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 :چکيده

در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که ابتدا معنای مدیریت، سپس نظریه های اندیشمندان علم مدیریت در این رابطه 

توضيح داده شود و در ادامه تعریف مدیریت دانش و مدل های استراتژی در سازمان ها که تاکنون توسط بسياری از نظریه 

جه به دیدگاه آنها نسبت به فرآیند ها و زیر ساخت های متفاوت مدیریت دانش مطرح گردیده مورد بررسی قرار پردازان با تو

با ذکر این نکته که هنوز مدلی که مورد توافق کليه سازمان ها باشد و از نظر کار آیی مدلی جامع جهت پياده سازی . گيرد

ازمان ها به ارائه مدلی مناسب ساختار و فرهنگ سازمانی خود گرایش مدیریت دانش محسوب شود ارائه نگردیده و در اکثر س

درخاتمه مراحل پياده سازی مدیریت دانش در سازمان و موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها مورد بررسی قرار . دارند

 .گرفته است

 

 :واژه های کليدی

 KMمدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش، سازمان، 
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 قدمهم

 توان می را آنان با رویارویی قابليت و توانایی که است زیادی چالشهای و فرصتها تغييرات، آبستن سازمانها محيط امروزه،       

 دیگر، طرف از تغييرات، و از حاصل فرصت های و تغييرات به استراتژیك نگاه داشتن طرف، یك از .داشت انتظار سازمان ها از

 به پاسخ .باشد سازمان پایدار و بلندمدت موفقيت برای مناسبی سازوکار تواند می سازمان رساخت هایزی و توانایيها بهبود

 و محوری مفاهيم مدیریتی، و ابزارهای توليدی و روشها از استراتژیك استفاده طریق از آنها مزیت گرفتن درنظر و تغييرات

 .هستند توليد چابك اساسی

 به حياتی منابع از یکی کنونی های سازمان موفقيت برای و است مدیریت درعلم جدید يممفاه از یکی دانش مدیریت       

 حاضر، استراتژی عصر شود در نگریسته سازمان در استراتژیك دارایی یك عنوان به سازمانی دانش به باید پس آید، می شمار 

 درجه برای شاخصی عنوان به آن ضعيتو سنجش نتيجه از که ، است شده اهميت حائز حد آن به تا دانش مدیریت های

 خود اهداف به دستيابی و ها مأموریت انجام برای ها شود، سازمان می استفاده یافته توسعه کشورهای در ها سازمان بندی

 .باشند می متعددی های دارایی و منابع دارای

 محوری نقش سازمان رقابتی مزیت کسب ایبر که هستند راهبردی و ارزشمند بسيار ها دارایی و منابع این از برخی       

 را دانش مدیریت، علم نظران صاحب که طوری به است، ها دارایی و منابع این ی جمله از سازمان ها تمام برای دانش دارند

ات، کارکنان، اطالع سازی توانمند بر مؤثر عوامل از یکی.(0991تافلر )دانند  می پولی سرمایه و ثروت توليد، نهایی جایگزین

 اطالعات، عنصر چهار در سازمان مقدم خط کارکنان شدن سهيم را توانمندسازی الولر و باون است شغلی مهارت و دانش

 .دانند می قدرت و پاداش دانش،

 .است دانش شود، می کارکنان سازی توانمند به منجر که عواملی از یکی که شود می مشاهده تعریف این به توجه با       

بررسی  دنبال به پژوهش این فوق مطالب به توجه با .کرد توانمند را افراد توان می آن مدیریت و دانش آوری جمع اب بنابراین

 .است ساختاری معادالت کارکنان سازی توانمند بر دانش مدیریت های تأثيراستراتژی

 تعریف مدیریت و نظریه های مدیریتی 

موضوع .ی نوع ،شيوه و دیدگاههای مدیریتی در جهت اداره سازمانها است وجود مکاتب مختلف در مدیریت بيانگر سير تکامل

نظریه های عمده در سير تکوینی مکاتب مدیریتی  به ترتيب زیر .محوری ،تفاوت های مکاتب مدیریتی نيروی انسانی است 

 :ارائه می شوند

 نظریه سنتی

 نظریه منابع انسانی

 نظریه کمی 

 نظر یه سيستمی

 نظر یه اقتضایی

 

 

 (مکتب کالسيك )نظریه سنتی 

این .نظریه سنتی ،در جستجوی یافتن راه های اثر بخشی و کارآیی در سازمانها است که توسط فردریك تيلور تدوین شد 

مکتب نگاه مبتنی بر تقسيم و تخصصی کردن کار دارد و فر آیند تصميم گيری در این مکتب سلسله مراتبی و روابط کامال 

بهبود روشهای .سرپرست برای کنترل و نظارت و توجه به این مکتب به انگيزش از بعد صرفا مادی است گماردن .رسمی است

،زمان (فقط از بعد جسمی )انجام کار در این مکتب توجه خاص به ساده کردن کار ،جلوگيری از ایجاد خستگی در کارگران 
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ه تفکر این مکتب در مورد نيروی انسانی این است که شالود.سنجی ،سرعت بخشيدن به انجام وظيفه و افزایش توليد دارد 

این دیدگاه سعی بر ارائه اصول کلی .انسان از گرسنه ماندن نگران است و به همين دليل برای کسب در آمد تالش می کند

 . مدیریتی دارد و معتقد است که افراد به علت نياز مادی کار می کنند

 :از نظریه های عمده در این دیدگاه عبارتند

 مدیریت علمی

 علم اداره یا نظریه فراگرد

 نظریه بوروکراسی 

 

 (نئو کالسيك ها )نظریه منابع انسانی به مدیریت 

ظهور مکتب روابط انسانی عکس العملی در برابر مکتب کالسيك بود که التون مایو ،بانی این مکتب بود و آقای کرت لوین به 

این مکتب تاکيد دارد که بازدهی و کارآیی توام با .ه ا ی در این مکتب ایفا کرد خصوص در زمينه بر پایی گروه ،نقشش سازند

پاداش و تشویق های غير . تفکر و منطق صرفا بر اساس ظرفيت فيزیکی نيست بلکه با توانایی اجتماعی فرد نيز مربوط است

سطح تخصص نمی توانداز لحاظ تقسيم کار  باالترین. مادی در این بازدهی و انگيزش و رضایت خاطر فرد تاثير مستقيم دارند

باالترین اثر را داشته باشد و عکس العمل کارگر نسبت  به مدیر در مقابل هنجارها و پاداش به صورت گروهی و عضویت در 

 .گروه ظاهر می شود

 کشف رابطه انسانی به عنوان یك عامل انگيزشی 

مورد توجه قرار داده و معتقد بود که از سه طریق یافتن مناسب  مونتسبرگ هم دانشمند دیگری بود که روان شناسی را هم

 .ترین فرد ،ایجاد مناسب ترین شرایط و دست یابی به نفوذ کارگران با استفاده از روان شناسی می توان توليد را افزایش داد 

هان خود شکو فایی و برقراری اعتقاد بر این که انسان موجودی اجتماعی است که خوا: توجه به عامل انسانی در محيط کار 

 . روابط اجتماعی در محيط کار است

 نظر یه روابط انسانی 

 :نتایج مطالعات هاثورن نشانگر عمده نظرات او به شرح زیر است.نظریه روابط انسانی توسط التون مایو ارائه شد 

 .                                    هميتی بر انگيزش آنان داردکارکنان فقط با پول برانگيخته نمی شوند بلکه عوامل شخصی و اجتماعی آثار با ا

 سرپرستی اثر بخش باعث حفظ روحيه کارکنان و بهره وری آنان می شود . نگرش های فردی آثار مهمی بر رفتار افراد دارد

ن افزایش یابد و مدیران باید پس سازمان باید عالقه بيشتری به کارکنان نشان دهد به طوری که رضایت آنان از کار در سازما

 .در کنار مهارتهای فنی ،مهارت های اجتماعی را نيز فرا گيرند

 نظریه نيازهای انسانی 

. تنش نيز بر نگرش آنان و در نتيجه رفتارشان اثر گذار است. مازلو معتقد بود که اگر نياز افراد ارضا نشود باعث تنش می شود

 .و با کمك به ارضای نياز کارکنان در محيط کار به بهره وری سازمان کمك کنند مدیران باید بر این امر توجه کنند

 تاریخچه مدیریت دانش  

 01مباحث چندی در مورد مدیریت دانش وجود دارد اما بيشتر آن ها برگرفته از نظرات جامه شناسانی چون اتيزونی در دهه 

همه اندیشمندان از افالطون گرفته تا دکارت در . انسان است می باشد کنکاش در مورد مدیریت دانش به قدمت تاریخ تفکر

، تحرک تازه ای به حوزه 0991ظهور وب جهانی در اواسط دهه . جست و جوی اصطالحی بودند که ماهيت دانش را بيان کند

های خود را در شبکه بين المللی مدیر یت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایاالت متحده  فعاليت. مدیریت دانش بخشيد

اتحادیه اروپا طی برنامه ای به نام اسپریت بودجه قابل مال حظه ای را برای اجرای  0991در سال . اینترنت گسترش دادند

به تدریج شرکت های بزرگی مانند ارنست و یانگ، بوز آلن و هميلتون و ده ها شرکت . طرحهای مدیریت دانش اختصاص داد
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اکنون مدیریت دانش به عنوان نما د رقابت و عامل دستيابی به قدرت .صه مدیریت دانش شدند دیگر، به شکل تجاری وارد عر

درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده 11به بعد ،حدود 0111شرکت های بزرگ اروپایی از سال .و توسعه است 

 .اند

ها را از دارایی های ملموس به سوی دارایی های در دهه های اخير تغييرات چشمگير در فضای کسب و کار تمر کز سازمان

در این بخش به ضرورت .ناملموس معطوف کرده است که در این ميان دانش از برجسته ترین این دارایی ها محسوب می شود 

 . و اهميت مدیریت دانش، تاریخچه و دالئل پيدایش آن می پردازیم

، داونپورت KMدر آغاز دوران . ظهور کرد( 0991تقریباً سال )پيش  مدیریت دانش مفهوم و اصطالحی است که حدود دو دهه

مدیریت دانش فرآیند »: گيرد ، تعریفی مقدماتی از مدیریت دانش ارائه کرد که هنوز هم مورد استفاده قرار می(0991)

چند سال بعد، گروه گارتنر، تنها . این تعریف ماهيتی ساده، قوی و دقيق دارد« .دریافت، انتشار و استفاده مؤثر از دانش است

ای است که رویکردی یکپارچه  مدیریت دانش رشته»: گيرد ارائه داد که بيش از همه مورد استناد قرار می KMتعریف دومی از 

ها  این دارایی. کند های اطالعاتی سازمان ترویج می گذاری تمامی دارایی اشتراک از شناسایی، دریافت، ارزیابی، بازیابی و به

ها و تجربيات کاری دانشکاران باشد که قبالً ذخيره و  ها و تخصص ها، رویه های داده، اسناد، سياست ن است شامل پایگاهممک

باشند زیرا اصوالً به طور تاریخی اصل اول درباره مدیریت دانش، مدیریت  محور می هر دو تعریف سازمان« .دریافت نشده است

 .دانش سازمانی است

جا، اصول  ای ظهور کرد و از آن های مشاوره شود، ابتدا در انجمن ای که امروز شناخته می به عنوان واژه KMریشه عملياتی 

ای  های مشاوره سازمان. ها و صنایع دیگر منتشر شد ای به سرعت در ميان رشته های مشاوره مدیریت دانش توسط سازمان

محور و پراکنده از لحاظ جغرافيایی کشف  های دانش ن سازمانفوراً پتانسيل اینترانت و اینترنت را در به هم پيوند داد

برداری از اینترانت به عنوان عامل متصل کننده سرتاسر سازمان و اشتراک و مدیریت  تخصص به دست آمده در بهره. کردند

دست  ای که به هها متوجه شدند تخصص و تجرب ای بسيار ارزشمند بود و این سازمان دانش و اطالعات برای مؤسسات مشاوره

شور . ناميده شد« مدیریت دانش»این محصول جدید . های دیگر فروخته شود تواند به عنوان محصول به سازمان اند می آورده

، عامل محرکی برای به رسميت شناخته شدن دانش و اطالعات به 01اندرکاران سرمایه فکری در دهه  و اشتياق دست

 .ازمان بودهای ضروری برای هر س عنوان دارایی

 دانشمدیریت

در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن، عدم قطعيت است، شرکتهایی توانایی رقابت را دارا هستند که دانش جدید را 

کند و به  بدین ترتيب، دانش برای سازمان،مزیت رقابتی ایجاد می. دنکن را تبدیل به کاالها و خدمات می توزیع و آن ایجاد،

 . دهد حل مسائل و تصرف فرصتهای جدید را می سازمان،امکان

مدیریت دانش، عناصر کارکردی .شود بنابراین دانش نه فقط یك منبع مزیت رقابتی خواهد شد بلکه در واقع تنها منبع آن می 

 : کند و مهم زیر را توانمند، پشتيبانی و تقویت می

  ( جاد موجودی دانشای)فرایندهای کشف یا ساخت دانش جدید و پاالیش دانش موجود 

  ( مدیریت کردن جریان دانش)به اشتراک گذاری دانش ميان افراد و در سطح همه مرزهای سازمانی 

  (کاربردی کردن دانش)گيری  عنوان بخشی از تصميم عنوان بخشی از کار روزانه افراد و به ایجاد و استفاده از دانش به 

شود و هدف از آن  ود که در نتيجه آنها دانش کسب، نگهداری و استفاده میش ی اطالق مییمدیریت دانش به مجموعه فرایندها

 .های جدید و باال بردن قابليت رقابت پذیری است بهره برداری از دارایيهای فکری به منظور افزایش بهره وری، ایجاد ارزش
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 علل پيدایش مدیریت دانش

 :ارد زیر اشاره کرداز جمله مهم ترین علل پيدایش مدیریت دانش می توان به مو

امکانات توليد، )دگرگونی مدل کسب وکار صنعتی که سرمایه های یك سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و مالی بودند -0

ماشين، زمين  و غيره به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آن ها غير قابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت 

 . کارکنان آنها گره خورده استبرای خالق سازی 

افزایش فوق العاده حجم اطالعات، ذخيره الکترونيکی آن و افزایش دسترسی به اطال عات به طور کلی ارزش دانش را افزوده -0

 .است، زیرا فقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش پيدا می کند

ط در منابع کمی به آن اشاره شده است بسياری از سازمان ها تغيير هرم سنی جمعيت و ویژگيهای جمعيت شناختی که فق-3

 .در یافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه باز نشستگی است

تخصصی تر شدن فعاليتها نيز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را -

 .به همراه داشته باشد

تغييراتی که به سرعت در محيط کسب وکار در حال وقوع می باشد، سازمان ها را وادار می کند توان الزم را در جهت -1

پاسخگویی سریع و مناسب به تحوالت مذکور کسب نمایند تا بتوانند در محيط رقابتی موجود به حيات خویش ادامه دهند و از 

زیت رقابتی پایدار محسوب می شود ،لذا سازمانها چاره ای جز حرکت به انجا که در حال حاضر دانش منبع اصلی ایجاد م

 سمت مدیریت دانش نخواهند داشت 

نو آوری یکی از عواملی است که می تواند در فضای سخت رقابتی به ماندگاری سازمانها کمك نماید و مدیریت دانش دارای -6

نظور تحقق نو آوری سازمان ها در جهت مدیریت دانش حرکت کرده و اثری مستقيم بر نو آوری و قابليت رقابت است ، لذا به م

 .خواهند کرد

مدیریت اطالعات مقدم بر مدیریت دانش بوده و در شکل گيری آن نقش اساسی داشته است و با گسترش ادبيات دانش -0

 .گردیده استسازمانی و تاًکيد بر تفاوت ما بين اطالعات و دانش نقش مذکور از اهميت بيشتری برخوردار 

توسعه سيستم های مبتنی بر دانش و نياز آن ها به مهار کردن دانش موجود در سازمان عامل دیگری است که نقش موًثری -0

 .در ایجاد و توسعه مدیریت دانش داشته است 

ت دارایی های از آنجایی که دانش سازمانی چيزی جز دارایی فکری یك سازمان نمی باشد ، لذا مدیریت دانش همان مدیری-9

 .فکری بوده وبدون دارایی های مذکور، مدیریت دانش امکان ظهور نمی یافت 

عامل دیگری که به حفظ سازمان در فضای رقابتی موجود کمك می کند، یادگيری جمعی و سازمانی است و توسعه این -01

وسعه مدیریت دانش سازمانی امکان پذیر امر منوط به تبدیل سازمان به یك سازمان یاد گيرنده می باشد که آن هم بدون ت

 .نيست

بنابراین در نظر . می تواند پر هزینه باشد( بخصوص در مراحل اوليه اش)اجرای برنامه های مدیریت دانش در یك سازمان 

 . گرفتن یك الگو برای اطمينان از انتخاب و اجرای یك استراتژی مناسب از طرف سازمان الزم است

 :دیریت دانش ویژگی ها و فواید م

 .مدیریت دانش با بکارگيری دانش روز ، به دانش بشر اعتبار می بخشد 

 .هوش سازمانی را تقویت می کند 

 .سازمان را در جهت انطباق با محيط و شرایط موجود توانمند می سازد 

 .زمينه نوآوری پایدار و خالقيت بخشی سازمان را فراهم می نماید 
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 .روز و پاسخگویی آن ها با راه حل های جدید قادر می سازد سازمان را به شناخت مسایل

 .با استفاده از روش های سيستمی به رفع اشتباهات و اصالح انحرافات می پردازد 

 .جو آزاد اندیشی متناسب با سازماندهی و هدایت دانش جدید را خلق می نماید 

 .جنبش نرم افزاری جهانی را گسترش می دهد

 .و بلند مدت را در محيط آزادی افکار تسهيل می نماید  درک هدفهای آرمانی

 .با ایجاد جو آزاد اندیشی و شکل گيری مدیریت دانش از فساد و تباهی جلوگيری می کند 

 . بخشد محيط رشد پردازش اطالعات و دانش را سرعت می

مانها از این مهم غافل مانده و یا در پياده با وجود ویژگی های مهم مدیریت دانش و منافعی که به سازمانها می رساند اکثر ساز

در نتيجه سازمانها بایستی ضمن آگاهی از مزایای مدیریت دانش ، موانع و چالش های پيش . سازی آن دچار شکست شده اند

 .روی آن را شناخته تا با شناسایی آنها زمينه اجرای موفقيت آميز آن را مهيا کنند 

 بخش های سازمان ریت دانش بر روییمبحث تمرکز مد

مشارکت و همکاری در مدیریت دانش شرح مفهوم  وسازمانیفردیسطوحدرآنانسانیواطالعاتفناوریهایشاخهودانشمدیریت

دانش و مدیریت دانش ارائه شده ، نظام های بر پایه دانش، همکاریهای جدید را می طلبد که ظرفيت های سازمان را برای 

سه گروه از . ش، تنظيم دانش و ساخت زیر بنایی که مدیریت دانش را قدرتمند سازد، با هم تلفيق می کند توليد و استفاده دان

استفاده : آنها عبارتند از .کارشناسان به عنوان تيم همکاران دانش که نيازمند همکاری با هم هستند در مراکز دانش قرار دارند 

سازمان هستند که شخصا سان فناوری  استفاده کنندگان افراد منفرد در کنندگان، متخصصان دانش، شامل کتابدارن،کارشنا

استفاده کنندگان شامل متخصصان، فن آوران، مدیران و افراد دیگری که که دانش . و استفاده از دانش هستنددرگير خلق 

دارند ، کسانی هستند دارای متخصصان دانش که در مراکز دانش قرار .ضمنی و دانش صریح را پردازش کرده و به کار می برند 

مهارت ، آموزش ، آگاهی و کاردانی تنظيم دانش در داخل نظام ها وساختارها به طوری که استفاده موثر از منابع دانش را 

وظایف این . آنها کتابداران ، مدیران مدارک و اسناد ، آرشيوها و سایر متخصصان اطالع رسانی هستند. تسهيل می نماید 

معرفی انواع گوناگون دانش سازمانی، روش های پيشرفته ، نظام های ساختاری و دستيابی به : رت است از متخصصان عبا

تاکيد کلی . دانش توزیع و انتقال دانش ، گسترش و افزایش سودمندی و ارزش دانش، ذخيره سازی و بازیابی دانش و جز آن

بنابراین سازمان نظر روشن خود و محيطش ر . يفيت دانش است آنها به افزایش امکانات ، قابل دست رسی ساختن و افزایش ک

کارشناسان فناوری دانش در سازمان ، کسانی هستند که دارای مهارتهای تخصصی برای ساختن زیر بنای . ا به همراه دارد

  .دانش در سازمان هستند

 مراحل پياده سازی مدیریت دانش در سازمان

پيتر ربورتسون مدیر . یت دانش سعی در کنترل دارایی های عقالیی و ایجاد ارزش دارندکسب و کارهای پيشرو با ایجاد مدیر

 :اخيرا مزایای مدیریت دانش را به این شرح برشمرده است chevron usaارشد اجرایی در شرکت توليدی 

و اثربخش تر ایده های هرچه ما سریعتر و بهتر  .واقعيت خوب برای کسب و کار مدیریت دانش و تسهيم بهترین تجارب است"

خود را تسهيم کنيم ، محصوالت بهتری می توانيم توليد کنيم ،به مشتری بهتر خدمت ارایه بدهيم و در کارکنانمان تعهد 

 ."ایجاد کنيم

این پروژه سعی در توصيف گامهایی دارد که سازمان باید برای  کنترل سرمایه های عقالیی چطور می تواند سودآور باشد؟

چالشهای مدیریت دانش در سازمانها در ارتباط با محتوا ، افراد و مسایل اقتصادی .وفقيت آميز مدیریت دانش طی کند اجرای م
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 .به هر حال ، این تکنولوژی در نهایت سازمان را قادر به مدیریت تجارب و دارایی های عقالیی خود می کند.است

تام داونپورت مدیر برنامه مدیریت اطالعات در دانشگاه .سك می آمد هر چند در آغاز ، چالشهای مدیریت دانش به نظر پر ری

مدیریت دانش پرهزینه ، سياسی و بدون توقف است اما فرآیندی است که سازمان نمی تواند از آن "تگزاس معتقد است که 

تر از دانش کارکنانش چقدر برای یك سازمان هزینه آن قابل اغماض "اوسپس این سئوال را مطرح می کند که  ".اجتناب کند

 "است ؟

 :می شوند یمدیریت دانش در چند گام ذیل در سازمان پياده ساز

 شناسایی مسایل کسب و کار:0گام

به کارگيری موفق مدیریت دانش نيازمند شناسایی همه مسایل کسب و کار برای رفع آنها و هماهنگی پروژه : مفهوم کليدی

 مدیریت دانش با اهداف کلی کسب و کار

چرا که باید تنوع و حجم اطالعات در پایگاه  .ها اغلب از اجرای سيستم مدیریت دانش دچار هراس هستند کارکنان سازمان

اطالعات باید همواره با ارزش  .داده سازمان ، اطالعات در دسترس اینترنت ، دانش ذخيره شده در ذهن افراد را در نظر بگيریم

 .ر زمانی در هر جایی برای هر کسی قابل دسترس باشدباشند به عبارتی اطالعات باید در ه

برای سازماندهی و  سازمانمدیریت دانش مجموعه ای از تجارب کسب و کار و به کارگيری تکنولوژی است که در هر زمانی به 

امه های ایجاد بلوک هایی برای مدیریت دانش سازمان قبال شبيه برن .مدیریت بهتر دارایی های عقالیی شان کمك می کند

مانند صفحات گسترده یا . این برنامه ها مجموعه ای از اطالعات را به خوبی تعریف می کردند.دسترسی به اطالعات بود

مستندات فنی و یك انبار سازماندهی شده ایجاد می کردند که کاربران را قادر به دسترسی و جستجوی محتواهای خاص می 

 .کرد

 .عمل کنند و دانش دیناميك را در اختيار داشته باشند باید هزینه های آنرا نيز بپردازند هایی که می خواهند متنوع تر شرکت

ها نياز دارند که فقط به مسئله کسب و کار برای شروع متدولوژیهای مدیریت دانش در فعاليتهای مستقيم شان و  سازمان

مسله ای .تجهيزات صحرایی در زوریخ است  یك شرکت سازنده echo.incبرای مثال ، شرکت  .ارزش سازمان ، توجه کنند

مدارس فنی اکثر دروس فنی را حذف کرده  .که داشت کمبود کارمندان بود که باعث برانگيختن توسعه مدیریت دانش شد

. های حل مساله در دفتر مرکزی استفاده کند بودند که مورد نياز این شرکت بود ، لذا این شرکت تصميم گرفت که از تکنيك

 .سمت توسعه سيستم مدیریت دانش برای افزایش یادگيری سازمانی و توسعه سریعتر و کارآتر تجارب قبلی حرکت کردو به 

مدیر یادگيری  dave ledet.ها پروژه های مدیریت دانش را با اهداف کسب و کار هماهنگ کنندن الزم است که سازما

های مدیریت دانش  ار به طور واضح بيان نشوند ، تالش، دریافت که اگر اهداف کسب و کAmoco corpمشترک در شرکت 

اهداف مالی، کيفيت ، رضایت : هایی که باید بر روی آنها تمرکز کرد را ليست می کند که شامل او بخش. اشتدنتيجه نخواهد  

 .مشتری و نوآوری می شد

ترین پروژه های مدیریت دانش به این  های مدیریت دانش تنظيم اهداف روشن است که موفق دليل دیگر برای تمرکز بر تالش

در مقياس کوچك تست  -نه صرفا نرم افزاری–ست که فرآیندها و تغييرات فرهنگی ا روش ایده آل این.شروع شده اند تيبتر

 .ها برای مسایل کسب و کار در عرض سازمان استفاده کنند شده و سپس تصفيه شوند و از تکنيك

 آماده سازی برای تغيير:0گام 

به عبارتی شامل تغييرات فرهنگی در روش درک دانش .مدیریت دانش بيشتر از یك تکنولوژی نرم افزاری است:هوم کليدیمف

مسئله عمومی برای انجام  اجرای موفق مدیریت دانش نيازمند ایجاد فرهنگ مناسب تسهيم دانش در سازمان.توسعه یافته است

تام داونپورت معتقد است .راس توانایی های افراد برای استفاده مناسب است پروژه های مدیریت دانش قرار دادن تکنولوژی در

 :"دو سوم تالشهای مدیریت دانش نيازمند تمرکز بر مسایل غير فنی است ": که

 های مدیریت دانش صرف کنيد ، محتوا ، فرهنگ سازمانی و نگرش اگر شما بيشتر از یك سوم وقتتان را بر روی تکنولوژی"
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 ."ی که سيستم مدیریت دانش را مفيد می سازند ، نفی کرده ایدهای انگيزش

ست که اگر نيازمند زمان هستيد ، شروع به کسب ، مدیریت و تسهيم دانش ا اخبار خوب برای بيشتر کارگران دانش این

 :دبه ماهيت انسانی اعتبار بيشتری می ده( APQC) کارال دل از موسسه مرکز کيفيت و بهره وری آمریکا.بکنيد

این ماهيت طبيعی به وسيله .ما معتقدیم که بيشتر افراد تمایل طبيعی به یادگيری ، تسهيم و ایجاد چيزهای بهتر دارند"

 "مسایل فرهنگی ، ساختاری، و لجستيکی مطرح می شود

 :تغيير به فرهنگ تسهيم دانش

 Anne stuart. داش عملکردی افراد استها در پا ها و سازمان یکی از موانع فرهنگی معمول در تسهيم دانش برای شرکت

برای .مدیریت دانش اثربخش نيازمند ایجاد فرهنگ همکاری و حمایتی و حذف رقابت سنتی است":می نویسدCIOدر مجله 

برخی نيز از آن به عنوان حقيقت آشکار قدیمی یاد می کنند که .برخی از کارمندان ، یادگيری بسياری از دانشها دردآور است

 .است "قوی ماندن"که به معنی ."درت استدانش ق"

ایجاد فرهنگ همکاری ممکن است نيازمند طراحی مجدد ارزشهای سازمانی و مشوقهای تشویق مشارکت برای رسيدن به 

تغييرات فرهنگی نياز .مدیران نياز دارند تا عملکرد را بر مبنای تالشهای کارکنان شرکت رتبه بندی کنند.اهداف سازمانی باشد

سازمانها انتظار دارند که در پروژه مدیریت دانش مشارکت کنند و سيستم مدیریت دانش را حفظ کرده و .مان طوالنی دارندبه ز

از طرفی کارکنانی که در پروژه مدیریت دانش . در یادگيری سازمانی و در نهایی کردن کارآیی آن تالش و سرمایه گذاری کنند

 .ارندوقت می گذارند نياز به هدایت و کمك د

 .حمایت مدیران عالی عامل کليدی است

رهبران سازمان متعهد به . دنمدیریت دانش به وجود می آی فتار و فرآیندها معموال به وسيلهمان ، رزتغييرات در فرهنگ سا

 ."که پروژه مدیریت دانش بدون حمایت مدیریت عالی شکست خواهد خورد": داونپورت می نویسد .تالش هستند

 

  د تيمایجا:3گام 

 .همه اعضای تيم با رهبر تيم شناخته شده اند و مهارتهای ميان بخشی برای اجرا موفق مدیریت دانش دارند: مفهوم کليدی

بعد از آنکه مشکل مشخص شد و هدف کسب و کار در اجرای مدیریت دانش روشن شد، سازمانها می توانند انواع دانش 

چطور آنها کار "،"چه کسی دربانك دارای دانش خاصی است؟":سئواالتی مانند.دکارمندان به منظور حل مسئله را تعيين کنن

چطور ممکن است افرادی که به آن نياز دارند ، طبقه بندی شوند؟، "چه کس دیگری به آن دانش نياز دارد؟،"،"می کنند؟

ان وجود دارند که قبال در جستجو و پاسخ به عالوه بر این ، متخصصانی در سازم.مطرح می شود که باید به آنها پاسخ داده شود

 .این سئواالت مهارت داشتند

همه اعضای تيم مدیریت .ایجاد و شروع یك سيستم مدیریت دانش نيازمند رنج وسيعی از مهارتها در یك تيم متمرکز است

 .متنوع استدانش به وسيله اهداف مشخص شده پروژه و اهداف شرکت منسجم می شوند اما مهارتهای اعضای آن 

عامل .همانطور که قبال بيان شد،حمایت مدیریت عالی یکی از عوامل اساسی موفقيت در اجرای پروژه مدیریت دانش است

بنابراین .پروژه های مدیریت دانش دربرگيرنده رنج وسيعی از مرزهای سازمانی است.کليدی دیگر رهبری قوی تيم پروژه است

ارتهای مدیریت پروژه نخواهد داشت بلکه نيازمند دانش وسيعی از سازمان و مهارتهای رهبر تيم مدیریت دانش نيازی به مه

مدیر استراتژی کسب و کار شرکت زیراکس بر ارتباط بين مدیریت دانش و  Dan holsthouseهمچنين .افراد خبره است

تکنولوژی باید در شروع (دیریت دانشم.)دانش به طور گسترده ای درباره افراد و کارشان است".:کارگران دانش تاکيد می کند

 ".برای حمایت از کار همراه با دانش طراحی شود

آنها سيستمهای موجود را درک می کنند و .همچنين برای عضویت در تيم مدیریت دانش الزامی است ISحضور اعضای 

 .زیرساختارهای فنی سيستم مدیریت دانش را سفارشی می کنند
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 انجام مميزی دانش:1گام

از اینرو سازماندهی دانش .مميزی دانش منابع مورد نياز دانش را برای حل مسائل کسب و کار شناسایی می کند: وم کليدیمفه

 . به وسيله توسعه طبقاتی شروع می شود که منعکس کننده چگونگی کارکرد سازمان است

که در .سئله کسب و کار شروع می شودمميزی دانش با کارکردن با کارکنان برای مشخص کردن دانش مورد نياز برای حل م

تجربه ما نشان می .در اینجا ، برخی متخصصان دانش فرآیندی را پيشنهاد می کنند که طوالنی است.شناسایی شده اند 0گام 

در واقع ، مميزی دانش بهره ور ، نيازمند تمرکز بر پاسخگویی به . دهد که ضرورتی برای طی مسير طوالنی وجود ندارد

به منظور حل مسائل به چه دانشی نياز داریم؟چه کسی دانش را از دست می دهد چه کسی در اختيار دارد ":زیر استسئواالت 

 "و چه کسب از ان استفاده می کند؟

در حال حاضر چه دانشی وجود دارد و چه دانشی از دست رفته :مميزی با شکستن اطالعات به دو طبقه شروع می شود

در نتيجه مميزی .ت از دست رفته شناسایی می شود و به اطالعات مرتبط ساختار دهی می شودمکان یا منبع اطالعا.است

 .دانش ، تيم مدیریت دانش اطالعات ضروری برای طراحی سيستم مدیریت دانش را به دست می آورند

 شناسایی دانش از دست رفته

يهای اطالعاتی واضح موجود و یا اطالعاتی است که یکی از اشتباهاتی که مميزی دانش را محدود می کند، فهرست کردن دارای

یقينا، تيمهای مدیریت دانش نياز دارند تا منابع (.مانند گزارشات تحقيقاتی، و پروپوزال فروش)مستند بوده و قابل انتقال هستند

ه ممکن است از دست ، اما باید منابع اعضایی ک. صریح موجود را مشخص کنند و آنها را به طور اثربخش تر طبقه بندی کنند

 .اخبار خاص صنعت که برای تحليل رقابتی مورد نياز است:بروند ، را شناسایی کنند همانند 

دانش .عالوه بر کسب دارایی های اطالعاتی صریح ، سييستمهای مدیریت دانش باید به کسب دانش ضمن ساختار بدهند

ین راه حل اثربخش برای بسياری از مسایل حياتی کسب و کار ضمنی مهارتهای افراد و تجارب آنها هستند و اغلب کليدی تر

دانش .مثالهایی از دانش ضمنی شامل اطالعات باارزش درباره یك گزارش که نویسنده می داند ولی مستند نشده است.هستند

می  کجا نتایج استفاده""چرا گزارش نوشته شده است؟":ضمنی معموال در جواب سئواالتی مانند زیر پيدا می شود

 ."چه کسی محتوای گزارش را درک می کند؟"و  "پيامدهای گزارش چيست؟"،"شود؟

یکی از این راهها ایجاد دانش ضمنی قابل دستيابی به وسيله کسب . دو روش برای افزایش انتقال دانش ضمنی وجود دارد

چه سئواالتی در حين انجام وظایفشان  از خبرگان پرسيده می شود که اغلب با.است -داده درباره دارایی دانش ضمنی–متاداده 

 .از سوی دیگران روبرو می شوند ، می تواند روشی برای شناسایی دانش ضمنی باشد

روشهای شناسایی .روش دیگر برای افزایش انتقال دانش ضمنی ایجاد روشهای ارتباطی آسانتر با خبرگان و شناسایی آنها است

امل ایجاد پایگاه داده مهارتها، جوامع تمرینی مجازی و شبکه های دانش و خبرگان به وسيله تکنيکهای مدیریت دانش ش

 .انبارهای قابل جستجوی رزومه افراد یا پروفایل مهارتهای آنها امکان پذیر است

 سازماندهی دانش

باط با منابع آنها به افراد اجزائ ارت.نقشه های دانش به کاربران تصویری بزرگ از سرمایه های عقالیی یك سازمان می دهند

روشهای بسياری برای سازماندهی دانش وجود دارد که برخی .وسيع که ميتواند اطالعات مورد نياز انها را تامين کند ، می دهند

 از بقيه اثربخش تر هستند

رایج ترین و در عين حال اثربخش ترین روش برای نقشه کشی دانش در محيط سازمان سازماندهی دانش بر مبنای 

این ورای فضای فایل و فهرستی است که در سطح باالتر در پایگاه .فيزیکی است جایی که اطالعات قرار می گيرند سيستمهای

این طبقه .داده ، مدیریت فایل ، سيستمهای مدیریت اسناد ، سيستمهای گروههای الکترونيکی و دیگران نشان داده می شود 

 .برای اینکه آنها مکان دانش مورد نياز خود را می یابندبندی به کارگران دانش در یافتن دانش کمك می کند 
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در سازمان را یاد نگرفته اند، سازمان کيفی دارایی های دانش مفيد  ITناآشنا هستند یا معماری  ITبرای کسانيکه با معماری 

جستجوی آْن هستند سازمان کيفی به کارگران دانش در جستجوی سریعتر اطالعاتی که در .تر از سازمان فهرست فایلی است

روشهای کيفی مناسب برای سازماندهی دارایی های دانش سازمان می تواند به روش فرآیندگرا یا کارکردگرا یا .،کمك می کند

طبقه بندی فرایندها در مدل عمومی برای درک مشتریان و بازارها برای مدیریت افراد و منابع .مفهومی طبقه بندی شود

 .استفاده می شود

کارکردی که بر مبنای ساختار سازمانی هستند ، معموال در شرکتها وجود دارند اما باید به سمت کار بهتر به عنوان مدلهای 

 .آنها معموال برای تسهيم اطالعات در عرض کارکردها اثربخش نيستند.حرکت کنند"بایگانی اطالعات"

ساخت دهی و نگهداری دچار مشکل  مدل های مفهومی اغلب مفيدترین روش برای طبقه بندی هستند اما برای

این .مدلهای مفهومی اطالعات را بر مبنای موضوع همچون پروپوزالها ، مشتریان یا کارمندان سازماندهی می کنند.هستند

بخشهای عمومی حاوی اطالعات توليد شده به وسيله بخشهای متفاوت و در عرض کارکردهایی هستند که به انتقال دارایی 

 .ض سازمان کمك می کندهای دانش در عر

در عمل ، بهترین سيستم برای کمك به کاربر نهایی سيستمی است که به سرعت بر اساس ترجيحات کاربر جستجو کند و 

برای مثال ، هر کاربری ممکن است در جستجوی اطالعات جدید باشد و سپس آنها را در .اطالعات مورد نياز را به دست آورد

 .ین مورد ، سيستم طبقه بندی به کاربر در یافتن اطالعات مطلوب کمك می کنددر ا.سرور جدید ذخيره کند

به هر حال ، اگر شخصی در جستجوی اطالعاتی درباره مشتری خاصی باشد ، سيستم طبقه بندی فيزیکی ارزش کمتری را 

در این مورد ، بهترین .است پيشنهاد خواهد کرد برای اینکه دانش درباره مشتری در سيستمهای اطالعاتی فيزیکی توزیع شده

 .سيستم طبقه بندی نقشه دانش مفهومی است که شامل طبقات مشتری است

بدون در نظر گرفتن اینکه سازمان چطور دانش را برای سازماندهی انتخاب می کند ، نقشه های دانش به کاربران در تسهيم 

  .ددانش کمك می کنند و جستجوی سيستم درباره دانش را تسهيل می کنن

 

 تعریف ویژگيهای کليدی:1گام 

ایجاد چك ليستی از ویژگيهای کليدی که اطمينان بدهد تکنولوژی مدیریت دانش که کسب می شود ، به حل : مفهوم کليدی

 مسائل کسب و کار با ارتقا زیرساختارها کمك می کند

  .ما ویژگيهای اساسی مشترکی دارنداگر چه سيستمهای مدیریت دانش انفرادی به اندازه هر سازمانی متفاوت هستند ا

 قابل سنجش بودن

این شاخص رهنمودی را برای .بيشترین شاخص محسوس سيستمهای مدیریت دانش در مشارکت و یا دسترسی به دانش است

آنها برای راهنمایی مدیریت برای سنجش .ارزش سنجی محتوای اطالعات و مناسب بودن برای سازمان پيشنهاد می کند

و ممکن است برای سياستهای طراحی شده برای تشویق تسهيم دانش در این سيستم مفيد .سيستم طراحی شده انداثربخشی 

 .باشند

 قابل سفارشی بودن 

این نيازمند قابل سفارشی .سيستم مدیریت دانش باید منعکس کننده فرآیندها ، افراد و محصوالت منحصر بفرد سازمان باشد

که . جنبه دیگر قابل سفارشی بودن واسط کاربر است .تم ، از نقشه های دانش تا متاداده استبودن بسياری از جنبه های سيس

 .بهتر است ترکيبی از واسطهای کاربر سيستمهای فعلی همانند اینترانت سازمان باشد

 امنيت

رباره مفروضاتی درباره سازمانها اغلب سئوال د..مسایل امنيتی در سيستمهای مدیریت دانش بيشتر روند فرهنگی دارند تا فنی
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 .دارند "چرا اطالعات باید قابل دستيابی باشد"اینکه 

در سطح فنی ، سيستم مدیریت دانش باید مدلهای امنيتی برنامه های فعلی سازمان را داشته باشد جایی که از تکرار اطالعات 

 .جلوگيری می شود

 

 ایجاد بلوک هایی از مدیریت دانش:6گام

هر مرحله یا فازی بيان کننده بخش خاصی از . می شود  دانش با استفاده از مفهوم مرحله ای پياده  مدیریت: مفهوم کليدی

 . راه حل مدیریت دانش است که بنيانی برای مرحله بعدی خواهد بود

سيستم مدیریت دانش یك سازمان مجموعه ای از فناوریهای اطالعات است که برای تسهيل جمع آوری ، سازماندهی ، و 

 .استفاده می کنند "ایجاد بلوکهای فنی"پروژه های مدیریت دانش موفق از .زیع دانش بين کارکنان استفاده می شودتو

انسجام منابع قابل جستجوی اطالعات موجود شامل سيستمهای مدیریت اسناد، پایگاههای داده و حتی اینترنت ،گام بزرگی 

یك جستجوگر ، .آسانی با استفاده از جستجوکننده فرا سطح پياده شود در یکسان سازی دسترسی به دانش است و می تواند به

پرس و جوها را به مجموعه وسيعی از منابع قابل جستجو توزیع می کند و مجموعه ای از نتایج منسجم را برای کاربر نهایی بر 

 .می گرداند

گر می تواند بهره وری کاربر را به وسيله به وسيله انبارهای رابط مشخص شده در مکانهای جغرافيایی یا منطقی ، جستجو

 .کاهش مقدار زمان مورد نياز برای یافتن اطالعات مرتبط بهبود دهد

 کاوش دانش

برخی کاربران از کلمات کليدی ساده برای جستوجو و دسترسی به اطالعات استفاده می کنند در حاليکه دیگران منابع هدف 

دانش افزایش می یابد، کاربر نهایی ممکن است با حجم وسيعی از نتایج نهایی روبرو به همان اندازه که منابع .را می خواهند

آنها اغلب با هزاران یا دهها هزار نتيجه .بسياری از کاربران قبال تجارب مشابهی در هنگام جستجو ی اینترنتی داشتند.شود

 .روبرو می شدند

ش برای قادر سازی خوشه بندی نتایج جستجو به وسيله طبقات بهترین راه برای حل این مسایل طبقه بندی دارایی های دان

 .نقشه های دانش است

 انبار دانش

به .داده ، محتواها و متن ها می توانند در آن ذخيره شوند هدف انبار دانش ایجاد انباری قابل اطمينان و قابل اتکا است که متا

یك انبار دانش زیرساختاری .رای ظرفيت یك فایل ایندکس ساده استواسطه فراهم آوردن انبار متا داده و ایمن ، انبار دانش و

و . را برای کاربران برای دسترسی سهل تر به دانش ذخيره شده سازمان در شکل مستندات موجود یا داده فعلی فراهم می کند

اده را عرضه می کنند و به طور از طریق این فرمها کاربران متاد.مکانی مرکزی برای دهها هزار فرم دانش بالقوه در سازمان است

 .اختياری می توانند مستندات را به آن بچسبانند

 کسب دانش ضمنی

سيستم مدیریت دانش با توانایی ایجاد متاداده .کسب و مدیریت دانش ضمنی نيازمند بيشتر از یك انبار قابل اتکا است

عالوه بر این باید سيستم به کاربران اجازه .شودسفارشی درباره دارایی های ضمنی منبعی مهم در این زمينه محسوب می 

 .دانش بارزش خود را حتی زمانيکه آنها مشارکت زیادی ندارند ، بدهد 

 نقشه کشی دانش

این . با افزایش سرعت و صحت بازیابی اطالعات ، سيستم مدیریت دانش با دارایی های دانش و با طبقات آن مرتبط می شود

سيستم مدیریت دانش باید در طبقه بنيد آن .ی ، کاربر نهایی و یا ویرایشگر محتوا انجام می شوندطبقات به وسيله مدیر اجرای

 .مشارکت کند و انعطاف پذیری کافی در محيط منحصربفرد سازمان داشته باشد
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 برقرای ارتباط بين افراد و دانش:0گام

اثربخش خواهد بود که بتواند بين پایگاه داده ،  حتی اگر سيستم مدیریت دانش به خوبی پياده شود زمانی: مفهوم کليدی

 .خبرگان و جویندگان دانش و کارگران دانش ارتباطات راحت بهتر و کارآتر برقرار کند

 :علل مهم شکست مدیریت دانش

یکی از مهم ترین عواملی که طی یك دهه و نيم گذشته باعث شکست بسياری از پروژه های مدیریت دانش شده است 

 .تی زدگی نام دارد بيماری آ

  متخصصان . ریشه مشکل چيست ؟ شاید یکی از مهم ترین دالیل ، رویکرد نادرست و غلط به مدیریت دانش باشد

تاکيد می کنند که فناوری تنها یکی از اجزاء یك نظام مدیریت دانش است و این مشکل تا حد زیادی بر عهده شرکت 

دقيقاً مانند حالتی که به یك بيمار مبتال . وش نرم افزارهای خود هستند های است که به بهانه مدیریت دانش درصد فر

با توجه به این . به قند ، شيرینی خامه ای تجویز کرده و یا به نوزادی یك ماهه به زور کباب کوبيده خورانده شود 

ین زمينه صورت دهند توضيحات باید مدیران سازمانها رویکرد صحيحی به مدیریت دانش داشته و تحقيق بيشتری در ا

 .تا از بيماری آتی زدگی جلوگيری شود

 کارکنان سازی توانمند 

 سازمان های گيری تصميم در کارکنان نمودن دخيل و صنعتی دموکراسی به توانمندسازی اصطالح از استفاده سابقه 

 عناوین تحت

 و شد روز موضوع سرعت به 1980 سال در اصطالح این .گردد برمی جامع کيفيت مدیریت و مشارکت سازی، تيم 

 توسط

 قدرت تسهيم مفهوم به توانمندسازی:  

 اند داده قرار نظر مد کار محل در کارکنان مشارکت با معنی هم را توانمندسازی مفهوم پردازان نظریه از بسياری. 

 کارکنان مشارکت

 گردد می تسهيم افراد ميان در قدرت وسيله بدین که است فرآیندی . 

 
  توانمندسازی 

 کاری محيط به نسبت کارکنان های ادراک بر که شود می تعریف انگيزشی سازه عنوان به توانمندسازی رویکرد این در 

 .مبتنی است شان

 :سوال هایی که سازمان ها با ید از خود بپرسند

 ما چه می دانيم؟-0

 چه کسی آن را می داند؟-0

 چه چيزی را بياد بدانيم که نمی دانيم؟-3

 م است بداند؟چه کسی الز-1

 آیا سازمان ما از خارج از سازمان یاد می گيرد؟-1
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 :ها موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان

 :ها به شرح زیر است آميز مدیریت دانش در سازمان برخی از موانع استقرار و اجرای موفقيت
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خواهند دانش خود را تسهيم  کی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به دالیل گوناگون نمیی: عوامل انسانی -0

ممکن است این تصور اشتباه وجود داشته باشد که . کنند و مایلند از آن منحصراً برای پيشرفت شخصی خود استفاده کنند

 .چون دانش، قدرت است پس نباید آن را از دست داد

 :عمده این عوامل عبارتند از: سازمانیعوامل  -0

 .سازی دانش باشند ساختارهای سلسله مراتبی و غير منعطف نميتوانند محمل خوبی برای پياده: عوامل ساختاری -

های کوتاه مدت و  های مدیریت دانش، نگرش ها و برنامه عدم اعتقاد و حمایت مدیریت عالی از فعاليت: عوامل مدیریتی -

 .های مدیریت دانش هستند های نامناسب رهبری نيز مانع اجرای موفقيت آميز برنامه سبكنگری و  جزئی

نامناسب، مشاغل تکراری و روتين، ابهام و تعارض در نقش نيز برای مدیریت دانش، نامطلوب "های شرح شغل": عوامل شغلی -

 .خواهند بود

کنند که انگيزه مالی الزم را برای این کار داشته باشند و  نش میافراد زمانی اقدام به توزیع دا: های حقوق و دستمزد سيستم -

 .از آنان پشتيبانی جبران زحمات شود

های آموزشی یك سازمان، نقش حساسی  های سنتی به یك سازمان یادگيرنده، برنامه در تبدیل سيستم: های آموزشی سيستم -

 .ای برای توسعه مدیریت دانش باشند ع عمدهتوانند موان های آموزشی نامناسب می برنامه. کنند ایفا می

ای موفق بکار  تواند به گونه مدیریت دانش بدون وجود فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی: عوامل فرهنگی -3

 های ناگوار گرفته شود اگر یك فرهنگ سازمانی، توزیع و تسهيم دانش را تقویت نکند مدیریت دانش در آن سازمان با چالش

 .روبرو خواهد شد

گذاری و ثبات مدیریت در  مشی ثبات یا عدم ثبات فضای سياسی کشور، به دليل اثرگذاری برفرایند خط: عوامل سياسی  -1

همچنين وجود فضایی باز در آن افراد به راحتی بتوانند . های دولتی، مدیریت دانش را تحت تأثير قرار خواهد داد سازمان

 .نمایند بر روند مثبت فعاليتهای مدیریت دانش اثرگذار خواهد بودهای خود را اظهار  ایده

. صاحبنظران در تقسيم دانش به دو نوع دانش کلی اشاره ميکنند دانش نهفته و دانش آشکار: عوامل فنی و تکنولوژیکی -1

دانش ایجاد . ل مستمر استهمچنانکه نوناکا تأکيد کرده است؛ دانش سازمانی، حاصل تعامل این دو نوع دانش است و این تعام

آوری، سازماندهی و انتشار دانش  ها در حقيقت کانون جمع مراکز دانش در سازمان. شده باید به طریقی مناسب نگهداری شود

هدف از ایجاد این مراکز، هدایت افراد به سوی منابع دانش در داخل . ممکن است این مراکز فيزیکی یا مجازی باشند. هستند

  "0903نوناکا، "شوند سازی می های دانش تهيه، نگهداری و بهنگام در این مراکز نقشه. مان استیا خارج ساز

 :پيشنهادهایی در زمينه استقرار سيستم مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات، فرایندها و عوامل برون سازمانی از عوامل اصلی و مؤثر بر  منابع انسانی، ساختار سازمانی،

 :شوند های زیر ارائه می آميز مدیریت دانش در هر سازمانی هستند بر این اساس پيشنهادهایی در حوزه ر موفقيتاستقرا

 :حوزه منابع انسانی

های دانشی، طراحی و اجرا  سيستم ارزیابی عملکرد برای ارزیابی مشارکت کارکنان در فرایند خلق، تبادل و استفاده از دارایی -

 .ع را به عنوان یکی از الزامات شغلی افراد در جانشين پروری دانستميتوان این موضو. شود

ها، برای ایجاد انگيزه در آنان برای  های تخصصی کارکنان در سازمان سيستم انگيزشی توسعه دهنده در زمينه آموزش -

 . ها در محيط کار و انتقال مطالب به همکاران فعال شود تر، بکارگيری آموخته یادگيری عميق

 .ها گردش داده شوند ها و شرکت کارکنان دانشگر در ميان واحدهای مختلف سازمان -

در فرایند استخدام نيروی انسانی، توجه به جذب افرادی شود که تمایل به یادگيری، خلق و تبادل دانش و بکارگيری دانش  -

 .وری سازمان داشته باشند جدید و تجربه مفيد در شغل و افزایش بهره
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دهی مادی و ارزشی برای تشویق و تقدیر از کارکنانی که بيشترین مشارکت و نقش را در زمينه کسب، توليد  اداشسيستم پ -

 .اند، تدوین و اجرا شود و انتقال دانش داشته

 .شان از سوی مدیران اقدام شود درخواست کارهای چالشی و مطالعاتی از کارکنان برای ارتقای سطح علمی و عملکرد شغلی -

 .ها برگزار شوند های علمی برای تجارب موفق کارکنان شاغل و بازنشسته در سازمان ایشهم -

 :حوزه ساختار سازمانی

گذاری دانش شغلی تشکيل  برای تهيه و به اشتراک( مجموعه مهندسان، محققان و مانند آن)ای  های علمی یا حرفه انجمن -

 .ای انجمن ها فراهم آورد و به افراد واجد شرایط فرصت، حضور داده شودبه منظور اثر بخشی بهتر باید منابع الزم را بر.شود

طلب به دليل دارا بودن توانایی خلق، تسهيم و  کار گروهی برای شناسایی، حفظ و نگهداری افراد تيزهوش، کنجکاو و دانش -

 .استفاده از دانش اجرا کرد

 .دها، تدوین و طراحی شو نظامنامه مدیریت دانش در سازمان -

دانش، دارایی . بينی شود های مدیریت دانش پيش ها، بودجه مناسبی برای برنامه ها و شرکت های ساليانه سازمان در برنامه -

 .گذاری و نگهداری است های سازمان نيازمند سرمایه است و استفاده از آن مانند دیگر دارایی

 

 :حوزه فرهنگ سازمانی

 .یت دانش جلب شودحمایت مدیریت ارشد سازمان از مدیر -

 .سازی مدیریت دانش افزایش یابد آگاهی و اطالع کارکنان از تغييرات و مزایای حاصل از پياده -

شان و احترام برای افراد صاحب دانش  از جمله. سازی در زمينه خلق و تبادل دانش، طراحی و اجرا شود های فرهنگ فعاليت -

 .برقرار باشد

 .ها تقویت شود یگاه نظام پيشنهادات در سازمانفرهنگ مدیریت مشارکتی و جا -

 .سازی و گسترش داده شود ها نهادینه فرهنگ پرسش و مطالعه در سازمان -

 :حوزه فناوری اطالعات

ها، جلسات عمومی و مباحث در زمينه استفاده از تکنولوژی نوین اطالعاتی دیگر و مباحث مرتبط با دانش برای کليه  نشست -

 .ها برگزار شوند ها و شرکت مانکارکنان در ساز

ها ایجاد شوند، و افراد بتوانند دانش ضمنی خود را بدون نياز به مواجهه چهره به چهره،  پایگاه الکترونيکی دانش در سازمان -

 های صوتی و ویدیویی به اشتراک های گفتگو و کنفرانس های گفتگو، اتاق به کمك ابزارهایی از جمله پست الکترونيك، گروه

 .گذارند

 .ها به اطالعات و دانش مورد نياز در سطح ملی و فراملی تقویت شود امکان دستيابی سازمان -

... های دانش، منابع دانش، ساختار دانش، کاربران دانش و  افزاری شامل اطالعات از توليد کنندگان دانش، مکان های نرم بانك -

 .؛ تهيه و در اختيار عموم عالقمندان قرار گيرند

 :حوزه فرایندها

مورد بازنگری و بهبود قرار گيرند؛ به نحوی که ( ای دوره)ها به طور مستقيم  ها و دستورالعملهای جاری سازمان فرایندها، رویه -

 .های مورد نياز برای انجام کار داشته باشند کارکنان، دسترسی آسان به دانش
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 :حوزه عوامل برون سازمانی

مينه استقرار سيستم مدیریت دانش ارتباط برقرار شود و مشارکت مؤثر شهروندان در این زمينه های موفق در ز با سازمان -

 .جلب شود

 :گيری نتيجه

 .اجرای سيستم مدیریت دانش ترس کمی ندارد ولی به هر حال ریسك آن را می تواند با پياده سازی مرحله ای کاهش داد

و آنان باید نقش مهمی در تعيين اهداف سازمانی و شناسایی مسائل کسب  تعهد مدیران عالی سازمان نسبت به آن الزامی است

رد افراد و وهر سازمانی باید اهداف خود را تعریف کرده و در م .و کار که باید به وسيله مدیریت دانش حل شوند ، داشته باشند

 .زمان انجام آن تعهد داشته باشد تا مدیریت دانش بتواند اجرایی شود

ميزی دانش فرآیندی کليدی برای طراحی سيستمهای پيچيده است ، همچنين می تواند دامی باشد که قبل از در حاليکه م

به  .پروژه های مدیریت دانش اغلب در تالش هستند تا در بيشتر از یك گام اجرایی شوند. نهایی شدن راه حل وجود داشه باشد

انبارهای اطالعاتی متمرکز برخی از مسایل اساسی به سرعت در  واسطه استفاده از راهکارهای ساده ، همچون جستجوگرها و

ها را با اعتماد به مشارکت کنندگان به  طی مميزی دانش مشخص می شود و مدیریت دانش می تواند به سرعت موفقيت

 .دست آورد

می ( پکيج)های بسته ای  برنامه .تکنولوژی نقش مهمی را در تواناسازی فرآیندها و متدولوژیهای مدیریت دانش ایفا می کند

توانند سيستم سفارشی شده ای را بدون نياز به برنامه نویسی سفارشی برای تواناسازی وظایف اساسی همچون خبرگان یك 

 .های مدیریت دانش باید باز ، ایمن و قابل سنجش باشند در نهایت سيستم.موضوع ، در اختيار سازمان قرار دهد

 -شود؛ منابع دانش در واقع آنچه که مدیریت می .ور ناملموس و ذهنی نظير دانش، دشوار استباید توجه داشت که مدیریت ام

تر، افراد انسانی هستند که منبع تمامی دانش ایجاد نکرده  فرایندها و تکنيك ها و از همه مهم -های مربوط به آنها فناوری

 .باشد، حجم بسيار چشمگيری از دانش خود را از دست خواهند داد

 :ع بندیجم

نکته اساسی در مدیریت دانش این است که بهبود تمام عوامل منجر به موفقيت یك سازمان، مثل خالقيت سازمانی، کيفيت 

پذیری و استفاده کارآمد از دانش برتر و بهتر است به یقين تا چند سال آتی، مقوله دانش  محصوالت و خدمات، در گرو دسترس

هایی در این زمينه موفق خواهند بود که  های سازمانی خواهد شد و سازمان ی مجموعهناپذیر تمام به عنوان جزء جدایی

 .سازی آن را فراهم کرده و ساختار مناسب آن را طراحی کنند زیرساخت های الزم برای پياده
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- Knowledge Management in Organizations- http://knowledgemastercorp.com/KM-

KnowledgeManagement-eng.htm 

-Huang, Yu-  Overview of Knowledge Management in Organizations 
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