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 نقش مدیریت دانش در فرهنگ سازمانی

 

 1 محمدرضا اوجی

  موسسه زند گستر ارشد مدیریت صنعتیدانشجوی کارشناسی 

 2 بابک محمدزاده

  کارشناس ارشد مدیریت کار آفرینی

  حسین دهقان

  موسسه زند گستر ارشد مدیریت صنعتیدانشجوی کارشناسی 

  دکتر پیام فرهادی

 گاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانش

 

  چکیده

 رقابتی آوردن مزیت دست به دانش از استفاده امروز، رقابتی فزاینده طور به کار و کسب محیط در

یافته  توسعه کشورهای در شده انجام مطالعات تعداد افزایش وجود با حال، این با. است حیاتی بسیار

. است مورد بررسی قرار گرفته شده  کمی اتورزش مطالع های در سازمان ، دانش مدیریتدر زمینه 

 در مهمی نقش ها سازمان در دانش مدیریت استقرار بر فعلی و قبلی مطالعات ارائه هدف با مقاله این

 .می باشد در سازمان آن سودمند اثرات افزایش منظور به دانش مدیریت اجرای عوامل هدایت

 گ سازمانیفرهن ورزشی، سازمان دانش، مدیریت: ها واژه کلید
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  مقدمه

می دانند که بین اعضای  ام اعتقادیتعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمان را یك نظ

های مشترك می داننـد، کـه بـا مفـاهیم نمـادی چـون داسـتانها،  سازمان مشترك است، برخی آن را سلسله ای از ارزش یك

برخی مانند ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین  (.1731، 22ها منتقل می شود)رابینز،  اسطوره ها وتكیه کالم

سازگاری بیرونی و یكپارچگی درونی از سوی گروهی معین، آفریده، کشف و یا  ی دانند کـه بر اثر اندوختن از دشواریهایم

دانش نخستین منبع راهبردی برای سازمان ها در قرن حاضر است. پژوهشگران و (. و 1732، 111پرورده شده است ) طوسی، 

انش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی ش میكنند دریابند، چگونه منابع دالمتخصصان ت

سازمان، اطمینان از رشد و تداوم فعالیت  فرهنگفرهنگ سازمانی استفاده کرد. هدف از فعالیت های دانش دردررقابتی از آن 

ب دانش در جهت هم افزایی، ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام سطوح، به کارگیری دانش موجود در تمام چرخه ها، ترکی

کسب مداوم دانش مربوطه، توسعةدانش جدید از طریق یادگیری مداوم که به وسیلة تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می 

خصصی که چارچوبی را تطالعات زمینه ای و دانش م. دانش سازمانی ترکیب سیالی است از ارزش ها، تجارب، (2)است  شود،

طالعات و تجارب جدید در سازمان فراهم میآورد. چنین دانشی از اذهان کارکنان سازمان نشأت میگیرد م برای ارزیابی و کسب

و توسط آنان به کار گرفته میشود. از آنجا که دانش نقش راهبردی مهمی دارد، بسیاری از سازمان ها به علت مزیت رقابتی 

اند. محققان از سرمایه فكری به  در دستور کار خود قرار داده دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مدیریت دانش را به طور جدی

عنوان یكی از دارایی های نامشهود سازمانی یاد میكنند. سرمایه فكری فراهم کننده یك پایگاه منابع جدید است که از طریق 

ای استفاده مؤثر از دانش ( ش برالمعتقد است سرمایه فكری عبارت از ت 7بنتیس  (.7)آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد

 . (2)است  ماده خام طالعات (ممحصول نهایی ) در مقابل 

 روی سه عنصر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه به طورکلی، محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فكری، بر

 .است سازمان های ورزشیبر مدیریت دانش در  بررسی ارتباط بین سرمایه فكری این مقاله ای اتفاق نظر دارند هدف اصلی

با توجه به اینكه اقتصادهای امروزی مبتنی بر دانش و دانایی می باشد، مدیریت دانش و بكارگیری عملی آن در سازمانها به 

یعی عنوان یكی از چالش های مهم سازمانهای کنونی درآمده است. در برخی از سازمانها، به اشتراك گذاری دانش امری طب

است اما در برخی هنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حكم فرمایی می کند. اغلب دانش را به عنوان منبع قدرت، 

به . حمایت سازمان از به اشتراك بگذارند تمایلی ندارند آن را با دیگران و اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود می پندارند 

شود فرایند ها به موثرو کارامد تعریف شوند و عملكردسازمانی  میان کارکنان باعث می اطالعات وخلق دانش اشتراك گذاشتن 

یابند که  میانتقال انتقال هم اشاعه دانش و هم جذب آن را شامل می شود اطالعات و قابلیتها وقتی به طور مؤثر یابد بهبود 

 .گیرنده آن را به خوبی درك کند

ای جدید رقم خواهند زد. یكی از ابزار های اصلی برای برنامه ریزی و حرکت به آینده جهان را تكنولوژی ها و دانش ه

است. در واقع ما با دانش و  دانش ها و فناوری های موجود، جدید و درحال ظهور استفاده مناسب و هدفمند از آینده سمت

فناوری هایمان در راه رسیدن به آینده فناوری می توانیم آینده ای مطلوب را برآورده سازیم و بدون مدیریت مناسب دانش و 

  .مطلوبمان به دشواری برخواهیم خورد

در واقع می توان گفت مدیریت دانش یكی از ابزار هایی است که در آینده پژوهی می توان به کار گرفت. )البته شاید عده ای 

ت دانش هم می تواند برای حرکت به سمت نظر بر این داشته باشند که آینده پژوهی ابزاری برای مدیریت دانش است و مدیری

ضرورت در این خصوص  صحیح است اما توجه به دو نكتهاین نكته به نظر آینده از تكنیك های آینده پژوهی استفاده کند. 
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 ندارد و تاکید آن بیشتر بر داشتن استراتژی برای آینده پژوهی اول اینكه مدیریت دانش در فرآیند های خود اصراری به :دارد

 .مدیریت دانش است

مدیریت  دوم اینكه بر خالف نكته باال، در آینده پژوهی دانش و فناوری یكی از ارکان اصلی شكل دهی آینده هستند و

 .و هدفمند آن ها کامال مورد تاکید دانش آینده پژوهی است (Right Management) مناسب

 :تحقیق فرضیه و سؤال

 بصورت پژوهش انجام در نیاز مورد اطالعات که باشد می تحلیلی – توصیفی حاصل پژوهش در تحقیق روش

آیا گردآوری و مدیریت منابع  " که است سؤال این به داده پاسخ پی در تحقیق این .است گردیده آوری جمع ای کتابخانه

ال درنظر گرفته شده فرضیه ای که برای پاسخ به این سؤ "دانش می تواند بصورت مؤثری در فرهنگ سازمانی تأثیرگذار باشد؟ 

این است که مدیریت منابع دانش در فرهنگ سازمانی دارای تأثیر و اهمیت بسزایی می باشد که می تواند به عنوان مزیت 

 رقابتی مطرح گردد. 

 

 چهارچوب نظری: 

 نیفرهنگ سازما

ی اعضای سازمان حفظ  ه وسیلهادرا کــات مشترك که بثابت ، ارزشهـا و فرهنگ سازمانی عبارت است از اعتقادات نسبتا  

ای از فرضیات و ارزشهـای سـازمـان اسـت که به طـور گسترده رعایت میشود و  فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه .میگردد

ی انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص  به الگوهای رفتاری خاصی منجر میشود. فرهنگ سازمانی شیوه

ی اعضای سازمان مشاهده میشود و بیانگر مشخصات مشترك و ثابتی  كسان از سازمان است که در همهمیكند و ادرا کی ی

است که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میكند؛ به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص 

 اند به طور گسترده آن را پذیرفته ای از ارزشهای کلیدی است که اعضای سازمان میكند. فرهنگ، مجموعه

 .]1[ی فرهنگ سـازمـانـی، نظریه و چارچوب یكسانی برای بررسی و شناسایی آن وجود ندارد  ه سبب ماهیت پیچیدهب

گیری فرهنگ سازمانی، مدل فرهنگ سازمانی  با وجود این، یكی از جدیدترین و متداولترین مدلهای شناسایی و اندازه 

ی آن به این مدل  مروزه بسیاری از سازمانها برای شناسایی ضعفها و قوتهای فرهنگ سازمانی خود و توسعهاست که ا 2دنیسون

اهمیت و دلیل انتخاب این مدل از این رو است که توان انطباق با شرایط متغیر محیط بیرونی را دارد چرا که از  .انـد روی آورده

تراتژیك سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آنها را نشان سو ارتباط میان نیازهای محیطی و تأ کید اس یك

یك ماتریس دو بعدی تشكیل شده است که یك بعد آن درجهی تغییر و یا ثبات محیط و بعد دیگر  از میدهد. الگوی دنیسون

تأ کید استراتژیك سازمان، چهار نوع  را نشان میدهد. از برخورد نیازهای محیطی و (درونـی یا بیرونی) استراتژیك تأکید نـوع

دنیسون  .مرتبط با آن سازگاری داردفرهنگ سازمان شكل میگیرد که هر یك با نوع تأ کید استراتژیك و درجهی ثبات محیطی 

این   شاخص فعالیت مدیریتی است. 7ویژگی میداند که هر یك از آنها، در بر گیرندهی  2در مـدل خـود، فرهنگ را شامل 

منعطف  -خارجی و ثابت -ی ابعاد تمرکز داخلی کننده ه صورت افقی و عمودی به دو قسمت تقسیم شده است تا تبیینمدل ب

 [35] .باشد

 دنیسون در مـدل خـود ویـژگـیهـای فرهنگی را اینگونه بـر شمرد. مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را نشان میدهد 1تصویر 

]7،3[ 

 هر یك از این ویژگیها با سه شاخص اندازه .پذیری؛ د. مأموریت یا رسالت اری؛ ج. انطباقالف. درگیر شدن در کار؛ ب. سازگ

  :گیری میشود
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 مدل فرهنگ سازمانی دنیسون1تصویر شماره 

 

الــف. درگـیـر شــدن در کــار: سـازمـانهـای اثـربـخـش افــرادشــان را توانمند میسازند، سازمان را بر محور گروه کاری 

اعضای سازمان به کارشان متعهد هستند و خود  .همهی سطوح توسعه میدهندتشكیل میدهند و قابلیتهای منابع انسانی را در 

را به عنوان پارهای از پیكرهی سازمان احساسمیكنند. افراد در همهی سطوح احساس میكنند که در تصمیمگیری نقش دارند و 

دارد. در این مدل، این ویژگی با سه با اهـداف سازمان پیوند بر کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیما  این تصمیمات است که

 .گیری میشود شاخص اندازه

 

لیت در کارشان را دارند. این امر نوعی حس مالكیت و مسئو توانمندسازی: که در آن افراد، اختیار، ابتكار و توانایی اداره کردن .1

 سازمان ایجاد میكند.

سازی: در سازمان به کـار گروهی در جهت اهداف مشترك، ارزش داده میشود؛ به طوری که کارکنان به مانند مدیران  . تیم2 

 احساس میكنند در محل کار خود پاسخگو هستند. این سازمانها برای انجام کارها به گروهها تكیه میكنند.

ی مهارتهای  زمان به منظور تأمین نیازها و باقی ماندن در صحنهی رقابت به طور مستمر به توسعهی قابلیتها: سا . توسعه7 

 .کارکنان میپردازد

اند و  : تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یكپارچه(ثبات و یكپارچگی)ب. سازگاری  

حتی زمانی که  (اند گرفته است. رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته های بنیادین نشئت رفتار کارکنان از ارزش
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دیدگاه متقابل دارنـد) و فعالیتهای سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده اسـت. سازمانهایی با چنین ویژگیهایی، دارای 

 فرهنگ قوی و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارنـد.

 ن ویژگی با سه شاخص بررسی میشود:ای 

 اند. . ارزشهای بنیادین: اعضای سازمان در یك دسته از ارزشهایی که هویت و انتظارات آنها را تشكیل میدهند شریك1 

های سطح سوم، هم  فات مهم به توافق برسند. این توافق هم شامل توافق در مؤلفهال. توافق: اعضای سازمان قادرند در اخت2 

 توانایی در ایجاد توافق در سطح دیگر است.

. هماهنگی و پیوستگی: واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت میتوانند برای رسیدن به اهداف مشترك خیلی خوب با هم 7 

  .کار کنند. مرزهای سازمانی نیز با این گونه کار کردن به هم ریخته نمیشوند

پذیری  زمانهایی که به خوبی یكپارچه هستند به سختی تغییر مییابند. بنابراین یكپارچگی درونی و انطباقپذیری: سا ج. انطباق

ی مشتریان هدایت  سازمانهای سازگار به وسیله .بـیـرونـی را مــیتــوان مـزیـت و بــرتــری ســازمــان بــه حـسـاب آورد

ی ایجاد تغییر را دارند. آنها به طور مستمر در حال  و ظرفیت و تجربه میشوند، ریسك میكنند، از اشتباه خود پند میگیرند

 بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش قایل شدن برای مشتریان هستند.

 این ویژگی با سه شاخص مورد بررسی قرار میگیرد: 

واند محیط مؤسسه را بشناسد، به هایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند و میت . ایجاد تغییر: سازمان قادر است راه1 

 محرکهای جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید.

آید. در واقع  گرایی: سازمان مشتری را درك میكند و به آنها پاسخ میدهد و پیشاپیش در صدد تأمین آینده بر می . مشتری2 

 ت میشوند را نشان میدهد.مندی مشتریان هدای ای که سازمانها در جهت رضایت گرایی درجه مشتری

یم محیطی را که سازمانها دریافت، ترجمه و تفسیر میكنند و فرصتهایی را بـرای تشویق ال. یادگیری سازمانی: میزان ع7 

  .ی تواناییها ایجاد میكنند، اندازه میگیرد خالقیت، سبك دانـش و توسعه

 ـالـت و مـأمـوریـت آن اســت. سـازمـانهـایـی کـه نمید. رسالت: شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رس

سازمانهای موفق درك روشنی از اهـداف و جهت   .به بیراهه میروند الًدانند کجا هستند و وضعیت موجودشان چیست معمو

. پردردسرترین انداز سازمان را ترسیم میكنند خود دارنـد؛ به طوری که اهداف سازمانی را اهداف استراتژیك میدانند و چشم

مجبور است رسالت خود را تغییر دهد،  سازمانها، سازمانهایی هستند که مجبورند مأموریتشان را تغییر دهند. وقتی یك سازمان

انداز سازمان را مشخص میكند و  تغییرات در استراتژی، ساختار، فرهنگ و رفتار الزامی است. در این وضعیت رهبر قوی، چشم

 انداز را پشتیبانی میكند. ه این چشمفرهنگی خلق میكند ک

 .این ویژگی نیز با سه شاخص مورد بررسی قرار میگیرد 

گرایش و جهت استراتژیك: گرایشهای استراتژیك روشن جهت اهـداف سازمانی را نشان میدهد و هر شخص میتواند خود را  .1

 در آن بخش مشارکت دهد.

و سمت و سوی کار افراد را مشخص  یابد وریت و افق دید سازمان پیوند می. اهـداف و مقاصد: اهـداف با استراتژی مأم2 

 میكند.

انداز: سازمان یك دیدگاه مشترك از وضعیت آینده دارد. ارزشهای بنیادی را ابراز میكند، اندیشه و دل نیروی انسانی  . چشم7 

 . ]1[را با خود همراه میكند و در همین زمان جهت را نیز مشخص میسازد 

خارجی: همانطور کـه در مـدل دنیسون دیــده مـیشـود، ایـن مـدل دارای دو  -منعطف و تمرکز داخلی  -فهای ثابت طی

ی میزان و نو ع فرهنگ  محور عمودی در بر گیرنده .محور عمودی و افقی است که مدل را به چهار قسمت تقسیم میكند

سوی دیگر به تمرکز خارجی منتهی میشود. محور افقی نیز به میزان این محور از یكسو به تمرکز داخلی و از  .سازمانی است

 ]9[.انعطاف سازمان اشاره دارد که از سویی به فرهنگ ایستا و از سوی دیگر به فرهنگ منعطف منتهی میشود
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 آینده پژوهی

اثیر مدیریت دانش و مدیریت وقتی به اسناد آینده پژوهی شرکت ها و سازمان های بزرگ می نگریم به وضوح می توان ابعاد و ت

در آن ها مشاهده نمود. به عنوان مثال می توان به اسناد نقشه راه اشاره نمود. در این اسناد  در فرهنگ سازمانی را فناوری 

 :برای یك بازه زمانی بلند مدت مشخص می گردد که

 .در کدام سال چه دانشی باید وارد سازمان شود .1

 .ا را باید خرید و کدام یك را باید خودمان تولید کنیمکدام دانش ها و فناوری ه . 2

 .هر دانش مورد نیاز کدام بخش ها خواهد بود . 7

 .کدام دانش ها و فناوری ها باید بازنشست شوند و در چه سالی باید این اتفاق رخ دهد. 2

مدیریت دانش و مدیریت فناوری،  نتیجه گفته ها آن که آینده پژوهی بدون در نظر گرفتن سیاست و استراتژی مناسب برای

 .بهترین نتیجه ممكن را نمی تواند بدهد

 
 : مدل دانش در سازمانها2تصویر شماره 

 مرجع مدیریت دانش 

در سالهای اخیر دیدگاه جدیدی در رابطه با مدیریت دانش ظهور کرده است. این دیدگاه با تغییر پارادایم های زیر شكل گرفته 

 است 

  .ش به منزله محصول یعنی کاالیی که تولید و بازتولید می شوددان  .1

 اجتماعی رویكرد به مدیریتی –تبدیل رویكرد فنی   .2

حرکت از معرفت شناختی مالكیتی در رابطه با دانش به سمت معرفت شناختی عمل که در آن عمل و انجام کار  .7

 . وابسته به دانایی است

های مدیریت دانش موجود و حرکت به سمت مدل مرجع مدیریت دانش احساس می شد.  بنابر این نیاز به تجدید نظر در مدل

یك نظام پشتیبان مدیریت دانش چگونه می تواند رشد کرده، به مرحله عمل  :مدل مرجعی که بتواند پاسخگوی سوال زیر باشد

ه مرحله ای شامل مرحله شناختی، درآید و مورد ارزیابی قرار گیرد؟ برای پاسخ به این سوال مدل مرجع مدیریت دانش س

مرحله عمل و منابع توسط ابوزید پیشنهاد شده است. این مدل می تواند در فرآیندهای پویای پردازش دانش مورد استفاده قرار 

 گیرد. اولین مرحله شامل عناصری است که هر نظام مدیریت دانشی باید با آن در تعامل بوده یا بر اساس آن عمل نماید. مرحله
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سومین الیه شامل عناصری است که  .دوم مقوله ای است که شامل فرآیندهای مورد نیاز برای پردازش عناصر مرحله اول است

پشتیبان عناصر الیه دوم هستند والیه منابع است. در مرحله شناخت مجموعه ای از اشیاء مرتبط به هم تعریف می شود. بین 

فاوت وجود دارد. حوزه شناخت بیرونی مجموعه ای از عوامل است که سازمان می مرحله بیرونی شناخت و مرحله درونی آن ت

عوامل درونی که سبب خودآگاهی سازمانی می شود شامل  خود را حفظ نماید فرهنگ سازمانی تواند در تعامل با آنها هویت

لذکر وابسته به خلق دانش است که بایستی اهداف، فرآیندها، منابع، قواعد و پیامدهای تجاری و .... است. هر یك از عوامل فوق ا

اگر چه بسیاری از عوامل سازمانی ثابت هستند، ولی ویژگی بارزعوامل دانش  . با آن در تعامل بود و یا بر اساس آن کار کرد

ت. تغییر مداوم آن است. به همین دلیل الیه عمل مدل مرجع مدیریت دانش از دو مقوله از فرآیندهای دانش تشكیل شده اس

در چرخه ی حیات یك سازمان، دانش سازمانی می تواند به شیوه های مختلف وجود داشته باشد و با مقوله های زیادی از 

قبیل خلق ، کشف ، ترکیب ، برونی سازی، نگهداری، سازگاری، روزآمد سازی، ارزیابی شدن و ارزیابی کردن، قابل مشاهده 

الیه منابع مدیریت دانش منابع ارتباطی و اطالعاتی و ابزارهایی که از فرآیندهای  .شدن، واقعیت یافتن و... در ارتباط باشد

 (11د.)ش پشتیبانی می کند را شامل می شوپردازش دان

 

 نتیجه گیری

سازمانها سبب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت، بهره وری و سودمندی سازمان فرهنگ سازمانی استفاده از مدیریت دانش در  

ی مفاهیم و رده بندیهای موجود در زمینه مدیریت دانش نشان می دهد که طیف متنوعی از نظرات و دیدگاهها می شود. بررس

در این حوزه وجود دارد. در حال حاضر سازمان ها با وجود پراکندگی های جغرافیایی می توانند با استفاده از فناوریهای جدید 

با یكدیگر همكاری نمایند. نظام های مدیریت دانش دارای توانایی های بالقوه با و از طریق گروه های مجازی و ارتباط از راه دور 

 فرهنگ سازمانی  ارزشی برای رسیدن به این اهداف می باشند. انتخاب ابزارها و نظام مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش

ان در سازمان ها می باشد. سرمایه مورد یكی از مالحظات مدیریتی در استفاده هر چه سودمندتر از دانش های آشكار و نه

استفاده در نظام مدیریت دانش سرمایه ای زیرساختی است که سودمندی های هوشمندانه و بسیار ظریفی دارد. به نظر می 

باید مطالعات گسترده ای در این زمینه انجام داد. شاخص ها نشان  در فرهنگ سازمانی  رسد قبل از پیاده سازی مدیریت دانش

به یك رویكرد نظام مند و بلند مدت نیاز  در فرهنگ سازمانی ی دهد اگر چه برای پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانشم

 .است، اما میتوان درجاتی از این نظام را با امكانات موجود در سازمانها پیاده کرد
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