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  بسمه تعالي

  

  

  

  

  

  : عنوان مقاله 

  

    تعاون  بخشدر  بهره وري بهبود در مديريت دانشجايگاه 

  

  :وتنظيم  تدوين

  1حسين جمشيدي 

  2حميد نصر پور

  خالصه 

اين نوشتار چگونگي كاركرد دانش و مديريت دانش كه ماحصل آن كسب ،حفظ و ارتقاء مزيت رقابتي پايدار مي  در          

نيز ارتقاي بهره وري سازماني وشبكه تعاون با ايجاد وتوسعه مديريت دانش در تعاوني ها وبخش .مي گيردقرار باشد، مورد بحث

در اين راستا دسته بندي انواع دانش سازماني بيان . را بدنبال خواهد داشت  انساني ونيروي سرمايه ٬تعاون در حوزه ها توليد

در اين ارتباط دانش ضمني و دانش . هر يك با موضوع بحث تشريح گردد تا نحوه ارتباط خواهد گرديدو سعي بر آن  شده

ميزان ونحوه  .صريح دو طيف پيوستار دانش سازماني مي باشد كه ساير دسته بندي ها در امتداد اين طيف قرار مي گيرند

   . مقاله باشد ارتباط اجزاي مديريت دانش و در بهبود بهره وري مي تواند از اهداف اين 

پس از آن تعيين شكاف دانش . سازمان است در در اولين گام مستلزم تعيين فرصت ها و تهديدات  يت دانش با نگاه فوقمدير

خالء دانش سازمان را  و سازماني كه گواه بر فاصله بين وضع موجود دانش سازماني و دانش مطلوب و مورد نيازسازمان است

آسيب پذيري استراتژيك رويه اي مناسب جهت حذف اين فاصله انتخاب گردد در ادامه الزم است با توجه به . مشخص مي كند

حصول اطمينان نسبت به برقراري توازن بين دانش صريح و ضمني سازمان نيز . گرديدخواهداشاره  موارديكه در اين زمينه به 

ينش سازماني موجب تقويت ايجاد تعهد در بين سطوح مديريت و كاركنان نسبت به ب. از جمله فاكتورهاي موفقيت است 

بحث با  همچنين ارتباط موضوع. كاركرد آن و تسهيل انجام كارهاي تيمي به عنوان يكي از زمينه هاي اصلي نوآوري مي گردد

وبهبود بهره وري در   مي گرددو به سوء مديريت دانش ضمني اشاره  هفن آوري اطالعات نيز تا حدودي مورد بحث قرار گرفت

  . دن و ايجاد وتوسعه سازو كار هاي  مديريت دانش  وپياده سازي آن محقق مي گرددسايه فراهم بو
 

بهره وري  ٬ اهداف مديريت دانش،چرخه عمر دانش ٬ فرهنگ سازماني ٬مديريت دانش :كلمات كليدي  
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  :مقدمه

ظر بگيريم، وظيفه مديريت آن درن) سود يا هر چيز ديگر(اگر هدف هر سازماني را با ديدگاه نئوكالسيك اقتصاد، حداكثركردن   

مديريت براي انجام اين وظيفه بايد به . است كه مقاديري از نهاده ها و ستاده ها را انتخاب كند كه سود را بيشينه مي سازند

 طراحي و كشف بازارها، ارزيابي كاالها و روشهاي توليد و مديريت فعاالنه اعمال كاركنان بپردازد؛ همگي اين وظايف نوعي عدم

در غالـب تئوري ). NORTH, 1991(اطمينان را در بر دارند كه غلبه بر آن، مستلزم سرمايه گذاري در كسب اطالعات و دانش است 

بازار، شرايط اجتماعي و سياسي، (هاي مديريت دانش، استفاده سازمان از دانش براي تطبيق مداوم خود با محيط خارجي 

و در برخي ديگر از تئوري ها، دانش به عنوان ) BORGHOFF AND PARESCHI, 1998(برشمرده شده ) ترجيحات مشتري

در دسته بندي اي كــــــه از سوي صاحب ) KODAMA, 1995.(انگاشته شده است - و نه منبع توليد  -محصول توليد 

ت بهتر، همه تاكيد بر اينكه براي دستيابي به كيفي(، دهه جنبش كيفيت 1980 نظران كسب و كار ارايه مي شود، دهه 

استفاده از فناوري براي بهبود (، دهه مهندسي مجدد 1990؛ دهه )كاركنان بايد از قدرت فكري خود بهتر استفاده كنند

  .، دهه مديريت دانش لقب گرفته است2000؛ و دهه )فرايندهاي كسب و كار و كاهش هزينه ها

اين . هاي وابسته بود حث داغ متون مديريت و ديگر حوزه، مديريت دانش به عنوان روش نوين مديريتي، ب90از اواخر دهه 

هاي مديريتي است، نه چيزي كه ناگهان كشف شده باشد و بتواند طي شش ماه در سازمان  روش، در واقع تكامل ديگر روش

، در كاركنان اند كه دانش، مهمترين دارايي آنهاست و برخي اصول اساسي مديريت دانش هاي موفق، دريافته سازمان. پياده شود

گذاري  به همين دليل، سرمايه. نگرند و سازمان و جود دارد و آنان به مديريت دانش به عنوان عامل كليدي موفقيت سازمان مي

 .اند كارگيري اين نوع مديريت، هزينه كرده هنگفتي براي به

سازمان در استفاده از سرمايه معنوي  مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يك

به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد  دستيابيو دانش دسته جمعي به منظور ) تجربه و دانش فردي نزد هر فرد(

 .دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است

دانش به مجموعه . اتر از داده و اطالعات استدانش، مفهومي فر. است 21ها در قرن  مديريت دانش، راز موفقيت سازمان

كارگيري آن در تصميمات مختلف، آموزش مرتبط با آن، نگرش افراد در مشاغل و  اطالعات، راه كار عملي مرتبط با آن، نتايج به

 .اوت باشددانش هر نفر، حتي در موردي خاص، ممكن است با ديگران متف. شود هاي مختلف در ارتباط با آن گفته مي مسئوليت

 .دانش زيربناي مهارت و تجربه و تخصص هر فرد است

تك افراد و در ذهن آنها انباشته شده  كند كه نزد تك هر سازمان براي دستيابي به اهداف خود، از مجموعه دانشي استفاده مي

ي از تكرار برخي فرايندهاي هاي ناش توان شكست سازمان يا باال بودن هزينه ها، مي در صورت عدم استفاده از اين دانش. است

هاي پيشرو اقدام  به همين دليل، سازمان. ها را انتظار داشت گيري گيري و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربي و تصميم تصميم

هاي  امروزه سرمايه. شود گفته مي" سرمايه دانش" كنند كه به آن  هاي كاري مي  آوري دانش نهفته نزد پرسنل و گروه به جمع

ازمان تنها سرمايه مالي و فيزيكي نيست بلكه سرمايه دانش افراد مهمتر از آن دو بوده و مورد توجه مديران قرار گرفته يك س

  .به بياني ديگر، مديريت نيروي انساني، وجه پيچيده مديريت دانش است. است

هاي سازماني شده و  و آموزش BPR و TQM هاي سازمان از قبيل مديريت دانش، طبعاً باعث پيشرفت و تكامل ديگر سيستم

 .كند هاي جديد، تقويت و پشتيباني مي موقعيت سازمان را در فرصت

. شود هاي باالي مديريت به كار گرفته مي سازي ارتباطات ميان كارمندان و بين رده ها، مديريت دانش براي بهينه در اين سازمان

تواند توسط  گرچه دانش مي. كند دانش ميان كارمندان كمك مي ها، به ايجاد فرهنگ اشتراك مديريت دانش در اين سازمان

در متون مديريت دانش، . افراد كسب شود، ولي براي اينكه سودمند واقع شود، الزم است همه اعضاي گروه در آن سهيم شوند

 .تأكيد بسياري بر ارتقاي فرهنگ سازماني به سمت اشتراك دانش شده است

هايي كه حفظ و ارتقاي موقعيت  در سازمان. ها، فرهنگ سازماني موجود است انش در سازمانيكي از موانع عمده اشتراك د

دهد، اشتراك دانش برابر با به خطر افتادن و  شغلي بستگي به دانش افراد دارد و دانش كسب شده به آنان قدرت مي

  . شود پذيري موقعيت شغلي تلقي مي آسيب
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كنندگان و حامالن اصلي دانش در سازمان، مورد توجه ويژه قرار گرفتند كه  اين امر باعـث  منابع انساني بعنوان توليد از آنجاكه

كه بين اثر مديريت دانش و افـزايش   ه استنشان داد 1اتنتايج تحقيق. ديدارتقاء بهره وري منابع انساني در اينگونه سازمانها گر

  .بهره وري رابطه مثبتي وجود دارد

  مباني نظري 

 هاي ايجاد ارزش از سوي دانش ترين راه يكي از عمومي. هاست اهداف آشكار مديريت دانش، ايجاد ارزش در سازمانيكي از  

هاي  سازمان .ايجاد ارزش، لزوماً به معني ايجاد ارزش اقتصادي نيست. گيري كارامد است كاران، پشتيباني براي تصميم

كنند كه سرمايه  آنها چيزي ايجاد مي. كنند غيراقتصادي ايجاد ارزش مي هاي هاي دولتي و خيريه، به روش غيرانتفاعي، سازمان

گيري مؤثر در سازمان ارزش ايجاد كنند، پيش نياز مديريت  توانند با تصميم دانش دانشكاراني كه مي. شود اجتماعي ناميده مي

 .دانش است

، يكي از اهداف كليدي مديريت دانش )صريح(به دانش ثبت شده رسمي ) ضمني(تبديل دانش غيررسمي، ذهني و شخصي 

است كه باعث كاهش ريسك از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با ترك همكاري كاركنان و كاهش خطر از دست دادن 

 .شود حافظه شركت به هنگام تعديل نيروي انساني مي

 .كنولوژي مديريت دانشتهديد رقبا، آگاهي يافتن از اهميت دانش و كارامدي ت: ترين اهداف عبارتند از اصلي

و نيز فقدان آگاهي و درك و بصيرت ) فقدان اعتماد، ارتباطات و اشتراك دانش(فرهنگ سازماني : بزرگترين موانع عبارتند از

 .است) افراد، اعتماد، اشتراك(فرهنگ سازماني : درباره مديريت دانش مهمترين عامل موفقيت

 

 فوايد مديريت دانش

 :ها، عبارتند از مديريت دانش در سازمان كارگيري برخي فوايد به

 در دانش سازماني) خالها(تشخيص كمبودها  -

 هاي انساني وري بيشتر از سرمايه بهره  -

 يادگيري كارامدتر و مؤثرتر كاركنان -

 ارائه كاالها و خدمات داراي ارزش افزوده -

 افزايش رضايتمندي مشتريان -

 جلوگيري از تكرار اشتباهات  -

 كاري ش دوبارهكاه -

 جويي در زمان به هنگام حل مسئله صرفه -

 برانگيختن خالقيت و نواوري -

  اي نزديكتر با مشتريان ايجاد رابطه -

 

  تقسيم بندي معرفت شناختي دانش

. برخي از محققـان علوم انساني به ارايه دسته بنديهاي ديگري پرداخته اند كه مبتني بر معرفت شناسي هستند

از افراد پركار در اين زمينه است كه تاليفات متعددي را درباره توسعه حرفه اي و ) HERON AND REASON, 2001(هرون

دانش تجربي كه از تماس و برخورد مستقيم بـــا . از نظر وي دانش را مي توان به چهار نوع تقسيم كرد. مديريتي داشته است

ز دانش قبلي است و پديده ها را از طريق تصاوير، شعر، داستان، دانش توصيف كننده كه برآمده ا. پديده ها حاصل مي شود

دانش پيشنهاددهنده كه توانايي آن را دارد تا پديده ها را با گـــــزاره هايي اخباري . موسيقي، رقص و امثالهم توصيف مي كند

  .صالحيتها خود را نشان مي دهدبيان كند و دانش كاركردي كه دانستن چگونه انجام دادن عمل است و در قالب مهارتهـا و 

ارسطو، انواع دانش را برحسب مقاصدشان به سه . شايد تمام اين قبيل دسته بنديها ريشه در تعريف ارسطو از انواع دانش دارد

دانش ساخت دانستن چگونه ساختن . دسته تقسيم كرده بود؛ دانش نظري كه غايت آن فهم و تبيين چه چيزي پديده ها است

دانش اخير، چيـزي را . شياء و پديده ها است و دانش كاركرد كه مرتبط با نحوه استفاده و كاركردن با پديده ها استو توليد ا

                                                
 بانك مقاله مديريت دانش -سولماز صادق نيا -"دانش و بهره وري در سازمان رابطه بين مديريت"مقاله 1
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  ) EIKELAND, 2001. (نمي آفرينـد بلكه كامل مي سازد و اداره مي كند

  

  دانش به عنوان توانايي اقدام

اكيد دارند؛ آنها دانش را تــــوانايي يا ظرفيت اقدام اثربخش نظريه پردازان سازمانهاي يادگيرنده صرفاً بربعد عملي دانش ت

: ARGYRIS, 1993. (تعريف مي كنند و اطالعات را داده اي مي دانند كه ممكن است در اقدام اثربخش به ما كمك كند

SENGE, 1999 (  

ج اول مديريت دانش، هزينه ، ناديده گرفتن اين تفكيك باعث شده است كه سازمانها در مو) SENGE, 1999(از نظر سنگه

اين ديدگاه تا زماني . زيادي را صرف نرم افزارهاي فنـاوري اطالعـات براي جمــــع آوري، ذخيره و استفاده از اطالعات كنند

و به همين خاطر شكست . كه به دانش به عنوان يك شيئي نگاه مي كند تا يك فرايند، توانايي كمي در استفاده از آن دارد

انسانها : مديريت دانش را منوط به پاسخگويي به دو سوال زير مي داند) و سازنده تر(وي ايجاد موج دوم . لقي مي شودخورده ت

چگونه دانش را توليد مي كنند؟ اين دانش چگونه در بين سايريني كه نقشي در توليد آن نداشتند، منتشر مي شود؟ سنگه، دو 

  .مديران در دو دهه آينده قلمداد مي كندسوال فوق را از چالش انگيزترين سوالهاي 

  

  جريان دانش

پس از رشد نظريه اي هايي كه بر چگونگي توزيع و جريان دانش در سازمان تاكيد داشتند، مدلهايي نيز براي تبيين جريان 

 KNOWLEDGE(در اين ميان دو مدل معروفيت بيشتري دارند كه مدل اول چرخه عمر دانش . دانش توسعه داده شده است

LIFE CYCLE (نام دارد و توسط موسسه همكاري بين المللي مديريت دانش معرفي شده است).LEITCH AND ROSEN, 

2001 (  

سـپس دانـش و اطالعـات    . در مرحله اول از اين جريان، اطالعات و دانش تاييد نشده از تعامل با دنياي خارج به دست مي آيـد 

فردي يا گروهي تاييد و معتبر مي شود و در نهايت دانش تاييد شده در قسمتهاي  تحصيل شده، در سازمان و در قالب تالشهاي

ــب و بـــــه كـــــار گرفتـــــه مـــــي شـــــود             .مختلـــــف، بـــــراي افـــــزايش اثربخشـــــي ســـــازماني تركيـــ

 ,NEWMAN AND CONRAD:(مدل ديگري با نام مدل عمومي دانش، جريان دانش را در چهار فعاليت عمده سازمان مي دهد

1999 (  

ــق دانــ  - 1 ــي شــود؛          خل ــازمان م ــه س ــد ب ــش جدي ـــوجب ورود دان ــه مــــ ــايي دارد ك ــه فعاليته ــاره بــه كلي   ش، اش

  ذخيـــره و نگهـــداري دانـــش كــــه حفـــظ و موجـــود بـــودن دانــــش در ســـازمان را تضـــمين مـــي كنــــد؛          - 2

ــرد ديگــري؛               - 3 ــروه يــا ف ــه گ ــرد در ســازمان ب ــا ف ــك گــروه ي ــافتن دانــش از ي ــش شــامل جريــان ي   انتقــال دان

ــارگي  - 4 ــه ك ــد        ب ــي كنن ــتفاده م ــار اس ــب و ك ــدهاي كس ــش در فراين ــه از دان ــت ك ــايي اس ــامل فعاليته ــش ش   .ري دان

  

 هاي مديريت دانش روش

انجام دادند ) سازمان دولتي 6سازمان خصوصي و  6(سازمان  12مطالعه عملي در مورد ) 2002(فرانس بوتيليير و كاتلين شيرر 

 :نتيجه حاصله عبارت بود از. ميدند، مشخص سازدنا هاي مديريت دانش مي تا آنچه را كه آنها روش

 .شود هاي پرسش و پاسخ ناميده مي هاي همكار و محل تمركز بر ارتباطات كه گروه -

 .شود هاي اطالعاتي خبره و دانش ناميده مي تمركز بر ذخيره و بازيابي دانش كه بانك -

 .شود و يادگيري سازماني ناميده مي هاي اطالعات و اخبار تمركز بر اشاعه گزيده كه آگاهي رساني -

 .شود تمركز بر عمل كه همكاري مجازي ناميده مي -

 

 هاي مديريت دانش و روند توليد دانش برنامه

هاي مديريت دانش، بر هفت  گويد بيشتر برنامه ، يكي از نويسندگان معتبر حوزه مديريت دانش، مي)1999(ديويد اسكايرم 

 :دارندمرحله استراتژيك ذيل تمركز 

 ها ترين دانش در بيشتر سازمان حياتي :دانش مشتري -

 ها در حال انجام دادن وظايف كارگيري بهترين دانسته به: دانش در فرايندها -
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 هاي هوشمندانه براساس نيازهاي مشتريان حل راه: دانش در محصوالت و خدمات -

 .يه استپرورش و كنترل قدرت ذهني كه ارزشمندترين سرما: دانش افراد -

 اتصال به دروس گذشته يا هر جاي ديگري در سازمان: حافظه سازماني -

 .كند آميز را پشتيباني مي دانش فردي عميق كه همكاري موفقيت: دانش در ارتباطات -

  گيري و مديريت سرمايه فكري شما اندازه: هاي دانش دارايي -

 

 :كند هار عمل زير پيروي ميها به اعتقاد نوناكا، از چ روند توليد دانش در سازمان

 .پردازند افتد كه افراد در ارتباطات رو در رو به تبادل دانش مي زماني اتفاق مي: از ضمني به ضمني  -1

مثالً، مدير امور مالي يك سازمان، اطالعات مالي . هاي موجود است توليد دانش جديد با تركيب دانش: از صريح به صريح -2

 .دهد را گردآوري كرده و براساس آنها، گزارش مالي ارائه ميهاي مختلف سازمان  قسمت

 .تدوين تجربيات، عقايد، نظرات كاركنان به طوري كه توسط ديگران قابل استفاده باشد: از ضمني به صريح  -3

شخصي افتد كه دانش صريح در كاركنان دروني شده و باعث گسترش و توسعه دانش  وقتي اتفاق مي: از صريح به ضمني  -4 

  .شود آنان مي

 

 آموزش مديريت دانش

دهد كه  نتيجه تحقيقات نشان مي. هاي مديريت دانش است آموزش ناكافي كاربران، يكي از عوامل شايع عدم موفقيت برنامه

 .شود هاي مديريت دانش، به آموزش ناكارامد كاربران مربوط مي بر نيمي از داليل عدم موفقيت برنامه افزون

را  عنصر اساسي مؤثر در برنامه آموزشي مديريت دانش 4» آموزش مديريت دانش«له خود با عنوان كونيگ، در مقا

 .معرفي كرده است

 تكنولوژي اطالعات و كاربردهاي آن -

 فرهنگ سازماني -

 مباني مديريت دانش -

 مباني اقتصاد و تجارت -

مفهوم سازمان يادگيرنده، بر توليد دانش تأكيد دارد،  :نويسد و در خصوص تفاوت ميان سازمان يادگيرنده و مديريت دانش مي

مديريت دانش، گسترش يافته است تا . در حالي كه مديريت دانش بر گردآوري، سازماندهي و اشاعه دانش متمركز است

  .سازمان ياد گيرنده و توليد دانش را پوشش بدهد

 

 ابزارهاي مديريت دانش

IBM  دست آورده، ابزارهايي را  هايي كه در همكاري خود با شركتهاي مختلف به با تجربهباتوجه به رويكردهاي اشاره شده و

 .براي مديريت دانش ، معرفي كرده، يا توسعه داده است 

هاي آموزشي است  ها و تقويت دوره سازي ، بيان دوره اين ابزار براي توسعه ، جاري ) : Learning Space( فضاي يادگيري 

اين رويه بر سلول شايستگي از سلولهاي چهارگانه . فرد يادگيرنده با مربي و ساير افراد بنا شده است  كه بر اساس تعامل بين

 .يادشده فوق تمركز دارد

است،  Notesگذاري شده  حل به عنوان يك پروژه تحقيق و توسعه پايه فضاي راه ) : Solution Space( حل  فضاي راه

هاي جديد را تسريع كرده و  باشد، همچنين امكان ايجاد و خلق ايده تمام سازمان مي حمايت كننده ابداعات تيمها ، بخشها و

اين ابزار، مناسب سازمانهايي است كه نوآوري را در .  كند حجم محتواي اطالعات بايگاني شده را به صورت اتوماتيك كم مي

 .دستور كار دارند 
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ها به منظور حل مسائل  راي خالقيت كاركنان جهت ارسال ايدهمكان فكر فضايي است كه ب ) : Think Place( مكان فكر 

 .كاري و يا توسعه و رشد كسب و كار، درنظر گرفته شده است 

هاي كاربردي در فضاي فراگيري به مجرد تقاضا است كه به طور  اين ابزار يك نمونه از برنامه : يادگيري در فضاي مجازي

ايجاد شده است ، يك  2004اين نوع فضاي آموزشي كه از سال .دهد  اربر قرار ميكامل آموزشهاي هدايت شده را دراختيار ك

 . صد هزار بار ديده و بيش از چهارصد هزار صفحه از آن مرور شده است 

 300به منظور دستيابي به توانايي متخصصان در سازماني كه بيش از  Expertise Location ) : IBM( مكان يابي خبرگي 

  . فراهم كرده است Blue Pageرا با نام ... اي با امكان ارسال پيام ، ارتباط پست الكترونيكي و  ر داشت، پوشههزار نيروي كا

 IBMهاي متخصصان براي حل مسائل كسب و كار است ، به ماوراي شركت  اين ابزار به دليل آنكه يك منبع جستجوگر شبكه

 .نفوذ كرده است

 2004ين ابزار را به منظور تبادل اطالعات با پژوهشگران ارائه كرده كه در سال  IBM) :ا ( Knowledge Point (نقطه دانش 

  هزار ساعت كار كارشناسي به دست آورده است  220ميليون دالر هزينه فرصت ذخيره شده را از راه  26.2بيش از 

اي ويژه با يك نقطه پايان  روژهاين ابزار براي گروههايي طراحي شده است كه جهت انجام پ ) : Team Room( اتاق تيم 

رود ، يك مخزن ذخيره  اتاق تيم عالوه برآنكه براي تعريف و اشتراك ماموريتها به كار مي. آيند تعريف شده ، گرد هم مي

هزار اتاق تيمي  50بيش از  2006تا جوالي سال . اطالعات ، گزارشها و خالصه مباحث و طوفانهاي فكري حل مسئله است 

 . هزار آنها فعالند  27است كه در حال حاضر ايجاد شده 

باشند كه همگي به مديريت دانـش و بهبـود    عالوه بر ابزار معرفي شده ، ابزارهاي ديگري نيز وجود دارد، يا در دست توسعه مي

  Asset Web( ، تارنماي داراييهاFAQs، (Knowledge View)( انداز دانش  چشم: رسانند كه از جمله عبارتند از  آن ياري مي

  

  تقويت و توسعه مديريت دانش در سازمان ها

فعاليت عمده مهارت الزم را كسب  5نمايند، بايد در  مديريت دانش را توسعه داده و تقويتسازمان ها براي اينكه بتوانند 

  : اين پنج مهارت به شرح زير است . نمايند

  . قدرت حل نظام دار مسئله را پيدا كنند ) 1

  . كسب تجربه از موفقيتهاي ديگران و بكارگيري راهكارهاي نوين را داشته باشندتوانايي ) 2

  . از تجارب قبلي و فعلي تجربه كافي را بياموزند) 3

  . خود را با الگوبرداري از سازمانهاي موفق مقايسه نمايند) 4

  . توانايي انتقال مؤثر و سريع دانش را در تمام سطوح سازمان داشته باشند) 5

  . دام از اين مهارتها نيازمند تفكر ويژه ، ابزار و رفتار معيني است كه بايد بهنگام بكارگيري آنها مورداستفاده قرار گيردهر ك

  . "مديريت دانش بيش از آنكه يك تفكر درباره چگونگي اداره يك سازمان باشد، يك دارايي راهبردي براي سازمان است "

انتقال به سوي سازمانهايي با محوريت . در حال تجربه كردن يك انتقال نمونه است  جهان كنوني و دنياي كار بطور خاص ،

در چنين سازمانهايي به دانش بعنوان يك منبع باارزش و جدي توجه مي . دانش در يك جامعه اي براساس دانش مي باشد

منابع دانش سازمان . مايت مي شودشود و تجهيز مهارتهاي پردازش دانش براي به حداكثر رساندن ارزش اين منبع شديداًح

پيچيده و چند وجهي است ، از موضوعات ضمني گرفته تا دانشي كه تلويحاً ارائه مي شود و شامل دانش توصيفي ، دانش روش 

  . مأبانه و دانش مستدل مي باشد

نگرش به اين مهارتها و  طرز. كاركنان متخصص و دستگاههاي كامپيوتر در فرآيند سازمان ، منابع دانش را تأمين مي كنند

چگونگي كار آنها راه درازي را مي پيمايد تا نهاد سازمان و نوآوري و بازدهي آن را تعيين نمايد، ازاينرو رقابت در يك محيط 

  . پويا و ديناميك روي مي دهد
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فكري وسرمايه معنوي ، عليرغم همه صحبتها درباره نيروي . واضح است كه منابع دانش نيازمند مديريت دقيق و هوشمند دارد

تعداد كمي از مديران ماهيت واقعي شركت برمبناي دانش را درك كرده اند در حاليكه نيازسازمانهاي جديد به دانش بطور 

سازمانهاي معدودي هستند كه امروزه بطور كامل رشد كرده اند و سطح دانش سازماني را براي . وسيع پذيرفته شده است 

  . ن ارتقاء داده اندبهبود اجرا و عملكردشا

دليل اينكه چرا تالشهاي مديريت دانش ، بطور سيستماتيك ، محتاط و سنجيده بطور وسيع به ثمر نرسيده اند،اين است كه 

براي پيشبرد درك مشترك از چيزي كه هست نياز داريم تا . هنوز كشمكش براي درك و فهم مفهوم مديريت دانش وجود دارد

اين يك پيش شرط براي تحقق . تعريف مختصات پديده مديريت دانش در سازمانها رابيان نمائيم مسئله اصلي و زيربنايي 

  . سيستماتيك در داخل ماهيت و امكانات مديريت دانش است و نيزبراي تشكيل آماده سازي مديريت دانش در عمل مي باشند

دانش است كه يك سازمان مي تواند داشته و  ، طبقه بندي براي تعريف انواع منابع اولين عنصر چارچوبهاي ارائه شده

  . مديريت نمايد

. كه مي تواند جهت برجسته بودن منابع دانش مورد استفاده قرار گيرد دومين عامل تعريف انواع اساسي فعاليتهايي است

  . را اجرا نمايداز دانش براي تبادل مهارتها استفاده مي كند تا فعاليتها ) كامپيوتر يا نيروي انساني(يك عضوسازمان 

سومين عامل سوم چارچوب ، سه طبقه از اثرات را كه هدايت مديريت دانش در يك سازمان را شكل مي 

به موازات معرفي عناصر و عوامل چهارچوب ، آنها را با مستندات و نوشتجات مديريت دانش ارتباط . دهندمشخص مي كند

  . مي دهيم 

مثل صدا، نور، (از جمله اين موارد و نمونه ها ميتوان به مواد، انرژي ابزار . دود مي شوددانش در موارد قابل استفاده محاط و مح

يك چنين نمونه هايي دانش را تا آنجا پيش . ، كنشها، رفتارها و ديگر سيستم هاي سمبوليك و نمادين اشاره كرد)مغناطيس 

يك پردازشگر ممكن است بهره بيشتري از دانشي . آن است يعني دانش وابسته به داننده . مي برد كه براي پردازنده مفيد باشد

چارچوب مديريت دانش كه در اينجا . كه در مقاالت و موارد نهفته است ببرد كه يك پردازشگر ديگر قادر به استفاده نباشد

براي پردازش نوع انتقال نمايشها و مثالها يا مكانيزمها . پيشرفت كرده محوريت نوع خاصي از موارد و پردازشگر نمي باشد

. كانون اصلي آن شناسايي طبقات منابع دانش و فعاليتهاي اصلي براي برجسته نمودن آنهاست . خاصي از نمايش است 

بعضي از همين تفسيركنندگان . مفسرين مديريت دانش ، اغلب عالقمند معلوم شدن مرز بين داده ، اطالعات و دانش هستند

  . انش و اطالعات را كه به جاي هم تبادل مي شوند براي استفاده به جريان مي اندازندمثل ديگران ، استفاده از واژه د

براي مدت زمان طوالني سازمانها بطور رسمي از دانش استفاده مي كردند و آنرا مديريت مي نمودند يا از طريق سيستم هاي 

يك چنين تكنولوژيهايي براي مؤثر بودن . نددانش را تأمين مي كرد) MIS(كامپيوتري مانند سيستم هاي اطالعات مديريت 

  .مديريت دانش از ضروريات است 

پديده مديريت دانش بستگي به مختصات دانش و منابع آن ، شناسايي و طرح فعاليتهاي مربوط به دانش و منابع آن و  

ريت دانش را شكل مي اين سه جنبه چارچوب مدي. تشخيص عواملي كه در هدايت مديريت دانش نفوذ دارد، خواهد داشت 

در خلق و ايجاد چارچوب ، اين اطمينان هست كه مفاهيم عوامل . هدف اصلي اين چارچوب عموميت داشتن آن است . دهد

با حفظ هدف عموميت داشتن ، چارچوب مشخص خواهد كردكه تكنولوژي كمك . پيدا شده در مديريت دانش را آسان مي كند

  . يريت دانش دارد اما تأكيدي بر جنبه هاي غيرتكنولوژيكي نداردمؤثري مي نمايد و نقش مهمي در مد

چارچوب متني را براي همه كارهادر رشته مورد نظر . چارچوب براي ساختار نظري و علمي كه مي تواند اجرا كند مهم مي باشد

  . ارائه مي دهد

  . طبيعي را اجرا و براي تحقيق هماهنگ نمائيم ايجاد چارچوب مهم است ، يك تعريف جامع از پديده ها بطوريكه بتوانيم علوم 

اثرات فعاليتها بر  يك چارچوب به كاركنان كمك مي كند تا موضوع مديريت دانش را درك كنند، فعاليتهاي دانش و چگونگي

  . اثربخشي سازماني اكثر پيچيدگيها در مورد دانش و مديريت آن ناشي از فقدان يك چارچوب جامع و كامل مي باشد

  . رچوب به كاربران دانش يك سري از ساختارهاي خوب تعريف شده براي تحقيق و كار در مديريت دانش مي دهدچا

همچنين دانش چارچوب به محققان در داشتن . هاي كاركنان براي ارائه تصويري بزرگتر كمك مي كند چارچوب به كوشش

  . يدطريقي براي تعريف و شناسايي همه موارد و موقعيتها كمك مي نما

آگاهي و درك ارتباطات معمولي و متداول ، دامنه كار اقدامات و پروژه ها، توسعه هاي بعدي در رشته و زمينه خاص از 

  . ويژگيهاي چارچوب است 
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اكثر اين پيچيدگيها به علت فقدان شفافيت تعريف و حوزه مديريت دانش . هايي در حول مديريت دانش وجود دارد پيچيدگي

برچسب . حمايت عيني و واقعي از ارتباطات گردد. هدف و دامنه كار اقدامات و كنشها و مديريت تعيين شودبايد . مي باشد

بايد بفهميم . مديريت دانش در هر فرآيند و هر چيزي بكار ميرود و بطور مكرر توسط مشاوران و دانشجويان استفاده مي شود

مهم نيست كه چه . ون نمي تواند توسط يك نظرفردي بدست آيدكه بعضي چيزها به ارزش اساسي و اصولي بودن علوم و فن

چارچوب يا ساختاري را استفاده كنيد، اما داشتن يك تعريف و شناسايي و تعيين سطح دانش سيستماتيك ما را قادر به 

  . كارهاي ديگر مي كند

مي باشد مي نگرد، مواد،نيروي انساني و يك ديدگاه قراردادي از يك سازمان ، آنرا بعنوان اينكه داراي سه نوع اصلي منابع 

فالشها . بودجه ، اكثر دانشمندان ادعا مي كنند كه دانش مهمترين منابع يك سازمان است شكل زيرنمايانگر اين نظر مي باشد

  . نشانگر منابع دانش هستند كه روي سه منبع و محيط خارجي و برعكس اثرمي گذارند

اين فراساختار يك شريك . گيري كاركنان و دستگاههاي سازمان استفاده مي شود كه براي شكل فراساختاري دانشي است

. فراساختار به نقشهايي اشاره مي كند كه براي مشاركت كنندگان تعريف شده است . رسمي براي منبع دانش سازمان مي باشد

ايش ، ارزشيابي ، به اجرا درآمدن و اصالح فراساختار نه تنها عمليات عادي سازمان را كنترل مي كند بلكه طراحي ،توانايي ، پ

  . فراساختاري تشكيالتي را اداره مي كند

مثالهايي از اين .حقايق جانبي و فرعي دانش ، هدفي است كه دانش را ارائه مي دهد اين حقايق كاركنان يا دستگاهها نيست 

امنامه ها، مستندات ثبت ، محتواهاي فايلها، دانش نوع را مي توان آموزش را از طريق نوار ويدئوئي كتب ، طرحهاي شركت ، نظ

دانش ارائه شده توسط موارد مذكور تلويحاً بيان مي كند . موجود در اين بخش ممكن است در ديگر منابع دانش نيز ديده شود

ايي براي منابع دانش راهنم. دانش سازمان خودش را در فرم فرآورده ها و كاالها بيان مي كند. كه دانش يك شي ء است 

به بيان ديگر، كاالها در يك سياهه سازمان مواد جانبي هستند . انتقال مواد، افراد و منابع سرمايه اي در يك سازمان مي باشد

اگر يك كاال در محيطي آزاد شود ديگر منابع سازماني نمي باشد . كه دانش مورد استفاده براي ساخت آنها را نمايش مي دهد

هدف دانش دليل و منطق براي چيزي است كه . تبادل شوند) منابع مالي (واند براي ديگر انواع منابع اما همين كاالها مي ت

هدف . منبع دانش است كه رسالت ، آرمان ، اهداف بلند مدت و كوتاه مدت را نشان مي دهد. سازمان به خاطر آن وجود دارد

منبع هدف تشكيل شدن استراتژي را صورت مي . بايد نفوذ داردبسياري در ديگر منابعي كه سازمان نياز دارد يا بايد داشته 

  . دهد و نتيجه آن فعاليت هاي دانش است كه به جلو برده مي شود

ن تاين منبع داش. درباره چيزي است كه بايد بمنظور نيل به اهداف سازماني به روشي مؤثر انجام دهيم  استراتژي دانشي

همچنين اين منبع فرهنگ علوم جانبي ودانش منابع انساني و . خت سازماني نشان مي دهدبرنامه ها را براي استفاده يك زيرسا

ضمناً استراتژي مي تواند طرحهايي براي گسترش توليديا نيل به تخصيص منابع مؤثر . دستگاههاي رايانه را بيان مي نمايد

يا شركتي از ديگر شركتها و كارخانه ها متفاوت مي استراتژيهاي مورد نياز براي نيل به اهداف مشابه براي هر كارخانه . باشد

  . باشد

محيط سازماني شناسه هاي زيادي دارد كه منبع دانش بالقوه هستند از طريق تماس با اين شناسه ها، يك  :محيط خارجي 

ك براي ي دانش محيطي ممكن است بعنوان يك منبع دانش مجازي. سازمان مي تواند منابع دانش خود را پيدا كند

اين دانش محيطي به يك سازمان تعلق دارند و نه توسط سازمان كنترل مي شود اما مي تواند در . سازمان در نظر گرفته شود

) www(شبكه گسترده جهاني . اين كار مي تواند يا نمي تواند مشكل ياهزينه بر باشد. دسترس باشد يا از محيط كسب شود

  . اده و كم هزينه است است كه بطور نسبي س يك منبع دانش مجازي

  

  : سازمانمديريت دانش در  - 2

اگر چه حركت بسوي سازمان دانش محور براي ايجاد يك مزيت رقابتي بعنـوان مهمتـرين انگيـزه سـازمانها جهـت اسـتقرار          

عموما از يك بازار حمـايتي برخوردارنـد، مصـداق    كه  با شركتهاي دولتي وضوع در ارتباطمديريت دانش مطرح مي شود، اين م

 ي تعـاوني  مي توانند در رقابتي كردن شركتها   44و اجراي سياستهاي اصل  WTOهر چند اصالحات ساختاري، ورود به . ندارد

رديـف چنـدم اهميـت     تي را درمؤثر باشند، حداقل تا رسيدن به يك شرايط برابر با بخش خصوصي، مي توان ايجاد مزيت رقاب

  .استقرار مديريت دانش بحساب آورد
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  يك ضرورت است يا يك انتخاب؟بخش تعاون با اين تفاسير سؤال اساسي اينست كه مديريت دانش در    

  :در پاسخ به اين سؤال و با كنكاش در نوشتارهاي مرتبط، داليل زير بر اهميت موضوع تاكيد داشتند   

 يك دارايي ناملموس ولي استراتژيك  توسعه دانش بعنوان 

 همگرايي فناوري اطالعات و ارتباطات و آمدن ابزارهاي جديد در اين زمينه 

 جلوگيري از افزايش فاصله علمي  

 .رشد روز افزون مشاغلي كه بر پايه ايجاد و استفاده از دانش قرار دارند 

ي مـرتبط بـا دانـش، در كارهـاي خـدماتي      درصـد شـاغالن در پسـتها    80، 2002در سـال  : افزايش اشتغال زايـي  

 1.سازمانهاي پيشرفته مشغول بكار بوده اند

 . درصد ارزش افزوده در سازمانها، از راه دانش بدست مي آيد 60نزديك به : رشد اقتصادي 

 )رانت اطالعاتي(جلوگيري از مخفي و سياسي كردن اطالعات  

 با توجه به آرايش جوان نيروي كار: يل نخبهبستر سازي مناسب جهت جذب و حفظ نيروهاي فارغ التحص 

 شناسايي، اولويت بندي و تسهيم مناسب دانش موجود و توجه بيشتر به دانش خارجي 

 ازدياد دانش بجاي احتكار آن 

 نبود مستندات در خصوص تجربيات بدست آمده در پروژه ها و كارها 

 پيشگيري از توليد دانش بي اهميت 

 هداري دانشكاهش هزينه هاي ايجاد و نگ 

  .تسهيم دانش قدرت استبه نگرش   دانش قدرت استتغيير نگرش  

كه همگي بر ضروري بودن توجه بيشتر به مديريت دانش در جهت كاهش هزينه هـاي آموزشـي،    و داليل متعدد ديگر 

  .افزايش كارايي منابع انساني و نهايتا ارتقاء بهره وري اذعان دارند

  

 :رو  چالشهاي پيش 2-2

را به استقرار مديريت دانـش ملـزم مـي نمايـد، ايـن فرآينـد بـا موانـع و          شبكه تعاوني هاعليرغم وجود داليل فوق الذكر كه    

اين موانع و يافتن عللي كه باعـث جلـوگيري از اسـتفاده از دانـش فـردي و جمعـي در        شناخت. چالشهايي نيز روبرو مي باشد

يكي از راه هاي مناسب براي دسـتيابي  . مديريت دانش داراي اهميت ويژه اي استسازمان مي شوند، در پياده سازي و استقرار 

مـه  ادراد. به اين شناخت، استفاده از تجربيات سازمان ها و نتايج بدست آمده از تحقيقات ميداني انجام شده در اين زمينه است

    2.است، مطرح مي شود ميداني كه در اين خصوص انجام شده براي آشنايي با اين موانع، نتايج چندكار

  

بـراي يـافتن مشـكالت     1998در سـال  )) نورث((بازگويي چهار مشكل اصلي زير، نتيجه تحقيقاتي است كه پروفسور  –الف    

  :انجام مديريت دانش در سازمان، انجام داده است

 كمبود حمايت هاي مستمر از سوي مديريت سازمان 

 به فاكتورهاي انساني سمت گيري زياد به تكنولوژي و كمبود توجه  

 كم توجهي به تجربيات سازمان هايي با تجربه مديريت دانش  

 مشكل استفاده از اطالعات كليدي 

 
  :از ارائه دانش در سازمان جلوگيري مي كند، عبارتند از) 1999)) (داون پورت((موضوعاتي كه به باور  -ب   

 دريافت كننده آن نبود تناسب بين عرضه كننده دانش و :عدم تناسب دو طرفه 

بـراي  . در صورت نبود اطمينان در سطوح مختلف نسبت به يكديگر،  تبادل دانـش متوقـف مـي شـود    : كمبود اعتماد 

 .ايجاد اعتماد بايد افراد با يكديگر در تعامل باشند

                                                
  انتشارات امير كبير –عباس افرازه :نويسنده  – 18صفحه  –كتاب مديريت دانش  1
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، 1ش شغليرفع اين مشكل مي تواند از راه تعامل، آموزش جمعي، گرد): نحوه بيان، نرم و منظورهاي متفاوت(فرهنگ  

 .كار گروهي و كارگزاران دانش صورت پذيرد

در بسـياري از مواقـع، اطالعـات همكـاران، معمـوال بـه علـت نبـود سـاختاري مناسـب                      :كمبود يا عدم پذيرش دانش 

  .ناديده گرفته مي شود -هر چند كه بهترين باشد -

اهي مناسب براي مالقات و تماس افراد و اجازه براي كمبود وقت يا نبود جايگ:جايگاه ارزش دانش در سازمان كم است 

همچنين نبود سيستم ارزشـيابي  و   .تبادل اطالعات از راه گفتگو و مطالعه در زمان كاري، از جمله علل اين امر است

انگيزشي و پاداش دهي مناسب، از ديگر علل اصلي در اين زمينه است كه مانع شركت فعال افراد در اين فرآينـد مـي   

 .ودش

. ش تنها در سازمان هاي دانشي با موفقيت همراه خواهد بوداستقرار يك نظام مديريت دان:نبود بستر سازماني مناسب 

توليد محوري به حالـت  حالت  دارايي هاي دانشي از اهميت خاصي برخوردار بوده و سازمان از در چنين سازمانهايي 

ري بايد اركاني از سازمان را كه دانش در آنها ماهيتا با اهميـت  لذا قبل لز هركا.  خدمات محوري سوق داده مي شود 

 2.است را به عنوان بستر كار در نظر گرفت و نهايتا كل سازمان را درگير اينكار نمود

انجام مديريت دانـش در   مؤسسه آمريكايي و اروپايي انجام شده است، اهم مشكالت پيش روي 431نتايج تحقيقاتي كه در -پ

  3:را به شرح جدول زير فهرست بندي كرده است سازمان ها

  

  مشكالت مديريت دانش در سازمان: 1جدول شماره 

  درصد  مشكل

  %56  تغيير رفتار كاركنان

  %43  اندازه گيري ارزش قابليت هاي دانش

  %40  .تعيين آنكه چه دانشي بايد هدايت شود

  %34  تامين منابع براي مديريت دانش

  %28  در سازمانمشخص نمودن دانش موجود 

  %24  ايجاد محيط و شرايط الزم براي مديريت دانش

  

  4:معرفي شده است 2همچنين در اين تحقيق، علل اصلي مقاومت در رابطه با ايجاد مديريت دانش به شرح جدول شماره    

 

  مشكالت مديريت دانش در سازمان: 2جدول شماره 

  درصد  عامل

  %54  فرهنگ

  %32  .شن سازي موضوع نيستمديريت عالي قادر به رو

  %30  نبود تصويري از استراتژي جمعي در سازمان

  %28  ساختار سازماني

  %5/27  كمبود مسئوليت پاسخگويي براي مشكالت

  %27  نبود فرآيندهاي استاندارد شده

  %22  محدوديت  تكنولوژي اطالعات و ارتباطات

  %19  نبود سيستم انگيزشي

                                                
١
 Job rotation 
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  %8  تغيير كاركنان

  %5  حيط كاريشرايط م

  

مربـوط بـه    بنابر اين نتيجه مهمي كه از آمارها و تحقيقات نامبرده مي توان بدست آورد، آنسـت كـه ايـن مشـكالت عمـدتا        

نحوه توزيع اين موارد با توجـه بـه   . مي شوند است و كمتر به مشكالت تكنولوژيكي مربوط) اجتماعي –انساني (فاكتورهاي نرم 

  :  ا انسان، ساختار و فناوري به ترتيب زير استمديريت دانش در رابطه ب

  مربوط به تكنولوژي % 25 •مربوط به فرآيند و ساختار         % 25•ربوط به انسان            م50%         •

اي موفـق  از اين رو، بايد به مقوله انسان در اجـر .اين اعداد تاكيد ديگري بر نقش كليدي منابع انساني در مديريت دانش دارند   

  .داشت ، توجه ويژه ايدانش مديريت

  

 :نياز به چارچوب مديريت دانش در بخش دولتي 2-3

 .پياده سازي مديريت دانش ارائه كـرده انـد   مفهوم و همچنينبسياري از محققان، مدل ها و چارچوبهاي مختلفي براي درك    

صي ارائه شده است؛ تعداد بسيار كمـي كـه بصـورت    اگرچه چارچوبهاي زيادي براي پياده سازي مديريت دانش در بخش خصو

بخش عمومي متفاوت بودن خود با بخش خصوصي را پذيرفته و از اين جهـت  . مجزا براي دولت طراحي شده باشند وجود دارد

چارچوب مديريت دانش براي بخش دولتي دو تفاوت عمده با  چارچوبهاي ارائـه شـده بـراي    .برخي مشخصه هاي ويژه نيز دارد

   1اوال بخش دولتي به ذينفعان. ش خصوصي داردبخ

رويكرد ذينفعان در بخش دولتي مستلزم . است 2تعلق دارد؛ در حالي كه بخش خصوصي متعلق و وابسته به شركاء و سهامداران

ولتـي  دربخش د.بخش هاي گوناگون و متعدد در فرآيند است و از اينرو كار در مورد آنها با مشكالت بيشتري مواجه استوجود 

و زماني كه دولت اقـدام  باشند ... اين ذينفعان مي توانند شهروندان، حكومتهاي محلي و ايالتي، شركتهاي خصوصي، كاربران و 

مه ريزي و ارائه خدمت مي كند، مجبور به در نظر گرفتن منافع و نظرات و مالحظات به سياست گذاري و تصميمي گيري و برنا

اما تنها چيزي كه در اين بخش . ش خصوصي، شركتها در برابر سهامداران خود پاسخگو هستنددر بخ. تمامي اين ذينفعان است

  .اهميت دارد اينست كه سرمايه گذاري انجام گرفته پربازده باشد

بخش خصوصي بر پايه . دومين وجه تمايز چارچوبهاي مديريت دانش در بخشهاي خصوصي و دولتي در رقابت پذير آنهاست   

در حالي كه بخش دولتي مبتني بر فاكتورهايي مانند ارائـه خـدمات، تهيـه اطالعـات،      .ده و اصوال رقابت پذير استرقابت بنا ش

عني رقابت پذيري، اساس كار شركتهاي خصوصي باتوجه به همين فاكتور حياتي ي.ستشناسايي دانش، تسهيم و استفاده از آن ا

ست و در اين راه سعي مي كنند تا همواره خود را با ابزارهاي مديريتي رقابتي در محيط متغير ا بر هوشياري جهت كسب مزيت

چنين روندي در بخش دولتي وجود ندارد و انگيزه چنـداني  ، اما در مقابل. جديد و تكنيك ها و فلسفه هاي نوين منطبق سازند

دولتي تا حـدي در مقابـل جهـاني    براي ايجاد تغيير در نحوه ارائه خدمات ديده نمي شود؛ هر چند انحصارات موجود در بخش 

   .شدن اطالعات و افزايش تعداد كاربران و سرمايه با چالش مواجه شده است

لـذا بـر ايـن نكتـه     . به شدت بر روي استراتژي پياده سازي مديريت دانش تاثير مي گذارنـد  اين دو دليل عمده و ساير داليل   

راي بخش عمومي به كمك فهم و استفاده از تجـارب مـديريت دانـش    تاكيد مي شود كه نياز به توسعه يك چارچوب عمومي ب

  .احساس مي شود

  

  چرا و چگونه؟: بخش تعاون مديريت دانش در  -4

  :تعاوني ها  مديريت دانش براياهميت  4-1

هت ماهيـت  با اين حالت به ج. اختصار برشمرديمه را ب بخش تعاوندر  در بخش قبل ضرورتها و موانع استقرار مديريت دانش   

  بخش تعاون وقابليت هاي منابع انساني 

  نيروي انساني بخش آمار جذب و جدايي  4-1-1

                                                
١
 Stake holders 

٢
 Share holders 
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دانـش  عـدم بكـارگيري صـحيح از    و نيز از يكسو ها  نيرو  نامناسب توانمندسازي در طي دهه هاي گذشته با اعمال سيستهاي 

اجـراي  كه الزم اسـت  آمار ارائه شده به نوعي مؤيد اين مطالب اسـت . روند انتقال دانش دچار تهديد شده استكاركنان با تجربه 

بهره گيري از دوره هاي آموزشي مـداوم، در عـين جـذب و جـدايي بموقـع كاركنـان،          ي انساني وتكنيكهاي برنامه ريزي نيرو

  .گرددفرصتهاي كافي براي آموزش مهارتها و انتقال تجارب نيروهاي باسابقه به نيروهاي جديد فراهم 

تنها با جذب نيروهاي فارغ التحصيل مرتفع نمي  ١انش فرديسياست تامين سرمايه هاي د مطالعات نشان مي دهد نتايج       

بـوده و حـوزه دانـش     ٢رشود؛ چرا كه عالوه بر ناكافي بودن آنها به لحاظ كمي، دانش اين افراد نيز بيشتر از نوع دانـش آشـكا  

بهره گيري از نيروهاي خبره چه در قالب استخدام آنها    لذا مستند سازي دانش افراد با تجربه و نيز .دود استآنها مح ٣ضمني

  .گرددمي  و چه در قالب عقد قرار دادهاي خريد دانش توصيه

هاي ماهري كـه حـوزه فعاليتشـان دانـش ضـمني      اين بدان معني است كه نيرو. بشدت سير نزولي دارد روند جايگزيني نيروها

  .بايد بسرعت در شركت پياده شوند 4لذا تكنيكهاي آشكار سازي. در حال خروج هستند بيشتري مي طلبد تا دانش صريح

ديد، با گذشت زمان بيشـتر  ي سازمان و انتقال آن به نيروهاي جحفظ سرمايه هاي دانشدر نتيجه نياز به جدايي كاركنان  آمار

  .گرددمي   احساس

  

  افزايش روز افزون مشتريان دانش مدار  4-1-2

، و 5در برخي شركت  (CRM)تري پيشرفت تكنولوژي هاي جديد در عرصه خدمت رساني، استقرار سيستمهاي ارتباط با مش   

متنوع بودن مشتريان شركت كه از مقاطعه كاران بزرگ خارجي تا عموم مردم را در بر مي گيرد، همگي باعث شده كـه روز بـه   

طبيعي است كه در چنين فضايي نبود يك سامانه مديريت دانش، باعـث  . شركت افزوده شودروز بر دامنه مشتريان دانش مدار 

  .وز اختالل در سرويس دهي شايسته به اينگونه مشتريان خواهد شدبر

  

  تعاون دشواري اجراي طرحهاي پايلوت در حوزه فعاليتهاي 4-1-3

است تا بـا بررسـي نقـاط    ) پايلوت(همانطور كه مطلعيم، عمده منابع توليد دانش ضمني، از طريق اجراي طرحهاي آزمايشي    

اينگونه فعاليتها از ابعاد گوناگوني .ي دانش و در پي آن تسهيم آن با حداقل هزينه عملي گرددقوت و ضعف آنها، فرآيند سامانده

  :با دشواري همراه هستند

 پايين بودن قدرت ريسك پذيري و اعتماد مديران ارشد در اجراي طرح هاي نو 

 زمانبر بودن مرحله راه اندازي و فراهم آوردن مقدمات اجراي طرح 

 چه به لحاظ ريالي و چه به لحاظ ارزيهزينه بر بودن طرح  

بهره برداري دانشي  لذا با وجود چنين محدوديتهايي تنها اجراي سيستماتيك مديريت دانش مي تواند باعث حداكثر شدن      

  . از اينگونه طرح ها گردد

     

  ماهيت خاص دانش مورد نياز در اجراي فرآيندهاي عملياتي 4-1-4

عمده فعاليتهاي شركت خصوصا در حوزه هاي عملياتي و فني، تجربه و مهارت خاصي را مي طلبد كه  واقعيت امر اينست كه    

الوه بـر اينكـه بـه    سهيم دانش عـ اينگونه ت. انتقال يافته است face to faceياتاكنون تنها از طريق ارتباطات استاد و شاگردي 

از سـوي  . شت هاي فردي بر روند انتقال دانش دخالت نمايدزمان زيادي احتياج دارد، موجب مي گردد كه درك شخصي و بردا

                                                
1  Individual Knowledge : مهمترين منبع دانش در سازمان است كه به تحصيالت رسمي و تجربيات وتوانائيهاي فردي وابسته

  .است

2 Implicit /Tacit Knowledge :منظور دانشي است كه ازطريق كسب تجربه و مهارت بدست مي آيد.  

3 Explicit knowledge : قواعد، فرآيند ها و كميت ها: مانند. توان مستند و در بانك اطالعاتي ذخيره كرداين نوع دانش را مي 

  مطابق الگوي نوناكا و تاكوچي 4

 .در اين ارتباط سيستم ارتباط با مشتري ايران خودرو و سايپا قابل ذكر است 5
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اينگونـه دانـش بيشـتر سـعي در       1.(creating)بوده تا دانش مولد  (intensive)ديگر دانش مورد نظر بيشتر دانش متمركز

بـديهي  . ي دهـد د دارد و كمتر تالشي در ارتباط با تحليل و توليد دانش جديد انجام مو انتقال دانش موجو جمع آوري، تحليل

  .است كه با اجراي كامل چرخه مديريت دانش، مي توان در جهت نيل به دانش مولد حركت كرد

  وجود بستر مناسب فناوري و سيستمهاي نوين ارتباطي  4-1-5

اده مديريت دانش بمنظور ايجاد روحيه تسهيم و اسـتف . افراد، فرآيندها و فناوري سه عنصر اصلي يك محيط سازماني هستند   

بر روي فرآيندها همچنين بمنظور كشف، توليد، اكتساب و تسهيم دانش . تاكيد مي كند روي افراد و فرهنگ سازمانياز دانش، 

 بـدون اينكـه افـراد   (متمركز مي شود و بمنظور ذخيره سازي دانش و قابل استفاده كردن آنها بـه هنگـام كـارگروهي     يا روشها

نقـش فنـاوري را در    2هرچند آمارها و تحقيقـات متعـدد  . مي شودمتمركز بر روي فناوري  ،)فيزيكي در كنار هم باشندبصورت 

مي گيرند، اما غفلت از اين عنصر مي تواند دانش سازمان را با تهديدات جدي مواجـه   در نظر% 25توسعه مديريت دانش حدود 

افزارهاي متعدد و متنوع، داراي نقاط قوت ملي پااليش و پخش بواسطه نصب سخت افزارها و نرم در اين خصوص شركت . نمايد

  3.در جهت افزايش كارايي مي باشد از اين منابع و مستعد بهره گيري بيشتر

  :از جمله اين امكانات مي توان به موارد زير اشاره نمود

 در اختيار داشتن يكي از بزرگترين شبكه هاي مخابراتي كشور 

 )اينترانت(داخلي به شبكه هاي تجهيز ادارات و مناطق عملياتي  

وجود زيرساختهاي سخت افزاري مناسب جهت بكارگيري نـرم افزارهـاي مناسـب مـديريت دانـش در سـطح        

  .و شركتهاي فرعي Holdingشركت 

 :سابقه و تاريخچه بهره وري -5

 .عنوان گرديد 1766واژه بهره وري اولين بار توسط كوئيزني در سال 

  .قدرت و توانايي توليد كردن: تعريف ليتر 

  .بهره وري خارج قسمت بازده يكي از عوامل توليد است: تعريف سازمان همكاري اقتصادي اروپا 

  .تغييراتي كه در ميزان محصول بر اثر منابع به كار رفته ايجاد مي شود: ديويس 

  .مجموعه نسبت هاي بازده به نهاده: سيگل 

 :تعريف بهره وري

: اين چهار عامل عبارتند از. با ادغام چهار عامل اصلي توليد مي شوندمحصوالت مختلف : تعريف سازمان بين المللي كار

  .كار و سازماندهي -سرمايه -زمين

  :تعريف آژانس بهره وري اروپا

  .بهره وري ، درجه استفاده موثرازهر يك از عوامل توليد -1

وري معتقد است كه انسان بهره .يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي در بهبود آنچه در حال حاضر موجود است -2

  .مي تواند كارها را هر روز بهتر از ديروز به انجام برساند

 :سطوح بهره وري

 :بهره وري فردي 

  .به معناي استفاده بهينه از مجموع استعدادها و توانايي هاي بالقوه فرد در مسير پيشرفت زندگي خود مي باشد

  :بهره وري در خانه 

  .ي از اسراف و افزايش كيفيت زندگي در استفاده از امكانات زندگي در خانهبه معناي كاهش ضايعات، جلوگير

  :بهره وري سازماني 

                                                

  انتشارات امير كبير – عباس افرازه:نويسنده  – 18صفحه  –براي توضيح مطلب رجوع شود به كتاب مديريت دانش  1
 .را در اين رابطه مي توان نام برد (Rascher-2000)و ) Nohrt &varelse - (2001 ازجمله تحقيقات2

البته بايد توجه داشت كه فناوري مناسب صرفا يك تسهيل كننده است كه طي آن مي توان ارتباط افراد با اطالعات و همچنين ارتباط  3

  .اما فناوري خود يك راه حل نيست. كردافراد با يكديگر را ايجاد 
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به معناي فرايند استفاده بهينه، موثر و كارآمد از منابع توليد در فرآيندهاي تبديلي با رعايت جوانـب رشـد و توسـعه در    

  .سازمان است

  :هدف از بهبود بهره وري

ع مادي، نيروي انساني، تسهيالت و غيره به طريق علمـي، كـاهش هزينـه هـاي توليـد، گسـترش       استفاده بهينه از مناب

بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به سـود كـارگر،   

 .مديريت و عموم مصرف كنند گان است

  

 اثربخشي+ كارايي = بهره وري 

  يا

  اجراي درست كارها+ اجراي كارهاي درست = يبهره ور

  

  :بهره وري از ديدگاه گروه هاي اجتماعي

عبارت است از كار در محيطي پاكيزه با شرايط كاري مساعد ، فضايي صميمي و : بهره وري از ديد كاركنان  –الف 

ا و استعدادها و پرداخت حقوق دوستانه و همراه با آرامش حاصل از امنيت شغلي و اقتصادي ، توجه به پرورش مهارت ه

 .و پاداش متعادل با كار انجام شده

  .عبارت است از دسترسي به كاالي ارزان ، فراوان و مرغوب : بهره وري از ديد مصرف كنندگان  -ب

عبارت است از بهره وري در سرمايه گذاري مناسب و توليد بيشتر، رقابت در : بهره وري از ديد توليدكنندگان  –ج 

  .بهتر محصوالت ، كيفيت مرغوب تر ، فروش بيشتر و سودآوري باالتر  عرضه

عبارت است از عمران و آباداني بيشتر ، افزايش سطح اشتغال ، كاهش تورم و توزيع : بهره وري از ديد دولت ها  -د

  .عادالنه ثروت 

  :عوامل مؤثر بر بهره وري 

 :عوامل مؤثر بر بهره وري بر دو دسته اند 

و بايد اجازة رشد قابليت هاي فردي و ( مل خارجي شامل سيستم هايي كه براي جامعه طراحي مي شوند عوا –الف 

و ارزش هاي ملي ، فرهنگي ، اجتماعي و جهت گيري هاي سياسي ) درك نتايج حاصل از بهره وري را به افراد بدهند 

  .جامعه 

كه همه به طور ... واد ، طراحي ، آموزش ، ارتباطات و عوامل داخلي شامل ابزارها ، تكنولوژي ها ، ماشين ها ، م -ب

  .مضاعف بر روي هم تأثير مي گذارند تا بهره وري افزايش يابد 

  

 بهره وري دور

 سنجش و اندازه گيري 

براساس محصول، مشتري،    

دپارتمان، واحدهاي توليد و    

بر اساس شركت  

ارزيابي

در يك دوره زماني

بين دو دوره

برنامه ريزي   

بلند مدت 
كوتاه مدت 

بهبود  
تكنولوژي، مواد، فرايند، 

كاركنان و محصول

بهره وري فراگير  

محصول قابل لمس  

نهاده قابل لمس  
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  :برخي از روشهاي بهبود بهره وري  

 مديريت مشاركتي كيفيت زندگي كاري مديريت زمان

 5Sنظام  )بهبود مستمر(كايزن  نظام پيشنهادها

 نظامهاي بهبود كيفيت
/ نظام چرخه بهبود بهره وري 

 چرخه دمينگ
 آموزش كاركنان

ساده / بهبود روشها / مهندسي روشها 

 ي كارهاساز
 نظام تشويق وپاداش كاركنان اندازه گيري كار وزمان سنجي

 نظام ارزشيابي عملكرد
تفويض اختيار ، تمركز زدائي ، 

 كوچك سازي
 دواير كيفيت

چرخش / توسعه وپيشرفت شغلي 

 شغلي
 مهندسي ارزش

سيستمهاي اطالعات اجرائي وسيستمهاي 

 اطالعات مديريت

 سيگما ZD 6توليد بي نقص  ICTفن آوري اطالعات وارتباطات 

  پژوهش در عمليات PMنگهداري وتعمير پيش گيرانه 

  

شد توليد ناخالص داخلي در سطح ملي و يا ارزش افزوده در هريك از بخش هاي اقتصادي از طريق دو منبع، يكي افزايش ر

ماشين آالت توليد و تجهيزات نيرو، بهبود كيفيت نيروي انساني و (و ديگري بهبود ساختارها ) نيروي كار و سرمايه(ا نهاده ه

  .حاصل مي شود) مديريت

به دليل رقابت فشرده اي كه در سطح جهان براي كسب سهم بيشتري از تجارت جهاني وجود دارد، تمام كشورها به ويژه   

ر حال گذار تالش مي كنند تا رشد توليد ناخالص داخلي و يا ارزش افزوده بخش ها را حتي االمكان كشورهاي توسعه يافته و د

    .از طريق بهبود ساختارها تامين كنند

به عبارت روشن تر، به جاي اينكه تعداد نيروي انساني در واحدهاي اقتصادي افزايش يابد، تالش مي شود تا با اجراي برنامه 

دت تخصصي، سطح مهارت شاغالن افزايش يابد و يا بجاي ايجاد ظرفيت هاي جديد، ظرفيت هاي موجود هاي آموزشي كوتاه م

  .را به آخرين فناوري هاي نوين مجهز شوند

در عصر حاضر دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقا بهره وري از مهمترين اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي آيد، ارتقا 

ه بهينه از عوامل توليد حاصل مي شود و در نيل به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار نقش مهمي را ايفا بهره وري با استفاد

  .مي كند

بررسي عملكرد كشورهايي كه در چند دهه اخير از رشد اقتصادي قابل توجهي بهره مند شده اند، بيانگر اين واقعيت است كه 

در ايران نيز برنامه هاي مستندات . ا از طريق بهره وري حاصل شده استبخش عمده اي از رشد اقتصادي اكثر اين كشوره

برنامه توسعه كشور نشان مي دهد كه استراتژي توسعه ملي و رشد اقتصادي، حاصل افزايش دو نهاده اصلي ميزان سرمايه 

  .گذاري و اشتغال بوده است
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جاد فرصت هاي شغلي، توجه به رويكردهاي ديگر توسعه در حال حاضر با توجه به مشكالت موجود در تامين سرمايه و نيز اي

مدنظر برنامه ريزان كالن اقتصاد قرار گرفته كه يكي از اين رويكردها، توسعه اقتصادي از طريق بهبود ساختارها يعني افزايش 

  .بهره وري كل عوامل است

ن در رشد اقتصادي جهت برنامه ريزي براين اساس محاسبه رشد بهره وري كل عوامل در كشور و همچنين تعيين سهم آ: 

  .هاي آتي از اهميت زيادي برخوردار است

بعالوه، تعيين سهم دو عامل نيروي انساني و موجودي سرمايه در رشد اقتصادي كشور و مقايسه آن با سهم رشد بهره وري 

ي شاخص هاي بهره وري ايران، كل عوامل ضروري است لذا براساس شاخص هاي اندازه گيري شده در سامانه ملي اندازه گير

تورم (رشد شاخص هاي متوسط بهره وري كل عوامل، متوسط بهره وري نيروي كار و متوسط بهره وري سرمايه به نرخ ثابت 

  .در صنايع مختلف محاسبه شده است) 83زدايي شده نسبت به سال 

  بهره وري نيروي كار - 1- 5

در مورد يك اقتصاد، صنعت و يا يك واحد توليدي يه كار برده مي شاخص بهره وري نيروي كار رايج ترين مقياسي است كه 

اين شاخص از تقسيم ارزش افزوده بر هزينه جبران خدمات پرداختي به كاركنان حاصل مي شود و نشان مي دهد : شود، گفت

  .به طور متوسط به ازاي هر ريال هزينه براي كاركنان چه ميزان ارزش افزوده ايجاد كرده است

 90، سال  104معادل  89، سال 88معادل  88، در سال 100اين ميزان  87ت بخش صنعت نشان مي دهد در سال تغييرا

  .بوده است 78معادل  92و سال  72معادل  91،سال 100معادل 

 126و  100،104،110،115،120به ترتيب برابر با  92تا  87همچنين براساس برنامه پنجم توسعه اين شاخص يعني از سال 

  .پيش بيني شده بود

همانطور كه مشاهده مي شود ميزان رشد اين شاخص بسيار كمتر از رشد پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه مي باشد و 

مقدار رشد اين شاخص مناسب بوده كه اين رشد نيز مي تواند به واسطه تدابير حمايتي كوتاه مدت دولت  1388تنها در سال 

يتهاي مالياتي و حمايت هاي قابل توجه نظام بانكي به شكل استمهال بدهي هاي معوق بنگاه هاي اقتصادي باشد در قالب معاف

كه البته حمايت هاي يادشده به شكل كوتاه مدت آثار مناسب اما به صورت بلندمدت با آثار مخربي همراه بوده كه در سال هاي 

  .شود كه ناشي از شرايط نامساعد اقتصادي كشور نيز استبعدي كاهش شاخص بهره وري نيروي كار مشاهده مي 

  

  بهره وري سرمايه - 2- 5

به عبارتي نشان . شاخص بهره وري سرمايه ميزان كارايي دارايي ها و نحوه استفاده از سرمايه هاي ثابت را منعكس مي كند

  .مي دهد در قبال هر واحد سرمايه ثابت، چه ميزان ارزش افزوده ايجاد شده است

شاخص بهره وري . دازه گيري اين شاخص از نسبت ارزش افزوده به هزينه استهالك در آن دوره استفاده مي شودبراي ان

سرمايه در بخش صنعت روند مناسبي نداشته و نه تنها طي سال هاي اجرايي شدن برنامه هاي توسعه اي كشور رشدي 

اني اين شاخص رشد داشته كه يكي از داليل آن را مي توان مشاهده نشده بلكه با كاهش نيز روبه رو شده اما در سال هاي پاي

شرايط اقتصادي كشور كه با تحريم مواجه بوده و امكان سرمايه گذاري هاي جديد و ورود ماشين آالت به سختي وجود داشته، 

  .مي تواند باشد

بوده كه براساس پيش بيني برنامه پنجم  132و  115، 128، 71، 78، 100به ترتيب،  92تا 87بهره وري سرمايه طي سالهاي 

  .بوده است 121و  117، 112، 108، 104، 100توسعه قرار بود در سالهاي يادشده به ترتيب 

با مقايسه ميزان رشد بهره وري در صنعت در كشور با اهداف تعيين شده در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه حاكي از آن 

ه وري به ميزان كافي توجهي وجود نداشته و بيشتر توجه مديران ارشد سازمان معطوف به سرمايه گذاري است كه در زمينه بهر

  .و رشد اقتصادي از طريق فعاليت هاي توسعه اي بوده است

از آنجا كه فعاليت هاي توسعه اي هزينه بر و همراه با دشواري هاي خاص خود و از سويي تعداد دفعات تكرار و اجراي آن 

ود و وابسته به شرايط سياسي كشور هم در موارد سرمايه گذاري هاي خارجي است، امروزه ايجاد درآمد بيشتر و صرفه محد
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جويي در هزينه از طريق راه حل هاي بهبود بهره وري توسط شركت ها و سازمانها جهت افزايش توان رقابت پذيري بسيار مورد 

   .يق بهره وري پر تكرار و كم هزينه مي باشندراه حل هاي بهبود از طر. توجه قرار مي گيرد

تمام اين عوامل در ارتباط با بهره وري سبب شده كه . ويژگي ديگر سهولت اجرا اين راه حل ها بهبود بهره وري مي باشد 

 33درصد و در كشور هاي در حال توسعه  50سال گذشته در كشورهاي توسعه يافته  50رشد اقتصادي حاصل شده طي 

  .اشد، البته در كشور ما نه تنها به اين رشد نرسيده بلكه نزديك آن نيز نشده ايمدرصد ب

آمارهاي منتشره وضعيت نابسامان رشد شاخص هاي بهره وري را نشان مي دهد و اگر مبناي قضاوت و ارزيابي رشد اقتصادي 

ور باشد، متأسفانه ما به اهداف از پيش تعيين شده بويژه كشور، اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كش

  .در برنامه پنجم نرسيده ايم و فاصله زيادي بين عملكرد واقعي و قابل انتظار و هدف گذاري شده وجود داشته است

زمان از نظر بهره اين سا 2012همچنين اگر مبناي مقايسه گزارش هاي سازمان بهره وري آسيايي باشد كشور ما در گزارش  

كشور عضو قرار دارد اما اگر بخواهيم روند را مورد توجه قرار دهيم، كشور ايران در  22از بين  6وري نيروي انساني در جايگاه 

در جايگاه پنجم قرار گرفته است و از نظر نرخ رشد بهره وري نيروي كار طي  1990در جايگاه نخست و در سال 1970سال 

در  1970-2010در جايگاه نهم قرار گرفته ايم و از نظر رشد بهره وري كل عوامل نيز طي سال هاي 2010تا  2000سالهاي 

درصد رشد متوسط ساالنه در جايگاه چهاردهم قرار  0.4كشور مورد مقايسه عضو سازمان بهره وري آسيايي ايران با  16بين 

  .ترشد در جايگاه اول اس 3.2دارد كه در اين ميان كشور چين با 

پرسشي مهم در مقابل اين آمار مي توان مطرح كرد و آن اينكه آيا راه چاره و راه حل ديگري براي بهبود و رسيدن به اهداف 

رشد اقتصادي به جز بهره وري وجود دارد و چگونه مي توانيم بهره وري را در كشور افزايش دهيم؟ و در پاسخ ترديد نكنيم كه 

بهره وري و بدون اصالح و بهبود نظام ها و روشهاي انجام كار در سطوح مختلف بويژه در اليه  بدون توجه به حركت و رويكرد

هاي مديريت كالن و خرد كشور و صرف افزايش منابع و بكارگيري نهاده هاي بيشتر و بيشتر، به اهداف توسعه اقتصادي 

  .نخواهيم رسيد

ي اساسي به موضوع بهره وري است و عليرغم وجود ظرفيت هاي آنچه امروز داريم و از آن ناراضي هستيم نتيجه كم توجه

قانوني و جايگاه باالي بهره وري در اسناد باالدستي و سياستهاي كلي نظام در حوزه هاي مختلف بويژه توليد در ابعاد عملكردي 

  .1ست وضعيت مناسبي مشاهده نمي شود كه از داليل آن عدم احساس ضرورت بهره وري درعلم و عمل بوده ا

  تعاون و بهره وري -  3- 5

در اروپا به  Cooperativeتعاون به مفهوم ياريگيري و همكاري به ميزان قدمت زندگي انسانها سابقه دارد اما تعاوني يا 

تعاوني اجتماع داوطلبانه افراد و يا واحدهايي است كه . سال از سابقه برخوردار است 66سال و در كشور ما به ميزان  160ميزان 

هاي فكري و مالي خود و با تأسيس يك  نياز و يا نيازهاي مشترك دارند و با مشاركت داوطلبانه خود و تلفيق امكانات و آورده

 .كند شركت تعاوني به رفع نيازهاي مشترك خود كه معموالً به صورت انفرادي قابل رفع نيست اقدام مي

ها و تأمين  ن مدنظر دارند تا عالوه بر افزايش كارايي، اثربخش فعاليتها دو هدف عمده اقتصادي و اجتماعي را توأما تعاوني -

ها، تعاوني بدليل همفكري، همكاري، نظارت و كنترل بر امور،  تشلكلهاي و سازماندهي. نياز و رضايت اعضاء حاصل نمايند

الح ساختارها، كاهش تورم، شرايط هاي بسياري در ارتباط با توليد، ايجاد اشتغال، صادرات، اص وري از مزيت خالقيت و بهره

ها دارد  وري كاالها و خدمات توليدي تعاوني توزيع درآمد و ارزش افزوده وسط عدالت اجتماعي، به خصوص ارتقاء كيفيت و بهره

 . وري ملي و توسعه اقتصادي اجتماعي كشورها داشته باشد كه بسته به ثمربخشي قابل توجهي در ارتقاء بهره

رسد كه تلفيق دو مفهوم ارزشمند تعاون و  هاي آن به عمل آمده به نظر مي ها و مزيت ه اختصار از تعاوني و ارزشبا تعريفي كه ب

هاي توسعه اقتصاد و اجتماعي فراهم آورد با توجه به تعاريفي  وري بتواند فضاي بسيار مساعدي را براي تحقق اهداف برنامه بهره

شود كه از نظر ذات و ماهيت قرابت، و نزديكي ساختاري زيادي بين دو  مشاهده ميوري ارائه شده است،  كه از مفهوم بهره

                                                
١

 قائم مقام مديرعامل مركز مديريت بهره وري 
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مفهوم دو ارزش واالي مطرح در مفهوم تعاون يعني هدف اقتصادي و هدف اجتماعي، تالقي داده و مورد تشريع و تفسير قرار 

هاي شركت و  د الزم براي تأمين هزينهها و كسب ارزش افزوده و سو شود كه تحقق اهداف اقتصادي تعاوني مالحظه مي. گيرد

كند كه عنصر كارايي مورد توجه و التزام  هاي خصوصي و دولتي ايجاب مي بقاء حيات اقتصادي آن در شرايط رقابت با بخش

ها و رضايت خاطر مشتريان  از طرف ديگر براي آنكه اهداف اجتماعي تعاوني. عملي قرار گرفته و در سطح مطلوب برآورده گردد

هاي شركت تعاوني  ها، بوجود آورندگان آن هستند در سطح مطلوب تعيين گردد توجه و تحقق اثربخشي فعاليت اعضاء تعاوني و

  . ضروري است

ي 1- 3- 5 هره ور ب ثر در      عوامل مو

   اعتقاد به كار گروهي ومداوم براي بهبود - 1

   اعتماد متقابل بين مديريت وكاركنان -2

   جود رهبري ومديريت توانا واليق براي ايجاد تغييرو -3

    همكاري ومشاركت كاركنان -4

   برقراري سيستم ارتباطي موثر در سازمان -5

    تناسب تغييرات با توان وامكانات سازمان - 6

    برقراري سيستم هاي پداشي وسهيم كردن افراد درمنافع حاصل از بهبود -7

    شغل كاركنان بخشي از زندگي آنان محسوب مي شودامنيت شغلي وايجاد شرايطي كه  -8

   پذيرش مقاومت در مقابل تغيير به عنوان يك امر طبيعي -9

  )1382عطوفي ،(آموزش مداوم سطوح مختلف افرادسازمان  -10

توسعه وپيشرفت علوم وتكنولوژي در شاخه هاي مختلف منجر به كاهش خطاها وانحراف هاي بشري در هدايت وراهبري 

ورعايت سيستمهاي استاندارد بين ) TQM(حركت به سوي مديريت كيفيت جامع .م ها ومديريت سازمانها مي شود سيست

با رعايت حد اكثر بهره وري از )  MBO(واداره مجموعه بر اساس مديريت استراتژيك ومديريت بر مبناي هدف) ISO(المللي 

ه ممكن به محيط زيست وارد آيد يك حركت موثر وهماهنگ با امكانات ونيروي انساني ومنابع ديگر بطوريكه كمترين صدم

  .بنابراين هماهنگي حركات ويگانگي آنها در يكي بودن مسير علوم نهايي است .توسعه پايدار است 

  

ترويج به عنوان يك شيوه آموزشي موثر وسيستماتيك نتايج بسيار اثر بخشي را در بهبود وارتقاي سطح كيفي تعاونيها بدنبال 

ترويج آموزش وتحقيقات سه حلقه متصل ومرتبط مي باشند ومروجان در حقيقت بطور عملي نتايج يافته هاي .اهدداشت خو

بديهي است . تحقيقاتي را به مخاطبين آموزش ميدهند وآموزش يك شيوه شناخته شده در بحث توسعه وبهره وري است 

نتيجه آموزش وايجاد .نخواهد بود ISO,TQMا وحركت به سمت نتيجه آموزش وتغيير رفتار چيزي جز اصالح روشها،فرآيند ه

  .انگيزه وافزايش آگاهيها توسعه مشاركت افراد در تصميم گيري ها است 

  

در درجه اول تعاونيها خود بدليل ارزشها ،اهداف وروشها ، اهداف بهره وري وتوسعه پايدار وترويج بدليل ماهيت آموزشي 

  .يها با اهداف متعالي يكي از ابزارهاي موثر در ايجاد وتوسعه بهره وري در سازمانها هستندوتوصيه وترغيب به تشكيل تعاون

در يك مقايسه ساده بين عوامل موثر در بهره وري وهدف هاي تعاون وترويج بخوبي مي توان دريافت كه ترويج در تعاون 

   :رتند از از جمله اين موارد عبا.هدفهاي مشابهي را در بهره وري دنبال مي نمايد

    اعتقاد به كار گروهي ومشاركت اعضا -1

    انتخاب ودموكراسي -2

    اعتقاد به مديران -3

   سهيم بودن افراد در منافع حاصل از شركت -4

    اهداف مشترك سازماني ومصوب در مجامع -5

   وجود سيستم هاي ارتباطي موثر در تعاونيها - 6

  يهاتاكيد بر آموزش در تعاونيها وتوسط تعاون -7
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  .......پذيرش افراد مخالف و -8

  .كه تمامي دال بر حركت موثر تعاون وترويج در جهت بهره وري است 

   

  وري در بخش تعاون ساز و كارهاي ساماندهي بهره3-2- 5

وري  م براي ارتقاء بهرهوري تضمين كننده و شرط الز ايجاد يك شبكه ارتباطاتي كارآمد و مؤثر بين كليه مخاطبان حركت بهره

سازي و جاري سازي ارتباطات افقي در بين واحدهاي هم سطح و همتراز  شبكه سازي به روان. در سطح بخش تعاون است

 . كند كمك مي

رود كه نشر دانش و اطالعات  وري و تنظيم ارتباطات في مابين آنها انتظار مي در صورت ساماندهي وظايف كميته هاي بهره

اين . وري در بين مبادله كنندگان آن به سرعت افزايش يافته و يك هم افزايي بااليي در اثر تعامالت في مابين حاصل گردد بهره

وري از متخصصان و عرضه كنندگان آنها  هاي مفيد بهره نحوي صورت گيرد كه آخرين يافته بايستي به مي» ساماندهي ارتباطي«

ترين شيوه ممكن به اتحاديه ها و شركت هاي تعاونيا انتقال يابد و در جاي خود نيز در تصميمات  ترين و مطمئن در سريع

 . وزارت تعاون تأثير معني داري بگذارد

���رت�� ازه� و ��������ي �� ا
	اع ��وژ� �� : # ت��ی" در ای� را�

وري با ايجاد كميته هاي  هاي ارتقاي بهره داري مسئوليت سازماندهي و ايجاد ساز و كارهاي الزم دروزارت تعاون جهت عهده -1

 بهره وري 

 وري  هاي مشاوره بهره گيري از شركتها و مؤسسه ـ سازماندهي و ايجاد ساز و كارهاي الزم براي بهره2

وري در شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي  هاي بهره زماندهي و ايجاد ساز و كارهاي الزم براي اجراي طرحها و پروژهـ سا3

 متقاضي 

 ـ حمايت از تشكيل كميته هاي تخصصي جديد با پشتيباني از كميته هاي بهره وري موجود 4

 وري در سطح استانها  ـ سازماندهي حركت بهره5

 وري عمومي و اختصاصي  اي بهرهگيري شاخصه ـ اندازه6

 وري  ريزي بهبود بهره ـ تحليل و برنامه7

 وري ايران  وري سازگار با الگوها جايزه ملي بهره ـ خودارزيابي بهره8

 ساز و كارهاي فرهنگ سازي  -الف  

وري جريان يابد  د بهرههايي پيرامون مفاهيم و عقاي بايستي جنبش در سطح عموم جامعه و اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني مي

به طوريكه نگرشهاي مثبت و پذيراي تغيير و نوآوري در جامعه و شركت هاي تعاوني شكل گيرد تا پس از بكارگيري ابزارها و 

, اين جنبش معطوف به كاركنان. وري باالتر تعالي يابد رفتار شغلي و خانوادگي فعاالن اقتصادي در جهت بهره, روشهاي جديد

, گردهماييها, هاي جمعي رسانه. باشد اصناف و به طور كلي اقشار مختلف جامعه مي, جوانان, مؤسسات آموزشي, دانشجويان

ها ايجاد كند تا نگرش مثبت نسبت  تواند تغييرات مهمي در ذهنيت ها و مدارس آموزش عمومي مي دروس آموزشي در دانشگاه
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هاي فرهنگ سازي  وزارت تعاون با طراحي و اجراي برنامه. جاد گرددپذيري و مشاركت و كارگروهي اي رقابت, كيفيت, وري بهره

 كنند دو منظور و نيت مشخص را دنبال مي

 . هاي اصلي قابل تعريف در امور فرهنگ سازي دروزارت تعاون به شرح زير است پروژه

  وري  هاي عمومي و ترويج فرهنگ بهره ـ ارتباط با رسانه1

  يري تهيه نوارهاي صورتي و تصو, تيزر, فيلم, هاي تلويزيوني ـ تهيه برنامه2

  كنفرانسها و نمايشگاهها, ـ مشاركت در برگزاري سمينارها3

  وري  چاپ و انتشار كتب و نشريات بهره, ـ ترجمه4

  وري  ـ تشكيل بانكهاي اطالعاتي آماري و به هنگام پيرامون بهره5

  وري در سطح ادارات كل تعاون  ـ تربيت مروجان بهره6

  رب موفق وري و اشاعه تجا ـ تبادل توانمنديهاي بهره7

 وري  ـ تهيه گزارش ساالنه بهره8

  وري ساز و كارهاي مهندسي بهره 3-4- 5

اي از فعاليتهاست كه از مرحله پژوهش پيرامون ابزار و روشهاي نوين آغاز و تا مرحله تربيت  وري شامل زنجيره مهندسي بهره

از طراحي ابزار و روشهاي استاندارد وري عبارت است  هدف اصلي امور مهندسي بهره. رود وري پيش مي متخصصان بهره

  .ربط وري سازگار با شرايط اقتصادي و اجتماعي فرهنگي كشور و تربيت متخصصان ذي بهره

 : وري به اين شرح است هاي مهندسي بهره هاي مختلف قابل تعريف ذيل برنامه از جمله پروژه

 )مدل(سازي  هاي نمونه پروژه 3-4-1- 5

سازمان / وري از طريق ايجاد يك گروه همكاري شامل شركت  به كارگيري ابزارها و روشهاي بهرهايجاد شركتها تعاوني نمونه در 

المللي اجراء كننده پروژه  ربط و دستگاه اجرايي مربوطه و نهاد تخصصي ملي يا بين وري ذي سازمان تخصصي مادر بهره, ميزبان

وري به طوريكه در  برداري از ابزار و روشهاي نوين بهره هاي مدل عبارت است از آزمون تجربي بهره مدل هدف اصلي پروژه

 . دهي به متقاضيان آنها گردد دار قابل تعميم مرحله بعدي در قالبي استاندارد و هويت

  هاي استانداردسازي پروژه 2- 4- 3- 5 

ني ضرورت دارد تا وري و با بكارگيري آخرين پيشرفتهاي علمي و ف با انجام پژوهش ميداني پيرامون تجارب موفق مديريت بهره

. استخراج گردد... بهبود فرآيندها و, ها كاهش هزينه, وري اعم از استانداردهاي مديريت منابع انساني استانداردهاي مديريت بهره

 . شود وري مستند و استانداردسازي مي وري در قالب توانمنديهاي بهره ها تجارب موفق و قابل الگوبرداري بهره در اين پروژه

  وري هاي تربيت متخصصان بهره ژهپرو 3-4-3- 5

موضوعات به , گيري شده باشد دهي آنها تصميم وري تهيه شده كه نسبت به تعميم در اين پروژه آن دسته از استانداردهاي بهره

نامه رسمي دريافت  گردند و در اين ارتباط گواهي شوند كه در نهايت اين افراد متخصص آن موضوع مي افرادي آموزش داده مي

 . كنند يم

  وري تعيين صالحيت و اعتبار براي اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص بهره  4-  3-4- 5
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وري موردنظر طراحي شده و به طور  در اين پروژه نظام تأييد صالحيت متخصصان بر حسب استانداردها و پودمانهاي بهره

 . گردد برداري مي مستمر تكميل و بهره

  دارانبر هاي فني و تخصصي به بهره اعطاي كمك  3-4-5- 5

هاي آموزشي  ها را نيز تقبل نمايد و ا برنامه هاي موردنظر ممكن است وزارت تعاون قسمتي از هزينه در اين پروژه در كنار برنامه

يك اعتبار مالي مشخص جهت كمك به شركت هاي تعاوني توليدي و . گردد و مشاوره مصوب به واحدهاي متقاضي اعطاء مي

 . گردد ي و براي يك سقف خدمت گيرندگان در سال نيز تأمين ميور خدماتي متقاضي خدمات بهره

 ساز و كارهاي اصالح قوانين و مقررات   4- 5

تواند  وري است كه مي وري از جمله ضرورتهاي ارتقاء بهره بهبود فضاي حاكم بر بخش اقتصادي تعاون به منظور ارتقاء بهره

عوامل برونزاي حاكم بر بخش اقتصادي تعاون شامل . اختصاص دهدبخش قابل توجهي از فعاليتهاي بخش تعاون را به خود 

پذير و شرايط كسب و كار و تغييرات ساختاري مرتباً در حال تغيير و تحول است كه  منابع دسترس, سياستگذاريهاي دولت

هاي  كه به تعريف پروژه ضرورت دارد. باشند وري فرصت به حساب آمده و تعدادي ديگر تهديد مي برخي از آنها براي ارتقاء بهره

وري  مطالعاتي و تحقيقاتي در جهت تنظيم سياستها و قانونگذاري مناسب به منظور مستعدسازي فضاي كار در جهت ارتقاء بهره

 . گام برداشته شود

مون گذاري پيرا  هاي اصلي قابل تعريف در اين زمينه عبارتند از قوانين و مقررات زدايي و يا قوانين و مقررات پروژه

 : موارد ذيل

  مطالعه و بررسي قوانين بخش تعاون - 1

  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات رقابت آفريني  -2

  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني -3

  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات تشكيل و ساماندهي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني -4

 وري  رسي عوامل پيش برنده و بازدارنده بهرهمطالعه و بر -5

 : وري در بخش تعاون توسعه حركت بهره  استراتژي - 5- 5

هاي مردمي در  گري بخش دولتي و افزايش مشاركت هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كاهش تصدي در برنامه

ها و امور قابل واگذاري به تشكلهاي تعاوني  فعاليتهاي اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته و متعاقب آن راهكارهاي اجرايي  فعاليت

با توجه به فرايند تحوالت مزبور و نيز با . هاي اقتصادي تعيين و مشخص شده است ها و زيربخش و خصوصي به تفكيك بخش

در نظر گرفتن ساير تحوالت اقتصادي با در نظر گرفتن ساير تحوالت اقتصادي و اجتماعي جامد و اقبال جوانان و 

 . التحصيالن در جستجوي كار براي تشكيل تعاني، اقبال بلندي را براي توسعه كمي و كيفي بخش تعاون ايجاد نموده است فارغ

 . گيرد توسعه بخش تعاون، به عنوان دومين بخش رسمي اقتصاد كشور از چهار طريق به شرح زير صورت مي

  . و امور قابل واگذاري بخش دولتي هاي تعاوني جديد در جايگزيني فعاليتها تشكيل شركت) الف

  ) SME(تشكيل شركتهاي تعاوني جديد تأمين نياز توليدكنندگان براي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط ) ب

هاي تعاوني موجود تحت پوشش قانون تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي ايران با هدف  ها و اتحاديه وري شركت ارتقاء بهره) ج

  گذاريهاي فيزيكي و انساني انجام شده و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي  ها و سرمايه رفيتاستفاده كاملتر از ظ

 تلفيقي از رويكردهاي الف،ب،ج) د
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 :وري بخش تعاون هاي عملياتي براي توسعه حركت بهره اقدامات و برنامه

 . شود ليت كلي زير مطرح ميوري پنج فعا وري و تحت عنوان چرخه مديريت بهره المللي بهره در ادبيات بين

  وري و بسترسازي توسعه آن  اشاعه فرهنگ بهره) الف

  گيري آنها  وري و اندازه هاي بهره تعيين شاخص) ب

  وري و يا بازدارنده آن  وري و شناسايي عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره هاي بهره تجزيه و تحليل شاخص) ج

  هاي بند ب و ج هوري بر اساس يافت ريزي بهبود بهره برنامه) د

 وري  ها در جهت ارتقاء بهره اعمال برنامه) هـ

گيرد، اطالعات الزم را براي مديران  صورت مي) معموالً هر سال(فعاليتهاي مذكور، كه به صورت چرخش و در زمانهاي مشخص 

 . نظيمي را اصالح و بهبود بخشندهاي ت وري بيشتر، برنامه دهد تا در جهت نيل به بهره ها در اختيار قرار مي سازمانها و شركت

 :وري در �,+ ت��ون راه(�ره�ي ارت)�ء ���� ٥-٥

  ايجاد فضاي كار مشاركتي  -1

  بهبود كيفيت زندگي كاري  -2

  آموزش به طور مستمر  -3

  وري  هاي بهبود بهره طراحي و تعريف روشن و شفاف برنامه -4

  وري  فعال نمودن كاركنان در فرآيندهاي بهبود بهره -5

  هاي نو  بها دادن به طرحها و نظريه - 6

  هاي بهبود  ايجاد نظام نظارت و كنترل جهت بررسي برنامه -7

  هاي ايجاد شده ارزشيابي عملكرد و اعطاي امتيازات اعم از مادي و غيرمادي بر مبناي پيشرفت -8

  استقرار نظام شايسته ساالري  -9

  حذف تبعين در نظام اداري -10

 كايزن كاربردي و  TQMاجراي  - 11

دهاي  6- 5 تعاون رويكر هره وري  ترويج در بخش    در ب

عاون ترويج  ت بخش  ز در  برخي ا ر  را د ري  بهره و هدفهاي  ر  زي ژيهاي  ت را ست وا نظر گرفتن روشها  ا در  ب

يد ما ن پيگيري مي  ني  او تع هاي    :گرايش 

    بخش كشاورزي

ا ا  ب ف  بخش تحقق اهدا ين  بردن در ا اال  ب ، ي  ي غذا منيت  امين ا ت ، ر كشاورزي  ايدا پ توسعه  قاي سطح  رت

رفت پذي بي وخاكي صورت خواهد  آ ر  ي ز ذخا نتيكي،حمايت ا ژ ير  روشهاي . سطح حفظ ذخا ز جمله  ا

ز د ا رتن رويجي در اين خصوص عبا ت   :آموزشي 

نيهاي كشاورزي  - 1 و عا ت وسعه  ت رغيب  ا - 2تشويق وت ب عي  نهاده هاي كشاورزي وزرا يش  فزا تشويق ا

فناوري  رتقاي  ا هاي خارجي نظير كود وآفت كش ها - 3و هاده  ن كردن  متعادل  ا  ي هم  - 4كاهش  را ف

وترويجي  آموزشي  ا روشهاي مناسب  ب عضا  ا وتعليم  آموزشي  ات  ن مكا ا  - 5نمودن ا ب بط  روا تحكيم 

ظير  ن كننده  ليد  و ت نهاي  زما ر سا     IFAP,FAO,IFADساي

صرف     بخش م

كميته مصرف  تباط  ر ا ين  ه  ICAدر ا ن سياست معروف سه گا ز  ستفاده مجدد  RSا ا ، كاهش  ا  ي

يد  نما مي  ستفاده  ا افت  ي از ب ز .و ند ا رت عبا اين خصوص  ر  واهداف د روشها  ز جمله    :ا

يد  - 1 ل وتو گوهاي مصرف  ل قاي سطح ا رت ا و هاي زيست محيطي  - 2تشويق  ر  ه معيا ب توسعه  - 3توجه 
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گوهاي مطلوب  ل ه منظور تشويق ا ب مصرف  نقش  اط  ستنب وا هم  ده ها ومد - 4مصرف تفا وا ن آموزش خا

ان وكودكان  ن ات  - 5نظر داشتن ز طالع ا له  مباد آموزش و امين  عات  - 6ت رغيب كاهش ضاي شويق وت ت

ات  - 7 ن مكا ا و ني  نسا نيروي ا ، ز فضاها  مناسب ا توماسيون  - 8بهره وري  ز  - 9ا ني ا اررسا ز ا ب و بي  ا ري زا ا ب

ر  كامپيوت ي- 10طريق شبكه هاي  ن هاي مكا برد سيستم      زهطراحي وكار

    بخش شيالت

ز  د ا تن ها عبار بخش هدف  ين  بي  - 1: در ا آ نده  ز بع  منا ز  ستفاده مطلوب ا رغيب در ا تسريع وت

ايي توسعه - 2ودري ژي  ت سترا ر ا ستقرا ز وسايل  - 3ا ستفاده گزينشي ا وا وسعه  ت ترويج وتشويق 

ري  هيگي ئل زيست  - 4ما يت مسا رعا ه  ب توجه  ا  ب هيگيري صحيح  ات ما لي وتعليم عم آموزش  امين  ت

    محيطي

    بخش مسكن

عضا  - 1 براي ا كافي  ه  هگا پنا امين  ت و راضي - 2تهيه  يزي ا امه ر ن ر ب ز  ه ا ستفاد ا قاي سطح  ت ر وا ترويج 

يط زيست محيطي  - 3 ه شرا ب توجه  ا  ب نيهاي مسكن  عاو ت م  ل وتاسيس صحيح وسا ج  رعايت  - 4تروي

ها ي  رد  دا ن ا ست ناها  2800ا ب ري - 5وسالمت  زا ستگ سيا كميته ملي  سازي  مصرف  تشكيل وفعال 

بخش ساختمان  رژي و ن رد ومصرف  - 6ا دا ن ا ست هاي ا شاخص ها ومعيار  اي  جر زمينه ا نمودن  هم  فرا

ها  ن ع ساختما وا ن در ا رژي  ن و - 7ا ختما ن  م مهندسي سا نظا زمان  نقش سا فاي  ي ه ا ب .كمك  . . .  

عت     بخش صن

اوري  - 1 فن جديد  عات  بدا گيري ا ر  صنايع - 2بكا ريت زيست محيطي در  به مدي ادن  ويت د ل و  - 3ا

ربيتي  وت آموزشي  هاي  امه  ن ر ب قاي سطح  رت ونيدو  - 4ا ا ي ب ري    ) UNIDO(تقويت همكا

    بخش گردشگري

نظر زيست محيطي  - 1 ز  اي گردشگري مناسب ا ق رت وريسم هاي  - 2ا اكوت ريت وحفظ وحمايت  مدي

م زيست  ل فرهنگي وسا گردشگري حساس  امه هاي  ن ر ب تنظيم  رغيب  ج وت تروي ر  پذي ظريف وآسيب 

وريسم ترويج و - 4محيطي  كوت ق ا لي - 5تشوي لمل ا بين  نهاي  زما ا سا ب     همكاري 

ي انرژ     بخش 

رژي  - 1 ن ا ز  ا ه مطلوب  اد ستف ا ج  نرژي جايگزيني  - 2تروي بع تجديد ا د منا ها در مور پژوهش  اي  ق رت ا

ها - 3 تمام كشور  ظر زيست محيطي در  ن ز  نرژي ا ا يهاي  ن عاو ت م ودرست  ل سا وترويج  رويج  - 4توسعه  ت

م در  لي وتع آموزش  توسعه  نرژي و ر (زمينه ذخيره ا ا ي   ) 1382حبيب 

عاونيها در ت   ارتقاي سطح كيفي 

حث  وترويجي در مبا آموزشي  هاي  كارگيري روش  ب و م  آموزشهاي الز ئه  ا ر ا يان گرديد  ب كه  نطور  هما

است  عاون  ت رويج  ت بخش  عمومي .عمومي وتخصصي موضوعات مطرح در  آموزش  ز جمله موضوعات  ا

ا روشهاي مختلف در جهت ب ترويج  كيفي  كه  قاي سطح  رت ا نموده وموجب  دام  ق ها ا ن آ وسعه  شاعه وت ا

ز  ا ند  رت ميگردد عبا عاوني  ت بهره وري در شركت هاي  بهبود    :و

نب  - 1 ني ورعايت عوامل وجوا لي وف ما ، قتصادي  توجيهي ا ن سنجي و مكا هيه طرحهاي ا ت دقت در 

بندي مناسب  امه زمان  ن ر ب تنظيم  ز جمله CPMمختلف طرح و ا دچار مشكالتي ا ت بودجه  ، كمبود 

  .نشوند

امين  - 2 ت ، ها ندن هزينه  قل رسا ه حدا ب ه منظور  ب ح ها  جراي طر وا هيه  ت هنمايي هاي الزم در  را ه  ئ را ا

ني عاو ت لي در  ما ز هاي  را ت بودن  ني محصوالت وخدمات ومثبت  ر رسا زا ا ب و  ، لي شركت  بع ما     منا

اطي مناسب ود - 3 رتب حويكه ا ن ه  ب عضا  وا يروها  ن هنمايي در جذب  را ت هدايت و رعاي يز  ن و شته  م دا ئ ا

زرسين ا ب و مديره  هيات   ، نين تشكيل مجامع عمومي  وا بط وق   ضوا

ني  - 4 عاو ت هاي  اق  ت ا ، ها  ه  تحادي ا ا  ب ر ومناسب  ث رتباط مو ري ا را رق ب ر  ها د وني  عا ت هنمايي  را هدايت و

 ، ري  گذا يه  يند سرما رآ وف رويج  آموزش وت ، ت  تحقيقا مر  ا دي در  واحد هاي ستا تعاون و رات كل  دا ، ا
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لي حقوقي     وما

ليت هاي  - 5 عا وف زديد ها  ا ب و ها  همايي  هها وگرد  مايشگا ن در  ا  ا وتشكل ه يه ن و عا ت دن  دا مشاركت 

وترويجي     آموزشي 

ويت ها وحمايت  - 6 ل و وا ا  ي زا ز م ا تعاون  خش  ب طبين  يها ومخا ن و عا ت بهره مندي  زمينه  نمودن  فراهم 

ا نشگاهه يي ودا جرا ا دستگاههاي ا ب ات  فق توا ه  ب توجه  ا  ب     هاي دو طرف 

نند - 7 ما نوين  تي  ري مدي ظامهاي  ن ز  مندي ا هره  ب يها در  ن و عا ت رغيب وآموزش    :تشويق وت

ي -  ون تعا ن و مديرا بي عملكرد  ارزشيا و بي  ا رزي   ا

وني -  ا تع ومشاركت در  نگيزه  د ا يجا ز روشهاي ا   بهره گيري ا

ني -  عاو ت ا ي  ه گيري  ر تصميم  اعضا د وسعه مشاركت      ت

ع -  ت ه  ر دا ا در  دات  پيشنها م  ظا ن گيري  ر  ونيبكا     ا

ند  -  ن ما وني  عا ت كيفيتي در  م هاي  ظا ن ي  جرا .و QFD,QC,TQMا . . .  

م  -  تنظي بندي و  هاي زمان  امه  ن ر ب ر اساس  ب ني  و عا ت ي طرحهاي  جرا     CPMا

ها -  وني  عا ت تژيك در  را ست ا هاي  امه  ن ر ب ن      تدوي

ند  -  ن ما تخصصي  هاي  حد  وا ها و ها R&Dتشكيل كميته  وني  عا ت   در 

ه - 8 ب قاي  رت ا ينه  زم نمودن  اتفراهم  ن مكا وا ني  نسا ا نيروي  يه، زمينه سرما ها در  وني  عا ت     ره وري در 

رد هاي  - 9 دا ن ا ست به ا وني ها  عا ت بي  زمينه دستيا نمودن  د  ISOفراهم  ر ندا ا ست وگواهينامه هاي ا

خلي ومحيط زيست     دا

اطالعات  - 10 فناوري   ، نت  ينتر ز ا ني ا عاو ت ري  بهره گي ينه  زم نمودن  راهم  ، وتجارت  ITف

نيك كترو ل     ا

لي - 11 ما بي هاي  ا ي رز  ا ه و سرماي ، فتصادي  اسب ا من شاخص هاي  به  بي  ر دستيا يي د هنما ا ور   هدايت 
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نش  - 6 نيروي  نوآوري برتاثير مديريت دا   كاروبهره وري 

مي شود با توجه به فاز مشاهده  ريزنمودار هاي كه در همانطور   ٬اساس تحقيقاتي كه برروي بهره وري به انجام رسيده است بر 

افزايش مي  كاربهره وري نيروي نيروي انساني ونيز  ووري سازماني آميزان نو قرارگيري وپياده سازي مديريت دانش در سازمان 

 . يابد 
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در متغير هاي مديريت دانش  است كه نشان دهنده تاثير شدت مديريت دانش مربوط به رگرسيون  اين ارتباط تخميني اثرات 

ت مديريت دانش مربوط به رگرسيون خط نشان دهنده شاخص هاي دوتايي شد 4- 0تفاوت از . مورد استفاده قرار مي گيرد 

  .استبه صورتي ترتيبي متفاوت خص دوتايي شدت مديريت دانش چهار شا

چهار شاخص كه مورد استفاده است نشان دهنده تاثير بيشتري از هر خط مشي مديريت دانش مربوط به رگرسيون خط 

  : مي باشند  ريزبه ترتيب  4- 0از مختلف مديريت دانش 

  .  سياست مديريت دانش  ٬دانش  مديريت يكپارچگيسياست  ٬حفظ مديريت دانش  مسيست ٬د انش  مديريت فرهنگ 

باقي  ذخيره حدي به صورت به عنوان متغير نمايش داده نمي شوند و آنها فقط تا انش است كه چهار سياست مديريت دواضح 

درصد براي شركتهايي كه سياست نگهداري  10 بعالوه را افزايش ميدهند  اركر برابر بهره وري مه سياستها به طوه. مي مانند 

درصد بزرگتر  در شركت هايي كه  5نمي كنند وبا  نسيت به شركت هايي كه چنين اقداماتي را اتخاذرا كاركنان ومديران 

از  . نمايش مي دهد  ٬روش هايي را اعمال نمي كنند  نين نسبت به شركت هايي كه چ فرهنگ دانش را اشاعه مي دهند 

در شركتهايي كه اعالم مي كنند  كاربهره وري . د طرفي ديگر در موقعيتي كه هر چهار سياست در شرايط برابر قرار دارن

  . اند از نظر آماري تفاوتي ندارند  پذيرفته  وسياست دانش را  سياست ايجاد اتحاد را براي كسب دانش 

نسبت به سطح بهره ولي كشش آنها به طور مداوم ني قرار دارند ييپاچه جذب سرمايه فيزيكي وتحقيق وتوسعه در سطح اگر 

  . مي گردد دبرآور  كار وري

  

  

  

  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ٢٧

  
  

  .بهره وري منابع انساني ومديريت دانش با رويكرد استراتژيك مدل 

  

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ٢٨

  آماره هاي متغير وارده در مدل برازش رگرسيوني عملكرد منابع انساني

  

  : ساختار مديريت بهره وري پيشنهاديچارچوب ساختاري   -7

ايـن وجـود بـه     با. براي شروع استقرار يك سامانه مديريت دانش اشاراتي شدپيش از اين و در مقدمه مقاله به داليل انتخاب    

  .  و تكميل اين داليل به ذكرموارد زير بسنده مي شود جهت يادآوري

 لزوم شروع فعاليت با يك طرح متمركز 

 رابطه مستقيم مديريت دانش و ارتقاء بهره وري 

 اهميت بيشتر ساماندهي دانش بدست آمده در پروژه هاي ارتقاء بهره وري 

 مديريت بهره وري پرهيز از ايجاد يك تشكيالت جديد و غني سازي مشاغل ساختار پيشنهادي 

  پيشنهادي ساختار با اين مقوله به جهت فراگير بودنبخش تسهيل و تسريع در درگير نمودن كل  

 دريافت سريعتر بازخور در مراحل اوليه طرح در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن  

   

نش محور پرداخته ومجددا تاكيد       مي كنيم كـه  در ادامه با نگاهي به اين ساختار به تطابق آن با ساختار يك سازمان دا     

عملياتي شدن اين طرح منوط به پياده سازي موفق ساختار جديد مديريت بهره وري درشركت بـوده و موفقيـت نهـايي آن بـه     

مـديران   البته تمامي اين موارد لزوم تعهد مشهود و اعتقاد عملـي . تجهيز كل عناصر سازمان با اين سامانه بستگي خواهد داشت

  .ارشد و مشاركت كاركنان اين مجموعه را مي طلبد

  

  در بخش تعاون نگاهي به جايگاه پيشنهادي مديريت بهره وري 7-1

     

و راهبردهـا  ها  اين شورا به عنوان عالي ترين نهاد بهره وري وظيفه سياستگذاري، تعيين خط مشي:  شوراي عالي بهره وري -1

در قالـب  ( مايتهاي مـالي و مقرراتـي   ل سازمان و همچنين تامين مقدمات حي بهبود بهره وري در كو نظارت عاليه بر حركتها

  .را بر عهده دارد) مصوبات هيات مديره

اين كميته ها به عنوان بازوان فكري شوراي عالي بهره وري به بررسي ونظارت بـر اجـراي طرحهـا ،     : كميته هاي تخصصي -2

  .ر مالي آنها پرداخته و تلفيق برنامه هاي بهبود و تعيين راهكارهاي اجرايي را بر عهده داردپروژه ها و منابع مالي و غي

  .اين كميته ها همان جايگاه و نقش شوراي عالي بهره وري را در سطح شركت فرعي دارند :كميته هاي هدايت بهره وري  -3

ربوط به بهره وري و ايفاي نقش پيش آهنگي در هدايت نظارت عاليه بر حسن اجراي فعاليتهاي تخصصي م : مدير بهره وري -4

  اين حركت استراتژيك و فرهنگي به نمايندگي از مديريت 

بهره وري در جهت    مطالعه، بررسي كارشناسي و امكان سنجي انواع روشها و تكنيك هاي ارتقاء : حوزه تكنيك ها و روشها -5

  بومي سازي و پياده نمودن آنها در سطح شركت

اين بخش به عنوان پل ارتباطي بخش كارشناسي با بدنـه اجرايـي سـازمان بـوده و عـالوه بـر       :  حوزه پيگيري امور مروجين -6

  .فرهنگ سازي و آموزش مداوم مروجين بهره وري  نسبت به پيگيري و مرتفع ساختن مشكالت اجرايي اقدام مي نمايد
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ظيم گزارش هاي تحليلي از عملكـرد  ري در شاخص هاي بهره وري و نيز تنتهيه، محاسبه و بازنگ: حوزه پايش واندازه گيري -7

  .مي باشدواحد هاي مختلف همچنين انعكاس پاداش يا تنبيه در نظام جبران خدمات كاركنان 

حد ها اجراء مي شـود، لـذا   از آنجائيكه برخي از راهكارهاي اجرايي بصورت آزمايشي در برخي از وا:  بانك تجارب بهره وري -8

كه خود باعت كاهش خطا و دوباره كاري و نيز ساري شدن تجربيات ازي، نگهداري و نشر اين اطالعات لزوم دريافت، مستند س

  .موفق در ساير بخشها مي شود؛ ايجاد چنين نهادي را ضروري مي سازد

وجود در خود سـازمان هسـتند وظيفـه ايجـاد همـاهنگي و      اين افراد كه از نفرات خالق و موثر م : مروجين ارشد بهره وري -9

  )نيمه موظف. (نظارت بر اجراي راهكارهاي متخذه از مراجع ذيصالح را در سطح مديريت هاي ستادي بر عهده دارند

  )غير موظف(اجرايي كردن راهكارها ،ترويج فرهنگ بهره وري و انتقال نتايج   : مروجين بهره وري -10

  :ن سمتهاي نيمه موظف و غير موظفي، اهداف زير را دنبال مي كنددر نظر گرفتن چني

  جلوگيري از افزايش تورم سازماني ضمن فراگير نمودن بهره وري در كل سازمان -الف 

  .اثبات اين اصل كه بهره وري تنها مشغله مديريت و عناصر ستادي نيست –ب 

  سي اداري موجودكمك به اتخاذ تصميمات ميداني در جهت دور زدن بوروكرا -ج

  افزايش سرعت تبادل اطالعات و باال رفتن اثر بخشي تصميمات متخذه  -د

چرا كه بـدون در نظـر   . اين عنوان افتخاري را بايد بطور رسمي به تك تك اعضاء سازمان اطالق نمود : بهره وران سازمان -11

  .ه خواهند شدي نتيجه خالصگرفتن چنين نقشي كليه فعاليتهاي قبلي تنها در مصوبات و گزارش هاي ب

  

  1نقش هاي كليدي در يك سازمان دانش محور و وظايف آن ها  7-2

  (KMT) تيم مديريت دانش -2

  .و مشاوران متخصص در حوزه مديريت دانش مي باشدوه هاي پژوهشي اين تيم متشكل از مدير عالي، مديران گر -3

  (CKO)مدير ارشد دانش -4

  (CLO)مدير ارشد يادگيري -5

  (KE)مهندس دانش - 6

  (EXPERT)خبره -7
  (KNOWLEDGE WORKER)ردانشكا -8

  

  سازمان پيشنهادي با سازمان دانشي انطباق عناصر 7-3

  

  نقش دانشي متناظر  سمت سازماني

  تيم هدف گذاري دانش   كميته هاي تخصصي

  (KMT)تيم مديريت دانش  رؤساي زير مجموعه+ مدير بهره وري 

  (CKO)مدير ارشد دانش  مدير بهره وري

  دانش كسب و بكارگيري مدير  رئيس حوزه تكنيكها و روشها

  )يادگيري(دانش  مديرشناسايي و تسهيم  رئيس امور پيگيري مروجين

  دانشو توسعه نگهداري  مدير  رئيس بانك تجارب بهره وري

  ارزيابي دانش   مدير  رئيس حوزه پايش و اندازه گيري 

 (KE)شمهندسين دان  كارشناسان هر يك از حوزه ها 

  (COP)2اجتماعات مشق )مثال مالي(شابه مروجين ارشد فرايند هاي م مجموعه

 (EX)خبرگان  مروجين ارشد بهره وري

                                                
  سايت تخصصي مديريت دانش- سيد محمد جواد جاللي  1

٢
 Communities of practice 
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  (KW)دانشكاران  مروجين بهره وري

  كارگروه دانشي  مجموعه مروجين 

  

  :چارچوب نظري 7-4

ون نيز بسياري از طرح هاي مديريت دانش به علت بي منابع انساني و مديريت دانش، ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و تاكن   

از اين رو الزم است براي انجام موفقيت آميز طرح هـاي مـديريت دانـش، بـه     . توجهي به عامل انساني با شكست روبرو شده اند

  .نقش و جايگاه انسان توجه ويژه اي شود

براي نمايش اين ارتباط يك مدل . يت دانش ايجاد شودنخست الزم است نگرشي جامع نسبت به ارتباط منابع انساني و مدير   

  .2معرفي مي شود )ماتريس بهره وري منابع انساني در چارچوب مديريت دانش(به نام  1مفهومي

ايجاد  4و مدل پايه هاي ساختمان دانش 3با نام هاي ؛ مدل بهره وري منابع انساني اين مدل از يكپارچه سازي و تركيب دو مدل

اين مدل سطرها شامل عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني و ستونها در بر گيرنده اجزاء فرآيند مديريت دانش  در. شده است

با يكي از عوامل مؤثر بر بهره وري منابع انساني در  هرخانه از ماتريس، محل تالقي يك فعاليت از فرآيند مديريت دانش. هستند

  . سازمان است

  

  

  

  

                                                                                                                                              

  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

    

  

  

  

، وظيفه مديريت دانش بخوبي انجام شـود، بايـد نكـات و    )هر خانه از ماتريس(راي آنكه در هر مرحله از فرآيند مديريت دانش ب

  . مشخص و رعايت شوند 5)يعني انسان، تكنولوژي و فرآيند(فعاليت هاي مربوط به فاكتورهاي مؤتر بر آن 

بهره (مديريت دانش در رابطه با منابع انساني وجود دارد، ايجاد يا بروز رفتار مناسبكه براي انجام موفقيت آميز ي ديگرنكته    

مي آيد از راه برقـراري پيونـد مناسـب    نوعي شايستگي رفتاري بحساب  اين امر كه. در انسان در زمينه مديريت دانش است) ور

   6.مي نمايدبين سه عنصر دانش، انگيزش و ساختار بروز 

جدول زير ارتباط مفهومي بين اين عناصر را با فاكتورهاي تاثير گذار بر مديريت دانش و نيز عوامل مؤثر بر بهـره وري منـابع      

   :انساني نشان مي دهد

                                                
١
 Conceptual 

٢
 Afrazeh, ٢٠٠٣/Afraze, Bartsch, Hinterhuber, ٢٠٠٣ 

3 Probst, Raub .2002 

4 Afrazeh, 2001 

 
  انتشارات امير كبير –عباس افرازه :نويسنده  – 149صفحه  –براي توضيح مطلب رجوع شود به كتاب مديريت دانش  6
  

 حوزه كاربرد

 خواستن

 امكان داشتن

 توانستن

 حوزه هدف 
 حوزه كشف

 حوزه كسب
 حوزه توسعه

 حوزه نگهداري حوزه تسهيم
 حوزه ارزيابي

  
A١ 

 

 

A٢ 

 

 

A٣ 

  
B١ 

 

 

B٢ 

 

 

B٣ 

  
C١ 

 

 

C٢ 
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D١ 

 

 

D٢ 

 

 

D٣ 

 

E١ 

 

 

E٢ 

 

 

E٣ 

  
F١ 

 

 

F٢ 

 

 

F٣ 

  
G١ 

 

 

G٢ 

 

 

G٣ 

 

H١ 

 

 

H٢  
  
  
H٣ 
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  ارتباط بين عوامل مختلف تاثير گذار : 5جدول شماره  

  فاكتور تاثير گذار بر  عوامل مؤثر بر بهره وري انساني

  ت دانشمديري
  عنصر بروز دهنده 

  شايستگي رفتاري

  قابل تطابق با انگيزش  صرفا مرتبط با انسان  خواستن

  قابل تطابق با دانش  مرتبط با انسان و تكنولوژي  توانستن

  قابل تطابق با ساختار  مرتبط با انسان و فرآيند  امكان داشتن

فت كه اگرچه ماتريس فوق از سوي طراحان آن صرفا بـراي تعيـين   با توجه به ارتباط متقابل اين عناصر مي توان چنين دريا   

جايگاه انسان در فرآيند مديريت دانش در نظر گرفته شده، ليكن مي توان در يك نگاه جامع، آنرا بعنوان يك نقشه اجرايي براي 

  .  استقرار كل اجزاء مديريت دانش در نظر گرفت

  

  :نتيجه گيري

دانـش نمي تواند به سادگي . ت گرايي و حيات سازمانها ضروري شناخته شده استخلق و به كـارگيري دانـش بـــراي رقابـ

ديگر منابـع، ذخيـره و يا تصاحـب شود؛ و نمـي توانـد به سادگي آنها، به طور سيستماتيك مديريت و به كار گرفته 

تمامي فعاليتهاي مديريت  فناوري اطالعات تاكنون بيشترين سهم را در مديريت دانش داشته، به طوري كه در پشت.شود

ليكن بايد توجه داشت كه فناوري پردازش اطالعات تنها مولفه مديريت دانش . دانش، فناوري اطالعات نهفته بوده است

نيست و تحول در فرايندهاي تصميم گيري، ساختار سازماني و نحوه انجام امور از ديگر اجزاي اين مديريت محســوب مي 

بايد توجه داشت دانش مي تواند اساساً متفاوت با سازماندهي براساس مزيتهاي رقابتي سنتي باشد سازماندهي براساس. شود

 - شود، منابع دانش آنچه مديريت مي. پذير نيست كه اصوالً مديريت چيزي ناملموس و ذهني نظير دانش، امكان

سازمان . هاست تر، عنصر انساني است كه منبع تمامي دانشها و از همه مهم فرايندها و تكنيك - هاي مربوط به آنها تكنولوژي

يا شركتي كه در كاركنان خود انگيزه الزم براي اشتراك دانش ايجاد نكرده باشد، حجم بسيار چشمگيري از دانش خود را از 

زمان، مثل نكته اساسي پشت پرده مديريت دانش اين است كه بهبود تمام عوامل منجر به موفقيت يك سا.دست خواهد داد

 .پذيري و استفاده كارامد از دانش برتر و بهتر است خالقيت سازماني، كيفيت محصوالت و خدمات، در گرو دسترس

بنابراين . كسب مزيت رقابتي و متفاوت شدن سازمانها در گرو داشتن منابع انساني توسعه يافته دانش آفرين و دانا مي باشد

نشي و فرهيخته نياز مبرم به يك سيستم مديريت دانشي در سازمانها مي باشد كه از طريق آن براي پرورش كاركنان دا

با توجه به اهميت حياتي موضوع، در اين مقاله تالش شده است الگوي فرايند اجراي . بتوان به اهداف مذكور دست پيدا نمود

تعهد و حمايت مديريت : مراحل اين الگو شامل. مديريت دانش در سازمانها به عنوان يك راه حل اثربخش معرفي گردد

دانش، شناخت و درك مفاهيم مديريت دانش، فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب، ايجاد ساختار سازماني مطلوب، اندازه 

  . گيري، تجزيه و تحليل، برنامه ريزي و انجام اقدامات و تغييرات الزم مي باشد

هايي در  هاي سازماني خواهد شد و سازمان ناپذير تمامي مجموعه مسلماً تا چند سال آتي، مقوله دانش به عنوان جزء جدايي.

 .سازي آن را فراهم كرده و چارچوب مناسب آن را طراحي كنند هاي الزم براي پياده تاين زمينه موفق خواهند بود كه زيرساخ
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