمان جاری نماید.
 -1انتقال اطالعات و دانش به مشتری را در سازمان جاری کند.
 -1فرهنگ آشکار نمودن حقوق مشتری را در سازمان جاری کند.
 -3مشتریان را از کیفیت محصوالت خدمات رسیدگی به شکایات قیمت محصول آگاه سازد.
 -3رسانه هایی جهت انتقال پیام به مشتریان شناسایی کند.
 -01همزمان با اجرای مدیریت کیفیت فراگیرباز مهندسی فرآیندهاتحقیق وتوسعه را دنبال نماید.
 -00با جلوگیری از دوباره کاری ها موجب کاهش ضایعات و بهسازی امور و کاهش هزینه شود.
 -02با ایجاد فضای مشارکتی دانشی و صمیمیت از فرار اطالعات داده ها و باروری رقیبان تجاری جلوگیری
نماید ( سلیمی) 0831 ،
اجرای مدیریت دانش
برای اجرای مدیریت دانش در هر سازمان باید به عواملی از جمله ساختار سازمان ،تکنولوژی های موجود در
سازمان و فرهنگ سازمانی توجه نمود.
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در حین برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف سازمانی باید به مدیریت دانش در سازمان مورد نظر توجه شود؛
این بدین معناست که در تدوین برنامه های استراتژیک هر سازمان باید به سرمایه های دانش موجود در
سازمان نیز پرداخت .بدین منظور تیم های دانش در سازمان به وجود می آیند که نقش بسزایی در عملی
کردن مدیریت دانش در سازمان ایفا می کنند .درواقع تیم های دانش در هر سازمانی چرخه دانش را در آن
سازمان به حرکت درمی آورند و به تولید ،سازماندهی ،ذخیره و اشتراك دانش در سطح سازمان کمک می
کنند.
در دنیای امروز ما ناگزیر به استفاده از تکنولوژی های اطالعاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان
خود هستیم.عالوه بر توجه به مدیریت دانش در ساختار سازمان و استفاده از تکنولوژی های موجود در
سازمان ،برای عملی کردن مدیریت دانش به عامل بسیار مهم دیگری نیز نیاز است ،که به نظر می رسد بدون
توجه به این عامل علی رغم توجه به دو عامل قبلی موفقیت در اجرای مدیریت دانش منتفی باشد؛ این عامل
مهم فرهنگ سازمانی نام دارد(.کریمی. )0831،مجموعه عواملی که در پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار
گرفته ،در جدول( )1آورده شده است.
جدول (  ) 1لیست عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه محققین(طالبی و سلیمی )0831،

رهبری و حمایتهای رهبری

سکریم و آمیدون ;0331 ،هالساپل و جوشی ، 2111 ،داونپورت و
همکاران، ، 0333لیبویتز،0333 ،حسنلی ،0333 ،مرکز کیفیت و
بهره وری آمریکا ،2112 ،ریبیر و سیتار ،0333 ،وانگ و اسپینوال،
،2118.رحمان و همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

فرهنگ

اسکریم و آمیدون،0331 ،داونپورت و همکاران ،0333 ،لیبویتز،
 ،0333حسنلی ،2112 ،مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا،2112 ،
مکدرموت و اودیل ،2110 ،وانک و اسپینوال ،2111 ،رحمان و
.همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

فنآوری اطالعات

سکریم و آمیدون،0331 ،داونپورت و همکاران ،0333 ،لیبویتز،
 ،0333حسنلی ،2112 ،علوی و لیندر ،2110 ،وانگ و اسپینوال،
 ،2111رحمان و همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

www.SID.ir

35

Archive of SID

اهداف و استراتژی

اسکریم و آمیدون،0331 ،داونپورت و همکاران ،0333 ،لیبویتز،
 ،0333مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا ،0333 ،زاك ،0333 ،وانگ
و اسپینوال ،2111 ،رحمان و همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

سیستم ارزیابی

هالساپل و جوشی ،2111 ،داونپورت و همکاران ،0333 ،حسنلی،
 ،2112مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا ،0333 ،احمد و همکاران،
 ،0333وانگ و اسپینوال ، 2111،اخوان و همکاران،2113 ،
والمحمدی2101 ،

زیرساختهای سازمانی

داونپورت و همکاران ،0333 ،لیبویتز ،0333 ،حسنلی،2112 ،
هرشل و نعمتی ،2111 ،وانگ و اسپینوال ،2111 ،اخوان و
.همکاران ،2113 ،رحمان و همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

فعالیتها و فرایندها

اسکریم و آمیدون ،0331 ،هالساپل و جوشی ،2111 ،داونپورت و
همکاران ،0333 ،بات ،2111 ،وانگ و اسپینوال ،2111 ،رحمان و
.همکاران ،2101 ،والمحمدی 2101

مشوق های محرك

داونپورت و همکاران ،0333 ،لیبویتز ،0333 ،یحیی و گاح ،2112 ،
هاسچیلد و همکاران  ،2110 ،وانگ و اسپینوال ،2111 ،رحمان و
همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

منابع

هالساپل و جوشی ،2111 ،داونپورت و والپل ،2110 ،وانگ و
اسپینوال ،2111 ،وانگ و اسپینوال2111 ،

آموزش

هوراك ،2110 ،یحیی و گاح ،2112 ،مکآدم ،2110 ،وانگ و
اسپینوال ،2111 ،والمحمدی.2101 ،

مدیریت منابع انسانی

یحیی و گاح ،2112 ،ونگ و اسپین.ال ،2111 ،بریلید و هارمان ،
 ،2111وانگ و اسپنوال ،2111 ،اخوان و همکاران ،2113 ،رحمان
.و همکاران ،2101 ،والمحمدی2101 ،

الگوبرداری

درو ،0331 ،اودیل و گرایسون  ،0333 ،دی و وندلر ،0333 ،مافت
و همکاران  ،2118 ،هانگ و همکاران  ،2111 ،چانگ ،2111 ،
والمحمدی2101 ،
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نتیجه گیری
شناخت و برخورداری از مدیریت دانش در عصر ارتباطات و اطالعات ودانش محور ،یکی از ویژگی های بارز
سازمان ها و شرکت های پویا وپیشرو می باشد تا دستیابی به اهداف و رقابت با سایر رقبا امکان پذیر باشد.
سازمان ها برای افزایش سطح بهره وری خود با توجه به فشار روزافزون مشتریان در عصر فناوری اطالعات و
تنوع تقاضاها که به عبارتی عصر مشتری مداری نیز می باشد ناچار به بهره گیری از دانش در محیط
سازمانی هستند و گرنه ادامه حیات و گزینش در گردونه رقابت دشوار خواهد بود .مهم ترین نقشی که می
توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که سازمان ها آن را به عنوان یک مدیریت تحول و عامل موفقیت
در محیط متغیر در نظر بگیرند.تبادل دانش بطور مستمر در محیط داخلی و خارجی سازمان ،باعث افزایش
دانش کارکنان،استفاده بهینه از تکنولوژی و تغییر رویکرد فرهنگ سازمانی به سمت سازمان های یادگیرنده
می شود و نهایتا " منجر به اثربخشی و کارآیی می گردد .
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