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Abstract

چکیده

در عصر اطالعات ،دانش مهمترین عامل کسب موفقیت بلند مدت برای یک فرد و یک سازمان است.
سازمان های امروز باید سریع تر ،زرنگ تر و چابک تر باشند پیچیدگی جهان قرن بیست و یک ،فضای
انقالب را تسریع نموده است و آنهایی که نمی توانند یاد بگیرند ،سازگار شوند و تغییرات را بپذیرند به
سادگی نابود خواهند شد .یادگیری ما را نجات خواهد داد و این امر به واسطه مدیریت بر دانش سازمانی
صورت خواهد پذیرفت  .مدیریت دانش ،پویایی سازمانی را افزایش می دهد و موجب می شود تا با توجه به
قابلیت دسترسی و تأثیرپذیری دانش مرتبط ،در زمان مناسب تصمیمی انعطاف پذیرتر و دقیق تر بگیریم.
مدیریت دانش بهعنوان یک رویکرد جدید و نوین به معنای تالش آگاهانه و نظامند برای نشر ،پرورش و
کاربرد دانش بهنحوی که به ارزش آن نهاد بیفزاید و نتایج مثبتی را در دستیابی به آرمانهای آن سازمان به
وجود آورد ،است .دانش موجود در سازمان بستر مناسب را برای بروز نوآوری و به دنبال آن مزیتهای
رقابتی فراهم میآورد و بهطور متقابل نوآوریهای سازمانی باعث غنا ،افزایش روزآمد شدن پایگاه دانش
سازمانی میشود .این مهم به وسیله شناخت عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش در سازمان مهیا میشود.
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و موفقیت مدیریت دانش میباشد .این عوامل عبارتاند
از :فنآوری اطالعات ،فرهنگسازمانی ،رهبری و حمایت مدیران ارشد ،مدیریت منابع انسانی و آموزش
کارکنان که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،سازمان ،فرهنگسازمانی ،فنآوری اطالعات
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مقدمه
امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جایگاه مهمی در سازمان ها پیدا کرده است .به کارگیری هرچه
بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازمان دهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی ،پیشرفتی
قابل توجه از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ایجاد می کند .اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق
هم می تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند .بنابراین شناخت عوامل موفقیت مدیریت دانش و به کار بردن
آنها می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد)اخوان و همکاران.)9831 ،
چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند ،تالش در جهت توسعه دانشی است که قدرت خالقیت ،برتری رقابتی،
نوآوری و یادگیری سازمانی وبرتری مالی را در آنها تقویت و بر غنای دانش سازمانی بیفزاید .دانش موجود در سازمان
بستر مناسب را برای بروز نوآوری و به دنبال آن مزیتهای رقابتی فراهم میآورد و بهطور متقابل نوآوریهای سازمانی
باعث غنا ،افزایش روزآمد شدن پایگاه دانش سازمانی میشود .این مهم بهوسیله شناخت عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت
دانش 9در سازمان مهیا میشود (محمودی و همکاران .)9811،داونپورت و پروساک ()Davenport and prusak,1979
مدیریت دانش را بهرهبرداری و توسعه داراییهای دانشی یک سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی میدانند .مدیریت
دانش ،اصطالح تازه است که جایگاه مهمی در نظریه و عمل مدیریت پیداکرده است .این مفهوم برای توصیف فرا
گردهایی مورداستفاده قرار میگیرد که از طریق آنها ،سازمانها برای رسیدن به برتری رقابتی ،به تولید و سازماندهی
دانش پرداخته ،آن را در دسترس همه کارکنان قرار میدهند .صاحبنظران دانش را به دودسته تقسیم میکنند :دانش
صریح و دانش ضمنی .دانش صریح :به دانشی اطالق میشود که جنبه عینیتر ،عقالنیتر و فنیتر دارد و بهخوبی قابل-
دسترسی ،طبقهبندی و ذخیرهسازی است و به همین دلیل به اشتراکگذاری آن بهراحتی امکانپذیر است .دانش صریح
به شکل سازمانیافته در روشهای کاری ،دستورالعملها ،نامههای مکتوب و پایگاههای اطالعاتی و نقشههای دانش
موضوعی خاص دیده میشود (قورچیان و همکاران .)9838 ،دانش ضمنی :معموالً در حیطه دانش شخصی و تجربی
قرار میگیرد .این دانش در چهارچوب ارتباطات باالی انسانی ،مشارکت در دانش ،تدریس ،برقراری روابط استاد –
شاگردی در فضای صمیمی و روابط کاری ،از طریق کنفرانسها و انجمنهای علمی قابلانتقال است .بصیرت ،بینش،
شعور و درک هر شخص ،ترفندهای بهکاررفته توسط هر کس ،در حوزه دانش ضمنی او قرار دارد .بنابراین بهسادگی
قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و دستورالعملها نیست و از طریق مشاهده و تقلید به دست میآید (کریمی.)9831 ،
بهاختصار میتوان گفت مدیریت دانش در اقتصاد دانشمحور کنونی امری حیاتی است .ازاینرو بسیاری از سازمانها در
تالش برای استقرار مدیریت دانش هستند .نیاز به مطالعه منظم و کنکاش بیشتر بر روی عوامل کلیدی موفقیت
مدیریت دانش امری انکارناپذیر است .سازمانها نیازمند شناسایی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت اقدامات
مدیریت دانش میباشند .غفلت و عدم توجه به این عوامل ،تالشهای سازمانها را در این راستا بینتیجه میگذارد
( .)Migdadi,2009اهمیت مدیریت دانش در سازمانها روشن است؛ و از آن بهعنوان یک مزیت رقابتی یاد میکنند.
رهبران سازمانها همواره در جستجوی دالیل و عوامل اصلی موفقیتآمیز در طراحی یک سیستم مدیریت دانش و
توسعه آن از طریق سازمانهایشان هستند .این تحقیق بر آن است که از طریق مطالعه و تحلیل عوامل اثرگذار که در
مدیریت دانش ،موفقیتآمیز بودهاند ،به بحث و تحقیق بپردازد .وسعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که «عوامل
مؤثر بر توسعه و موفقیت مدیریت دانش چیست؟»

1. Knowledge Managemen
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مبانی نظری
موضوعی تحت عنوان مدیریت دانش برای اولین بار با گزارش سالیانه یک شرکت سوئدی خدمات مالی به نام اسکاندیا
در سال  9111میالدی شروع شد شاین ) (Schein,2002به نقل از ازغندی ( .)9819در حقیقت نگرش مبتنی بر دانش
بر اهمیت دانش بهعنوان منبع باارزش سازمان تأکید دارد .سازمانهای موفق به کمک سازوکارهایی هماهنگ به
یکپارچهسازی دانش شخصی اعضای خود میپردازند ( .)Grant,1996نوناکو و تاکوچی ()Nonaka &Takeuchi,1995
مدیریت دانش را فرآیندی می دانند که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خود میپردازد.
مدیریت دانش عبارت است از یک استراتژی آگاهانه در فراهم آوری دانش صحیح برای افراد مناسب در زمان صحیح و
کمک به افراد در تصمیم و نیز به کار بستن دانش مربوطه با استفاده از روشهایی که منجر به ارتقای عملکرد سازمانی
میشوند ( .)O’Dell & Grayson,1998ارائه تعریفی جامع از حیطه و قلمرو مدیریت دانش کاری دشوار است و
صاحبنظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریستهاند .ولی بیشتر تعریفها به این اشاره دارند که مدیریت دانش به
گردآوری و توزیع دانش به نفع سازمان و اعضای آن مبادرت مینماید .بنا به اظهارات داونپورت و پروساک (
)Davenport and prusak,1998و نیز علوی و لیدنر) ) Alavi and leiner,2001مدیریت دانش سه هدف را دنبال میکند.
الف) دانش و نقش آن را در سازمان بهوسیله نقشهها ،پایگاه دادهها و ارتباطات آشکار میسازد؛
ب) از طریق ترغیب تسهیم دانش ،فرهنگ دانشی را رشد میدهد؛
ج) زیرساخت دانش (یک سیستم فنی و یک ارتباط وب را بهوسیله تأمین فضا ،زمان ،ابزار و نیز تشویق و ترغیب) بین
افراد به وجود میآورد.
نقش مدیریت دانش ،پل زدن میان فرآیند اقدام و پر کردن شکاف موجود است .با فرآیند مدیریت دانش ،بهترین
اقدامات بهسرعت تبدیل به فرآیندهای جدید و استاندارد میشوند (بروجرون .)9831،موفقیت هر برنامه و فعالیتی
نیازمند یکسری عوامل و زیرساختهایی است که موفقیت آن را تضمین کند .با مرور منابع مختلف مشاهده میشود که
عوامل مختلفی از سوی صاحبنظران این حوزه معرفیشده است .ازجمله دنو ،هاریس و تزمان ( & Haris &Deeno,1999
 )Tezmanتأکید میکنند که مدیریت دانش کارآمد نیازمند ترکیبی از عناصر سازمانی شامل فنآوری ،نیروی انسانی،
فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی میباشد .استانکوسکی و بالدانزا ( )Stankooksi &Baldanza,2001فرهنگسازمانی،
ساختار سازمانی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات ،رهبری و آموزش و یادگیری را بهعنوان عوامل و زیرساختهای اساسی
در موفقیت مدیریت دانش میدانند .چوی ( )choy,2000رهبری مدیریت سطح باال ،فشارهای کم سازمانی و زیرساخت
سیستمهای اطالعاتی را مهمترین عناصر و عوامل در موفقیت مدیریت دانش بیان میکند .شورای رابطان کل اطالعات
( )1009سه عنصر افراد ،فرایندها و فنآوری را بهعنوان عوامل زیرساختی و تأثیرگذار در موفقیت فرایند مدیریت دانش
در بخش دولتی میداند .بسیاری از سازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایهگذاری گسترده در زمینه فنآوری
اطالعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند و تالش میکنند با توسعه مدیریت دانش
عملکرد خود را بهبود بخشند .چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است؛
مقولهای که اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند نگرشی همهجانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است .در این تحقیق
عوامل مهمی که موفقیت سیستم مدیریت دنش را تعیین میکنند شناسایی میشود.
عوامل کلیدی موفقیت
در مدیریت دانش ،میتوان عوامل کلیدی موفقیت 1را فعالیتهایی در نظر گرفت که برای تضمین اجرای موفق آن
الزم و ضروری هستند .این فعالیتها درصورتیکه وجود نداشته باشند باید ایجاد شوند و پرورش یابند و در صورت
وجود ،باید توسعه یابند .بر این اساس ،عوامل کلیدی موفقیت ،عوامل درونی هستند که یک سازمان آنها را کنترل
میکند ) .( Wong,2005در مورد شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تحقیقات مختلفی انجامشده است و در
)2. Critical Success Factors (CSFs
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ادبیات این موضوع برای عوامل کلیدی موفقیت ،تعاریف زیادی ارائهشده است .یکی از معروفترین تعاریف موجود،
تعریف روکارت ( )Rockart,1979میباشد .وی عوامل کلیدی موفقیت را تعداد محدودی از حوزههای فعالیت که عملکرد
رقابتی موفقیتآمیزی در پیدارند ،میداند .برونو و لیدکر (  )Bruno and Leidecker,1984در تعریف دیگری بیان میکنند
که عوامل کلیدی موفقیت عبارتاند از مشخصهها ،شرایط یا متغیرهایی که اگر درست مدیریت شوند ،میتوانند اثر
قابلمالحظهای بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند .در جدول  9نتیجه اهم مطالعات در زمینه شناسایی
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ارائهشده است.
جدول)  (1عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
عوامل

عوامل

نویسنده

الزام شدید به کسبوکار،

توسعه منابع انسانی ،جهتگیری

معماری و چشمانداز ،رهبری

استراتژیک دانایی محور،

دانش ،فرهنگ تسهیم و خلق

(Skyrme and

زیرساختهای سیستم اطالعاتی،

دانش ،یادگیری مستمر،

)Amidon,1997

فرهنگ مشارکتی ،الگو گیری،

زیرساخت فناوری توسعهیافته

ارزیابی و انتقال دانش ،درگیری

و فرآیندهای دانش سازمانی.

افراد

هدف و زبان مشخص ،ساختار

توانمند سازی ،ساختار دانش،

دانش استاندارد و انعطاف

الگوبرداری ،سنجش عملکرد،

پذیر ،وجود چندین کانال برای
انتقال دانش ،فرهنگ
دوستدار دانش ،زیرساخت-

(Davenport et al,
)1998

سیستمهای اطالعاتی ،تیم کاری،
آموزش ،مشارکت ،مدیران ارشد،
فرهنگ

نویسنده

(رهنورد
ومحمدی)1811،

(حیدری
وهمکاران)1831،

های فنی و سازمانی ،حمایت
مدیریت ارشد
رهبری و حمایت مدیریت،

فناوری اطالعات ،حمایت و

فرهنگ ،فناوری اطالعات،

پشتیبانی مدیران ارشد ،منابع

استراتژی و هدف ،سنجش،

مالی ،حذف محدودیتهای

زیرساخت سازمانی ،فرآیندها
و فعالیتها ،اقدامات

)(Wong,2005

انگیزشی ،منابع ،آموزش و

سازمانی ،فرهنگ ،استراتژی

(الوندی و

ارزیابی ،الگو برداری ،مدیریت

همکاران)1831،

منابع انسانی ،آموزش و تحصیالت

تحصیالت ،مدیریت منابع
انسانی
ایجاد دانش ،یادگیری هوشمندانه،

فرهنگ ،حمایت و پشتیبانی
مدیران ارشد ،آموزش،

تشویق افراد دانشگر ،فعالیتهای

استراتژی ،فنآوری اطالعات،

دانش محور ،ترویج نوآوری و

مدیریت منابع انسانی

)(Migdadi,2009

خالقیت ،زیرساختهای سیستم

(عباس زاده و
لباف)1831،

اطالعاتی ،یادگیری مشارکتی

همانطور که در جدول  9دیده میشود ،فهرست فاکتورهای ارائهشده برای پژوهش به همراه منابع معتبری که بدانها
اشارهکردهاند آورده شده است .این امر نشاندهندهی اعتبار عاملهای تعیینشده و دفعات اشاره به آنها در مقاالت و
دیگر پژوهشهای محققان در این حوزه است.
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چارچوب مفهومی
بر اساس بازنگری مباحث نظری ارائهشده در مباحث پیشین یک چارچوب مفهومی از عواملی که بر موفقیت مدیریت
دانش تأثیر میگذارند در زیر ارائهشده است .همانگونه که در نمودار  9نشان دادهشده است ،چارچوب پیشنهادی شامل
پنج عامل کلیدی متمایز میشود -9:فنآوری اطالعات  -1فرهنگسازمانی  -8رهبری و حمایت مدیران ارشد -1
مدیریت منابع انسانی و  -1آموزش کارکنان.

نمودار  -1چارچوب مفهومی ،عوامل مؤثر بر مدیریت دانش

الف) فنآوری
در دهه  30میالدی این ایده مطرح شد که سیستمهای اطالعاتی )IS( 8میتوانند موجب برتری یک سازمان بر رقبایش
شود و همین ایده برای چند تحقیق دیگر نشان داد که چگونه فنّاوریهای جدید میتوانند موجب برتری یک سازمان بر
رقبایش گردند .بدون شک یکی از محرکهای مدیریت دانش ،فنآوری اطالعات است .فنآوری اطالعات میتواند
مجموعهای از نقشها را برای پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش ایفا کند .درواقع میتواند بهعنوان یکراه حل و
کمککننده عمل کند و تنها ابزار قلمداد نمیشود ( .(Chang,2006همچنین لئوگ 1بیان کرده است که توسعه مدیریت
دانش وابسته به فنآوری اطالعات است .فنآوری اطالعات قابلیت جستجوی سریع ،دستیابی و بازیابی اطالعات و
پشتیبانی از همکاری و ارتباطات میان کارمندان سازمان و ایجاد ،اشتراکگذاری و انتقال فرآیندهای مدیریت دانش
درون سازمان را امکانپذیر میکند .مهمترین مواردی که در سیستمهای مدیریت دانش باید مدنظر قرار گیرد عبارتاند
از :سادگی تکنولوژی مورداستفاده ،تناسب با نیاز کاربران ،مرتبط بودن محتویات دانشی ،استانداردسازی ساختار و
هستیشناسی دانش  .(Migdadi,2009).فنآوری میتواند مکانیزم کلیدی برای بهبود انتقال دانش باشد .هر عضو
سازمان به کمک هر یک از رایانههای موجود در شبکه ،میتواند در جمعآوری دانش مشارکت داشته باشد
(مارکوارت .)9831،1امروزه فنآوری اطالعات به سیستمهای مدیریت دانش قابلیتهایی را ارائه کرده است که پیشتر
امکانپذیر نبودهاند و به سازمان ها اجازه داده است که بتواند دانش موجود خود را به روشی سیستماتیک جمعآوری و
مدیریت کند .بدون فنآوری اطالعت و کامپیوترها ،امکان ذخیرهسازی دانش وجود نخواهد داشت .ازآنجاییکه
ذخیرهسازی اطالعات یکی از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت دانش است ،ضعف در این فرآیند منجر به ناکارآمدی کل
سیستم مدیریت دانش میشود (.(Chang,2006

)3. Information Systems (IS
4. Leug
5.Mavkvart

www.SID.ir

Archive of SID

ب) فرهنگسازمانی
فرهنگسازمانی یکی از اساسیترین عوامل برای موفقیت سیستمهای مدیریت دانش است .فرهنگ عقاید اصلی،
هنجارها و باورهای اجتماعی است که نحوه رفتار و کردار در سازمانها را اداره میکند .هر سازمانی فرهنگ خاص و
منحصربهفرد خود را دارد که در طول زمان توسعهی سازمان شکلگرفته و منعکسکننده هویت سازمان است.
بهطورکلی فرهنگ حمایتی مدیریت دانش ،فرهنگی است که بهصورت فزاینده بر دانش ارزش میگذارد و خلق،
اشتراکگذاری و بهکارگیری آن را تشویق میکند .بزرگترین چالش در بیشتر تالشهای مدیریت دانش استقرار چنین
فرهنگی است (الوندی و همکاران .)9811 ،نتایج تحقیقاتی که بهوسیله چیز ( )Chase,1997انجامشده نشان میدهد که
فرهنگ بزرگترین مانع پیش روی سازمانها در ایجاد یک سازمان دانشمحور است .از سوی دیگر الوندی و همکاران
( )9811اعتقاد دارند که کارمندان نیازمند یک سیستم یا مکانیزم انگیزشی قوی هستند تا آنان را به اشتراکگذاری
دانش تشویق کند .این نظریه که تمام کارمندان به راحتی دانش خود را بدون در نظر گرفتن این مسئله که در قبال این
عمل چه مزایایی به دست می آورند یا ممکن است چه چیزی را از دست بدهند با دیگران به اشتراک میگذارند ،بسیار
غیرواقعبینانه است .همچنین یکی از مهمترین عوامل در جهت موفقیت سیستمهای مدیریت دانش همکاری میان
کارمندان بهصورت گروهی است ،بنابراین توسعه فرهنگ کار گروهی یکی از مهمترین مواردی است که در بحث فرهنگ
باید بدان توجه شود (الوندی و همکاران .)9811،فرهنگ همکاری ،ایجاد شرایط ویژهای برای انتقال دانش بین افراد
گروههاست .دلیل این امر آن است که انتقال دانش نیازمند جمع شدن افراد و تعامل ،تبادل نظرات و به اشتراک نهادن
دانش با یکدیگر است .عالوه بر این تجربه نشان داده که همکاری عامل عمده خلق دانش است .اعتماد جنبهی اصولی
دیگر فرهنگ دوستانهی دانش است .بدون داشتن درجه باالی از اعتماد ،افراد در تعامالت و رفتارهای دیگران مشکوک
هستند و درنتیجه دانش خود را احتکار میکنند و از به اشتراکگذاری آن امتناع میورزند .ایجاد ارتباط صادقانه بین
افراد و گروهها برای ایجاد جو باز دانشی بسیار مهم است (.)Hasanali,2002
ج) رهبری و حمایت مدیران ارشد
میزان ارتباط سازند مدیران سازمان با کارکنان بهصورت کمک و پشتیبانی را حمایت مدیران میخوانند
(رضائیان .)9831،حمایت مدیریت آنقدر مهم است که صاحبنظران ،در طبقهبندی انواع فرهنگسازمانی ،فرهنگ
حمایتی را یکی از انواع فرهنگهای سازمانی معرفی میکنند .در فرهنگ مبتنی بر حمایت ،اعضای سازمان با مدیران
رابطه نزدیکی دارند و سلسلهمراتب محدود است ( .)Carneiro,2000رهبری مدیریت دانش ،نقش کلیدی در اثرگذاری
موفقیت سیستمهای مدیریت دانش دارد (.)Holsapple,2002رهبران در اجرای نقش بهعنوان الگو منعکسکنندهی رفتار
مدیریت دانش هستند .برای مثال تمایل به اشتراکگذاری و درخواست دانش موردنیاز را بهصورت آزادانه با دیگران
مطرح کنند ،بهصورت مستمر بیاموزند و به شکل مستمر دانشها و ایدههای جدید را جستجو کنند .این مهم است که
آنها رفتار و عملکردشان را در عمل پیاده کنند و نه در حرف؛ با چنین عملکردی ،میتوانند در دیگران تأثیرگذار باشند
تا در اجرای مدیریت دانش فعال شوند .دیگر موارد مربوط به رهبری عبارتاند از :تالش برای تغییر ،بیان اهمیت
مدیریت دانش به کارکنان ،نگهداری اصول اخالقی آنها ،ایجاد فرهنگی که اشتراکگذاری و خلق دانش را تشویق کند.
در حقیقت رهبران ،شرایط الزم برای اثربخشی مدیریت دانش را فراهم میکنند .همانند دیگر برنامههای بهبود و تغییر،
حمایت مدیریت ارشد بسیار حیاتی است .به اعتقاد استوری و بارنت 1حمایت مدیران ارشد باید مستمر و به روش
خاصی باشد .این حمایت باید به تالشهای تضمینکنندهی موفقیت مدیریت دانش تبدیل شود (.)Jafari et al,2007
د) مدیریت منابع انسانی
کارکنان سامان ،روح سازمان دهندهی دانش هستند .همانطور که از سوی داونپورت بیان شد مدیریت دانش،
مدیریت افراد و مدیریت افراد مدیریت دانش است ).(Davenport et al, 1998درحالیکه به دالیل متعدد مدیریت منابع
Storey& Barnett
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انسانی برای مدیریت دانش حیاتی است ،تمرکز اصلی بر موضوعات استخدام کارکنان ،توسعه و نگهداری آنها میباشد.
استخدام مؤثر کارکنان حیاتی است ،زیرا از طریق این فرآیند ،دانش و رقابتپذیری به سازمان وارد میشود .افرادی که
دارای دانش موردنیاز و مهارتهای ویژه ای برای پوشش شکاف دانشی سازمان هستند باید استخدام شوند .همچنین،
ضروری است سازمانها افرادی را که تمایل و فطرت خلق و اشتراکگذاری دانش رادارند شناسایی و فهرست کنند.
همچنین در استخدام باید بر توانایی داوطلبان در تطبیق بافرهنگ سازمان یا روش ویژهی کار بهجای تطبیق آنها با
مشخصات شغل تمرکز کرد ( .) Rubenstein et al.2001از افراد درون سازمان ،بهعنوان توانمند سازهای اجتماعی مدیریت
دانش و عوامل اصلی ایجاد و پخش نامبرده میشود ( .)Adenfelt & Lagerstro,2005مسدرموت ( )McDermott,1999بر
اهمیت افراد در فرآیند به اشتراکگذاری دانش تأکید دارد که بایستی برای درگیرشدن در یک فعالیت برانگیخته شود .
این کار ،زمان اضافی میخواهد و تهدید از دست دادن قدرت و موقعیت را به همراه دارد ...هر تغییر یا ورود فنآوری
جدید بر نیروی کار درون سازمان تأثیر میگذارد ،پس ضروری است تا فرهنگسازمانی و آمادگی افراد در پذیرش
فنآوریهای نوآور و جدید سنجیده شود (.)Ruikar et all,2006
ه) آموزش کارکنان
مدیریت دانش نیازمند آموزش است .آموزش مدیران و کارکنان برای اجرای مناسب در هر مرحله از فرایند مدیریت
دانش حیاتی است .کارکنان و مدیران مجبور هستند برای تمرکز بر فرایندهای عمومی مربوط به مدیریت دانش
آموزش ببینند حتی زمانی که آنها در حال مشارکت برای حل مشکالت ویژهای هستند (بروجرون .)9831،آموزش،
مجموعه تالشهای برنامهریزیشده یک سازمان برای سهولت یادگیری کارکنان در مورد قابلیتهای شغلی آنان است
این قابلیتها ،دانش و مهارت را که بر ای موفقیت عملکرد شغلی ،حیاتیاند را در برمیگیرد .آموزش از دید پایهای،
اعضای سازمان نیازمند آگاهی از ضروریات مدیریت دانش و تشخیص آن بهعنوان منبع کلیدی ادامهی بقای سازمان
است که این موضوع در صورت ارائهی آموزشهای مناسب به کارکنان امکانپذیر خواهد بود .از طریق چنین آموزشی
آنها فهم بهتری از مفهوم مدیریت دانش خواهند داشت .همچنین این امر به آنها کمک میکند تا زبان مشترک و
فرضیات تعریف و تفکر مشترکی درباره دانش داشته باشند .عالوه بر این ،کارکنان میتوانند آموزشهای الزم برای
بهکارگیری سیستم مدیریت دانش و دیگر ابزارهای تکنولوژیکی بهمنظور مدیریت دانش را ببینند و بتوانند بهصورت
بهینه تر از این سیستم و ابزارها استفاده کنند تا به دلیل آشنایی نداشتن با این سیستم ،نحوه عملکرد و مزایایی که
برای سازمان دارد ،مانع از اجرای درست آن نشوند .با رعایت این امور ،اطمینان از بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه
امکانپذیر میشود .بهعالوه ،آموزش افراد برای فهم نقشهای جدید امور مربوط به دانش مکن است موردنیاز باشد.
همچنین توانمندسازی آنها با این مهارتها میتواند خالقیت و نوآوری و اشتراکگذاری دانش را تسهیل کند.
بحث و نتیجه گیری
در قرن بیست و یکم سازمانی که در مدیریت مؤثر دانش موفق نباشد ،در توسعه و رشد فعالیتهای خود با مشکل
روبرو خواهد شد .در سازمانها ،کمبود تالشهای سازمانی در خلق و تسهیم دانش ،عدم استفاده از دانش ایجادشده و
همچنین درگیر شدن در فعالیتهایی که دانشمحور نیستند میتواند بر عملکرد و کیفیت آنها تأثیر منفی بگذارد .لذا
آشنایی سازمانها با مفاهیم مدیریت دانش و تالش آنها در توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار است .در این راستا،
شناسایی عواملی که میتواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک نمایند اهمیت دارد .هدف اصلی این تحقیق
شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه و موفقیت مدیریت داش در سازمانها میباشد .در این تحقیق ،پس از بازنگری
ادبیات تحقیق پنج عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر مدیریت دانش شناسایی شدند.
زیرساخت فنآوری اطالعات اولین عامل مؤثر در موفقیت  KMمیباشد .بر اساس یافتهها پژوهش میتوان ادعا کرد
فنآوری اطالعات بر توسعه و موفقیت مدیریت دانش مؤثر است .فرآیندهای مدیریت دانش بیشتر بر فنآوری اطالعات
مبتنی است .فنآوری اطالعات درواقع تسهیلکننده فرآیند مدیریت دانش است .تحقیقات گذشته نیز به اهمیت
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فنآوری اطالعات اشارهکردهاند؛ ازجمله ونگ ) ،(Wong,2005مقدادی ) (Migdadi,2009و الوندی همکاران ()9811
معتقدند که فنآوری اطالعات سرعت بخش و زیرساخت فرایند مدیریت دانش است( .عدلی )9831،معتقد است برای
اینکه فعالیتهای مدیریت دانش بهدرستی انجام شود نیاز به پیشرفتهترین ابزارهای فنآوری اطالعات در سازمان است.
به همین دلیل ،افزایش سرمایهگذاری بهمنظور گسترش زیرساختهای فنآوری اطالعات و همچنین ،آموزش و
بهکارگیری ابزارهای فنآوری اطالعات بهمنظور تسهیل فرایند مدیریت دانش و بهروز کردن پایگاه دانش پیشنهاد
میشود.
فرهنگ تسهیم دانش دومین عامل موفقیت طرح است .در زمینه اهمیت این عامل شواهدی ارائه میگردد :داونپورت
( )Davenport,1999معتقد است که موفقیت مدیریت دانش مستلزم فرهنگ حمایت از مدیریت دانش میباشد .عدلی
( )9831فرهنگسازمانی را بهعنوان زیرساخت مهم مدیریت دانش مطرح میکند .فرهنگی که در آن انتقال و تسهیم
دانش تشویق شود .فرهنگسازمانی اساس موفقیت مدیریت دانش است و در اغلب سازمانها و مؤسسات عامل
حمایتکننده از مدیریت دانش محسوب میشود .برای موفقیت در برنامه مدیریت دانش باید فرهنگی بر سازمان حاکم
شود که از احتکار دانش اجتناب و فضای توأم با صمیمیت و اعتماد خلق شود .تعهد و حمایت مدیران ارشد سازمان
جهت طراحی ساختار اجرایی مناسب و نیز حمایت از طرحهای دانشی سومین عامل موفقیت است .مدیریت منابع
انسانی چهارمین عامل میباشد .برای ایجاد هرگونه تغییری در سازمانها ،عامل نیروی انسانی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار است .در این میان موضوعات مهمی ازجمله خواستن ،توانستن و امکان داشتن بهعنوان عوامل مؤثر در
بهرهوری افراد مطرح است .خواستن نوعی مولد انرژی است؛ به فرد انگیزه میدهد و منجر به تصمیمگیری برای انجام
یا عدم انجام کاری میشود که در بقا و توسعه مدیریت دانش در سازمان تأثیر بسزایی دارد .تشویقهای مادی و معنوی
و ارتقای شغلی میتواند انگیزه خواستن را در فرد قویتر نماید .فرد بهوسیله عامل توانستن میتواند انرژی ایجادشده از
عامل خواستن را بهطور صحیح مورداستفاده قرار دهد که به توانایی علمی ،تجربه ،دانش تخصصی و تواناییهای جسمی
و روحی فرد بستگی دارد.
آموزش کارکنان پنجمین عامل موفقیت مدیریت دانش میباشد .روزآمدسازی مهارتهای تخصصی در استفاده از
فنآوری این امکان را به فرد میدهد تا در فرایند مدیریت دانش در راستای اهداف از پیش تعیینشده خود گام بردارد.
آموزشهایی که در سازمانها صورت میگیرد تأثیری بر توانمند شدن منابع انسانی دارد و این امر از دو عامل نشأت
میگیرد .گروه اول عواملی هستند که به منابع انسانی مربوط می شود ،کسی که دانش ،مهارت و توانایی دارد ،بهعنوان
یکی از کارکنان سازمان فعالیت میکند؛ عواملی در آن شخص نظیر اعتمادبهنفس و ریسک کردن وجود دارد و این
عوامل عامل بهکارگیری دانایی و مهارت شخصی در جهت منافع سازمان است .گروه دوم عواملی است که مربوط به
مدیران سازمان میشود .نظیر اینکه مدیران عالی سازمان چه نوع همکاریهایی را انجام میدهد و چه فضا و زمینهای را
فراهم میسازد که دانایی کارکنان در مقام عمل تحقق یابد .بنابراین راهبرد آموزش و بازآموزی به معنی روزآمدسازی
افراد در ارتباط با مفاهیم و امکانات جدید مطرح است
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهادهای زیر توصیه میگردد:
 با عنایت به اهمیت فنآوری اطالعات در توسعه و موفقیت مدیریت دانش ،ضرورت دارد زیرساختهای الزم برایکارکنان در راستای استفاده از فناوریهای نوین ،جهت همسازی با تغییرات عصر جدید ایجاد و گسترش یابد .فراهم
نمودن ایجاد ساختار مناسب ،فرآیندهای موردنیاز برای ترغیب و آزادی عمل کارکنان در ذخیرهسازی ،تسهیم ،کاربرد
دانش ،توسعه و اجرای ایدهها برای توسعه پروژههای مدیریت دانش از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
 با توجه به اهمیت آموزش در توسعه مدیریت دانش و ازآنجاکه آموزش مدیران و کارکنان برای اجرای مناسب در هرمرحله از فرایند مدیریت دانش حیاتی است ،برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی در خصوص آشنایی با مدیریت دانش
ویژه کارکنان و مدیران سازمان توصیه میگردد.
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